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Resumo:

Recentes trabalhos acadêmicos vêm abordando o tema da perspectiva e
como o espaço tridimensional pode ser representado bidimensionalmente. Este
trabalho propõe contribuir no pólo do visto e no pólo do sabido do espaço
tridimensional através de técnicas oriundas do Renascimento Italiano. A
investigação dá-se sobre a descoberta da perspectiva no Quattrocento, onde
cidades italianas propiciaram, graças a um conjunto de fatores, o
desenvolvimento de uma técnica da pintura que visava melhor representar o
espaço. Inserido dentro deste contexto histórico-social, foi elaborada uma
seqüência de atividades inspiradas em trabalhos dos pintores e arquitetos
daquela época, a fim de preparar o olhar para a compreensão das técnicas da
perspectiva e da geometria projetiva e espacial. Pretende-se, assim, levar a uma
análise sobre o domínio do uso de técnicas de perspectiva em obras
renascentistas, que, com o aprimoramento do olhar, permitirá a aquisição do
espaço pictórico, reconstruído em uma representação por meio de maquetes.

Palavras-chaves: perspectiva, geometria, história da arte, história da
matemática, renascimento.



Abstract:

Recent academic works comes approaching fear from the perspective and
as the three-dimensional space can be represent two-dimensionality.  This work
propose contribute in the pole of the view and in the pole of the know about the
three-dimensional space across of arising from techniques of the Italian
Renaissance. The inquiry gives-itself about the discovery from the perspective in
the Quattrocento, where Italian cities they provided, graces to an assembly of
factors, the development of a technique from the painting that aimed at better
represent the space. Inserted inside this historical-social context, went elaborated
a sequence of activities inspired in works of the painters and architects of that
epoch, in order to prepare the look at the comprehension of the techniques from
the perspective and from the projective geometry and spatial. It intends, like this,
cause to an analysis about the domain of the perspective techniques use in
Renaissance works, that, with the progress of the look, will permit the acquisition
of the space painted, reconstructed in a representation by means of models.

Keywords: perspective, geometry, art history, mathematic history,
Renaissance.
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 Prefácio:

Quando conclui a 8a série, das poucas certezas que tinha, uma era que
realmente eu tinha um bom desempenho em Matemática, afinal tinha obtido a
nota máxima em todos os bimestres naquele ano e, graças a esta disciplina,
passei no concorrido vestibulinho da Escola Técnica Federal de São Paulo, para o
curso, igualmente concorrido, de técnico em eletrônica. Assim, se não pudesse
fazer o Ensino Superior, pelo menos já teria garantido uma formação profissional.

Mas a cabeça de um adolescente fervilha de idéias e, após ter tido um bom
desempenho como aluno e como profissional técnico em eletrônica, também
apreciava muito pintar (minha mãe é artista plástica), desejando uma carreira que
contemplasse as duas áreas. Trabalhando como bedel no Anglo Vestibulares, tive
contato com professores de Linguagem Arquitetônica que me convenceram a
prestar vestibular para o curso de Arquitetura na FUVEST, para desespero do
meu pai (para o vestibular da Unicamp, prestei Engenharia Elétrica).

A alegria de ter entrado na USP logo se converteu em preocupação para
manter meus estudos, já que o curso é período integral e bastante dispendioso,
embora gratuito. Assim consegui lecionar matemática nas escolas públicas
vizinhas de casa com apenas 20 anos, graças a enorme falta de professores na
periferia de São Paulo.

Não achei que fosse acabar transformando aquele meio de sobrevivência
em carreira profissional, tanto que, embora em 1997 surgisse uma resolução que
permitia que bacharéis em outras áreas fizessem um curso de ano e adquirissem
licenciatura plena em matemática, fiz este curso somente em 2000 (com quase 10
anos de sala de aula!).

Após a conclusão da licenciatura, logo conquistei uma vaga como
professor em grandes escolas particulares. Estava no caminho certo. Mas e a
arquitetura?

Decidi, já que havia optado pelo magistério, aperfeiçoar meus
conhecimentos e fazer Mestrado. Após insistir no IME (afinal havia me formado na
USP), comecei a me informar sobre outras universidades que tivessem strictu
sensu em Educação Matemática. Ao checar a PUC, soube da abertura de vagas
para o recém-criado Mestrado Profissional e não perdi tempo.
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Soube da minha admissão na PUC nas vésperas de embarcar para
Indianápolis - EUA, onde meu irmão caçula vive até hoje como soccer player.
Ainda vacilante sobre se havia feito uma boa escolha, conheci, ao acaso, a
Professora Beatriz D’Ambrosio, que falou do programa e me tranqüilizou, além de
falar que seu pai seria meu professor (coincidência ?).

No retorno ao Brasil, me empolguei e, ao cursar Tópicos de Geometria, o
Professor Vincenzo sugeriu que eu desenvolvesse o tema sobre perspectiva, para
apresentá-lo como seminário. Quando pesquisava sobre o assunto, na Biblioteca
da FAU-USP, encontrei vasto material, mas o que chamou mais a minha atenção
foi o trabalho do Professor Júlio Katinsky e resolvi procurá-lo pessoalmente. Deste
primeiro encontro, fiquei sabendo que ele iria lançar um livro reunindo seus
trabalhos sobre renascimento e perspectiva, e que o prefácio seria escrito por seu
amigo e colega dos tempos de Caetano de Campos: Professor Ubiratan
D’Ambrosio (nova coincidência ?)

O que não foi coincidência foi a escolha do tema deste trabalho, afinal eu
não era o primeiro arquiteto a me interessar pela Geometria Projetiva e a
Perspectiva. A visão da arquitetura favorece a representação espacial, tanto que
a Perspectiva surgiu no Renascimento, se desenvolveu e transformou-se em
Geometria Projetiva, sempre nas mãos de arquitetos.

Chegou a vez agora de um arquiteto, a partir das idéias de seu professor-
arquiteto (Katinsky) e orientado por seu professor-engenheiro (Vincenzo), a
pesquisar o Ensino da Perspectiva para alunos do Ensino Médio com um novo
olhar: um olhar renascentista, um olhar humanista, um olhar de arquiteto, mas
com uma visão da educação matemática.

Espero que gostem...
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 Apresentação:

Apresentamos o trabalho final de Mestrado Profissional do Programa de
Pós-Graduação no Ensino da Matemática da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo.

O trabalho resulta na aplicação e análise de um projeto idealizado para o
Ensino Médio da Rede Pública de Ensino, como atividade extracurricular, na qual
alunos da 2a série foram convidados a participar espontaneamente. Com previsão
de 60 horas de duração (15 encontros de 4 horas), o curso aconteceu no período
vespertino1 da E.E. Ana Siqueira da Silva2, para que os alunos pudessem
participar, sem comprometer as aulas da grade curricular. O projeto beneficiou-se,
no caso específico desta escola, da 2a série3 conter uma grade curricular com
disciplinas4 afins com o tema: Matemática, Filosofia, Artes, História e Física.

O Renascimento Italiano é o período histórico focado, não apenas por ser
palco da retomada do desenvolvimento de uma geometria que, durante séculos
na Europa Ocidental, não passava do Pons Asinorum5; mas por ser o momento
do “homem da renascença”, na qual gênios, como Leonardo da Vinci, tinham “a
capacidade de ver ciência sob o ponto de vista de um artista, de visualizar arte
com a estrutura mental de um cientista, e a arquitetura da perspectiva de um
artista-cientista”6. Na figura temos um de seus desenhos mais famosos - o homem
vitruviano – representando, entre outras coisas, o homem como medida de todas
as coisas.

                                              
1 No período vespertino a escola mantém apenas as séries do Ensino Fundamental II,
possibilitando que alunos do Ensino Médio Regular (matutino e noturno) e Suplência
(Ensino de Jovens e Adultos – noturno) pudessem participar, desde que não tivessem
outra atividade.
2 Escola pública ligada à Diretoria Norte 1 de Ensino da Capital, subordinada à
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
3 Esta grade refere-se à 2a série do Ensino Médio Regular matutino, que contém 25 aulas
semanais e 200 dias letivos. No caso da 2a série do Ensino Médio Regular noturno, que
contém 20 aulas semanais, Física e Artes não compõe a grade curricular, e no Ensino
Médio Supletivo (Ensino de Jovens e Adultos) noturno, apenas Matemática e História
compõe a grade da 2a série.
4 “O objetivo das disciplinas escolares não pode ser outro, senão a viabilização dos projetos
de vida, articulado em seus níveis individual e coletivo através de uma arquitetura de
valores socialmente acordados” (Machado: 2001).
5 Nome geralmente dado, em latim, à Proposição 5 do Livro I dos Elementos de Euclides
(século III aC). Significa ”Ponte de asnos” e, segundo Donald L. Somers(Eves: 1992): “Não
se sabe quem a cunhou ou por que foi adotada. Alguns supõe que tenha surgido na Alta
Idade Média, quando a tradição grega em matemática foi esquecida”. No caso a utilizamos
para exemplificar a situação de estagnação que se encontra a Geometria.
6 Esta é uma das definições que Michael White faz do pensamento do artista toscano em
Leonardo: the first scientist (2002).
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Figura 2 - Homem inscrito em um círculo e em um quadrado (segundo Vitrúvio). Veneza,
Galeria da Academia

No Capítulo 1, após uma explanação sobre o tema , justificamos a escolha
do trabalho envolvendo a perspectiva cônica e a geometria projetiva a partir “da
interação e da complementaridade nas ações envolvendo diferentes disciplinas”
(Machado: 2000). Traçamos as metas deste trabalho para além do simples ensino
da geometria, embora apenas o tratamento desse tópico, como destaca Pavanello
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(1993), já possa proporcionar o desenvolvimento crítico e autônomo. O que nos
impulsionou a investigar a cognição e a representação espacial no plano através
do olhar, norteia-se por trabalhos como o de Parzysz (1989), e pelas teorias de
Piaget, Vygotsky, Vergnaud e Duval.

Como o momento histórico responde também pela origem de processos e
métodos, no Capítulo 2, a partir de um panorama histórico referencial,
responsável  pelo que Piaget definiu como o “próprio paradigma da ciência”,
atingimos a gênese da perspectiva, bem como seu desenvolvimento, pela
evolução da técnica, da ciência, da arte e do pensamento político e social
humano.

O detalhamento de cada atividade desenvolvida e sua análise a priori7 são
fornecidas no Capítulo 3, divididas em 5 blocos principais: histórico-expositivo (8
horas), exploratório-vivencial (4 horas), ótico-científico (16 horas), técnico-
representativo (16 horas) e plástico-espacial (16 horas).

A análise a posteriori das atividades ocorre no Capítulo 4, ficando os
resultados obtidos  e a conclusão para o último (Capítulo 5).

                                              
7 Para Kant (1787), a lógica, como ciência, expõe minuciosamente e demonstra
rigorosamente as regras formais do pensamento e, nos conhecimentos, é pressuposta
para julgá-los com propriedade e objetividade.
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 Capítulo 1

 Introdução:

O presente trabalho busca analisar experimentalmente o desenvolvimento
da percepção visual, da formação do olhar, que tem sido destaque em pesquisas
recentes8, principalmente no ensino da geometria projetiva e espacial9.
Representamos abaixo um equipamento adaptado para uso escolar.

A pintura da Idade Média tinha, não apenas a função de decorar e
embelezar mosteiros e igrejas, mas de ensinar os princípios cristãos e revelar
episódios do Novo Testamento (Gombrich: 1988), e, ao mesmo tempo, educar
visualmente o olhar através de imagens e figuras, já que a leitura escrita não era
dominada pela maioria esmagadora dos fiéis. Hoje se reconhece cada vez mais a
necessidade de aprimorar a capacidade de leitura visual, reforçada pelo crescente
avanço tecnológico dos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, com a
fragmentação dos processos de produção e a divisão cada vez maior das áreas
do conhecimento, a visão interligada dos saberes foi sendo perdida e as relações
                                              
8 Parsysz (1989), Cavalca (1997), Rosa (1998) e Flores (2003).

Figura 3 - <Janela> de Dürer adaptada por Colmez, Parzysz e Thomas (1992).
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interdisciplinares que permitiram, outrora, o desenvolvimento da arte através da
física e da medicina, ou da matemática através da música; hoje soam, para
muitos, distantes e até  inexistentes.

As dificuldades decorrentes desta falta de conexão resultaram em
deficiências, como a destacada por Parzysz10 (1989), na qual alunos não
conseguem, através de um desenho, “ver” o espaço. “Verifica-se a pouca
capacidade de percepção espacial de grande número dos alunos (e de pessoas
em geral), requerida no exercício ou compreensão de múltiplas e variadas
atividades profissionais” (Pavanello: 1993). Avaliações feitas por órgãos oficiais11,
que apontaram o pior desempenho em geometria, motivaram, entre outros
fatores, à pesquisa desenvolvida em séries iniciais pela PUC-SP e o CEFAM12, e
que apresentam atividades como percorrer e descrever um trajeto com desenhos,
construir maquetes e comparar maquetes e desenhos.

No Ensino Superior, a passagem da Geometria Analítica no plano para a
Geometria Analítica no espaço evidenciaram situações, levando Cavalca (1997) a
“verificar a possibilidade de desenvolver as capacidades de visualizar e interpretar
objetos do espaço e suas representações gráficas matemáticas”13. Segundo
Flores14 (2002)15 “representar no plano os objetos do espaço envolve uma
construção do próprio olhar para ver o mundo em sua tridimensionalidade”. Para
Duval16 (1995), a relação entre o objeto real e sua representação bidimensional,
fundamentais na geometria tridimensional, exige um tratamento que articule a
representação com a respectiva figura espacial.

O presente trabalho pretende, face a estas e outras pesquisas, a partir das
experiências e técnicas desenvolvidas por artistas do renascimento17, realizar

                                                                                                                                           
9 Podemos citar também os trabalhos de Andreatta (1985) e Elias (1983), que envolvem
temas pertinentes ao presente trabalho.
10 M. Bernard PARZYSZ (Tese de doutorado) Universidade de Paris.
11 Refere-se ao Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.
12 Pesquisa realizada junto à EEPG “Dr. Edmundo de Carvalho” de 1996 a 1999,
financiado pela FAPESP, MEC e PUC-SP, e que resultou na publicação “Espaço e forma: a
construção de noções geométricas pelas crianças das quatro séries iniciais do Ensino
Fundamental” (2000).
13 Dissertação de Mestrado no Ensino de Matemática apresentada em 1997 à PUC-SP.
14 Tese de Doutorado em Educação defendida em 2003 à UFSC.
15 Em artigo publicado na Revista Zetetiké.
16 Teoria dos registros de representações semióticas.
17 Tais como: Fillipo Brunelleschi, Batista Alberti, Piero della Francesca, Leonardo da
Vinci e Albrecht Dürer.
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atividades de caráter interdisciplinar e transdisciplinar18 no Ensino Médio.
Almejamos desenvolver inteligências19 compatíveis com uma capacidade
cognitiva, não apenas à aquisição de conceitos geométricos, mas na
compreensão e representação espacial conquistadas pelo olhar.

 Justificativa:

Os resultados obtidos por Parzysz (1989)20, mostram que os alunos, em
geral, têm dificuldades em formar mentalmente uma situação espacial a partir de
sua representação em um desenho. No seu artigo “O visto e o sabido na evolução
de desenhos de pirâmide de alunos do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio”21,
ele propõe um modelo22 interpretativo de um sujeito em representar um objeto, no
qual, ou predominam as propriedades julgadas importantes <le su> ou como este
lhe pareça através do olhar <le vu>, dependendo de fatores como: idade,
conhecimento geométrico, habilidade técnica, objeto focado, entre outros. O
presente trabalho procura verificar a capacidade de perceber e de representar o
espaço tridimensional, levando a relação entre o pólo do visto e o pólo do sabido
para uma sala de aula do Ensino Médio brasileiro23.

O abandono do ensino da geometria no Brasil foi destacado por Pavanello
(1989)24, concluindo que tal situação resulta de um reflexo de uma tendência geral
com a insegurança de professores, fruto de uma má formação, que, por sua vez,
vem de um processo histórico de reformas no ensino25.

                                              
18 Weil, D´Ambrósio e Crema (1993).
19 Teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner.
20 Tese de Doutorado: Représentations planes et enseignement de la géométrie de l'espace
au lycée. Contribution à l'étude de la relation voir/savoir (1989).
21 Colmez, F. & Parzysz, B., Le vu et le su dans l´évolution de dessins de pyramides du
CE2 à la Seconde, in Espaces graphiques et graphusmes d´espaces 1993.
22 Podemos situar este modelo entre o modelo clássico de Piaget (menos voltado à
representação geométrico-espacial), e o modelo do casal Van Hiele (1957) (mais ligado a
conteúdo que a faixa etária).
23 Divulgada no começo de junho de 2004, a Sinopse da Educação Básica de 2003, do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC), Anísio Teixeira
mostra números relativos ao período letivo de 2002. 9,1 milhões de estudantes estavam
no Ensino Médio, mas cerca de 2,8 milhões de alunos do ensino fundamental no Brasil
abandonaram a escola, quase o mesmo número que conclui o Ensino Médio. Para Tagil
Oliveira Ramos, “o alto índice de abandono está diretamente relacionado com as condições
de estudo oferecidas” (Revista Fórum, julho de 2004).
24 Dissertações de Mestrado “O abandono do ensino da Geometria: uma visão histórica”
(1989)
25 Artigo publicado na Revista Zetetiké (1993).
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A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional26 incorporou as
quatro premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser27; e que,
embora seja mais uma reforma no ensino, procurou ser uma resposta à formação
educacional vigente. No Ensino Médio, a LDB estabelece que: “Os conteúdos, as
metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao
final do ensino médio o educando demonstre:

 I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício

da cidadania.”28

“O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos,
terá como finalidade :

I - a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;

III - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.”29

A partir destes princípios foram elaborados os PCN30 do Ensino Médio que
envolvem os conceitos de contextualização31 e interdisciplinaridade32, e a
definição de três áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências
Humanas e suas Tecnologias.

                                              
26 Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
27 Considerações oriundas da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI,
citadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
28 Art. 36, § 1º da LDB.
29 Art. 35 da LDB.
30 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, elaborados pela Secretaria de
Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação em 1999.
31 Tufano (in Fazenda: 2001) define contextualizar como “uma ação premeditada para
situar um indivíduo em um lugar no tempo e no espaço desejado (...) é função inicial e
talvez uma das principais atribuições do professor em sua sala de aula, transformando
esta caminhada, antes árdua, em um processo feliz, prazeroso”.
32 A professora Ivani Catarina Arantes Fazenda (PUC/SP) apresenta interdisciplinaridade
“como uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão
de aspectos ocultos no ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em
questão” (2001).
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De acordo com as DCNEM33 podemos compreender o conceito de
interdisciplinaridade: “de fato, será principalmente na possibilidade de relacionar
as disciplinas em atividades ou projetos de estudo, pesquisa e ação, que a
interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e didática adequada aos
objetivos do Ensino Médio”. Segundo Fazenda (2001) “o processo interdisciplinar
desempenha papel decisivo para dar corpo ao sonho de fundar uma obra de
educação à luz da  sabedoria, da coragem e da humildade”.

Para Machado (2000), a insatisfação com a fragmentação do trabalho
multidisciplinar tem levado à necessidade da interdisciplinaridade, mas que,
entendida como mero incremento das relações entre as disciplinas, suas ações
têm “produzido apenas efeitos paliativos”, conscientizando da necessidade de
objetivos que “transcendam os limites e os objetivos das diferentes disciplinas”, ou
seja, de uma idéia de transdisciplinaridade34.

Abud (1999) destaca que a multidisciplinaridade “é a menos eficaz para a
transferência de conhecimentos para os alunos”, e, através de um exemplo,
explica que “haveria interdisciplinaridade se, ao estudar a pintura,
relacionássemos o contexto histórico do Renascimento com os temas usados
pelos artistas de então e sobre as técnicas empregadas por eles”, proporcionando
“uma aprendizagem muito mais estruturada e rica, pois os conceitos estão
organizados em torno de unidades mais globais, de estruturas conceituais e
metodológicas compartilhadas por várias disciplinas”. Na transdisciplinaridade, “a
cooperação entre as várias matérias é tanta, que não dá mais para separá-las:
acaba surgindo uma nova <macrodisciplina>”35.

Para Nicolescu (1996) “a transdisciplinaridade diz respeito ao que está, ao
mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de
todas as disciplinas. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente, e um dos
imperativos para isso é a unidade do conhecimento”.

                                              
33 Resolução nº 03/98 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação – Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
34 “Muito do que se pretende instaurar na escola sob o rótulo da interdisciplinaridade,
poderia situar-se de modo mais pertinente sob o signo da transdisciplinaridade” (Machado:
2001).
35 Artigo da Professora Katia Maria Abud em resposta à pergunta Qual é a diferença entre
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade? de Maria de Fátima
Girardelli, evidenciando que, embora haja o interesse em reverter o processo de
fragmentação do conhecimento, ainda é desconhecida a forma de fazê-lo.
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Carbonell (2002) defende, nesta mesma linha, um conhecimento integrado
que mescle diferentes conceitos e habilidades de forma a “desenvolver todo o tipo
de inteligências”, mas que “integrem-se com o objetivo de produzir um
conhecimento comum, a interdisciplinaridade alcança seu grau máximo e então
se fala também de transdisciplinaridade e globalização”. Dentre as propostas não-
fragmentárias inovadoras recentes citadas por Carbonell, destacamos as mais
recentes: os projetos de desenvolvimento curricular, a organização temática e os
projetos36 de trabalho. Nesta última, “o propósito essencial é o de capacitar os
alunos no domínio de algumas habilidades intelectuais que o ajudem a organizar,
compreender e assimilar a informação e o conhecimento globalizado, mediante o
uso de um amplo leque de fontes, linguagens, procedimentos e conteúdos das
distintas áreas” (Carbonell: 2002)37.

Hernández (1998), ao explicar projetos de trabalho, esclarece que “a
transdisciplinaridade vinculada ao currículo integrado implica criar novos objetos
de conhecimento para fazer do conhecimento algo efetivo que permita continuar
aprendendo e converta, de novo, a atividade do ensino numa aventura social e
intelectual”.

Percebemos compatibilidade entre as idéias de Carbonell e Hernández
com um tratamento contextualizado do conhecimento que, nas DCNEM, “é o
recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo.
Se bem trabalhado permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do
ensino provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e
estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade.
A contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou dimensões presentes na
vida pessoal, social e cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas.
As dimensões de vida ou contextos valorizados explicitamente pela LDB são o
trabalho e a cidadania. As competências estão indicadas quando a lei prevê um
ensino que facilite a ponte entre a teoria e a prática”.

“A educação para cidadania, que é um dos grandes objetivos de hoje,
exige uma apreciação do conhecimento moderno, impregnado de ciência e
                                              
36 “A área de ciência e tecnologia necessita ser repensada, portanto, na perspectiva de uma
forma de organização dos trabalhos verdadeiramente nova, com objetos/objetivos
transdisciplinares, com valorização dos trabalhos em equipe, formada por especialistas-
consultores, mas, sobretudo, com as atenções voltadas para uma palavra-chave nas
transformações em curso no mundo do trabalho: projeto” (Machado: 2001).
37 La aventura de innovar: el cambio en la escuela com tradução de Fátima Murad.
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tecnologia. Assim, o papel do professor de matemática é particularmente
importante para ajudar o aluno nesta apreciação, assim como para destacar
alguns dos importantes princípios éticos a ela associados” (D’Ambrosio: 1996.
p.87).

Percebemos que, embora a reforma curricular do Ensino Médio estabeleça
a divisão do conhecimento escolar em três áreas38 “preconiza-se que a
concepção curricular seja transdisciplinar e matricial, de forma que as marcas das
linguagens, das ciências, das tecnologias e, ainda, dos conhecimentos históricos,
sociológicos e filosóficos, como conhecimentos que permitem uma leitura crítica
do mundo, estejam presentes em todos os momentos da prática escolar”.

Aliando propostas inovadoras aos parâmetros nacionais, situamos uma
seqüência de atividades que não compõe um projeto de trabalho, mas contamina-
se com alguns de seus aspectos básicos.

Ao não restringir atividades apenas na área da Geometria, ou da
Matemática, mas envolvendo todas as áreas, criamos também um ambiente
favorável à criatividade (Vasconcelos: 2001) e ao desenvolvimento amplo das
inteligências humanas.

Gardner (1994) define inteligência como as “capacidades de resolver
problemas ou criar produtos, que são importantes num determinado ambiente
cultural ou comunidade”. Segundo ele, as múltiplas inteligências39 fornecem um
quadro das capacidades humanas40, possibilitando “a um indivíduo ter acesso a
formas do pensamento apropriadas a tipos específicos de conteúdo” (Gardner,
Kornhaber e Wake, 1991). Dentre as inteligências, destacamos neste trabalho a
Inteligência Espacial, ou a capacidade de perceber informações visuais ou
espaciais, de transformar e modificar essas informações, e de recriar imagens
visuais, mesmo sem uma referência a um estímulo físico original. Mesmo que as
habilidades lógico-matemáticas e espaciais se desenvolvam a partir da percepção

                                              
38 Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. (MEC: 1999)
39 As várias inteligências relativamente autônomas, são: Inteligência Lingüística,
Inteligência Musical, Inteligência Lógico-Matemática, Inteligência Espacial, Inteligência
Corporal-Cinestésica, Inteligência Intrapessoal, Inteligência Interpessoal e Inteligência
Naturalista. Segundo a teoria, todas as pessoas são capazes de usar todas as
inteligências, mas as diferenças individuais resultam de um perfil específico de
inteligências de cada um.
40 Gardner tem o cuidado de esclarecer que a inteligência não se limita àquelas que
identificou.
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de objetos, a pesquisa neurológica defende a autonomia entre elas. Como,
segundo Pires (2000), a escola privilegia as manifestações Lógico-matemáticas e
Lingüísticas, subestimando as outras, não surpreende que, só por este fato,
obtenhamos resultados em avaliações do ensino da matemática, e
especificamente no ensino da geometria, abaixo do desejável41, já que,
“isoladamente, cada disciplina expressa relativamente pouco e é de interesse
apenas de especialistas” (Machado: 2000). No âmbito da linguagem42, Baccega
(1998) é mais enfática: “sem transdisciplinaridade, o estudo da comunicação não
ocorre” e mesmo que a comunicação permitisse identificá-la a uma disciplina, o
campo seria reduzido a uma parcela que, por mais rica que seja, “não poderá
nunca deixar de ser um empobrecimento deformante e uma usurpação”43.

 Objetivos:

O presente trabalho pretende, dentro das diretrizes e das especificidades
nacionais, construir uma percepção e uma habilidade visual, visando formar uma
capacidade de compreensão espacial articulada com a representação.

Como “uma percepção da história da matemática é essencial em qualquer
discussão sobre a matemática e seu ensino” (D’Ambrosio: 1996), focaremos o
Renascimento no seu contexto histórico, social, artístico e científico, e
destacaremos os elementos que favorecem a percepção e o desenvolvimento da
geometria projetiva.

A partir de uma investigação de técnicas de perspectiva, sob um ponto de
vista experimental e indutivo, explorando a aplicação da geometria em situações
reais e com o uso de instrumentos na construção de conceitos (Ponte: 2003);
estabeleceremos tanto a relação espaço/plano como plano/espaço, além da
leitura de obras44 não-restritas às pinturas do renascimento italiano.

                                              
41 O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP)
obteve, em 2000, índices de acerto abaixo de 35%, em mais de 30% das questões de
Matemática, aplicadas a alunos das 3as séries do Ensino Médio da capital paulistana, e
chegando a 50% das questões, se focarmos apenas as relacionadas à Geometria
<respondiam por 12 das 40 questões> (SARESP: 2000).
42 A linguagem referida aqui está relacionada ao desenvolvimento do ser e  à evolução do
pensamento na relação com a cultura do meio e com o outro (Lima, in Fazenda: 2001).
43 Prefácio de Jesus Martín-Barbero. (in: Baccega: 1998).
44 Ana Mae Barbosa (2003) defende, como forma de educação através da arte, a
necessidade da contextualização histórica, aprendizado da gramática visual e leitura de
imagem, para o registro de impressões sensoriais e a obtenção de formas de expressão
fornecidas pelo meio a qual está inserido.
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Em um ambiente de aprendizagem que desenvolve múltiplas
capacidades45, estudaremos a relação entre as atividades na construção de um
conhecimento geométrico-espacial, bem como a percepção deste processo,
contribuindo para uma formação crítica, contextualizada e humanizada do aluno.

 Questão de pesquisa:

O nosso questionamento estará voltado para os meios que favorecem a
apropriação do espaço pelo olhar. A nossa questão de pesquisa será:

Que meios (técnicas, instrumentos, situações e seqüências) favorecem a
apropriação do espaço pelo olhar e levam a perceber as relações entre o que é
visto, o que é sabido e o que é conhecido ?

 Referencial teórico:

Este estudo fundamenta-se basicamente na construção do conhecimento
geométrico-espacial através das relações do sujeito com o meio (Piaget e
Vygotsky), e sua percepção, conceituação e representação (Vergnaud e Duval).

 Fundamentos da psicologia genética:

Uma questão filosófica é a concepção do conhecimento e a aprendizagem
humana. Kant (1963) define a concepção do conhecimento como resultado das
interações entre o sujeito e o objeto deste conhecimento46. O racionalismo
(Spinoza e Leibniz) define o conhecimento como inato ao sujeito. O empirismo
britânico (Locke, Berkeley, Hume)47, ao contrário,  define o conhecimento como
resultado do objeto (meio). A teoria epistemológica de Piaget (1936)48, valoriza a
experiência empírica, mas não unicamente, e acredita na razão, mas não inata49.

                                              
45 Em Ensino e aprendizagem por meio das inteligências múltiplas, Campbell, Campbell e
Dickinson (2000) defendem a aplicação prática da teoria das inteligências múltiplas em
um ambiente de aprendizagem.
46 Crítica da Razão Pura (1787).
47 Esta classificação, como alerta Russel (2002), não deve ser aplicada com excessiva
rigidez.
48 La naissance de l’intellingence chez l’enfant, traduzido como O nascimento da
inteligência na criança (1970).
49 “Assim ensaia-se definir o construtivismo como uma teoria do conhecimento que engloba
numa só estrutura dois pólos, o sujeito histórico e o objeto cultural, em interação recíproca,
ultrapassando dialeticamente e sem cessar as construções já acabadas para satisfazer as
lacunas ou carências <necessidades>” (Matui: 1995).
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Garcia (2002) define como princípio de continuidade funcional dos
processos construtivos do conhecimento, a não existência de descontinuidade
funcional nos processos cognitivos. Este princípio caracteriza o conhecimento
como um processo dentro de um contexto social e os mecanismos de aquisição
do conhecimento comuns em todas as etapas de desenvolvimento50.

Immanuel Kant (1724-1804), que equilibrou as posições empírica e
racionalista, explica que, ao contrário de Hume, a experiência está em função dos
conceitos. Segundo ele, “intuição e conceitos são os elementos de todo o nosso
conhecimento, de modo que nem conceitos sem as correspondentes intuições,
nem intuições sem conceitos podem produzir conhecimento”, as concepções
destes conceitos variam ao longo da história e “o conhecimento matemático
considera o geral no particular, e o filosófico, ao contrário, o particular no geral”.
Nesta última afirmação, Friedrich Schelling (1775-1854) observa que os dois
processos se verificam “nos dois ramos da matemática (aritmética e geometria),
uma vez que a aritmética expressa o particular no geral, e a geometria expressa o
geral no particular”, desaparecendo na matemática, mas permanecendo na
geometria, a antítese entre geral e particular. Assim o objeto do conhecimento é
uma resistência da realidade independente do sujeito (Otte, 1993).

Para Piaget (1986), o sujeito coordena ações para atuar diante do objeto,
construindo formas de organização de um ou mais objetos, que intervêm nos
mecanismos inferenciais ligados à noção de realidade, chegando a constituir ao
longo de um desenvolvimento, nas estruturas lógicas que resultam na lógica
formal e nas estruturas matemáticas. A influência do meio social aumenta com a
aquisição da linguagem e depois através de instituições como a ciência. O sujeito
age condicionando os instrumentos e mecanismos de assimilação do objeto, bem
como sua aprendizagem.

Torna-se necessária uma análise histórico-crítica das conceitualizações e
das teorias científicas, “explorando as idéias de quem produziu as grandes
mudanças de rumo nesta história”51. Esta é a razão pela qual a seqüência dos
fatos no desenvolvimento da perspectiva se faz necessária para construir os
conceitos e as teorias da geometria projetiva. Isto porque a epistemologia
construtivista se propõe “a analisar em que consiste o fato de que um indivíduo,

                                              
50 Piaget e Garcia (1987) Capítulo 8.
51 Garcia (2002) Capítulo 2, página 42.
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ou a ciência em um determinado período, constrói o que a mesma sociedade
considera um nível de conhecimento mais avançado”52.

Ao abordar o conhecimento prático do universo real, Piaget define os
principais processos da construção do espaço53, na qual, partindo de um universo
sensório-motor chegamos ao pensamento representativo. O funcionamento da
assimilação biológica implica em uma organização em grupos, ou seja, “qualquer
sistema de operações fechado em si mesmo”54. De grupos práticos, a criança
(sujeito) elabora grupos subjetivos, levando a grupos objetivos, que então
capacitam a grupos representativos. Define-se que o desenvolvimento do
pensamento de conceitos e representações tem na construção dos
conhecimentos sensório-motores preparação necessária.

Analisando o desenvolvimento do conhecimento espacial quanto a sua
representação e sua natureza, Piaget55 e colaboradores concluem que, ao
abordar a passagem do espaço projetivo ao espaço euclidiano, a percepção não
é suficiente para a geração de correta representação de coordenadas espaciais
(Piaget e Inhelder: 1993). O espaço56 é concebido intuitivamente, de natureza
imagética, subordinada às noções do sujeito (atividade operatória ou pré-
operatória). Há diversos graus de intuição, desde a percepção até as operações
concretas. Estas podem ser de caráter espaço-temporal ou infralógico. Na
construção dessas operações temos primeiro, as relações topológicas
elementares, depois as coordenadas projetivas e euclidianas. No estágio das
operações concretas, há a medida espontânea de alturas, e no estágio das
operações formais, há a conservação de medida de comprimentos, áreas e
volumes57. O espaço projetivo tem sua gênese quando um objeto (ou um espaço)
e a figura (ou imagem) deixam suas relações topológicas para serem
considerados de acordo com um “ponto de vista”, quer em relação ao sujeito, quer
em relação a outros objetos58.

                                              
52 Garcia (2002) página 43.
53 La construcion du réel chez l’enfant, tradução: A construção do real na criança (2003).
54 Capítulo 2. O campo espacial e a elaboração dos grupos de deslocamento. Página 218.
55 PIAGET, J. INHELDER, B. SZEMINSKA, A . La géométrie spontanée de l´enfant.
PIAGET, J. et INHELDER, B. La représentation de l´espace chez l´enfant .
56 “O espaço é uma representação a priori necessária, que fundamenta todas as intuições
externas” (Kant:1787).
57 MONTANGERO, Jacques & MAURICE-NAVILLE, Danielle. Piaget ou a inteligência em
evolução (1998).
58Piaget, J. et Inhelder, (1993) pg. 168.
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Piaget e Inhelder investigaram como a criança constrói a representação de
objetos isolados vistos em perspectiva, primeiro nos seus deslocamentos em
relação ao observador, depois pela sombra projetada destes objetos e finalmente
a coordenação destas perspectivas. Assim observaram que o sujeito divide-se
entre o realismo e a representação do objeto figurado em desenhos, e que o uso
da perspectiva se faz, afastando-se de uma atividade de observação, e
direcionando-se para uma forma de representação elaborada e aceita como
adequada, a partir de um determinado ponto de vista59.

A projeção de uma sombra obedece, “as mesmas leis geométricas que as
leis dos objetos sobre o plano perpendicular ao olhar, ou quadro visual do sujeito,
isto é, da projeção na qual consiste a perspectiva”60. Piaget e Inhelder supuseram
que as operações que conduzem a elaboração teórica das relações projetivas,
resultado de um jogo de axiomas equivalentes aos da geometria euclidiana,
fossem formadas mais cedo, graças a intuição visual da perspectiva. Entretanto
constataram que elas se formam nos mesmos níveis que são elaborados os
sistemas de coordenadas61.

Na figura temos um desenho da Praça Cornélia, em São Paulo, feito por
alunos de 4a série, na qual os prédios aparecem “deitados” (Pires, Curi e Campos:
2001).

                                              
59Idem pg. 198.
60Idem pg. 208.
61Piaget, J. et Inhelder, (1993) pg. 223.
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Comparando situações tridimensionais e suas representações, concluíram
que “o ponto de vista próprio, principalmente no último nível (chamado de III B),
com fonte de perspectiva simples, só pode dar lugar a uma representação
verdadeira, isto é, antecipadora, reconstitutiva e reconhecedora, na medida que
se diferencia dos demais pontos de vista, e esta diferenciação só ocorre em uma
coordenação do conjunto.

Apenas quando a criança consegue constituir o ponto de vista dos outros,
que ela descobre o seu próprio, sendo mais difícil a descoberta da perspectiva na
relação entre o sujeito e os objetos que na relação do outro com os objetos”62. “A
imagem é uma imitação interiorizada, isto é, que ela constitui um decalque, não
do objeto, mas das acomodações próprias da ação que se apoiam no objeto. O
que a imagem fornece, além da percepção é, pois, um esquema em ação”63.

                                              
62Piaget, J. et Inhelder, (1993) pg. 256.
63Idem pg. 310.

Figura 4 - Desenho da Praça Cornélia (Lapa) feita por alunos da 4a série do Ensino
Fundamental
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Piaget e Inhelder constatam que o ser humano não detém o conhecimento
inato de um conjunto estruturado em duas ou três dimensões, já que um sistemas
de coordenadas se apoia na coordenação de diversos campos restritos,
colocando os eixos que organizam o espaço geométrico, não no início do
conhecimento espacial, mas no final da construção psicológica do espaço
euclidiano, da mesma forma que a coordenação das perspectivas, ou melhor, das
relações projetivas que constituem as relações entre objetos e figuras.

 Fundamentos sócio-construtivistas

Para Vygotsky (1989), o sujeito é resultado de um processo sócio-histórico,
enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento. O
processo de aquisição do conhecimentos ocorre pela interação do sujeito com o
meio. A formação dos conceitos está ligada às relações entre pensamento e
linguagem, à questão cultural no processo de construção de significados pelo
sujeito, ao processo de internalização e ao saber ensinado em ambiente escolar.
A internalização interagindo com o meio cultural compõe as funções psíquicas
superiores, ou seja, são construídas ao longo do histórico humano, em sua
relação com o mundo, dependendo de ações conscientes e fruto de processos de
aprendizagem.

 O conhecimento, na visão sócio-construtivista, não é uma ação direta
sujeito-objeto, mas indireta, mediado pelo meio cultural a qual está inserido.

A linguagem simbólica dos grupos humanos fornece os conceitos, as
formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do
conhecimento, e responde pela formação social e transmissão cultural das
funções mentais superiores de diferentes estruturas.
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A cultura é o objeto do conhecimento do meio social que fornece ao sujeito
os sistemas de símbolos de representação do real, que permite a interação e
mediação no contínuo processo de recriação e reinterpretação de informações,
conceitos e significações.

A internalização é a passagem de uma atividade externa (interpessoal)
para uma atividade interna (intrapessoal).

A interação com o meio social através da linguagem tem função primordial
no desenvolvimento do cognicente. Vygotsky (1960) define dois níveis de
desenvolvimento: um real, presente, uma competência própria do sujeito, e um
potencial, uma competência que o sujeito tem capacidade de adquirir na relação
com o outro. A distância entre estes níveis de desenvolvimento, chamada Zona
de Desenvolvimento Proximal, torna-se o campo de atuação da aprendizagem.

Figura 5 - Ilustração artística de anúncio publicitário (meio cultural) de imóvel
(representação do real)
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O desenvolvimento cognitivo resulta do processo de internalização da
interação social com os instrumentos de uma cultura, formando-se de fora
(exógeno) para dentro (endógeno). O sujeito interage no controle dos
instrumentos de mediação e na transformação em atividade mental (Vygotsky:
1991).

Assim, a intervenção pedagógica intencional do ambiente escolar é
responsável pelo desencadear do processo ensino-aprendizagem, e cabe ao
docente estimular o avanço do sujeito dentro de sua zona proximal, sendo a
construção de conceitos, o objeto de atuação. A importância da intervenção
espontânea dos demais membros mediadores compõe o processo de
desenvolvimento, tornando o aluno não tão somente o sujeito da aprendizagem,
mas, aquele que aprende, junto ao outro, o que o seu grupo social produz,
inclusive o conhecimento.

A diferença de conceitos espontâneos ou cotidianos resultado de
interações sociais, e os conceitos científicos adquiridos no ambiente escolar,
reside na sistematização dos conhecimentos. A aprendizagem é fundamental ao
desenvolvimento dos processos internos (mentais) na interação com o outro.

Davidov (1972), ao diferenciar a generalização teórica (do conteúdo) da
generalização empírica (formal), demonstrou que a aquisição de conceitos
teóricos devem ser o principal objetivo da formação do pensamento teórico.
Partindo desta teoria da generalização teórica, elaborou os princípios da
transposição dos conceitos científicos modernos para o processo de
aprendizagem que orientam e organizam a atividade do aluno para a aquisição do
conteúdo desses conceitos (Davidov: 1986). Semenova (1991)64 resumiu estes
princípios como:

- os conceitos que abrangem uma disciplina, considerada em si ou em
ramificações essenciais, devem ser adquiridos por meio da análise das fontes
materiais de sua origem (objetos concretos), objetos em razão dos quais estes
conceitos tornam-se indispensáveis à aprendizagem;

                                              
64 SEMENOVA, Marina. A formação teórica e científica do pensamento dos escolares. (In
Garnier, Berdnarz, Ulanovskaya, et. al. 1996)
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- a aquisição de conhecimentos abstratos e gerais deve preceder ao
conhecimento dos conhecimentos concretos e específicos, deduzindo-os e
embasando-os;

- ao estudar as fontes materiais (objetos concretos) ligadas a um conceito,
os alunos devem encontrar, dentre as relações extraídas das características
desses objetos, as essenciais, que determinam o conteúdo e que estruturam este
conceito;

- estas relações essenciais devem resultar em objetos específicos,
modelos simbólicos ou (no caso da perspectiva) gráficos, para permitir o estudo
das propriedades destas relações;

- os alunos devem desenvolver ações que, a partir do material estudado,
permita extrair do objeto proposto, princípios essenciais para sua reprodução em
modelos (representação gráfica) que permitam o estudo de suas propriedades;

- os alunos, assim, devem passar de atividades concretas, com uma ação
direta sobre o objeto, para a realização mental (abstração e generalização).

As atividades, que formam um conjunto com diversos ciclos de
aprendizagem durante o qual os alunos adquirem técnicas que contribuam na
resolução de problemas concretos e práticos a serem resolvidos, dão-se em
etapas que, no presente trabalho, são ilustradas nas atividades exploratório-
vivencial, ótico-científico, técnico-representativo e plástico-espaciais:

1a etapa: permite ao aluno avaliar o seu modo de ação atual, sendo uma
etapa de motivação (encontrada na atividade exploratório-vivencial).

2a etapa: após os desenhos de observação e as experiências com
instrumentos óticos, possibilita a criação de um modelo gráfico, a partir das
relações levantadas. Corresponde à formação de conceitos que ocorrem em
atividades dos blocos ótico-científico e técnico-representativo.

3a etapa: com o estudo das propriedades das relações levantadas, obtém-
se a transformação do modelo, como no caso de ensaios de cubos em
perspectiva (técnico-representativo).

4a etapa: um sistema de problemas particulares, aplica-se um modelo geral
de resolução. Os estudos de projeções ortogonais em perspectiva oblíqua de um
cubo exemplifica esta etapa (técnico-representativo).



AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  NNOO  OOLLHHAARR::  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  AARRTTEE  DDOO  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 23

5a etapa: pede-se que seja aplicado o modelo geral para a resolução de
problemas propostos, como aplicar os conhecimentos adquiridos em perspectiva
na construção de uma maquete (plástico-espacial).

 Campos conceituais

Vergnaud (1990)65, a partir da teoria de Piaget, procurou ampliá-la e
redirecioná-la, partindo dos esquemas de ação e processos de assimilação e
acomodação, que constituem o estruturalismo piagetiano, base do construtivismo.

A teoria dos campos conceituais foi construída com o intuito de analisar as
condições de compreensão do significado do saber escolar pelo aluno. O saber
escolar trata dos conceitos matemáticos provenientes da educação escolar,
diferenciando-se e localizando-se entre o saber proveniente de uma vivência e o
saber científico. Uma aprendizagem significativa provém da estruturação de
conexões concebidas pela sucessão de adaptações que o aluno realiza face a
situações-problema, coordenando e ajustando conhecimentos e conceitos
anteriores. Um campo conceitual é definido pelo seu conteúdo e, resumidamente,
podemos estabelecer a extensão deste conceito pelo conjunto de situações que
lhe dão sentido.

Das concepções de Piaget, Vergnaud formaliza o conceito de esquema, de
acordo com as invariantes da Educação Matemática, como sendo este conceito,
uma forma estruturada  de organizar uma relação de atividades à aprendizagem
de conceitos, frente à um conjunto de situações vivenciadas pelo aluno (Pais,
2001). Assim, o processo cognitivo se dá  pela organização da conduta, da
representação e da percepção, bem como o desenvolvimento de competências e
de concepções de um aluno ao longo de sua experiência de vida (Franchi:
1999)66. A operacionalidade de um conceito deriva  de diversas situações que
resultam de uma variedade de ações e de esquemas. Partindo do núcleo
conceitual para o aluno, Vergnaud destaca que o funcionamento e o
desenvolvimento cognitivo dependem de como os conceitos são trabalhados a
partir de situações-problema.

As Zonas de Desenvolvimento Proximal (Vygotsky: 1989) também
influenciaram na construção da teoria dos campos conceituais, já que
                                              
65 “La théorie des champs conceptuels”.
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percebemos a necessidade da existência de espaços de situações-problema, o
qual o aluno coordena as adaptações necessárias a sistematização de um novo
conhecimento. Entretanto Vergnaud supõe o conceito como base para o
desenvolvimento cognitivo, dando maior atenção à análise dos conceitos
envolvidos nas situações criadas na aprendizagem.

Um conceito, segundo Vergnaud (1996), é formado pela tríade de
conjuntos que dão sentido ao conceito:

- o conjunto de situações em que o sentido é constituído (a referência),

- o conjunto dos invariantes operatórios, conceitos-em-ação e teoremas-
em-ação que intervêm nos esquemas de tratamento dessas situações (o
significado),

- e o conjunto de representações simbólicas de um conceito, suas
características, suas situações de aplicação e de retenção (o significante).

Dentre os invariantes operatórios, Vergnaud identifica (Almouloud, 1997):

 - “proposições”: são propriedades tomadas pelo aluno, sem a capacidade
de justificá-las, sendo os teoremas-em-ação, invariantes deste tipo.

- “função proposicional”: indispensáveis para a construção de proposições,
raramente são mencionados pelos alunos, mas o utilizam na ação: são conceitos-
em-ação ou categorias-em-ação, e se desenvolvem em interação com os
teoremas-em-ação.

- “argumentos-objetos”: são os conhecimentos explícitos. Assim um
conceito se torna objeto, quando tomado como argumento de uma proposição
verdadeira.

Para definir os conceitos geométricos, importantes no processo de
construção do conhecimento em perspectiva, é preciso estudar seu campo
conceitual. As operações projetivas são uma fonte para a definição de um campo
conceitual para a perspectiva. O aprendizado específico da perspectiva necessita
de noções da representação gráfica do espaço projetivo. “Somente com o uso da
geometria é possível identificar o quanto será menor o objeto que está mais

                                                                                                                                           
66 FRANCHI, Anna. Considerações sobre a teoria dos campos conceituais. (In: Silvia
Machado <org.>: 1999)
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longe, ou em que proporção os intervalos se reduzem, ou para que ponto devem
convergir as linhas” (Rosa: 1998).

 Registros de representação semiótica

Raymond Duval ao estudar as diversas representações utilizadas pela
visualização matemática, desenvolveu um modelo de funcionamento cognitivo do
pensamento nas mudanças de registros de representação semiótica, na obra:
Sémiosis et pensée humaine (1995)67.

A importância da representação semiótica deve-se ao fato de o sistema de
representação determinar o tratamento matemático e a variedade de
representações semióticas utilizadas em matemática. Segundo Duval (1995), os
registros de representação semiótica classificam-se em quatro diferentes registros
mobilizáveis:

Representação
discursiva

Representação não-
discursiva

Registros multifuncionais
(tratamentos não-
algoritmizáveis)

Língua natural

Associações verbais

Raciocínio argumentativo

Raciocínio dedutivo

Figuras geométricas
planas

Figuras geométricas em
perspectiva

Domínio operatório de
figuras geométricas

Construção
instrumentalizada de
figuras geométricas

Registros monofuncionais
(algoritmos)

Sistemas de escrita
numérica

Sistema de escrita
algébrica

Sistema de escrita
simbólica

Cálculo

Gráficos no eixo cartesiano

Mudança de sistema de
eixos cartesianos

Interpolações e
extrapolações

                                              
67 Uma apresentação de sua teoria pode ser encontrada em: Aprendizagem em
matemática (Machado: 2003).
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Tabela 1 Classificação dos registros de representação semiótica

 A coordenação de diferentes registros de representação (a escrita
algébrica, as figuras geométricas, o discurso na língua natural) estão ligados ao
tratamento dos conhecimentos. Segundo Duval (1995), “a originalidade da
atividade matemática reside na mobilização simultânea de pelo menos dois
registros de representação ao mesmo tempo, ou na possibilidade de troca, a
qualquer tempo, de registros de representação”68. As figuras são um suporte
intuitivo importante na resolução de problemas matemáticos e, mais
especificamente, em geometria, pois permitem uma visão superior ao enunciado,
e permitem explorar, antecipar e conjecturar. Assim a “compreensão em
matemática supõe a coordenação de ao menos dois registros de representação
semiótica”.

O aprendizado específico de Geometria, de acordo com Duval, envolve três
tipos de processos cognitivos estritamente ligados:

- processo de visualização referente à representação espacial;

- processo de construção através do uso de ferramentas;

- processo de raciocínio para comprovação e demonstração.

“Uma integração entre esses diferentes processos é cognitivamente
necessária no sucesso do desenvolvimento da aprendizagem nesta área e da
construção do conhecimento, constando-se a complexidade no processo cognitivo
envolvido na construção de um conceito ou prova em Geometria” (Fainguelernt:
1999).

D’Ambrosio (Falzetta: 2002) ainda completa: “Nossas primeiras sensações
geométricas se dão em três dimensões, não em duas, por isso as aulas devem
partir do tri, para depois abstrair até o bidimensional”69.

                                              
68 (Machado: 2003) pg. 14.
69 Revista Novaescola de março de 2002 (p.20), embora semelhante frase o professor
Ubiratan me tenha dito pessoalmente.
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 Metodologia de trabalho:

Para que o aluno se aproprie do espaço pelo olhar elaboramos um
conjunto de atividades que serão aplicadas a um grupo de alunos da 2a  série do
Ensino Médio.

A pesquisa vai utilizar elementos da engenharia didática70 que é um
processo que se interessa pela concepção, realização, observação e análise de
seqüências de ensino (Artigue: 1988).

Contrariamente a outras metodologias associadas a experimentações em
classe que utilizam estudos comparativos e validações estatísticas, esta
metodologia se caracteriza pelo seu modo de validação interna que consiste na
confrontação entre a análise a priori e a análise a posteriori.

As atividades foram elaboradas de forma que o saber a ensinar seja
apresentado através de situações didáticas (Brousseau: 1986), formadas pela
trama de relações pedagógicas estabelecidas no tripé didático: professor-aluno-
saber. A tipologia dessas situações didáticas são:

- Situações de ação:

Quando plenamente empenhado na busca de uma solução, o aluno
constrói um conhecimento de caráter operacional, predominando o aspecto
experimental e intuitivo. “Este é o caso, por exemplo, quando na solução de um
problema de construção geométrica o aluno se contenta com uma solução
apresentada exclusivamente através da realização de um desenho utilizando
régua e compasso. Ele realiza uma ação de natureza mais experimental sem no
entanto se preocupar com a explicitação de um resultado teórico que esclareça ou
justifique a validade de sua resposta” (Freitas, 1999).71

- Situações de formulação:

Já explicitando esquemas teóricos, o aluno, entretanto, não os utiliza
buscando coordenar ou validar suas ações, necessitando para tanto de um
aprofundamento da sua reflexão.

- Situações de validação:

                                              
70 Artigue: 1988 e Douady: 1993.
71 FREITAS, José L. M. Situações didáticas. (In: Silvia Machado <org.>: 1999). pg. 79.
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O aluno procura utilizar o saber como prova para justificar, contestar ou
rejeitar uma proposição, podendo chegar até a produção de uma definição
teórica.

- Situações de institucionalização:

Visam estabelecer um status ao saber de caráter universal, em um
contexto que extrapola o pessoal e local, conferindo ao saber, uma validação
cultural e um caráter científico.

Desta forma, elaboramos um projeto de aprendizagem para uma certa
população de alunos, com atividades auto-observadoras e observadoras72,
críticas e autocríticas, e processos reflexivos e de objetivação (Morin: 2000),
através de meios (instrumentos, vivências, objetos concretos) diversificados
envolvendo, de forma contextualizada e transdisciplinar, múltiplas inteligências.

                                              
72 “Se soubermos observar, saberemos compreender, se soubermos compreender
saberemos intervir e se soubermos intervir saberemos melhorar. É neste sentido de
exigência e necessidade que assiste aos dois processos – observação e análise – cuja
articulação não se prende apenas ao fazer mas também com o saber fazer e saber ser”
(Gonçalvez, in Fazenda: 2001).
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 Capítulo 2

 Referencial histórico:

A fim de compreender o processo metodológico e epistemológico no qual a
geometria teve a sua gênese e o seu desenvolvimento, pretendemos percorrer a
história humana, nos detendo particularmente no Renascimento italiano para
extrairmos deste período situações que originaram as técnicas da perspectiva e
que possam, dentro de um contexto histórico, mediar o conflito entre visto e
sabido e preparar o aluno para a representação tridimensional através da
perspectiva.

 Origens da geometria

As primeiras considerações que o homem fez ao perceber o espaço na
qual estava inserido, são bem remotas, tanto quanto as suas tentativas de
representá-lo. Simples observações de um homem, já mais evoluído que os
primeiros hominídeos, possibilitaram reconhecimentos de dimensões e formas.
Triângulos, quadrados e retângulos foram as primeiras noções e, mais adiante,
círculos, curvas e áreas formavam o seu cotidiano. Com estas primeiras
percepções surgem os primeiros registros por meio de desenhos e talvez, neste
instante, tenha surgido o desafio de registrar o espaço.

Consideremos o início da história da geometria na civilização egípcia, tal
como fez Heródoto (c. 480-425 a.C.). “A geometria <geo=terra, metria=medida> é
resultado da prática dos faraós, que permitia alimentar o povo nos anos de baixa
produtividade, de distribuir as terras produtivas às margens do Rio Nilo e medi-
las, após as enchentes, com a finalidade de recolher a parte destinada ao
armazenamento <tributo>”. (D’Ambrosio: 2002).

Os papiros de Ahmes (ou Rhind – 1650 a.C.) e Moscou (1850 a.C.) além
de serem o principal registro matemático do Egito Antigo, indicam a tendência do
ensino da época (Boyer: 1996). A tabuleta Plimpton e outros registros
arqueológicos indicam que, entre 2000 e 1600 A.C., muitos conhecimentos
geométricos como áreas, volumes e relações métricas em polígonos, já eram
dominados, na bacia fértil entre os rios Tigre e Eufrates, pelos babilônios. É
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provável que realizações geométricas também tenham ocorrido em outros lugares
como na China e na Índia, entretanto foram os gregos que, no auge da sua
civilização (período helênico), estenderam não só os seus domínios para além
das costas do Mediterrâneo, mas elevaram e difundiram seus conhecimentos
geométricos além das conclusões empíricas anteriores.

Embora a principal fonte histórica deste período, chamado Sumário
eudemiano de Ploclo (410-485 a.C.), tenha sido escrito no séc. V da nossa era,
baseia-se na história da matemática contada por Eudemo de Rodes (320 a.C.),
um discípulo de Aristóteles, que cobre um período anterior a 335 a.C. e associa a
Tales de Mileto o uso do raciocínio dedutivo, aplicando-os à geometria. Por volta
de 572 a.C. nasce Pitágoras de Samos (ilha do mar Egeu), que possivelmente
estudou com Tales e também viajou ao Egito, talvez até além. No retorno fundou
uma escola que, por mais de 200 anos, produziu grande parte das bases da
geometria grega.

Três grandes matemáticos compõe o que ficou conhecido como “Idade
Áurea”: Arquimedes (287 – 212 a.C.), que foi “o maior matemático do período
helenístico e de toda a antigüidade” (Struik: 1992) e “tanto Vitrúvio quanto Heron
referem-se a Arquimedes de Siracusa como cientista de inteligência excepcional”
(Katinsky: 2002); Apolônio de Perga (262 – 190 a.C.), que destacou-se
principalmente como astrônomo, sendo o que “certamente é sua obra prima – As
cônicas” (Boyer: 1996) traduzida para o latim73; e Euclides, sendo “muito pouco o
que se sabe sobre sua vida e sua personalidade, salvo que foi ele, segundo
parece, o criador da famosa e duradoura escola de matemática de Alexandria da
qual, sem dúvida, foi professor” (Eves: 1995).

Entre as obras de Euclides que sobreviveram temos: Os dados, Divisão de
figuras, Os fenômenos e Óptica74, este último referente a um tratado elementar do

                                              
73 A tradução para o latim, dos sete livros, foi feita em 1710 por Edmund Halley, da
versão grega e das traduções árabes do matemático Thabit ibn Qurra.
74 Embora não esteja aqui detalhada como Os Elementos, esta obra de Euclides têm
grande importância para este trabalho, pois é no Oitavo Teorema (ou no que nele foi
alterado ou suprimido) que, entre outros teoremas, fundamenta-se a argumentação de
Panofsky sobre a perspectiva, e que é contestada por Katinsky. Torna-se imperativo
mencionar que Panofsky baseia-se na tradução de J.L.Heiberg (1895), enquanto Katinsky
cita as traduções de Paul Ver Eecke (1938) e Giuseppe Ovio (1918). Na versão de Heiberg
(1985) do Optica, de Euclides, o Oitavo Teorema diz que “Quando colocados a distâncias
diferentes, dois objetos não são vistos de acordo com a proporção entre as suas
distâncias”.
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que se definiu como perspectiva75. Mas “sua fama repousa sobre seus <Os
Elementos>, superando todos os trabalhos anteriores” (Eves: 1995).

“Nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou estudado e,
provavelmente, nenhum exerceu maior influência no pensamento científico”
(Eves: 1995). “Os Elementos de Euclides não constituem a mais antiga obra
matemática grega importante a chegar até nos, mas o texto mais influente de
todos os tempos(...)Como é apropriado o nome que os sucessores de Euclides
lhe deram, <o Elementador>!” (Boyer: 1996). “As primeiras edições (dos
Elementos) apareceram na Itália, no fim do século XV (...) e estimularam a nova
arte da perspectiva, tema de experiência de vários artistas” (Ronan: 1987).
“Quando Spinoza estabeleceu a sua ética <more geométrico>, foi Euclides quem
serviu de modelo, o mesmo também acontecendo em relação ao <Principia> de
Newton” (Russel: 2002). “Surgiram mais de um milhar de edições desde a
invenção da imprensa e antes desta época cópias manuscritas dominavam muito
do ensino da geometria. A maior parte da geometria das nossas escolas era
retirada, por vezes literalmente, de oito ou nove dos treze livros; e a tradição
euclidiana ainda pesa bastante na nossa instrução elementar” (Druik: 1992). “Eles
(Os Elementos de Euclides) representam, sem dúvida, a contribuição mais
importante da antigüidade para a metodologia das ciências” (Piaget e Garcia:
1987).

Composto em 300 a.C., Os Elementos76 foi copiado e recopiado repetidas
vezes, gerando erros e variações, mas também tentativas de melhoria do original,
como fez o comendador grego Teon de Alexandria77, no fim do século IV. Uma
boa impressão do conteúdo original se manteve, se compararmos as mais de seis
cópias gregas que datam principalmente entre os séculos X e XII. Cópias árabes,
que chegaram ao Ocidente, permitiram as primeiras traduções completas para o
                                              
75 A perspectiva naturalis ou communis difere-se da perspectiva artificialis do
Renascimento, segundo Panofsky.
76 Para finalizar, uma palavra sobre o significado do termo elementos. Segundo Proclo, os
gregos antigos definiam os "elementos" de um estudo dedutivo como os teoremas-mestre,
de uso geral e amplo no assunto. Euclides, no livro Os Elementos, tomou como base
cinco axiomas e cinco postulados geométricos e tentou deduzir todas as suas
quatrocentos e sessenta e cinco proposições dessas dez afirmações. Certamente um dos
grandes feitos dos matemáticos gregos antigos foi a criação da forma postulacional de
raciocínio.
77 Esta foi a revisão considerada até o século XIX, a edição mais antiga conhecida. Porém,
em 1808, F. Peyrard encontrou, na Biblioteca do Vaticano, uma cópia do século X de
uma edição anterior à revisão de Teon. Um estudo demonstrou que, salvo alterações na
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latim a partir do século XII. Das traduções, feitas a partir das versões árabes do
século VIII, temos a do inglês Adelardo de Bath (1120), uma de Gerardo de
Cremona (1114-1187) e uma feita em 1270 por Johannes Campanus, que foi a
versão que primeiro foi impressa em Veneza (1482). “Uma tradução latina
louvável, feita a partir do grego, é a de Commandino (1572)” (Eves: 1995).
Embora não tenha vivido para ver impressa a tradução que fez da obra de
Euclides, o matemático Frederico Commandino (1506 –1575) terá papel decisivo
no renascimento científico, não apenas pelas importantes traduções que fez, do
grego para o latim, de obras como as de Apolônio, Arquimedes, Aristarco e
Ptolomeu; como influenciará definitivamente o pensamento matemático e
científico de seu discípulo, Guidobaldo del Monte (1545 – 1607), que, por sua vez,
o estenderá a seu mais brilhante aluno: Galileu Galilei.

 Filosofia grega

Para entendermos o pensamento ocidental moderno, alguns fatos e
personagens históricos merecem destaque como Tales78 e Pitágoras79

anteriormente citados. Arquitas, membro da ordem pitagórica, deu considerável
atenção ao aprendizado matemático, determinando os quatro ramos (quadrivium)
matemáticos: aritmética (números em repouso), geometria (grandezas em
repouso), música (números em movimento) e astronomia (grandezas em
movimento) e, com a gramática, a retórica e a dialética (trivium), que Aristóteles
atribui a Zeno, outro pré-socrático, temos as sete artes liberais, que dominariam
muito do pensamento pedagógico posterior (Miorim: 1998).

O apogeu filosófico ocorre com Sócrates80 (c.469 – 399 a.C.) que, embora
não tenha deixado registros próprios de sua forma de pensamento, os tem
relatados principalmente por seu mais brilhante discípulo: Platão81 (c. 428 – 347

                                                                                                                                           
introdução e pequenos acréscimos e supressões, teoremas e demonstrações mantiveram
a essência da escrita de Euclides (Eves: 1995).
78 Considerado um dos sete sábios, teria dito que todas as coisas são feitas de água, que
é um feito notável descobrir que uma mesma substância tem diferentes estados de
agregação (Russel: 2002).
79 Para ele a essência das coisas (phisis) são os números, e a música, essencial ao seu
pensar, tem seus intervalos e a noção de harmonia relacionados à razões matemáticas
(Abrão: 2002).
80 O pensamento socrático influenciou a arte grega na sabedoria e habilidade na
disposição de figuras e na liberdade em representar o movimento corporal, ou melhor, a
atividade da alma (Gombrich: 1988).
81 Dentre os pontos de vista comuns a Platão e Sócrates, temos os relativos à natureza da
educação, de forma que o ensino não é um mero processo de transmissão de
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a.C.). Em 387 a.C., Platão estabelece a Academia, uma organização baseada na
escola pitagórica e precursora das universidades que surgiram na Idade Média.
Sobre geometria, Platão afirma que “o raciocínio usado não se refere às figuras
visíveis desenhadas, mas às idéias absolutas que elas representam” (Boyer:
1996).

Membro de destaque da Academia, Aristóteles, que nasceu em Estagira
(Trácia – 384 a.C.) funda o Liceu e parece ter sido o primeiro escritor de livros
didáticos. Na Idade Média sua referência filosófica será dominante (talvez pelo
dogmatismo quase servil de seus discípulos) a ponto do ressurgimento científico
do Renascimento representar uma ruptura com a visão aristotélica e um retorno
ao pensamento de Platão.

Nas Guerras Púnicas os romanos sucumbem a Grécia e a Macedônia,
dominando depois a Ásia Menor, a Síria, o Egito e a Gália. Entretanto na arte, na
arquitetura, na literatura e filosofia, são os gregos que ainda dominam o império, e
a elite romana fala grego e leva seus filhos para estudarem na Academia de
Atenas com os paedagogi. Assim os romanos, admiradores da cultura grega, sem
muito desenvolvê-la, exploram seu caráter mais prático. Projetos notáveis de
engenharia são alcançados com técnicas simples, que requerem pouco do
pensamento grego, mas uma obra destaca-se: De Architetura Libri Decem82 do
arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio (séc. I).

 Da Arquitetura de Vitrúvio

Os dez livros que compõe a obra, podem ser assim resumidos:

No Livro I, Vitrúvio destaca os conhecimentos básicos que um arquiteto
deve ter: “E que ele seja letrado, hábil no desenho, conhecedor de geometria, que
ele conheça numerosas histórias, que ele tenha escutado diligentemente os
filósofos, que ele saiba música, que não seja ignorante em medicina, que ele
saiba as decisões do jurisconsulto, que ele tenha conhecimento da astrologia e
das leis do céu (ótica)” (Vitrúvio: 2002). Termina discutindo as condições para
assentamento urbano e suas fortificações.

                                                                                                                                           
informações, sendo o professor um orientador, que leva o aluno a ver por si mesmo a
aprender a pensar (Russel: 2002), hoje base do método de pesquisa universitário.
82 A tradução em português de Marco Antonio Lagonegro, e introdução de Júlio Roberto
Katinsky.
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O Livro II relata os primórdios da arquitetura e a criação da cidade de
Alexandria. Trata também da descrição dos materiais de construção, relacionando
com a filosofia grega.

Os Livros III e IV referem-se a construção dos Templos, sua classificação e
adequação arquitetônica. Estabelece relações matemáticas às formas e às
relações entre parte e todo.

Os edifícios públicos não religiosos são tratados no Livro V, como, por
exemplo: Teatros, com detalhes como localização, fundação e acústica sendo
levados em conta; e o Fórum, que formava, com outros prédios públicos, o centro
cívico da cidade romana. “Seu traçado envolvia inúmeros problemas de
geometria, como a concordância de curvas e a correta proporção das colunas,
arquitraves e átrios. Essas proporções, como para o caso dos templos, eram
fixadas por cânones bastante rígidos e obedeciam a precisas relações numéricas”
(Lintz: 1999).

A edificação das casas dos cidadãos é abordada no Livro VI. O Livro VII
descreve o acabamento dos edifícios, incluindo o processo clássico de pintar
afrescos e a preparação de tintas.

No Livro VIII, Vitrúvio demonstra o nível técnico que os romanos atingiram
na engenharia hidráulica, descrevendo instrumentos de engenharia, condução e
distribuição de água potável.

Para uma adequada localização das construções, no Livro IX a geometria é
empregada na astronomia, sendo citados vários matemáticos gregos.

Segue-se, no Livro X, a descrição minuciosa de diversas máquinas,
inclusive as de uso bélico, sendo mais uma vez Arquimedes citado.

 Império romano: antigüidade83 e alta  idade média

Para os romanos os aspectos relevantes da matemática eram suas
relações filosóficas e sua utilização prática. Com esta visão, Boécio84 (480 – 524),
                                              
83 A Syntaxis matemática, conhecida como Almagesto (“a maior” em árabe), foi escrita por
Ptolomeu de Alexandria (c.85 – c.165) bem como Óptica, que  trata de física e psicologia
da visão, e trata da geometria dos espelhos e Geografia, referência durante muito tempo
nesta área. Papus (c. 320) compôs Coleções83, que contêm complementos a proposições
de Euclides, Arquimedes, Apolônio e Ptolomeu, além de generalizações inexistentes
anteriormente. Como grande parte da obra de Euclides, os respectivos comentários sobre
os Elementos feitos por Papus e a História da geometria de Eudemus se perderam,
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o principal matemático romano, escreveu livros para o ensino dos quatro ramos
(quadrivium) matemáticos das artes liberais, representando insignificantes trecho
das obras de Nicômaco, Ptolomeu e Euclides. Acusado de ser cristão85, Boécio é
preso e executado. Assim as escolas da Idade Média vão reverenciá-lo não
apenas como filósofo clássico, mas também como mártir cristão, e seus registros
didáticos permanecerão por vários séculos como a base da educação monástica
medieval.

Três anos após a morte de Justiniano, os lombardos tomam definitivamente
o norte da península itálica e passam dois séculos em conflito com bizantinos
que, pressionados ao sul pelos sarracenos, retiram-se definitivamente, com a
rendição de Ravena em 751, para o agora denominado Império da Lombardia. A
pintura é, neste período, considerada pelo Papa Gregório, o Grande (c. 540), útil
para recordar ensinamentos e manter na memória os episódios sagrados: “A
pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler”
(Gombrich: 1988).

Carlos Magno, rei dos francos, após derrotar os árabes em Ravena, é
coroado, em 800, Rei do Sacro Império Romano Germânico, e, embora
analfabeto, incentiva a formação de escolas fundadas e dirigidas pelo clero.
Assim a escolástica dominaria o pensamento medieval até o Renascimento.

 O islã

Uma das figuras árabes mais importantes, nasceu em Basra (hoje sul do
Iraque) e chama-se Ibn Al-Haitham (965 – 1039), e exerceu grande influência no
Ocidente, ficando conhecido como Alhazen, sendo sua principal obra, O Tesouro
da Ótica (Boyer: 1996). O livro de Alhazen, inspirado no trabalho de Ptolomeu
sobre reflexão e refração, estuda a estrutura do olho, a altura da atmosfera a
partir do crepúsculo e a variação aparente do tamanho da Lua no horizonte. O
que é conhecido até hoje como “problema de Alhazen”, consiste em desenhar, a
partir de dois pontos sobre o plano de um círculo, retas que se encontrem em um
ponto da circunferência e façam ângulos iguais com a normal nesse ponto (Druik:
                                                                                                                                           
tornando-se cruciais para a história da matemática grega a contribuição de Proclo (410 –
485), filósofo e chefe da escola neoplatônica em Atenas.
84 Segundo Panofsky, Boécio, em Opera, apresenta, em duas passagens, perspectiva
como uma disciplina subsidiária da Geometria.
85 Teodorico, o líder godo, embora amigo de Boécio, temia sua origem oligárquica, e
aproveitou que sua conversão ao cristianismo não podia ser provada, o que permanece
um mistério até hoje.
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1992), ou seja, achar o ponto, em um espelho esférico, em que a luz de uma fonte
seja refletida para o olho de um observador (Boyer: 1996).

 Baixa Idade Média

Nos mosteiros medievais, eruditos cristãos faziam traduções do latim,
especialmente no séc. XII, a partir de obras antigas preservadas em árabe,
através da abertura das relações comerciais, ou da retomada de cidades
espanholas pelos cruzados.

Os contatos comerciais favoreceram a expansão da numeração indo-
arábica pela Europa entre autores de diversas camadas sociais, dentre eles
temos Leonardo de Pisa (1180 – 1250), conhecido como Fibonacci (“filho de
Bonaccio”). O livro que Fibonacci divulga o novo algarismo, o Liber abaci (1202),
resulta do profundo conhecimento sobre métodos e problemas algébricos que
aprendeu com um professor muçulmano e nas suas diversas viagens comerciais
pelo Egito, Síria e Grécia. Em 1220, no livro Practica geometriae, Leonardo
mantêm a tendência babilônica e árabe de utilizar a álgebra para resolver
problemas geométricos.
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Figura 6 - Mapa da Itália renascentista (Janson & Janson: 1996)



AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  NNOO  OOLLHHAARR::  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  AARRTTEE  DDOO  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 38

Neste período grandes catedrais góticas, como Notre Dame e Westminster,
são construídas e são fundadas muitas das mais famosas universidades, como as
de Bolonha, Paris, Oxford e na península itálica, Nápoles (1224) e
Florença(1349)86.

“No começo do século XV, a Itália não era uma unidade social, nem
cultural, embora o conceito de Itália existisse, e alguns homens educados de
outras regiões entendessem a língua toscana. Era simplesmente uma expressão

                                              
86 No século XV “Pádua, cidade então dependente de Veneza, destacou-se, também, como
centro de letras no século XV, juntamente com a de Pisa que prosperou graças à sua fusão
com a de Florença em 1472, e se tornou foco do humanismo clássico. Criaram-se nela
cátedras de poesia, eloquência, matemáticas, astronomia, e reorganizou o ensino do direito
e da medicina. A Universidade de Pávia (1361) notabilizou-se no ensino do direito e das
letras, teve estreitas relações com a França, principalmente após a conquista do Milanês
por Luis XII. A Universidade de Ferrara, erigida entre 1388 e 1391, foi restaurada por
Leonello d’Este em 1442 e teve por reitor o humanista Teodoro de Gaza. A Universidade de
Florença, fundada em 1349, foi centro irradiante do humanismo. Boccacio foi o primeiro
catedrático de estudos dantescos, desde 1373. Crisórolas, professor de grego desde 1396,
e nessa universidade brilharam eruditos famosas como Ambrósio, o camaldulense,
Aurispa, Guarino e Fidelfo, sobre ter sido a cidade de Dante o centro do movimento
filosófico neoplatônico. No século XVI Roma ultrapassou Florença no campo das letras e
das artes, e distinguiu-se no terreno de ensino com a Universidade da Sapiência, o Colégio
Caprânia, as Academias e o colégio para estudos gregos, fundada por Leão X em 1515”
(Nunes: 1980).

Figura 7 - MICHELANGELO: Teto da Capela Sistina. 1511. Vaticano.
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geográfica” (Burke: 1999). Nesta região, surgem nas artes nomes como o pintor
Giotto e poetas como Petrarca (1304 – 1374) e Boccaccio (1313 – 1375), cujo
humanismo e a crença de que sua cultura é herança da Antigüidade Clássica
lançam os fundamentos do Renascimento.

 O momento histórico do renascimento:

 A sociedade

A principal referência para uma definição do Renascimento é fornecida por
Jacob Burckhardt87 (1860) para o qual representa não apenas o reviver de um
momento áureo da antigüidade, mas uma renovação da consciência humana. O
renascentista, movendo-se pela razão, busca a beleza e a harmonia, sendo a era
clássica, modelo para a ação e o pensamento. A concretização deste novo estado
de sensibilidade já poderia ser identificada em cidades italianas, contaminando,
mais tarde, regiões ao Norte da Europa.(Queiroz:1995).

 “O grande quadro de Adão recém-criado, pintado por Michelângelo no teto
da Capela Sistina, pode ser tomado como um símbolo do Renascimento, do
tempo em que o homem foi, na verdade, recriado mais glorioso do que antes, com
o corpo desnudo e sem pejo, o braço vigoroso, não enfraquecido pelo jejum,
estendido para a vida e para a luz. As definições são em geral enganosas, e é
mais fácil representar o Renascimento por um símbolo do que defini-lo” (Sichel:
1963). Talvez por isso, ao invés de dar uma definição matemática para a
perspectiva, os pintores renascentistas tenham primeiramente preferido
representá-la em suas obras.

                                              
87 The Civilization of the Renaissance in Italy. Basel. Tradução em 1873 e reimpressão em
1944, em Londres.
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Figura 8 - Mapa da Europa Ocidental do século 14 (Folha/Times: 1995)
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Muitas condições favoreceram o aparecimento de indivíduos que criaram
uma sociedade nova a partir de uma forte identidade com a Roma Antiga. Dentre
elas, o historiador Oto de Freising88 destaca uma nova organização social e
política no Norte da Itália (Lombardia), estando toda a região geográfica
compreendida entre os Alpes e as terras da Igreja, divididas entre cidades
convertidas em repúblicas89.

A Liga Lombarda, liderada no século XIV por Florença, defendia sua
independência, ora contra o Império Germânico, ora contra o poderio Papal90.

O conhecimento, assim como a Igreja, dividia-se em grupos. Depois dos
beneditinos, surgem duas ordens que seguiram seus fundadores: São Domingos
(1170 – 1221) e São Francisco (1181 – 1226). Alberto Magno e seu discípulo,
Tomás de Aquino, foram dominicanos, enquanto Roger Bacon e Guilherme de
Ockham pertencem à ordem franciscana. “Foi na versão de Aquino que
Aristóteles dominou o campo filosófico até o Renascimento”(Russel: 2002).
Conciliando razão e revelação, os sábios franciscanos renovam a influência
neoplatônica, desenvolvendo uma metodologia científica que favorecerá,
posteriormente, o estudo da matemática e o avanço da física.  “Mas (a Idade
Média) quase não produziu nenhum cientista ou matemático” (Eves: 1995).

O ressurgimento do comércio no Mediterrâneo (Huberman: 1986) nos
séculos XI e XII, principalmente em Pisa, Gênova e Veneza91, contribui para a
prosperidade92 e o crescimento populacional.

                                              
88 Historiador germânico do século XII que escreveu, entre outros, Façanhas de Frederico
Barbarossa.
89 Pisa foi a primeira cidade a adotar esta forma consular de governo (1085), na qual o
podestá era o funcionário detentor do poder supremo (potestas) sobre a cidade. Embora
esta forma republicana de autogoverno dominasse as principais aglomerações lombardas
e toscanas, estas, por direito, ainda eram vassalas do Sacro Império Romano Germânico,
herança dos tempos de Carlos Magno, reafirmadas por Oto I no século X, que decretou a
anexação do Regnum Italicum às possessões germânicas.(Skinner: 2003)
90 O poder papal oscilava. No século X, foi dominado pela aristocracia local de Roma. O
Papa Urbano II (1088 – 1099) consegui estender seu poder e em uma viagem através da
Lombardia e da França, durante o Concílio de Clermont (1095), prega a Primeira
Cruzada. Pouco mais de dois séculos, o Papa Clemente V, indicado pelo rei francês,
estabelece a sede da Igreja em Avignon. Com este exílio, o papado perde prestígio, sendo
conduzido novamente à Roma por Gregório XI. Urbano VI, em 1377, italiano, desentende-
se com os cardeais franceses que nomeiam Roberto de Genebra, Papa Clemente VII em
Avignon. O Grande Cisma dura até o Concílio de Constança, convocado em 1414.
(Russel: 2002)
91 Veneza, devido às fortes ligações com Constantinopla, sempre manterá seu comércio
como Oriente.
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O autor florentino Boccaccio descreve, em sua principal obra O Decameron
(1348), um dos fatores históricos que influenciaram enormemente a formação do
pensamento social da época. “O século XIV foi relativamente estéril,
matematicamente falando. Foi o século da Peste Negra93, que varreu mais de um
terço da população da Europa, e da maior parte da Guerra dos Cem Anos, com
suas transformações políticas e econômicas no norte da Europa” (Eves: 1995).

                                                                                                                                           
92 A classe enriquecida (ponpolani), que não tinham voz nos conselhos governantes de
suas cidades, formavam seus próprios conselhos (popolo), eleitos diretamente. Em
Florença, este popolo se estabeleceu em 1250. Este poder paralelo gerou violência,
levando muitas cidades italianas a aceitarem perder a liberdade em troca da paz,
aderindo ao comando de um signore. Florença fez frente ao avanço déspota, conseguindo
também enfrentar ameaças externas.
93 A doença, só em Florença, matou cerca de 100.000 habitantes (Huberman: 1986).

Figura 9 - Mapa da Europa Ocidental do século 16 (Folha/Times: 1995).
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De acordo com Skinner (2003), o florescimento dos estudos escolásticos
nas universidades italianas contribuiu para a evolução do pensamento humanista,
que, aliado ao empenho exacerbado às questões políticas, nas eminentes
ameaças externas dos signori à sua liberdade cívica, encontrou terreno fértil para
desenvolver-se. Destacamos, dentre os mestres da retórica que emergiram das
universidades italianas, Coluccio Salutati94 (1331-1406), primeiro estadista entre
os humanistas florentinos do início do século XV, que influenciou toda uma
geração de jovens humanistas, tais como Matteo Palmieri (1406-75), Giannozzo
Manetti (1396-1459) e, o também arquiteto, Leon Battista Alberti.

 A obra de Alberti :

Segundo Kossovitch (1999)95, a obra Da Pintura de Alberti é a primeira a
teorizar sobre a pintura, tendo, como fonte, a obra de Vitrúvio e de Plínio (História
Natural – séc. I d.C.), além do discurso (retórica e dialética) de Dante e do uso da
Geometria grega. Destaca-se também a formação liberal96. Para Argan (1999)97

foi Alberti que despertou ainda mais o interesse por Vitrúvio98, embora já
conhecido e estudado desde a Idade Média, “Vitrúvio foi citado ou comentado
mais vezes entre 1414 e 1547, pelos mais brilhantes intelectuais da época, do
que nos mil e quinhentos anos anteriores”,99 quando surgem também traduções
para o italiano, na qual destacamos a de Cesare Cesariano (Como, 1521) e
Daniele Barbaro (Veneza, 1556). Para Queiroz (1995)100, somada às regras
arquitetônicas de Vitrúvio, Alberti aplica idéias neoplatônicas do cardeal Nicolau
de Cusa101 (1401-1464)102. Deste modo, ao mesmo tempo que caracterizamos o
momento do renascimento através de um dos seus principais personagens,

                                              
94 Lino Coluccio Salutati foi o Chanceler da comuna de Florença, foi amigo de Petrarca e
Boccaccio e defendeu os studia humanitatis.
95 Prof. Leon Kossovitch  (FFLCH – USP) Prefácio Da Pintura.
96 As sete artes liberais: Trivium (gramática, retórica e dialética) e Quadrivium
(aritmética, geometria, música e astronomia).
97 Giulio Carlo Argan, historiador e crítico de arte, foi prefeito de Roma em 1976.
98 Clássico Anticlássico: O Renascimento de Brunelleschi a Bruegel
99 Salvador e Calvin: 1934 citados na introdução de Katinsky (1997) para Da Arquitetura
de Vitrúvio
100 O renascimento (1995). pg. 51.
101 Nascido em 1401 em Kues (atual Alemanha), chega ao posto de Vigário-Geral
(Governador) de Roma. Divide-se entre o poder e a criatividade antropocêntrica e a
magnitude infinita do espaço (Russel: 2002)
102 Ele era matemático também, “mas, infelizmente, Nicholas de Cusa era melhor
eclesiástico do que matemático”. pg.185 (Boyer: 1991).
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destacamos a primeira obra a falar da perspectiva, tornando-se referência para
toda a história da perspectiva.

Burke (1999) destaca que o ideal de “homem universal”, ou seja, do
homem possuir vasta cultura em áreas distintas do conhecimento, era de fato
almejado, como pode resumir a frase do humanista florentino Matteo Palmieri:
“Um homem é capaz de aprender muitas coisas e se faz universal em muitas
artes excelentes”103. Ao destacar sete dos ofícios das “arti excellenti”: pintor,
escultor, arquiteto, escritor, humanista, cientista e compositor; Burke cita 18
homens104 que praticavam três ou mais artes, sendo metade da região toscana e,
pelo menos 15 (quase todos) eram, entre outras coisas, arquitetos. Desta elite de
homens universais, todos eram artesãos não-especializados. Todos menos um:
Alberti.

 Alberti(1404 – 1472)105

Dedica-se à Física e à Matemática alguns anos antes de concluir Direito
Canônico em Bolonha (1428).

Em 1432 torna-se secretário do chanceler pontifício e depois redator
apostólico. Em 1448 já é vigário do Borgo San Lorenzo. Em Roma, graças ao
interesse crescente pela cultura clássica, mantêm contato com ilustres
humanistas e artistas florentinos, como Brunelleschi, além de desenvolver
experiências óticas106 e estudos sobre ruínas e textos de Vitrúvio, e começar a
escrever a Vita S. Potiti (1433) em latim, e os esboços dos três primeiros livros da
obra Della famiglia107 (1434) em italiano.

Ainda em 1434, transfere-se para Florença, onde estreita os laços com os
principais artistas da cidade, redige o Da Pintura em latim (1435) e em toscano
(1436)108.

                                              
103 “farsi universale di più arti excellenti” la vita civile, livro I, p. 43.
104Além de Alberti, a lista de Burke tem: Silvestro Aquilano, Giovanni Giocondo,
Francesco di Giorgio, Piero Ligorio, Guido Mazzoni, Alessandro Piccolomini, Zenale,
Vecchietta, Tebaldeo,  além de Vasari, Serlio, Michelangelo, Leonardo, Bramante,
Brunelleschi, Filarete e Ghiberti.
105 Tradução da análise de Cecil Grayson.
106 Da Pintura, 19o parágrafo.
107 Esta obra tem grande relevância na educação da vida civil toscana. “É dever dos pais,
diz Alberti, educar os filhos na honestidade para o proveito próprio, da família e da pátria,
e para o bem estar desta valem muito mais os cidadãos virtuosos e honestos do que os
ricos e poderosos” (Nunes: 1980)
108 Com a corte papal, desloca-se em 1436 para Bolonha e depois Ferrara, retornando a
Florença em 1439, devido à peste. Entre seus afazeres no papado, compõe, em latim e
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De volta a Roma, Alberti dedica-se mais a atividades artísticas e compôs
os dez livros do tratado De re aedificatoria (1452), que resulta da incorporação de
estudos técnicos, métricos e topográficos
anteriores. Segundo Grayson (1980), neste tratado
de arquitetura, Alberti reúne técnica à idéias
filosóficas anteriores “num conceito amplo da
arquitetura com ciência das construções úteis e
bem proporcionadas, de acordo com os
sentimentos inatos de belo e com os desejos do
homem de criar um ambiente onde possa viver
bem e feliz”.109

Suas obras refletem o contato com os
Medici e a academia platônica de Ficino. “Os

Médici
(1434 – 1492) eram verdadeiros
democratas principescos,
organizadores inatos, patronos
congênitos, uma combinação não
muito comum” (Sichel: 1963).

A partir de 1447 Alberti aplica
seus tratados de arquitetura em

edifícios e igrejas como: o Templo de
Sigismondo Malatesta em Rimini; o
Palácio de Giovanni Rucellai, a nova

fachada de Santa Maria Novella e a tribuna da Igreja Annunziata em Florença; e
as Igrejas de Santo André e São Sebastião em Mântua. Segundo Ribeiro
(1962),110 Alberti foi “sempre um projetista” e “exerceu sua curiosidade, seu alto
senso especulativo, sendo assim o verdadeiro <homo universalis>.”

                                                                                                                                           
italiano, diversas obras sobre temas variados, como a carta a Paolo Codagnello (De
amore: 1437) e Grammatica della língua toscana. Apresenta os quatro primeiros livros da
Famiglia (1441), em Florença, por ocasião do Certame Coronário (competição poética),
que ele organizou com Piero di Cosimo Médici108. Em um momento de certa crise pessoal
e moral, Leon escreve Theogenius (1441), Profugiorum ab aerumna libri (1441-2) e Musca
(1442-3).
109 (Unicamp: 1999) pg. 44.
110 (Fundo de Cultura: 1962) pg 149-50.

Figura 10 - ALBERTI: Igreja
de Santo André. Mântua.
Projetada em 1470.

Figura 11 - ALBERTI: Templo de Sigismondo
Malatesta. Rimini. Projetado em 1460.
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Seus principais pontos arquitetônicos são: volutas, equilíbrio pela largura,
divisão horizontal pelas colunas e cornijas, multiplicação dos elementos antigos,
predomínio do espaço sobre o ornamento, grandeza proporcional e não absoluta,
superposição das ordens dórica, jônica e coríntia e igreja com fachada de arco
romano do triunfo.

 Da Pintura

Da pintura é sua obra, de dupla redação, de maior importância, tendo a
versão latina terminada em 26 de agosto de 1435 e a versão dedicada a
Brunelleschi terminada no ano seguinte. A tradução para o português foi feita a
partir da versão vulgar que permaneceu desconhecida até a sua publicação em
1847111. A segunda versão latina corrigida foi concluída entre 1438 e 1444112,
evidenciando o cuidado e o esmero do autor com a versão “erudita”, enquanto a
versão “popular” acaba por conter imprecisões e erros.

Em 1434, Alberti foi a Florença, acompanhando uma corte papal,
propiciando seu encontro com Brunelleschi, Donatello, Masaccio e Della Robbia,
tendo enorme impacto sobre a obra, levando-nos a acreditar que a amizade,
principalmente com Brunelleschi, deva ter estabelecido um maior contato entre
eles. Segundo Katinsky (2002), “é provável que as experiências de Brunelleschi113

se tenham iniciado nos primeiros anos do século 15 (…) Por outro lado, por mais
ferinos que tenham sido os amigos do grande arquiteto, nunca houve uma
acusação, em relação a Alberti, de plágio do genial artista florentino”.114

PRÓLOGO

Alberti dedica a obra à Filippo Brunelleschi (versão vulgar) e ao Príncipe de
Mântua (versão latina).

                                              
111 Segundo o tradutor, a obra de Grayson (1980) traz frente a frente ambas as versões. A
versão eletrônica também traz ambas as versões.
112 Lembrando que, segundo o tradutor as versões, embora contenham as mesmas idéias,
não são meras traduções, mas “versões livres”.
113 Segundo Antonio Manetti, principal biógrafo e contemporâneo deste arquiteto, Filipo
Brunelleschi (1377 – 1446), no interior da Igreja de Santa Maria del Fiore, desenha a
praça em frente com o batistério em uma tábua de cerca de 30 cm. Em seguida faz um
furo, do tamanho de uma “lentilha”. A um “braço” de distância (60cm), coloca um espelho
e, pelo furo, olha o espelho que reflete o desenho, obtendo o encaixe da imagem pintada
do batistério na paisagem real. Esta experiência ótica deve ter ocorrido na época do
concurso da porta deste batistério (1401).
114(Edusp: 2002) pg 56.
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Analisamos a versão dedicada ao grande arquiteto “Pippo”, na qual Alberti
lamenta que muito do conhecimento e da técnica antiga (clássica) esta mutilada
ou perdida. Embora não haja muitos artistas habilidosos, como os do período
clássico, mas florentinos, como Brunelleschi, se equiparam.

“Para se obter fama em qualquer área, a dedicação e o empenho são tão
necessários quanto os dons da natureza e do tempo”.

Alberti destaca as qualidades de Brunelleschi e de sua grande obra: a
Cúpula da Igreja de Santa Maria del Fiore

Os 3 livros, que compõe Da Pintura, são assim apresentados: o primeiro
“todo matemático”, o segundo “põe a arte na mão do artista” e no terceiro se
obtém “o domínio e o conhecimento perfeito da pintura”. Focaremos, então,
apenas o livro 1, por ser o que trata da técnica da perspectiva desenvolvida por
Alberti, a partir da descoberta de Brunelleschi.

LIVRO 1

Alberti esclarece que escreve como pintor e para pintores, embora discorra
sobre matemática e, por isso, se serve “de uma Minerva mais gorda”115, ou seja,
utiliza-se da visão das coisas, amparado pelos conhecimentos de geometria.

Define ponto, reta e plano116, e explica circunferência e diâmetro.

Define e classifica ângulos.

Classifica superfícies em: plana, côncava e convexa.

Explica o processo ótico da visão, através da “pirâmide visual”, na qual os
raios são classificados em: extremos, médios e cêntricos117.

Os raios extremos são usados pela visão para a mensuração das
superfícies e o tamanho das coisas está em razão da distância.

Define a pirâmide visual: a base é a superfície a ser vista e os lados são os
raios extrínsecos (extremos ou externos). Estes raios formam o ângulo das
quantidades, com vértice dentro do olho. Os raios médios transportam a luz e a
cor, e a nitidez depende da distância destes raios.

                                              
115 Nos vero, quod sub aspectu rem positam esse volumus, pinguiore idcirco, ut aiunt,
Minerva scribendo utemur.
116 Ver Livro I. Elementos de Euclides.
117 Itaque tres radiorum species repertae sunt: extremorum, mediorum et centrici.
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O principal raio da pirâmide visual é o raio cêntrico. A superfície se altera
de acordo com o posicionamento e a dimensão deste raio, e também conforme
ocorre a recepção da luz por esta superfície.

As cores variam com a luz. As quatro cores “verdadeiras” são as cores do
fogo (vermelho), do ar (azul), da água (verde) e da terra (cinza ou pardo)118. Da
mistura destas cores formam-se outras. Com os quatro gêneros de cores (claro
ou escuro, preto ou branco) uma incontável espécie de cores é gerada.

Preto e branco não são cores, mas alterações de cores.

Quanto à fonte de luz temos: os astros, que produzem sombras iguais
(raios paralelos), e o fogo, que aumenta as sombras (raios cônicos). Fala sobre a
reflexão e a refração da luz na água, citando experiências que fez em Roma.

Destaca a importância da investigação ótica para a pintura, analisando a
posição do pintor de acordo com o vértice e o ângulo da pirâmide visual. A pintura
é a intersecção da pirâmide visual, representada com arte, por linhas e cores
numa dada superfície, de acordo com uma certa distância e posição do centro
desta, e da distribuição das luzes119.

Superfícies são eqüidistantes quando têm a mesma distância em todas as
partes e são colineares quando tem uma reta em comum.

Discorre sobre triângulos proporcionais.120 A partir deste conceito,
generaliza para outras formas geométricas e figuras humanas.

Associa triângulos proporcionais a pirâmide visual : “toda intersecção da
pirâmide visual eqüidistante da superfície vista é proporcional a esta superfície
observada”.121

Sugere que se verifique os desenhos, afim de que estejam “de acordo com
as regras dos matemáticos”122.

                                              
118 Namque est igneus, ut ita loquar, color quem rubeum vocant, tum et aeris qui celestis
seu caesius dicitur, aquaeque color viridis; terra vero cinereum colorem habet.
119 Erit ergo pictura intercisio pyramidis visivae secundum datum intervallum posito
centro statutisque luminibus in datam superficiem lineis et coloribus arte repraesentata.
120 Semelhança de triângulos.
121 Itaque illud manifestum est omnem pyramidis visivae intercisionem a visa superficie
aequedistantem illi prospectae superficiei esse conproportionalem.
122 Etenim longum esset perdifficileque atque obscurissimum in his triangulorum ac
pyramidis intercisionibus omnia mathematicorum regula prosequi.
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Alberti descreve quantidades (segmentos) eqüidistantes e não
eqüidistantes. As linhas não eqüidistantes são colineares ou eqüidistantes aos
raios visuais, ou seja, pertencem às retas que convergem ao vértice dentro do
olho. Estas linhas não formam triângulos (formam trapézios) e por isso os
segmentos não se cruzam (as linhas se encontram no vértice do olho). As
quantidades eqüidistantes não provocam alterações na pintura (posição frontal),
mas as quantidades não eqüidistantes, quanto maior o ângulo da base, mais
alterações provocará. Ou seja, as superfícies observadas na posição frontal
sofrem maiores distorções quanto maior for o ângulo entre estas superfícies e o
vértice dentro do olho (ponto do observador).

Alberti filosofa: tudo é relativo e o conhecimento se processa por
comparação. Cita Protágoras: “o homem é a dimensão e a medida das coisas.”
Assim os objetos de um quadro parecerão grandes ou pequenos, comparando-se
com as dimensões do homem lá pintado.

Descreve sua técnica de perspectiva: Constrói um quadrado e transforma
em uma “janela visual”. Determina o tamanho humano e divide a medida em três
“braços”. Divide a linha da base do quadrado em partes iguais. Localiza o ponto
de interceptação do raio cêntrico com o quadrado, chamado ponto cêntrico (ponto
de fuga, sendo a projeção do ponto do observador). Traça linhas do ponto
cêntrico até as divisões feitas na base do quadrado. “Saiba-se bem que nenhuma
coisa pintada jamais poderá ser semelhante às coisas verdadeiras, se não houver
uma determinada distância para vê-la”123.

                                              
123 Tum etiam pictas res nullas veris rebus pares, nisi certa ratione distent, videri posse
nemo doctus negabit
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Segue descrevendo sua técnica. Explica como determina as linhas
paralelas à base do quadrado, a partir da distância do observador ao quadrado,
conforme podemos observar na figura acima.

A dificuldade de compreensão é justificada por Alberti, pela brevidade da
explicação e por ser uma novidade.

Para quem tem aptidão compreenderá o método, independente da forma
como foi escrita.

Não será um bom artesão quem não se esforçar em conhecer o que foi
explicado, ou seja, Alberti sugere que para pintar bem, deve-se conhecer
Euclides.

Apresenta o próximo livro, que pretende ensinar a usar a mão, aquilo que
foi compreendido com a inteligência124.

Segundo Katinsky, houve uma resistência à perspectiva exata até o século
XIX, além da dificuldade que alguns contemporâneos de Alberti tiveram, citando
como exemplo, o depoimento de Filarete.125

                                              
124 Idcirco nobis haec de superficiebus et intercisione dicta pernecessaria fuere. Sequitur
ut pictorem instituamus quemadmodum quae mente conceperit ea manu imitari queat.

Figura 12 - ALBERTI: <costruzione abbreviata> construção em perspectiva do
<quadrado de fundo> em tabuleiro quadriculado pelo método de Alberti a partir da
<costruzione legittima> de Brunelleschi. (Panofsky: 1981. in Damisch: 1987)
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Embora Alberti faça referência à obra de Euclides, como de domínio
público, muitos de seus contemporâneos não tinham tal conhecimento, mesmo
sendo Florença um centro privilegiado no Renascimento. A invenção dos tipos
móveis iria contribuir, posteriormente, não apenas com a divulgação de obras
clássicas, como Os Elementos ou Da Arquitetura, mas permitir, também, um
acesso amplo à obra de Alberti.

“A concepção científica da arte, que forma a base da instrução acadêmica,
começa com Leon Batista Alberti. Ele foi o primeiro a expressar a idéia de que a
matemática é o terreno comum à arte e às ciências, pois a teoria das proporções
e a perspectiva são ambas disciplinas matemáticas” (Gama: 1987).

Por outro lado, somando-se a dificuldade de acesso ou elaboração a livros,
por serem ainda manuscritas, à forma pouco didática e ausência de esquemas
(como o de Vignola), e temos a real dimensão da genialidade de Alberti, que com
um olhar privilegiado, aliado a um conhecimento de ótica e geometria, vislumbra
os princípios da perspectiva.

Retornando um pouco no tempo, analisemos agora o arquiteto admirado
por Alberti, que, não sendo erudito, elaborou experimentos que permitiram a
descoberta da perspectiva exata126.

 Brunelleschi:

                                                                                                                                           
125 (Katinsky, 2002) pg 86-87.
126 Katinsky conclui que a perspectiva geométrica de Alberti apresenta-se como uma
simplificação de uma descoberta ótica, o que “reforça a convicção da precedência de
Brunelleschi em relação à Alberti na descoberta da perspectiva exata”.
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Algumas das características mais evidentes, das mudanças na arquitetura
italiana do Renascimento, são “do coletivo para o individual, do anônimo para o
nomeado” (Ribeiro: 1962). Saindo do empirismo da Idade Média, com tema
religioso, a arte agora laica, desenvolve princípios científicos, inspirando-se no
passado clássico. Essas mudanças não ocorrem repentinamente, mas ao longo
de um processo que se inicia em Florença. Nesta cidade nasce, em 1377, de
Brunellesco di Lippo, notário e de Giuliana di Giovanni degli Spini, Fillipo

Figura 13 - FILLIPO BRUNELLESCHI: O sacrifício de Isaac. 1401. Batistério de Florença.
Bronze, 45 X 38 cm. Museu Nacional do Bargello, Florença.
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Brunelleschi. “Não querendo seguir a profissão do pai, estuda para ourives,
prestando juramento em 1398 e em 1404 foi matriculado na Arte da Seda” (Argan:
1990).

Figura 14 - LORENZO GHIBERTI: O sacrifício de Isaac. 1401. Batistério de Florença.
Bronze, 45 X 38 cm. Museu Nacional do Bargello, Florença.



AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  NNOO  OOLLHHAARR::  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  AARRTTEE  DDOO  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 54

A formella127 com o Sacrifício de Isaac foi criado por ocasião do concurso
aberto em 1401 para as portas do Batistério de Florença, que Filippo, com 24
anos, ganhou, juntamente com Lorenzo Ghiberti, de 23 anos. A diferença, apesar
de Argan afirmar que “trata-se de duas obras de importância histórica equivalente
e valor estético praticamente idêntico”, não está em uma obra ser tradicional e a
outra inovadora, mas que as idéias de Brunelleschi foram as que predominaram.
Ghiberti “está longe de ser um tradicionalista extremado, mas é justamente sua
postura de progressista moderado que o torna inconciliável com a intransigência
revolucionária de Brunelleschi” (Argan: 1999).

Suas idéias não representavam apenas um novo estilo, mas uma técnica,
“que já não é atividade manual, mas método ou processo racional, que portanto
se aplica tanto à resolução de problemas construtivos como à pesquisa histórica e
ao conhecimento da realidade” (Argan: 1999). Sem ser por acaso que, com a
amizade do matemático Paolo dal Pozzo Toscanelli, aprendeu geometria.

Após algumas obras menores e muitas viagens à Roma, Brunelleschi
enfrenta novamente Ghiberti: são nomeados diretores para a construção da
cúpula de Santa Maria del Fiore em 1420. Mas, com o afastamento de Lorenzo
em 1423, Filippo consegue ser qualificado “inventor e governador da cúpula
maior”. A catedral foi iniciada por Arnolfo di Cambio no fim do século XIII, autor do
projeto da cúpula, que se tornou irrealizável devido a falta de artesãos
qualificados. “A execução de coisas difíceis era valorizada em si mesma como
uma demonstração de habilidade e talento” (Baxandall: 1991). Brunelleschi,
assim, não inventa apenas uma maneira nova de executar a cúpula com pouca
participação dos mestres-de-obra, mas “a distinção entre o engenheiro e o
mestre-de-obra” (Argan: 1999). Mas a solução construtiva da cúpula e, em 1432,
o desenho da lanterna, evidenciam o domínio de outra técnica, já que a lanterna
“é posta no ponto de convergência das nervuras e, portanto, sendo estas
imaginadas como <linhas de perspectiva>, encontra-se exatamente no <ponto de
fuga>”128 (Argan: 1999).

A partir do controle da técnica, com a aquisição do saber fazer, possibilita-
se o saber pensar e o saber olhar. Com o domínio sobre o pensar o espaço,

                                              
127 Placas de forma geométrica variada, de madeira, bronze ou terracota, decoradas com
pinturas ou baixo-relevos.
128 grifo nosso.
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Brunelleschi conquista a descoberta e aplicação prática da costruzione legittima
de Alberti. Haverá, a partir deste descobrimento, uma mudança no modo de ver e
do modo de representar, quando a expressão plástica adota uma visão do espaço
que permite mensurá-lo, construí-lo de maneira científica e representá-lo
geometricamente.

            Figura 15 - BRUNELLESCHI: Cúpula da Igreja Santa Maria del Fiore, Florença.
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Filippo, ao possibilitar conceber uma obra arquitetônica, planejando
previamente o espaço através do desenho, levará este a um patamar de
importância desconhecido até então, e tornando-o princípio para as demais artes
(a pintura, a escultura, a arquitetura e a cenografia teatral). “O fundamental, na
tecnologia moderna, é uma atitude crítica em relação ao trabalho comumente
realizado e/ou a pesquisa para solucionar problemas emergentes que a prática

social impõe” (Katinsky: 2002).

Segundo Manetti (in Katinsky: 2002),
Brunelleschi “prosseguiu e realizou ele mesmo o
que hoje os pintores chamam de perspectiva
porque ela é uma parte daquela ciência; consiste,
efetivamente, em fazer bem e com discernimento
as diminuições e os acréscimos que parecem aos
olhos dos homens, das coisas que estão longe e
perto: construções, planos, montanhas, aldeias
de toda a espécie, e, em todo o lugar, as figuras

e outras coisas com a sua respectiva medida na
distância em que se mostram de longe; e dele
nasceu a regra, que é a importância de tudo o
que se fez, daquela época até aqui”.

Quando praticava a ourivesaria, Filippo começou a se interessar por
“questões de campo visual, ou, mais exatamente, de <técnica do campo visual>,
as quais certamente pouco tinha a ver com a arte de sua época” (Argan: 1999).

Brunelleschi desenvolveu duas experiências visuais que “marcam o
nascimento do método de representação conhecido como perspectiva artificialis,
ou seja, uma construção geométrica que se classifica como projeção central
(também dita divergente ou cônica) que faz do centro de projeção <o
observador>, dos raios de projeção <os raios visuais>, e do centro de projeção <o
plano do quadro>” (Xavier: 1997).

Manetti relata que primeiro ele fez a demonstração com uma tabuleta
(retábulo) quadrada de meio braço (58 cm), onde fez a pintura do Batistério de
San Giovanni, estando a três braços dentro da Santa Maria del Fiori. Para
reproduzir o céu, colocou prata polida, de modo que os espaços livres refletissem

Figura 16 - Corte da cúpula da
Igreja Santa Maria del Fiore.
(Parronchi: 1964).
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as nuvens levadas pelo vento. Na tavoletta fez um furo pequeno como uma
lentilha, de modo que ele colocasse o olho do lado contrário à pintura e, com a
outra mão segurasse um espelho plano em frente, de modo que a distância fosse
de um braço. Ao observar a pintura refletida no espelho “encaixada” na paisagem
“parecia ver-se a igreja verdadeira e real; e eu tive em mãos e a vi muitas vezes
do que posso dar testemunho” (Manetti). A segunda demonstração foi feita na
praça do Palácio dos Senhores de Florença. Paolo Ucello e outros pintores
tentaram imitá-lo, mas nenhuma tabuleta ficou melhor que a de Brunelleschi, já
que muitos não dominavam ainda a técnica da pintura com a perspectiva.

“Toda a história da perspectiva central, desde a experiência de Brunelleschi
até aos seus desenvolvimentos tardios, tentou exibir o olho do pintor sobre o
plano do próprio quadro (...). Paradoxalmente, em matemática, o centro de
projeção (olho), é o único ponto onde a imagem não está definida sobre o plano
do quadro” (Comar: 1992)

Figura 17 - Desenho esquemático da experiência de Brunelleschi. (Parronchi: 1964).
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Logo após o início da construção da lanterna na Catedral de Florença, em
1446, Filippo Brunelleschi morre e é enterrado na própria Santa Maria del Fiori.

 A evolução da pintura:

A pintura vem desenvolvendo-se, em Florença, a partir de um momento
anterior ao de Alberti e Brunelleschi. Em uma de suas biografias, Vasari (in
Panofsky: 1981) começa dizendo: “A terrível vaga de desastres que inundou e
submergiu a desafortunada Itália não somente levou à ruína dos edifícios que
mereciam um tal nome, mas também exterminou todos os artistas, até que, pela

Figura 18 - BRUNELLESCHI: Interior da Igreja de San Lorenzo, Florença.
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graça de Deus, em 1240, nasceu na cidade de Florença, Giovanno Cimabue, que
haveria de trazer as primeiras luzes à arte da pintura”.

Figura 19 - CIMABUE: Madona e a criança no trono. c. 1270. Galeria de Uffizi, Florença.
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Segundo Ribeiro (1962), Cenno di Pepe (1240 – 1302), conhecido como
Cimabue, foi o primeiro pintor a libertar-se da técnica bizantina e o último antes do
Renascimento. deste modo, torna-se uma referência fundamental para analisar a
evolução da representação pictórica. Dentre suas principais obras temos: Mosaico
da abside do Duomo de Pisa, Retrato de São Francisco de Assis, Virgem cercada
de anjos e Madona.

Rompendo definitivamente com o estilo bizantino e iniciando a conquista da
profundidade e do volume ao buscar a representação realista das esculturas
góticas, surge um aprendiz de Cimabue: Giotto. Ambrogio di Bondone (1266 –
1337) nasceu em Colle di Vespignano (Florença) e “os italianos estavam
convencidos que uma época inteiramente nova tinha começado com o
aparecimento desse grande pintor” (Gombrich: 1988). Além do mestre florentino,
inspira-se também em mosaístas romanos, como Cavallini, e em escultores como
Nicola e Giovanni Pisano.

Giotto pintou na Basílica Superior de São Francisco de Assis, nos últimos
anos do século XIII, o seu primeiro grande ciclo de afrescos, consagrado à vida
de São Francisco. Integra, pela primeira vez, volumes expressos em três
dimensões num conjunto espacial coerente (Ribeiro: 1962).

Florença orgulhava-se de Giotto e, assim, ele inaugura a fama e a
notoriedade dos artistas. “Dos seus dias em diante, a história da arte, primeiro na
Itália e depois em outros países, também, passou a ser a história dos grandes
artistas” (Gombrich: 1988).

Dentre as revelações que seus afrescos129 anunciam, temos o vigor da
representação figurativa, a expressão dos sentimentos e o posicionamento no
espaço e no tempo.

Nos afrescos da Capela da Arena de Pádua, encomendados pelo
negociante Enrico Scrovegni, sobre os temas da vida da Virgem e de Cristo,
tende a uma unidade plástica e dramática plenamente atingida. Em O Beijo de
Judas, ou O Encontro de Joaquim e Ana, o imbricado dos grupos e a sua
oposição traduzem uma intensa expressão psicológica. Na Fuga para o Egipto ou

                                              
129 termo toscano para pinturas que eram feitas em paredes que, para a maior adesão
dos pigmentos, tinham que ser feitas sobre o revestimento de gesso ainda úmido.
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na Lamentação por Cristo Morto, a compreensão iconográfica do motivo afasta
todos os elementos anedóticos.

Após 1312, Giotto permanece mais em Florença, e executa, entre outras,
as pinturas da Capela Peruzzi e da Capela Bardi. Chamado para junto do rei de
Nápoles, Roberto de Anjou, em 1328, Giotto foi encarregado de pintar uma galeria
de homens ilustres (desaparecida). De regresso a Florença, foi nomeado mestre-
de-obras da cidade e em 1334 começou a construção do campanário da Catedral
de Florença, sendo seu último trabalho. Morre em Florença em 1337, tendo seu

Figura 20 - GIOTTO: Encontro no portão dourado. 1306. Afresco. Capela de Arena,
Pádua.
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epitáfio a frase “Sou o homem que deu a vida à pintura...tudo o que possa ser
encontrado na natureza poderá ser visto em minha arte” (Ribeiro: 1962).

No início do Renascimento, Fra Angélico de Fiesole (1387 – 1455), ao
contrário dos demais, preferiu a identidade figural divina. “Fra Giovanni da Fiesole
tornou-se um frei dominicano em Fiesole, em 1407, quando tinha 20 anos (...)
parece ter-se voltado tardiamente para a pintura” (Baxandall: 1991). No entanto
apropria-se de outros meios de representação recém-descobertos, como a
modelagem espacial, o claro-escuro e a perspectiva, de forma lenta, sendo sua
obra um exemplo desse momento de transição. “Em toda sua obra ressalta uma
simplicidade ingênua, alguma coisa de humilde, de timidez perene” (Ribeiro:
1962). Suas principais obras são, entre outras: Anunciação (três), Juízo Final
(dois) e Descida da Cruz (dois).

Figura 21 - FRA ANGELICO: Anunciação. c. 1434. Museu do Prado, Madri.
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Figura 22 - MASACCIO: A Santíssima Trindade. 1425. Afresco. Igreja de
Santa Maria Novella, Florença.
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Nas inovações que surgiram com Brunelleschi e com o escultor Donatello
(1386 – 1466), temos em Masaccio130 (1401 – 1428) um legítimo representante.
“Deve ter sido um gênio extraordinário, pois sabemos que morreu com 28 anos
incompletos e, por essa altura, já provocara uma verdadeira revolução na pintura”
(Gombrich: 1988). Podemos destacar A Santíssima Trindade (1427), como
representativa de sua obra, pintada em um mural na Santa Maria Novella. Foi
uma das primeiras pinturas de acordo com regras matemáticas. “O cenário
contemporâneo, revela um domínio total da perspectiva científica e da nova
arquitetura de Brunelleschi” (Janson e Janson: 1996). “Podemos facilmente
verificar a unicidade do ponto de fuga, situado na interseção entre o eixo central e
a linha do horizonte, traçada ligeiramente abaixo das figuras ajoelhadas. Este
ponto, que teria sido também o ponto de vista do pintor, é então situado abaixo do
nível onde se encontram os personagens para dar à representação uma visão
realista, uma vez que a pintura se situa num nível elevado em relação a posição
do pintor” (Flores: 2003).

“O domínio da ciência e do conhecimento da arte clássica manteve-se por
algum tempo na posse exclusiva dos artistas italianos da Renascença”. Entretanto
as mudanças inspiraram uma geração de artistas do Norte da Europa.
Representando algo novo, embora sem romper totalmente com as tradições do
Estilo Internacional, encontramos na região dos Flandres, o pintor Jan Van Eick
(1390 – 1441). “Ele foi o inventor da pintura a óleo” (Gombrich: 1988).

                                              
130 Il Masaccio, quer dizer “desajeitado”, era o apelido de Tommaso de ser Giovanni.
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Figura 23 - JAN VAN EICK: O casal Arnolfini. 1434. Óleo sobre painel. 0,81 X 0,60 m.
National Gallery, Londres.
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 Dentre os elementos diversos, encontramos um espelho ao fundo com
uma inscrição acima: Johannes de eyck fuit hic 1434131. O ponto do espelho, se
compararmos com a experiência de Brunelleschi, perceberemos que este marca a
posição no quadro que, no espelho de Filippo, reflete e marca a posição do olho
do observador. “O lugar a partir do qual se deve ver o quadro, não poderá jamais
ser mostrado pelo próprio quadro, salvo se recorrer a um artifício – como o do
espelho no retrato do casal Arnolfini de Van Eick – o lugar do pintor ou do
espectador é por essência um lugar invisível” (Comar: 1992).

                                              
131 “Jan van Eick esteve aqui”. A frase reforça a idéia de marcação do ponto do
observador, já que evidencia o testemunho do pintor na mesma posição de quem vê o
quadro.

Figura 24 - Detalhe - JAN VAN EICK: O casal Arnolfini. 1434. National
Gallery, Londres.
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 Da técnica de pintura para o princípio da geometria projetiva:

Chegamos em um momento da história da perspectiva que os pintores
adquirem conhecimentos de geometria e desenvolvem técnicas de construção em
perspectiva.

“Um homem educado nas melhores universidades italianas <Alberti>
avalizava a descoberta de um mestre de ofício <Brunelleschi>, brilhante sem
dúvida, mas ainda assim mero <oficial mecânico>” (Katinsky: 2002). “Em
princípio, esta construção geométrica exata (...) ainda se funda em duas
premissas aceitas como axiomáticas tanto na óptica clássica como na medieval: a
primeira, é que a imagem visual é produzida por linhas retas que estabelecem a
ligação do olho com os objetos vistos, formando o conjunto da figura aquilo a que
se chama <pirâmide ou cone visual>; a segunda, é que a superfície e a forma dos
objetos tais como aparecem na imagem visual são determinadas pela posição
relativa dos <raios visuais>” (Panofsky: 1981). Concluímos que Brunelleschi
inventou a costruzione legittima que, com a pirâmide visual de Alberti, estabelece
que uma representação em perspectiva correta pode ser obtida pela projeção dos
objetos sobre um plano, construída por métodos geométricos elementares.

Dado o método, surgem suas limitações. Uma delas é a linha do horizonte,
ignorada por Alberti, e outra é o ponto de distância ou ponto de fuga das
diagonais.

Paolo Uccello (1397 – 1475), ao fazer a Sinopia132 da “Natividade” (1440),
revela o conhecimento na convergência das diagonais em dois pontos (pontos de
distância), unidos entre si por um traço (linha do horizonte), que contém também o
ponto de fuga principal (Xavier: 1997). Como pintor, destacamos A Batalha de
San Romano133 (1450), na qual, ao fazer os estudos em que aplica, fascinado, a
perspectiva, teria exclamado para sua esposa, Maria Tomasa: “Oh! che dolce
cosa è questa prospettiva!”134. Gabava-se também por possuir os postulados de
Euclides, graças a Manetti (Ribeiro: 1962).

                                              
132 um objeto de estudo ou pesquisa que de um só golpe de vista abrange várias coisas.
133 Executada para o Palácio Médici, em comemoração a vitória de São Romano, em
1432, na qual Florença, conduzida por Niccolo Manrucci da Tolentino, derrotou Siena, de
Bernardino della Gorda (Ribeiro: 1962).
134 “Oh ! Que coisa doce é a perspectiva” (Gombrich).
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Figura 25 -  UCCELLO: Natividade. Sinopia e estudo. 1440. (Parronchi: 1964).
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O primeiro tratado de perspectiva conhecido, que permitiu uma maior
difusão por toda a Europa, deste forma de representação, foi concluído por outro
pintor em 1475, denominando-se De prospectiva pingendi135. Piero della
Francesca (1416 – 1492), nasceu no Borgo de San Sepolcro e viveu em Arezzo e
Urbino. No tratado, Piero expressa graficamente construções legittima e
abbreviata, com rigor didático, sendo: 1o Livro – problemas no plano horizontal, 2o

Livro – problemas tridimensionais e 3o Livro – soluções alternativas.

Como matemático, Piero desenvolveu grande pesquisa, escrevendo
também: Trattato d’abaco e Libellus de quinque corporibus regularibus, este
último tendo particularmente influenciado seu conterrâneo, Luca Pacioli136 (1445 –
1514), nos estudos de poliedros e de proporção divina. Suas pinturas refletem
seus estudos, não apenas de perspectiva, mas de simetria e relações áureas,
como Flagelação de Cristo (1450), Batismo de Cristo (1440), Sonho de
Constantino (1460) e a série de afrescos sobre a lenda da Santa Cruz (1452-60).

                                              
135 A perspectiva do pintor
136 Além da influência da ordem franciscana, Pacioli teve contatos importantes, como
Alberti, com quem hospedou-se, e Leonardo, amigo que o acompanhou em viagens.

Figura 26 - UCCELLO: A batalha de San Romano. c. 1450. 1,82 X 3,20 m. Têmpera
sobre madeira. National Gallery, Londres.
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Figura 27 - FRANCESCA: De prospectiva pingenti, livro 2, proposição 9. 1475.
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Em seu Tratado de pintura, de paisagem, sobre e luz (1483 – 1518),
Leonardo da Vinci (1452 – 1514) aborda a perspectiva no capítulo VII, do tópico
183 ao tópico 243. Entretanto, segundo Xavier (1997), ele não produziu algo de
concreto, no desenvolvimento do sistema como construção geométrica. Seus
estudos permitem, por outro lado, ter uma dimensão dos seus conhecimentos,
bem como das questões que levanta, característica de sua curiosidade insaciável.
Dentre os pontos levantados, temos as deformações decorrentes da abertura do
ângulo visual e as diferenças entre as perspectivas naturalis e artificialis.

“A figura pintada vista em profundidade desde cima sempre parecerá vista
de cima, ainda que o olho do observador esteja a um nível mais baixo que o
próprio quadro” (Leonardo). A situação descrita nesta frase pode ser comprovada
no refeitório do Convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão, no afresco
Última Ceia (1495-97), na qual Leonardo colocou o ponto de vista bem alto,
correspondente ao ponto de fuga que está situado na cabeça da figura central:
Jesus Cristo.

Figura 28 - FRANCESCA: Flagelação de Cristo. c. 1450. Palácio Ducal, Urbino.
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Figura 29 - VINCI: A parede de vidro. c. 1490. Desenho. Biblioteca Ambrosiana, Milão.

Figura 30 - VINCI: A última ceia. 1495-98. Mural do refeitório do mosteiro de Santa
Maria delle Grazie, Milão.
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Leonardo teve como mestre o pintor, escultor e ourives Andrea del
Verrocchio (1435 – 1488). “Os esboços de Leonardo revelam um agudo senso de
observação e uma mente vivaz” (Ronan: 1987). Com 30 anos, foi trabalhar para o
Duque de Milão, retornando à Florença quando o ducado cai diante dos franceses
(1499), pintando, então, o seu mais famoso quadro: Mona Lisa (1503-1505). “A
arte e a ciência haviam-se unido pela primeira vez com a descoberta da
perspectiva, por Brunelleschi; a obra de Leonardo constitui o clímax dessa
tendência” (Janson e Janson: 1996).

“Em 1550, Giorgio Vasari, pintor medíocre mas arquiteto digno de louvor,
publicou pelas edições Torrigiani, sua <Vite de’ più eccellenti architettori, pittori e
scultori italiani>, escrita em toscano e que compreendia cento e vinte biografias.
Ele, na obra, contava toda a aventura da arte italiana, dos primitivos aos
<modernos>, esforçando-se por destacar três estilos, três períodos: a
emancipação (de que o melhor representante era Giotto), a maturidade (atingida
por Masaccio), a perfeição (iniciada por Leonardo, rematada, segundo ele, por
Michelângelo). Ele inventava a história da arte” (Bramly: 1989).

Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564) “teve que vencer a oposição e
suportar surras antes de receber permissão de tornar-se um aprendiz no atelier
de Domenico Ghirlandaio” (Harris: 1981). Depois de ser descoberto por Lorenzo
de Médici, consagra-se, com 26 anos, ao iniciar a estátua de David para a entrada
do Palazzo Vecchio. Quando é chamado à Roma, pelo Papa Júlio II, executa uma
das obras mais importantes da humanidade: o teto da Capela Sistina (1508-
1512). “É muito difícil a qualquer mortal comum imaginar como foi possível a um
ser humano realizar o que Miguel Ângelo realizou em quatro anos de trabalho
solitário nos andaimes da capela papal” (Gombrich: 1988).

Digno da genialidade de Michelangelo, a Capela Médici e a Praça do
Capitólio apresentam um espaço em um estágio mais avançado de
desenvolvimento da perspectiva, denominado de contraperspectiva (Xavier:
1997). Trata-se de, com o domínio da perspectiva, criar ambientes que conduzem
a uma percepção falsa de suas reais dimensões. No caso da Capela (1520-34), o
arquiteto conduz a uma percepção de que é visualmente mais alta, buscando
afastar a sensação de clausura, graças a convergência de elementos
arquitetônicos para um ponto de fuga virtual.
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Figura 31 - MICHELANGELO: Interior da Basílica de São Pedro, Roma, olhando-se da
nave para o altar. 1546-64.
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Figura 32 - DÜRER: Perspectógrafos. Gravuras do Underweysung der Messung,
1525. Nuremberg.
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Com o advento dos tipos móveis, surge em Toul (1505), o primeiro tratado
impresso: De Artificiali Perspectiva do padre Jean Pélerin (1445 – 1524),
conhecido como Viator137. Começa o afastamento da perspectiva do círculo dos
artistas-cientistas, demonstrando o aumento de interesse pelo tema como ciência
geométrica. O tratado tem 14 páginas e 37 xilogravuras, abordando
superficialmente, embora com objetividade e clareza, beneficiando a ampla
divulgação dos conhecimentos perspectivos. “E realmente o que interessa ao
autor, ao contrário das preocupações de Brunelleschi, não é tanto demonstrar,
mas sim mostrar”(Xavier: 1997).

Dezenove anos mais novo que Leonardo, nasce em Nuremberg138 (1471 –
1528) Albrecht Dürer que também relacionava bastante arte com matemática,
mas com maior ênfase à última disciplina, baseado principalmente no legado de
Regiomontanus.

 Procurando aprofundar seus conhecimento em perspectiva, projetou um
equipamento para ajudá-lo, presente em uma de suas gravuras. Escreveu três
livros: um sobre fortificações, o segundo, um Tratado sobre proporções, e o
terceiro, um Tratado sobre medidas139. Este último aborda a matemática
necessária para compreender o segundo livro. Mas, além disso, publicado em
1525, “foi o primeiro livro de matemática a aparecer em alemão”140(Ronan: 1987)
e é o tratado de perspectiva que surge depois do de Viator.

Como artista Dürer destaca-se, entre os 17 irmãos, na profissão paterna de
ourives. Após seus estudos, chegando à erudição, faz viagens à Itália,
estabelecendo contato com importantes artistas renascentistas. De volta à
Nuremberg, une os conhecimentos adquiridos na Toscana com as técnicas da
gravura que desenvolvera, beneficiando pelo invento do também alemão
Gutemberg. Em 1512 torna-se artista oficial de Maximiliano I. Somente com a
morte do Imperador e após uma longa viagem pelos Países Baixos, é

                                              
137 o viajante
138 Na região da atual Alemanha, tivemos o cardeal Nicholas de Cusa (1401 – 1464) que,
embora tivesse acesso a parte da obra de Arquimedes traduzida por Jacob de Cremona,
era melhor filósofo (neoplatonismo) que matemático. Das Universidades de Leipzig e
Viena e, após viajar e estudar na Itália, Johann Müller de Königsberg, adotou a forma
latina de seu lugar natal: Regiomontanus, “provavelmente o matemático mais influente do
século XV”(Boyer: 1996).
139 Underweysung der Messung mi dem Zyrkel und Richtscheyt, in Linien, Eben, und
ganzen corporen...
140 excetuando-se um livro de aritmética básica para construtores.
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reconhecido como maior artista alemão. Publica suas importantes obras e dedica-
se à matemática e às suas memórias.

Em Paris, a perspectiva, com a multiplicação dos tratados, volta a ser
escrita por um arquiteto. Sebastiano Serlio (1475 – 1554) no “Secondo Libro – Di
Prospettiva” do seu Trattato di Architettura (1545), ensaia o retorno da

sistematização ao espaço cênico.

Figura 33 - BARBARO: Traço em perspectiva pelo método Plano e
Elevação em La prática della prospectiva. 1568. Florença.
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La prática della prospettiva... de Daniele Barbaro (1513 – 1570), tem por
objetivo manter a perspectiva acessível ao meio artístico, frente ao “perigo” do
tratamento normativo e científico que começa a receber. Entretanto a obra de
1545 só vai ser publicada em 1583.

O Le due regole della prospettiva pratica...com 17 edições, foi o tratado de
teoria perspectiva mais famoso do Cinquecento, com um texto rigoroso e
qualificado, graças a combinação das duas personalidades que o conceberam:
Jacobo Barozzi, dito Il Vignola (1497 – 1573), arquiteto, e o Reverendo Egnatio
Danti (1536 – 1586), matemático, resultando em um componente prático,
reordenando e sistematizando os conhecimentos, e enquadrando-o em um plano
científico, “via que se abrira já com Commandino e Benedetti e que se adivinhava
vir a ser o futuro da perspectiva” (Xavier: 1997).

Guidobaldo Marchese del Monte (1545 – 1607) torna-se “uma figura
fundamental na história da perspectiva (...) como iniciador da moderna teoria da
perspectiva” (Sinisgalli: 2004). Nascido em Pesaro, “herda do pai o amor pela
arquitetura e pelo estudo da matemática” (Sinisgalli: 2004). Commandino, um
grande tradutor de obras clássicas, do grego para o latim, incluindo Os Elementos
, como professor de Guidobaldo, acaba por influenciá-lo, resultando no
Perspectivae Libri Sex (1600), o primeiro livro de matemática da projeção
perspectiva, dentro de um rigor científico, nel piu puro stile euclideo...

Figura 34 - VIGNOLA: gravura de Le due regole della prospecttiva
pratica. 1611. Roma.
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Girard Desargues (1591 – 1661), arquiteto e engenheiro de Lyons, foi o
autor de Brouillon projet d’une atteinte aux événements des rencontres d’un cone
avec un plan (Paris: 1639) que une o princípio de continuidade do alemão Johann

Figura 35 - GUIDOBALDO DEL MONTE: Pespectivae libri sex. 1600. Roma.
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Kepler(1571 – 1630) com a perspectiva do Renascimento italiano. “A geometria
projetiva de Desargues tinha uma enorme vantagem em generalidade sobre a
geometria métrica de Apolônio, Descartes e Fermat, pois muitos casos especiais
de um teorema se juntaram num enunciado geral” (Boyer: 1996). Mas Desargues
é conhecido por uma proposição que não está neste livro: Se dois triângulos
estão colocados de tal maneira que as retas que unem os pares de vértices
correspondentes são concorrentes, então os pontos de intersecção de pares de
lados correspondentes são colineares, e reciprocamente. “É interessante notar
que embora em três dimensões o teorema seja uma conseqüência simples do
axioma da incidência, a prova para duas dimensões requer uma hipótese
adicional” (Boyer: 1996). Assim o rigor matemático de Monte, Desargues não
adota, preferindo uma linguagem “própria”, que, embora estranha, demonstra o
quanto Girard sabia ver e representar o espaço matemático tridimensional,
apropriando-se deste conhecimento para desenvolver a Geometria Projetiva.

 A técnica de desenho em perspectiva:

”Perspectiva é uma palavra latina que significa ‘ver através de’. Assim
procurou Dürer explicar o conceito de perspectiva” (Panofsky: 1999. p. 31)

Hoje a perspectiva é objeto de estudo da Geometria, “mas o geômetra é
exceção”, ressalta Montenegro (1996). Para ele a maioria das pessoas usa a
perspectiva como meio geométrico para a representação gráfica.

Figura 36 - Teorema de Desargues. (Comar: 1992).
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Montenegro (1996) define perspectiva como aquilo que “mostra as coisas
como nós vemos com três dimensões, que mostra os objetos como eles
aparecem à nossa vista”.

A perspectiva linear ou perspectiva exata141 (Katinsky: 2002) pertence ao
grupo de projeções centrais ou cônicas, por isso ficou conhecida também como
perspectiva central ou perspectiva cônica.

Dentre as demais perspectivas, as mais conhecidas e utilizadas localizam-
se no grupo das projeções paralelas ou cilíndricas, como a Isométrica
(Axonométrica Ortogonal) e a Cavaleira (Axonométrica Clinogonal142).
Resumidamente poderíamos dizer que a diferença entre projeções cônicas e
paralelas é a localização do ponto de convergência das retas projetantes (ponto
de fuga) que nas cônicas está a uma distância finita (ponto próprio) e nas
paralelas, no infinito (ponto impróprio).

O observador é o centro de projeção da perspectiva exata, situado a uma
distância finita do plano de projeção. As retas projetantes ou raios visuais são
divergentes.

O plano de projeção, ou simplesmente quadro, conterá a perspectiva de
um ponto, que será a intersecção das retas projetantes com este plano.

A linha do horizonte representa a reta de intersecção do plano horizontal
que contém o ponto de vista do observador interceptando o plano de projeção.

A linha de terra é a reta de intersecção do plano de referência das alturas
com o plano de projeção.

O plano visual principal é o plano perpendicular ao plano de projeção
(quadro) e ao plano do horizonte que contém o observador (plano de referência
das larguras) (Xavier: 1997).

A distância entre o ponto de vista do observador e o quadro é a distância
principal. Já a distância entre a linha do horizonte e a linha de terra é a altura do
observador.

Tomemos agora como referência um cubo.

                                              
141 Daremos preferência para este termo por reforçar mais as ligações matemáticas da
perspectiva.
142 Da mesma origem grega de orthogonos (que têm ângulos retos), klíno quer dizer:
<dobrado>, <inclinado> (Ferreira: 1986).
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Quando o quadro encontra-se paralelo à face do cubo, ou seja, as linhas
horizontais e verticais que definem as arestas da face deste cubo convergem em
um ponto impróprio, temos uma perspectiva frontal.

Quando o quadro encontra-se paralelo apenas a uma aresta do cubo,
enquanto que as demais convergem para pontos próprios (2 pontos de fuga),
temos uma perspectiva oblíqua.

Quando todas as retas que contém as arestas do cubo interceptam o plano
de projeção, temos uma perspectiva aérea.

Figura 37 - Cubo em perspectiva frontal

Figura 38 - Cubo em perspectiva oblíqua.
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Figura 39 - Cubo em perspectiva aérea.

Assim a projeção ortogonal de um cubo em perspectiva oblíqua, que,
segundo Parramon, é útil e necessária aos arquitetos, mas não aos artistas,
consiste em, ao posicionar o cubo e o observador em relação ao quadro, localizar
os 2 pontos de fuga, projetar os vértices do cubo sobre o plano e, através de uma
referência vertical (medida em verdadeira grandeza), construir o cubo que pode
estar sobre a linha do horizonte (cubo acima do observador), sob a linha do
horizonte (ponto de vista do observador acima do cubo), ou na linha do horizonte
(cubo na altura do ponto de vista do observador).

As diagonais das faces de um cubo também convergem para pontos
denominados pontos de fuga das diagonais, localizados na linha do horizonte
ou na reta de intersecção do plano visual principal com o plano de projeção. Estes
pontos permitem a divisão em parte iguais do espaço em profundidade, bem
como verificam o Teorema de Desargues, já que as diagonais e as arestas das
faces do cubo determinam triângulos cujas intersecções dos lados estão
alinhados em uma reta (no caso trata-se, por exemplo, da linha do horizonte, que
contém os pontos de fuga principal e das diagonais).
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 Capítulo 3

 Concepção e análise a priori das atividades:

A partir do referencial teórico e histórico exposto, elaboramos uma
seqüência de atividades que visam propiciar a apropriação do espaço pelo olhar.

A seqüência concebida foi composta por 15 encontros divididos em 5
blocos: histórico-expositivo, exploratório-vivencial, ótico-científico, técnico-
representativo e plástico-espacial.

A concepção do conhecimento, como defende Machado (2001a), em que
cadeias lineares “sejam substituídas, tanto nas relações interdisciplinares quanto
no interior das diversas disciplinas, pela imagem alegórica de uma rede, uma teia
de significações”, norteou a elaboração das atividades e suas interrelações tanto
dentro dos blocos como entre eles.

“Todo conhecimento que possui um fundamento a priori anuncia-se pela
exigência de ser absolutamente necessário” (Kant: 1787). A partir disso, fazemos
uma análise a priori, buscando antecipar os mecanismos cognitivos acionados
pelas situações didáticas, analisando os saberes exigidos dos alunos para a
resolução das atividades, as possíveis estratégias, os conceitos adquiridos, as
atitudes e os obstáculos esperados, além do encadeamento lógico desenvolvido.

As atividades foram realizadas com um grupo de 15 alunos, sendo 9
analisados mais atentamente, em encontros vespertinos, ou seja, fora do horário
predominante das aulas curriculares do Ensino Médio.

A seqüência de atividades, que totalizou 60 horas, dividiu-se em 15
encontros143 de 4 horas:

1o bloco: histórico-expositivo ( 2 encontros )

2o bloco: exploratório-vivencial ( 1 encontro )

3o bloco: ótico-científico ( 4 encontros )

4o bloco: técnico-representativo ( 4 encontros )

                                              
143 “Em síntese, numa sala de aula interdisciplinar há ritual de encontro – no início, no
meio, no fim”(Fazenda: 1991).
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5o bloco: plástico-espacial ( 4 encontros ).

Os sujeitos da pesquisa foram alunos das 2as série do Ensino Médio
Regular da Escola Estadual Ana Siqueira da Silva, pertencente à rede pública e
subordinada à Diretoria Norte 1 da Capital do Estado de São Paulo. As atividades
foram realizadas nos meses de abril, maio e junho de 2004, nas dependências da
escola.

 Concepção geral das atividades :

 Concepção e articulação em blocos:

As atividades, mantendo suas interligações, guardam linguagens,
situações, atitudes, instrumentos, que permitem seu agrupamento em 5 blocos.

A seguir explicitamos cada bloco, bem como suas relações com os demais
e sua justificativa posicional.

 Concepção do 1o Bloco: Histórico-expositivo

O campo histórico, tanto de uma forma geral, como restrito à arte, à
filosofia, à ciência e à matemática, é requisitado e exposto pelos alunos, em
situação de aprendizagem, a partir do Renascimento, estimulando a apresentação
do que é sabido, conhecido e visto. Como o conhecimento resulta de um contexto
social, a análise histórico-crítica da sociedade em um período indica idéias que
levaram à gênese do que se definiu como perspectiva.

Temos, neste bloco, dois encontros que desenvolvem um processo de
aquisição do conhecimento que, na interação do aluno com o grupo, permite a
reinterpretação de informações e conceitos, conduzindo a um competência capaz
de ser adquirida. Os encontros diferenciam-se pela linguagem, variando entre a
verbal (debate) e a pictórica (análise de obras).

Este bloco precede os demais para que, na contextualização histórico,
social, artístico e científico, os fatos que contribuíram para o avanço da
representação geométrico-espacial, justifiquem o uso de instrumentos (ótico-
científico) ou de obras artísticas (plástico-espacial), permitindo ao aluno apropriar-
se de seu processo cognitivo.

Ao desenvolver um dos instrumento, Katinsky (2002) explica que “(...)
nosso objetivo é atingir o Ensino Médio. É óbvio que o estudo assim orientado
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(para o uso do instrumento) não pode prescindir de considerações sobre o
ambiente artístico e cultural em que se realizou a descoberta (da perspectiva)” .

Posteriormente um relatório-síntese144 produzido pelos alunos é entregue,
contendo o resumo da aula, comentários e sugestões sobre o tema, em espaço
limitado. “É amplamente reconhecido que, por intermédio da escrita, o indivíduo
pode, mais facilmente, reconhecer seu próprio processo cognitivo e assim
encaminhar adequadamente este processo” (D’Ambrosio: 1996).

Assim permitimos “uma compreensão mais profunda da natureza do
processo em realização”; podendo o aluno “voltar à história seguindo o fio
condutor que vai ligar entre si as etapas mais significativas da geometria e
<explicar> a natureza de cada uma delas na sua ordem de sucessão” (Piaget e
Garcia: 1987).

 Concepção do 2o Bloco: Exploratório-vivencial

A vivência transcende a impressão cotidiana que, em uma ação
interdisciplinar, articula um visão despojada com o olhar intencional. “Observar é
um processo que inclui a atenção voluntária e a inteligência, orientado com um
objetivo terminal ou organizador e dirigido sobre um objeto para dele recolher
informações” (Gonçalves In Fazenda: 2001). A exploração pelo olhar consiste em
debruçar sobre o espaço tido como conhecido, uma percepção diferenciada.

Neste bloco, de encontro único, como a percepção não possibilita uma
correta representação do espaço (Piaget: 1948), pretende-se iniciar o processo de
apropriação do espaço projetivo, partindo do “ponto de vista” considerado pelo
aluno, construir a interiorização da imagem, fornecendo o que Piaget definiu como
um esquema em ação. A interação do sujeito desencadeia o processo de
internalização, que conduz a sistematização dos conhecimentos. Potencializa-se
a percepção perspectiva em espaços e paisagens, trabalhando também a
inteligência chamada por Gardner de cinestésica.

Semelhante experiência significativa de aprendizagem é narrada por uma
professora de 2a série (Pires, Curi e Campos: 2000), na qual as crianças resolvem
problemas de localização e movimentação espacial, e de adequação das
informações do macro-espaço.

                                              
144 Um modelo de Relatório-Avaliação é apresentado por D’Ambrósio (1996) pg. 71.
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Este bloco guarda uma certa independência seqüencial, embora a opção
de registro multifuncional, para composição de relatório, através de uma
representação não-discursiva, permite uma preparação ou facilitação para
atividades de blocos subsequentes, que, inequivocamente, serão mobilizados.

Figura 40 - Plataforma de embarque da Estação República.
Metrô.
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 Concepção do 3o Bloco: Ótico-científico

Para Kant, o espaço é tão somente a “forma de todos os fenômenos dos
sentidos externos, ou seja, a condição subjetiva da sensibilidade única a permitir
a intuição interna”145. Essa intuição contém os princípios de suas relações,
anterior à experiência. “A geometria é uma ciência que expõe sinteticamente e
contudo a priori as propriedades do espaço”.

Utilizaremos a visão das coisas, amparada pela geometria146, para uma
investigação ótica, importante para a pintura renascentista (Alberti)147. Estudamos
a perspectiva exata enquanto descoberta científica, que Katinsky (2002) situa
“entre a passagem necessária da geometria e ótica euclidiana e a geometria e
ótica cartesiana”.

O presente bloco, composto por quatro encontros, visa a observação e
experimentação da perspectiva através do uso de instrumentos que, direta ou
indiretamente, relacionam-se com as bases da teoria da perspectiva enquanto
técnica de desenho. Encontramos o que Rabardel (1992) define como Situações
de Atividade Instrumentada com a tríade: sujeito – instrumento – objeto que
insere-se no tripé didático (Brousseau, 1986).

Ao invés de partir de uma representação do objeto, amarramos, através
dos instrumentos, o observado e o representado, possibilitando a verificação da
representação elaborada e não a simples aceitação desta como adequada (Piaget
e Inhelder). “A situação de produção faz do instrumento não apenas um universo
intermediário, mas também um meio de ação, através do qual o aluno interfere
em um objeto, neste caso, no domínio da perspectiva” (Rosa: 1998).

Figura 41 - Instrumento construído por Rosa a partir dos equipamentos de Dürer -
perspectógrafo.

                                              
145 Crítica da razão pura. Capítulo 1, parágrafo 2.
146 Da Pintura. Livro 1. parágrafo 1.
147 Idem. parágrafo 12.
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Os instrumentos concebidos para o presente trabalho, partem do princípio
de que os efeitos das transformações gráficas podem ser experimentados antes
mesmo da compreensão de seu funcionamento.

As transformações projetivas estão implícitas em uma atividade concreta,
construída com as três dimensões da realidade, antes de iniciar o estudo dos
conceitos abstratos, necessários para o trabalho em um meio gráfico.

Os aparelhos permitem a fixação do olhar, permitindo a fixação da posição
de observação. Podemos identificar também nos instrumentos, que privilegiam a
visualização, componentes básicos da perspectiva, como o ponto de fuga e a
linha do horizonte.

Face à situação-problema de representar o espaço observado, mediado ou
não por um instrumento, o aluno estrutura conexões provenientes de adaptações
sucessivas, coordenando os invariantes operatórios.

Este bloco, que envolve situações de ação, de formulação e de validação,
tem, assim, que anteceder o bloco que envolve as situações de institucionalização
(técnico-representativo). Como se trata de um aprendizado de geometria, temos
os processos cognitivos (Duval: 1995) de visualização e construção, sendo o
processo de raciocínio vindo em bloco subsequente (plástico-espacial).

 Concepção do 4o Bloco: Técnico-representativo

“A ciência coloca o sujeito apenas como precondição geral e causa
universal do conhecimento. A técnica opera com o sujeito humano particular,
qualquer que seja a sua forma”. “Se existir uma conexão entre <ciência>,
<educação> e <técnica>, então ela tem que se ancorar em algum lugar no sujeito
humano e no seu desenvolvimento (...) teria que partir da constatação de que
tudo que alguém faz ou deixa de fazer provoca uma transformação da própria
pessoa” (Otte: 1993). Assim, a técnica de perspectiva tem que, ao ser adquirida,
provocar uma transformação em quem a adquiriu, mudando o sujeito humano e
desenvolvendo a sua percepção do espaço, sendo, então, um meio de favorecer
a aquisição do espaço pelo olhar.

  “Não podemos aceitar que o estudo da perspectiva se faça a partir de
abstrações que terminam aí mesmo, não levando, em geral, a coisa alguma”
(Montenegro: 1996). Deste modo, a técnica de perspectiva tem que unir a análise
de teorias de geometria e o meio de representação gráfica do espaço.
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O desenho técnico da perspectiva comumente é feito a partir das
transformações das informações e de ações feitas sobre as representações
projetivas dos elementos geométricos. Para a execução de uma perspectiva, a
partir de meios unicamente gráficos, as informações necessárias ao trabalho tem
sua origem em outros tipos de projeções, as projeções cilíndricas ortogonais.
Estas informações devem ser tratadas e transformadas, e são a base de um
trabalho de compreensão da forma tridimensional e sua representação através de
meios bidimensionais.

Os cursos de desenho técnico têm utilizado estes procedimentos, herdados
de modelos “didáticos” anteriores, conforme programas oficiais para o curso
ginasial e científico148. No presente trabalho, ao contrário, partimos de
observações do espaço real, as informações originam-se de situações em que o
aluno vivencia a perspectiva, mediada por instrumentos, transformando a imagem
tridimensional para obter sua representação.

                                              
148 Dentre os livros didáticos que fornecem estes modelos “didáticos” citamos o Curso
Completo de Desenho para o ensino secundário <curso ginasial> (Sperândio e Mattei:
1954) e 3o ano de Desenho: colégio, vestibulares e 2o química industrial <série clássico-
científico> (Rotondaro: 1951).

Figura 42 - SPERÂNDIO & MATTEI: Desenho do natural, Capítulo I,
figura 5. 1954. São Paulo.
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A seqüência das atividades e as atividades em si apoiam-se em material
didático que julgamos conveniente ao processo de aprendizagem que o trabalho
se pauta149.

Este bloco envolve situações de formulação, validação e de
institucionalização, que, em quatro encontros, constrói a técnica de desenho em
perspectiva do visto e do sabido para o conhecido, em uma etapa chamada por
Piaget de transoperacional. O conhecimento espacial e das relações projetivas
leva a constituição das coordenações da perspectiva.

O processo de recriação e reinterpretação do espaço passa, neste bloco,
por uma internalização que se utiliza de um meio de representação: a técnica. A
seqüência para aquisição desta técnica vai da criação de um modelo para a
transformação e a posterior aplicação (Davidov: 1972).

Os conceitos envolvendo perspectiva trabalham, neste bloco de atividades,
o conjunto de suas representações simbólicas e os invariantes operatórios
definidos por Vergnaud como “argumentos-objetos”.

 Concepção do 5o bloco: Plástico-espacial

“Na arte, assim como na linguagem, o homem é um inventor de símbolos
que transmitem idéias complexas sob novas formas” (Janson e Janson: 1996).

O quadro do artista belga René Magritte (1898-1967) insiste “Isto continua
não sendo um cachimbo”150 e, ao analisá-lo, o filósofo francês Michel Foucault

                                              
149 Referimo-nos, por exemplo, aos trabalhos de Parramon (1993) e Montenegro (1992).

Figura 43 - PARRAMON: O método de Alberti (conforme Panofsky). Capítulo L'histoire.
1993. Barcelona.
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(1988) afirma que “toda função de um desenho tão esquemático, tão escolar,
quanto este é a de se fazer reconhecer, de deixar aparecer, sem equívoco nem
hesitação aquilo que ele representa”. Um arquiteto, ao fazer uma maquete de seu
projeto, almeja, tão somente, transmitir para aquele que vê, uma idéia de
realidade, sendo esta uma forma de linguagem tridimensional. Com isso a
construção de maquetes é etapa de metodologia de ensino de desenho
geométrico e geometria descritiva para cursos de formação de arquitetos e
engenheiros151.

Gombrich (1988) sentencia que “uma coisa que realmente não existe é
aquilo a que se dá o nome de Arte”. Ao partirmos de uma obra renascentista que,
por mais que os artistas da época fossem talentosos, não é a realidade, nem uma
imitação desta, mas a representação de uma idéia de realidade, para uma outra
representação – a maquete – permitimos ao aluno uma análise crítica entre o que
é visto, o que é sabido e o que é conhecido.

No presente bloco, divididos em quatro encontros, uma pintura conduz a
uma maquete, ou, na distinção de representação de Parzysz (1989), uma
representação distante (nível 2) embasa uma representação próxima (nível 1),
sendo o nível 0 o espaço real que, no nosso caso, trata-se da imaginação do
artista no Renascimento.

O “trajeto” completo para resolução de uma situação-problema de
geometria espacial, para Parzysz, consiste em: descrição de uma situação
espacial (enunciado), representação mental (figura espacial), maquete, desenho e
resolução do problema.

Em uma atividade com alunos de 4a série (Pires, Curi e Campos: 2000),
que visitaram a Praça Cornélia, no bairro da Lapa, as tarefas realizadas
obedeceram a seqüência: mapa para chegar à praça, maquete da praça, quadro
representativo da praça e comparação entre maquetes e desenhos. Nesta
atividade, a professora relata que comparou os níveis de representação do real (a

                                                                                                                                           
150 “Ceci continue de ne pas être une pipe”
151 Como por exemplo temos o trabalho apresentado com este tema pelos Professores
Maria Bernadete Barison e José Marques de Mendonça do Departamento de Matemática
da Universidade Estadual de Londrina no 16o Simpósio Nacional de Geometria Descritiva
e Desenho Geométrico e V Internacional Conference on Graphics Engineering for Arts
and Design, realizado em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, de 8 a 11 de
setembro de 2003.
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praça) e, na representação bidimensional, procurou identificar o ponto de vista
observado.

Visando o aprimoramento do raciocínio espacial (Campbell, Campbell e
Dickinson: 2000), para realizar um projeto de mudança de ambiente em sala de
aula, alunos de 5a série152 “tiveram que medir, fazer desenhos em escalas e
modelos tridimensionais”.

Corroboraram com a concepção deste bloco, além das experiências
descritas acima e a seqüência proposta por Parzysz, componentes dos projetos
LEAP e RITA153, desenvolvidos com o Ensino Médio e que integram as artes com
a matemática, visando aprimorar a inteligência visuoespacial (Gardner: 1994).

                                              
152 White Plains, Nova York
153 Learning through an Expanded Arts Program(os resultados foram publicados na
publicação Phi Delta Kappan) e Reading Improvement Through Art (o programa foi

Figura 44 - Maquete da Praça Cornélia construída por alunos da 4a série do Ensino
Fundamental. 2000. São Paulo.
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Entretanto as pesquisas desenvolvidas pelo LABTRI - Laboratório de
Modelos Tridimensionais154 – que têm, como objetivo, “elaborar modelos
tridimensionais para estudantes do Ensino Médio, desenvolvidos por alunos
bolsistas para a criação de kits de obras notáveis da arquitetura e da história da
arte, visando divulgar e despertar o interesse por estas obras; e pesquisar novas
formas de aprendizado, voltadas para a educação em geral e educação artística
em particular” respondem por muito do que este bloco apresenta.

Estabelecemos neste bloco uma situação-problema, a confecção de uma
maquete a partir de uma pintura escolhida pelo grupo de alunos, dentre as que
compuseram o bloco histórico-expositivo, e que tem a resolução e a avaliação
definidas pelo grupo.

O bloco, fechando a seqüência de atividades, agrupa situações de
aplicação e de retenção, coordenando registros multifuncionais de representação
não-discursiva e envolvendo os processos cognitivos.

 Análise a priori das atividades propostas nos cinco blocos:

 1o Bloco (Histórico-expositivo):

O objetivo deste bloco é propiciar um debate entre os alunos a partir de um
roteiro que permeie pelas informações pertinentes das histórias da arte, das
ciências e da matemática.

Com o uso de retroprojetor e transparências (ou um datashow), serão
apresentadas as imagens da época, mapas históricos e, principalmente, obras do
Renascimento, buscando, a partir do questionamento do aluno, os conhecimentos
e concepções sobre o período renascentista, bem como trabalhar a memória
visual, desenvolvendo e preparando a percepção visuoespacial.

A compreensão de que a Idade Média não acaba abruptamente e que o
Renascimento surge homogeneamente na Europa, devem constituir os maiores
obstáculos que, com os debates, pretende-se superar.

                                                                                                                                           
instituído em outubro de 1975 na John F. Kennedy High School, Bronx), ambos
desenvolvidos na cidade de Nova York.
154 Laboratório vinculado ao Departamento de História da FAU-USP e atualmente
coordenado pelo Professora Maria Cecília França Lourenço, mas idealizado e coordenado
inicialmente pelo Professor Júlio Roberto Katinsky.
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Um caminho para a compreensão do momento histórico também se fará a
partir da análise das descobertas científicas e do pensamento filosófico
dominante. “A história da matemática é um elemento fundamental para se
perceber como teorias e práticas matemáticas foram criadas, desenvolvidas e
utilizadas num contexto específico de sua época” (D’Ambrosio: 1996). O estudo
da história da matemática “satisfaz o desejo de muitos de nós sabermos como as
coisas em matemática se originaram e se desenvolveram; oferece uma grande
satisfação em si mesmo, mas também pode ser um auxiliar  no ensino e na
pesquisa; ajuda a entender nossa herança cultural, não somente através das
aplicações que a matemática teve e ainda tem na astronomia, na física e em
outras ciências, mas também devido as relações que ela teve e ainda tem com os
campos variados como a arte, a religião, a filosofia e as técnicas artesanais;
proporciona um campo onde o especialista em matemática e os outros campos da
ciências podem encontrar interesse comum; oferece um pano de fundo para a
compreensão das tendências em educação matemática no passado e no
presente; ilustra ou torna mais interessante o seu ensino e conversação com
historietas” (Struik In Gama: 1985).

O uso dos relatórios é imprescindível neste bloco, permitindo ao professor
iniciar o bloco seguinte com os comentários sobre os pontos que observou na
leitura deles. “Erros e acertos são extremamente importantes para motivar
explicações. Não se trata de corrigir, mas de deter indicadores do que foi
assimilado pela classe” (D’Ambrosio: 2002.). Motivados, os alunos podem
confeccionar relatórios das atividades seguintes, resultando também em uma
melhor aquisição de conhecimentos.

Abaixo segue um roteiro que sugerimos para orientar os debates

 Roteiro para discussão:

Civilização grega, das origens à dominação romana: Destaque para a
história da matemática (geral) e da geometria, da filosofia, da educação e da arte.

Império Romano e Alta Idade Média: Destaque para as aplicações
matemáticas e as principais alterações no pensamento filosófico.

Baixa Idade Média e Renascimento. Fatos históricos principais: Europa de
Carlos Magno, a Reforma, O Sacro Império, as Invasões árabes e bárbaras, as
cruzadas, a formação das primeiras Universidades, a queda de Constantinopla,
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os relatos de Marco Pólo, as cidades-república italianas, a formação dos Estados
Nacionais, as Grandes Navegações, a Peste Negra, o Grande Cisma, a Guerra
dos Cem Anos e a invenção dos tipos móveis (imprensa). Na Matemática: de
Fibonacci a Desargues. Na ciência: de Bacon a Galileu. Na Arte: do gótico e
bizantino até início do maneirismo.

Levar a discussão para relacionar a evolução do pensamento humano aos
principais acontecimentos históricos e repercussões sociais.

 2o Bloco (Exploratório-vivencial):

Esta atividade consiste em uma etapa que, a partir de um percurso
conhecido, explora os potenciais de percepção da perspectiva em espaços e
paisagens da vivência do grupo. Aproveitando a proximidade da escola com a
estação de trem Jaraguá (CPTM), os alunos foram convidados a seguir o seguinte
percurso:

Escola (Jaraguá) – Estação Jaraguá – Estação Barra Funda – Estação
República – Praça da República. Duração: 4 horas.

Tarefas propostas:

Observação da linha do trem (o menor percurso da escola até a estação é
pela linha do trem).

Observação do trem (externa e internamente), observação da Estação
Barra Funda (linhas de trem e do metrô), observação da Estação República
(plataforma e obras em exposição), observação da Praça da República (principais
ruas e edifícios), registros e desenhos de observação.

Objetivo: Educar o olhar em um espaço tridimensional que favoreça a
percepção da perspectiva.

Produtos: Relatório individual, desenhos e fotografias.

O registro do olhar poderá ser feito através de anotações (percepção), de
desenhos (representação) ou esquemas, ou de fotografias (instrumento de
perspectiva), não importando a maior ou menor habilidade do aluno, mas a
impressão e a capacidade de registro, nas condições atuais.
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Novamente a participação dos alunos é estimulada com perguntas,
fornecendo um panorama prévio sobre as impressões geradas. Posteriormente
será solicitada a organização destes registros em forma de relatórios.

Na fase estruturante, predominarão mecanismos em etapas intra-
operacionais e interoperacionais, iniciando a assimilação de propriedades e
podendo chegar a formas de coordenação e transformação. O real resiste diante
do conhecimento do sujeito. A forma de comunicar uma percepção visuoespacial
enfatizará o papel da linguagem, sob influência do meio cultural. Espera-se que
os alunos mencionem proposições, dentre os invariantes operatórios. Entre os
registros multifuncionais, a representação não-discursiva predomina entre aqueles
que detém um domínio operatório, restando a representação discursiva aos
demais. Devem ocorrer as primeiras inter-relações com atividades anteriores,
como a percepção da necessidade de domínio da representação pictórica na
história da humanidade, como forma principal de comunicação, quando do
predomínio de populações iletradas. Predomínio de situações didáticas de ação.

 3o Bloco (Ótico-científico):

Esta etapa visa promover atividades de experimentação e percepção da
perspectiva através de desenhos de observação155, de técnicas e instrumentos
desenvolvidos pelos renascentistas Albrecht Dürer, Fillipo Brunelleschi e do
dispositivo desenvolvido pelo Prof. Katinsky, a partir das técnicas de Alberti sobre
perspectiva.

 Atividade 1: Desenho de Observação.

Os alunos são organizados em duplas na qual cada aluno deverá desenhar
um local diferente e, em seguida, trocam de lugar. Cada desenho de observação
tem duração de 50 min. Ao final, as duplas compartilham os desenhos entre si e
depois fazem a análise geral. Completa-se o processo com a tarefa de casa.

Material utilizado: folha de papel A3, lápis 6B ou lapiseira 0.7mm ou 0.9mm
com grafite 6B, borracha e prancheta A3.

Tarefa proposta:

                                              
155 Assim como na visita ao centro, a forma livre de desenhos de observação é comum a
muitas disciplinas curriculares do Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
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Desenho à mão livre das principais linhas156 da paisagem que está sendo
focada.

Os locais escolhidos têm que favorecer a percepção e a representação, ao
mesmo tempo em que sejam estimulantes e motivadores ao aluno.

Cronologia:

13h10 – 14h00: Esclarecimentos gerais, organização das duplas e
localização dos pontos de observação.

14h00 – 14h50: Primeiro desenho individual.

14h50 – 15h40: Troca dos pontos de observação das duplas. Segundo
desenho individual.

15h40 – 16h00: Intervalo acompanhando o horário vespertino da Escola, já
que os desenhos são realizados em áreas de uso comum.

16h00 – 17h30: Análise e comparação dos desenhos entre as duplas e por
todos. Instruções da tarefa de casa.

Tarefa de casa:

Com uma folha de vegetal com a maior transparência possível e com uma
dimensão compatível com a área translúcida contínua da janela, deverá ser feito
um desenho da paisagem externa e anotações dos principais obstáculos e
possíveis soluções.

Ao colocar dois alunos observando o mesmo ponto, pretende-se levá-los a
uma maior capacidade de análise por comparação entre os desenhos produzidos
(representações), não apenas na habilidade de cada um, mas na percepção do
que foi observado pela dupla. A análise entre todos permite a comparação entre
as percepções, já que os espaços da Escola são conhecidos de todos, obtendo
um conhecimento que o seu grupo social produziu. Já o desenho feito na tarefa
de casa pretende ser uma primeira aplicação desta análise, embora, como é
executado de uma maneira diferente, gere situações e obstáculos não analisados.

As dificuldades (situações-problema) apontadas pela inabilidade técnica e
falta de aptidão para a representação é esperada, devendo ser ressaltados

                                              
156 Este grifo refere-se ao objetivo do desenho, que destaca a percepção das linhas
contidas na paisagem, em detrimento à percepção de detalhes que não contribuam ao
estudo da perspectiva.
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elementos de motivação, como a importância da representação como meio
expressar idéias. Esta atividade guarda semelhanças com a atividade
exploratório-vivencial, mas será base referencial para as atividades ótico-
científicas. A tarefa de casa, sem que os outros conheçam o que será
apresentado, causará uma expectativa bem vinda.

A contemplação do espaço a ser representado com riqueza de detalhes é o
alvo, independente da capacidade de representação e de domínio de técnicas de
desenho, procurando destacar o pólo do visto em relação ao pólo do sabido.

 Atividade 2: Técnica de Dürer.

Os alunos serão mantidos em duplas, devendo escolher um dos locais
desenhados anteriormente, para um novo desenho, agora utilizando uma tela de
60 X 60 cm formando uma trama quadriculada de 3cm157, visando favorecer a
percepção dos primeiros elementos da perspectiva como linhas convergentes a
um mesmo ponto. Ambos poderão fazer o desenho ou um poderá representar a
dupla sendo auxiliado pelas observações do colega. Cada desenho de
observação tem duração de 50 min. Após o término de pelo menos um desenho
de cada dupla são analisados os resultados obtidos. A este processo, adiciona-se
a tarefa de casa, que agora utiliza uma folha de vegetal com um quadriculado de
2cm.

Material utilizado: moldura quadrada de madeira leve com uma área interna
de 60cm X 60cm, preenchido por um “cordoamento”158 de náilon com
espaçamento de 3cm X 3cm, visor ou mira com altura de 30cm, folha de papel
A3, lápis 6B ou lapiseira 0.7mm ou 0.9mm com grafite 6B, borracha, prancheta
A3.

Tarefa proposta:

Desenho à mão livre da paisagem contida dentro da tela quadriculada.

O local escolhido tem que estar entre os dois já desenhados anteriormente
pela dupla.

                                              
157 Atividade baseada na obra Geometria e Perspectiva (1525) e em xilogravuras, ambas do
pintor renascentista alemão Albrecht Dürer (Nuremberg, 21 de maio de 1471 a 6 de abril
de 1528).
158 Consiste em uma trama feita com fio de náilon opaco e escuro, semelhante à de uma
raquete de tênis.
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Os alunos não serão informados sobre quadricular a folha, não devendo
nem ser estimulados nem negados a fazer. Caso o façam, têm que ser por
iniciativa totalmente própria, devendo ser observados: o tamanho do
espaçamento, o desenvolvimento e o resultado obtido.

Cronologia:

13h10 – 14h00: Esclarecimentos gerais e escolha de um dos pontos de
observação anteriores.

14h00 – 14h50: Primeiro desenho (dois desenhos individualmente feitos
pela dupla ou um desenho feito por um integrante da dupla e auxiliado pelo
colega).

14h50 – 15h40: Troca da tela pelas duplas. (Serão usadas cinco telas, não
sendo suficientes para mais que dez alunos).

15h40 – 16h00: Intervalo do horário vespertino da Escola.

16h00 – 17h30: Análise e comparação dos desenhos por todos. Instruções
da tarefa de casa.

Obs: Deverão ser tiradas fotos dos locais desenhados, a partir do ponto de
vista do observador. Em caso de desenhos muito insatisfatórios, estes poderão
ser refeitos com o uso destas imagens.

Tarefa de casa:

Repetir a tarefa anterior com outra folha de vegetal, só que previamente
quadriculada, com espaçamentos de 2cm por 2cm. Anotações dos principais
obstáculos e possíveis soluções.

Após terem observado e desenhado um determinado ponto de observação,
o uso da tela quadriculada pretende levar os alunos a uma análise mais detalhada
e a um apuramento dos resultados. Visando obter um desenho mais satisfatório159

temos as opções por: dois desenhos individualmente feitos pela dupla, na qual
cada um pode apresentar sua representação e sua forma de interpretar a
atividade e depois compará-la com o resultado obtido pelo colega; ou um desenho
feito por um integrante da dupla e auxiliado pelo colega, de forma que a
interpretação da atividade e a representação sejam analisadas

                                              
159 A avaliação satisfatória ou não é uma percepção do aluno e seu colega, não cabendo
isso ao professor.
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concomitantemente à confecção do desenho resultante. A tarefa de casa dá
seqüência à anterior, possibilitando novas reflexões.

As comparações entre as representações anteriores e estas, com o auxílio
da tela, serão inevitáveis, mas devendo ser observadas as diversidades de
percepções resultantes da intervenção deste equipamento, muitas vezes não
refletido nas representações. É esperado que alguns alunos ou algumas duplas
quadriculem a folha, visando facilitar o transporte do que é observado para o
papel, devendo ser mencionado, caso isso não ocorra, na análise coletiva. A
dimensão do espaçamento da trama poderá acarretar em resultados
interessantes já que a tela tem dimensões superiores às de uma folha A3. A
tarefa de casa une o quadriculado da tela ao da folha, sendo, portanto, uma outra
atividade, que poderá facilitar alguns e dificultar outros em relação à tarefa
anterior.

 Atividade 3: Experiência de Brunelleschi.

De volta aos pontos de observação e com os desenhos obtidos na etapa
anterior busca-se, simulando a experiência de Brunelleschi160, como mostra a
figura 1, a percepção, pelo próprio aluno, da adequação do desenho à paisagem
observada. As impressões dos alunos devem ser relatadas, bem como a tarefa de
casa, comparando-as.

Material utilizado: quadrado de aglomerado tipo “Duratex” de 30cm X 30cm,
com furo de 1 cm de diâmetro, espelho polido quadrado com 15cm X 15cm com

                                              
160 Filippo Brunelleschi (1377 – 1446), arquiteto e escultor renascentista, destacou-se
pelo projeto da cúpula de Santa Maria del Fiore (1423-34). Segundo Antonio Manetti, em
Vida de Filippo Brunelleschi, “O fato da perspectiva ele (Brunelleschi) o demonstrou, pela
primeira vez, em uma tabuleta de, aproximadamente, meia braçada quadrada (29cm
X29cm), onde executou uma pintura semelhante a um templo do lado de fora, copiado de
San Giovanni de Florença, como se vê de um ângulo do mesmo, pelo lado externo; parece
que ele o copiou de uma distância de umas três braçadas, no interior da ponta do meio
de Santa Maria Del Fiore: isso feito com tanta diligência e gentileza (cuidado e
naturalidade), (...) imaginando-se diante daquela parte da praça que recebe o olhar (...)
ele tinha feito um orifício na tabuleta na qual estava a parte da pintura do templo de San
Giovanni (...); o tal buraco era pequeno como uma lentilha pelo lado da pintura e, do lado
do avesso, alargava-se piramidalmente (...). E queria que o olho se colocasse do lado
contrário, onde a pintura era grande para quem tivesse de ver a pintura; com uma das
mãos apoiasse o olho e com a outra segurasse um espelho bem defronte, para que aí
dentro se refletisse a pintura; e aquela dilatação do espelho pela outra mão vinha a ser a
distância aproximada, proporcional em braças pequenas, como em braças verdadeiras ‘a
braça do lugar de onde parecia ter estado a copiar, até o templo de San Giovanni, pois
que, ao olhá-lo com as outras coisas circunstantes indicadas na praça e no ponto, parece
ver-se a própria e verdadeira realidade; e eu a tive em mãos, e a vi mais vezes, em meu
tempo, e posso dar testemunha dela” (Katinsky: 2002) p.72-73.
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acabamento lateral, folha de papel vegetal A3, folha de papel A3, lápis 6B ou
lapiseira 0.7mm ou 0.9mm com grafite 6B, borracha, fita adesiva.

Tarefa proposta:

Fixar os desenhos obtidos na atividade anterior nos quadrados de duratex.
Para permitir a visão do observador, o furo localizado no meio deste quadrado
deve ser desobstruído, perfurando o papel que contém o desenho. Com uma das
mãos posicionar o quadrado diante dos olhos, rente ao rosto, com o desenho
virado para fora e o lado inferior do quadrado paralelo ao chão. Com a outra mão
segurar o espelho de forma semelhante ao quadrado de duratex, mas esticando
totalmente o braço para frente, na direção do olhar. Os dois quadrados devem
ficar paralelos entre si.

Após compreender este procedimento, o aluno deve encaminhar-se para o
local onde foi representado o desenho e procurar “encaixar” a imagem do
desenho formada no espelho com a paisagem retratada neste.

Não deve ser informado previamente que o desenho precisa ser invertido,
deixando que o aluno perceba esta propriedade ótica da imagem refletida no
espelho.

Após os alunos terem percebido que é necessário inverter o desenho, este
deve ser copiado com ajuda do papel vegetal. Caso os alunos queiram, é
permitido e desejável que se aprimore o desenho a qualquer momento. O
desenho pode ser passado do papel vegetal para o papel ou pode ficar no próprio
vegetal, com uma folha branca ao fundo, contrastando com o fundo do
aglomerado (duratex).

Cronologia:

13h10 – 14h00: Esclarecimentos gerais e retorno aos pontos de
observação anteriores. Execução do experimento de Brunelleschi.

14h00 – 14h50: Ajustes ao desenho e novas experiências até um nível
considerado pelos alunos como satisfatório.

14h50 – 15h40: Ajustes e experimentos finais pelas duplas que começaram
por último. (Serão usados cinco quadrados e cinco espelhos, não sendo
suficientes para mais que dez alunos).

15h40 – 16h00: Intervalo do horário vespertino da Escola.
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16h00 – 17h30: Análise e comparação dos desenhos por todos. Instruções
do relatório e tarefa de casa.

Obs: As fotos dos locais desenhados poderão ser usadas para
demonstração final da Experiência de Brunelleschi.

O relatório desta atividade consistirá em um diário de bordo que poderá ser
feito por um integrante da dupla ao longo da experiência ou feito pela dupla após
o término da experiência. Deverá constar no relatório também uma conclusão,
respondendo:

- O experimento de Filippo Brunelleschi ajudou a melhorar o desenho? De
qual maneira?

- Narre sua experiência e comente a sua conclusão e o resultado obtido.

Tarefa de casa:

Repetir a experiência em casa com a ajuda de papelão ou cartolina e um
espelho pequeno. Complete o relatório com as anotações sobre a tarefa e a
comparação com a experiência na escola.

 Atividade 4: Experiência de Katinsky.

Os alunos são organizados de forma que cada aluno deverá produzir um
quadriculado para utilizar o dispositivo desenvolvido pelo Prof. Katinsky161.

Material utilizado: cartolina, lápis HB ou lapiseira 0.5mm, caneta hidrocor,
borracha, régua, estilete, cola, folha de acetato, caneta para retroprojetor, agulha
e linha.

Tarefa proposta:

                                              
161 “Após um aparelho improvisado, decidimos construir, com auxílio dos funcionários das
oficinas de modelos da FAU (LAME), um modelo menos precário e mais manuseável do
espelho com visor. Mas já nessa nova versão, preocupou-nos realizá-lo da maneira mais
simples possível com vista a uma possível reprodução. Assim, com a colaboração de Edgar
Spilla (supervisor do Laboratório de Modelos e Ensaios), de Dorley Aparecido dos Santos
para as peças de madeira e Celso Faustino do Prado para as partes metálicas,
construímos um anteparo de madeira para o espelho de vidro de 30 X 50 centímetros por
2,5 milímetros de espessura, com um apoio por trás suficientemente pesado para garantir a
estabilidade do espelho (deslocando o centro de gravidade para trás da placa de madeira)
e para aumentar o atrito de modo que o espelho permanecesse fixo ao se desenhar sobre
ele. Assim, o espelho pode se deslocar facilmente sobre uma mesa comum de desenho.
Para o visor graduado em quartos de centímetros, fizemos uma guia com parafuso de
fixação, de modo a obtermos várias alturas à nossa vontade e fixamos a guia em um
grampo de fácil adaptação a mesma mesa” (Katinsky: 2002) p. 116.
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Inicialmente os alunos deverão confeccionar um quadrado de cartolina de
20 x 20 cm com quadriculado de 2 x 2 cm. Para facilitar a sua visualização o
quadriculado deverá ser pintado, como em um tabuleiro de xadrez.

O dispositivo deve ser colocado em uma mesa de forma que a mira seja
fixada em uma de suas bordas e o espelho virado para esta mira, paralelamente,
de forma que o espaço entre a mira e o espelho comporte com folga o
quadriculado, ou seja, tenha distância superior a 30 cm.

Colocar o acetato encostado no espelho. Se o espelho for atritado por uma
flanela, o acetato poderá fixar-se por eletricidade eletrostática. Caso isso não
ocorra, fixe-o com uma fita adesiva. Coloque na mesa, com um de seus lados
totalmente encostado na base do espelho, o tabuleiro.

Fechando um dos olhos e observando com o outro pela mira (já ajustada
em uma altura em torno dos 10 cm), deve-se procurar o reflexo do tabuleiro no
espelho. Com uma caneta de retroprojetor o aluno irá traçar no acetato, o mais
linearmente possível, as linhas paralelas e ortogonais ao plano do espelho. O
outro membro da dupla deverá observar o procedimento para depois trocarem de
lugar.

Após os dois desenharem no acetado, com a ajuda do papel vegetal e de
uma régua, as linhas devem ser retificadas e prolongadas. No caso de linhas
convergentes, as retas devem ser prolongadas até se encontrarem.

O “tabuleiro” tem que ser uniforme e o desenho no espelho pede atenção.
e coordenação motora.

Cronologia:

13h10 – 14h00: Esclarecimentos gerais. Construção de um quadriculado
de 2cm por 2cm em uma cartolina de 20 X 20 cm.

14h00 – 14h50: Execução do experimento dois a dois, a partir do
quadriculado confeccionado, no equipamento desenvolvido pelo Professor
Katinsky, com o acetato. Com a ajuda de uma régua realinhar e prolongar o
desenho produzido no equipamento.

14h50 – 17h30: Iniciar a confecção da maquete, que reproduzirá a projeção
das linhas que partem dos vértices do quadriculado confeccionado, passam pelo
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plano do quadro (representado pelo espelho e pelo acetato) e convergem para um
ponto.

15h40 – 16h00: Intervalo.

16h00 – 17h30: Continuação da confecção da maquete.

“Estes exercícios nos darão as necessárias diretrizes para transferir o
ensino da perspectiva pela ótica (e depois pelas considerações geométricas)”
(Katinsky: 2002). A análise da percepção agora leva a comprovações e
conjecturas.

A constatação de obter, a partir de quadrados, trapézios, causa o encontro
dos pólos ver-saber. A maquete gera a aquisição tridimensional de uma
representação, a partir do plano.

Tarefa de casa162:

Com apenas um dispositivo para todas as duplas a confecção da maquete
constituirá uma tarefa de casa. A maquete consiste em dois tabuleiros (podem ser
os dois feitos pelas duplas) ligados por um de seus lados, como se um
prolongasse o tabuleiro do outro (como no espelho). No local do encontro dos
dois tabuleiros deve ser colocada uma cartolina perpendicularmente a eles, com o
desenho obtido da retificação das linhas feitas no acetato (representando o
espelho). Outra cartolina será colocada em um dos quadrados (tabuleiros), no
lado oposto ao do encontro deles e também perpendicular a eles (paralela a outra
cartolina). Com linha e agulha e muita paciência, ligam-se os vértices do tabuleiro
que não está colado a outra cartolina, aos vértices correspondentes no desenho
que representa o espelho, chegando a um único ponto na última cartolina.

 4o Bloco (Técnico-representativo):

Nesta etapa os alunos desenvolverão as técnicas da perspectiva.

Material utilizado: caderno de desenho, lápis HB ou lapiseira 0.5mm,
borracha e régua.

                                              
162 Esta atividade foi sugerida e faz parte da Tese de Doutorado do Professor
Chateaubriant Nunes Amâncio (UNESP), em fase de conclusão (2004).
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 Atividade 1: Institucionalização

Após destacar os pontos relatados pelos alunos nos relatórios entregues
no bloco anterior, institucionalizar junto à classe os principais elementos que
compõe a perspectiva exata, tais como ponto de fuga, ponto do observador, plano
de projeção, plano da terra, linha do horizonte, distância principal e altura do
observador.

Tarefa proposta:

Imaginar e representar, com o auxílio da régua, cubos em perspectiva
exata.

Os elementos: ponto de fuga, linha do horizonte e plano de projeção,
permitem, na sua aplicação para representar um cubo em perspectiva, evidenciar
a compreensão dos conceitos adquiridos.

Os cubos iniciais podem não expressar a tridimensionalidade, podendo a
percepção não acompanhar o desenvolvimento da representação, que agora será
mais exercitada.

 Atividade 2: Perspectiva de um cubo

Partindo dos mesmos cubos imaginários os alunos deverão desenvolver as
técnicas de perspectiva frontal, oblíqua e aérea.

Tarefa proposta:

Imaginar e representar, com o auxílio da régua, cubos em perspectiva
exata em posições diferentes em relação ao observador.

Após a criação de um modelo de cubo em perspectiva, esta atividade
propõe a transformação do modelo. Os cubos devem ser representados em
posições diferentes em relação à linha do horizonte e desalinhados em relação
aos eixos ortogonais, permitindo ampliar o desenvolvimento do modelo

Os cubos em posição frontal podem ser um caminho a ser seguido pela
maioria, bem como a tentativa de criar fórmulas para “engatar” os cubos,
representam avanços, mas que devem gerar novas situações-problema, como no
caso de imaginar a representação de cubos pendurados por um dos vértices.
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 Atividade 3: Projeções ortogonais

O objetivo aqui é, partindo das transformações de cubo, aplicá-la em um
modelo mais generalizado e prático. Em uma atividade integrada na qual os
alunos coletivamente direcionam os passos do professor ao mesmo tempo que
verificam no caderno a planta de um dos locais desenhados no 3o bloco,
adicionando os elementos da perspectiva exata como a localização do plano de
projeção imaginário e a posição do observador.

A escala do desenho deve ser discutida entre os alunos e as medidas
devem ser levantadas com trenas e adequadas às dimensões da representação,
tanto na lousa (coletivo) como no caderno (individualmente).

A construção da representação geométrica de um espaço existente
(representação de um espaço real), conduz a situações de acerto e erro,
possibilitando uma autonomia na aquisição da representação tridimensional do
grupo de alunos envolvidos. Entretanto a conquista dos primeiros resultados
positivos pela semelhança entre o que é representado e o que é visto, podem não
representar a aquisição do espaço pelo olhar através da aquisição das técnicas
de perspectiva exata.

 Atividade 4: Divisão do espaço

Queremos ampliar a técnica de representação com o uso da perspectiva a
partir de uma aplicação prática. Utilizando os avanços obtidos nas atividades
anteriores, os alunos deverão prolongar o espaço representado em profundidade,
utilizando a divisão em partes iguais através do uso dos pontos de fuga das
diagonais. As referências do trecho em questão podem ser elementos repetitivos
como pilares, janelas, portas.

Relações geométricas devem ser usadas com atenção. Pilares iguais na
perspectiva, terão tamanhos proporcionais, não iguais.

Com as medidas já obtidas, mas tendo agora como foco a localização dos
elementos da paisagem no espaço projetivo, reconstruir o visto através do sabido.
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 5o Bloco (Plástico-espacial):

 Atividade contínua: Maquetes

Pretendemos concluir a seqüência de atividades com a aplicação dos
modelos adquiridos e dos conceitos desenvolvidos, em uma situação problema,
agora acompanhada pelo professor de forma mais distante.

O primeiro encontro desse bloco é reservado para a releitura de obras a
partir da perspectiva, para sua posterior escolha como referência para a
construção da maquete. Em grupos de 2 a 4 alunos as imagens de obras do
Renascimento são distribuídas, e analisado o uso da técnica de perspectiva e a
presença de seus elementos na releitura.

A preparação para as maquetes ocorrerá no segundo encontro e, já
analisados os quadros, os alunos escolhem o que será convertido em maquete. A
releitura minuciosa da obra por cada grupo pretende levar à definição como a
escala a ser utilizada na maquete ou o material a ser utilizado.

O encontro seguinte servirá como único acompanhamento durante a
confecção da maquete, sendo os alunos orientados a levantar as dimensões e
localização das edificações no espaço pictórico, proporcional à escala escolhida.

Evitando as intervenções do professor, os grupos devem traçar estratégias
para a construção da maquete, uso do material e organização das tarefas.

A apresentação das maquetes, seguida de uma avaliação do próprio
desempenho individual e coletivo conclui o encontro de encerramento, com
espaço para as reflexões e análises finais de cada aluno.
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 Capítulo 4

 Experimentação e análise a posteriori das atividades:

Após a seqüência de encontros elaborados à partir de um embasamento
teórico e da contextualização histórica, para a obtenção de meios que conduzem
a uma aquisição da representação espacial adquirida nas relações do visto,
sabido e conhecido; apresentamos as ponderações sobre o que foi construído em
sala de aula.

A análise a posteriori agora permite estabelecer a ponte entre os fatos
observados e o que foi a priori definido visando a apreensão do espaço pelo
olhar.

O desencadeamento experimental ocorreu em 15 encontros de 4 horas de
duração, mas que, como observaremos, sofreram constantes variações ao longo
dos 5 blocos que agrupam as atividades, oriundas de situações novas que
provocaram a extensão nos seus horários.

O 1o bloco (Histórico-expositivo) permitiu ao grupo familiarizar-se com as
origens da perspectiva, através da contextualização histórica e da evolução da
pintura durante o Renascimento Italiano, com a duração de 2 encontros.

O 2o bloco (Exploratório-vivencial) de encontro único, ocorreu fora dos
limites da escola, em um percurso que se iniciou nesta, passou pela Estação
Jaraguá e chegou na Praça da República.

O 3o bloco (Ótico-científico) reuniu os 4 encontros que resgataram
experimentos de Brunelleschi e Dürer, combinados com o dispositivo
desenvolvido pelo Prof. Katinsky.

O 4o bloco (Técnico-representativo) formado também por 4 encontros que,
como nos demais, teve inicialmente duração prevista de 4 horas cada. Partindo
do que pode ser desenvolvido nos blocos anteriores, percorreu alguns dos
principais elementos da perspectiva exata, passando de um modelo (cubo) para
uma aplicação (espaço interno da escola)



AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  NNOO  OOLLHHAARR::  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  AARRTTEE  DDOO  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 110

O 5o bloco (Plástico-espacial) foi composto de 4 encontros que, sendo de
acompanhamento, não possui os limites de tempo muito rígidos, embora também
estivessem previsto como nos demais.

Para a análise das atividades foram coletados relatórios individuais e os
desenhos resultantes das atividades, além de respostas de questões e da
filmagem das atividades.

As atividades foram realizadas nos meses de abril, maio e junho de 2004 e,
com exceção do 2o bloco, ocorreram nas dependências da Escola Estadual Ana
Siqueira da Silva.

Os sujeitos da pesquisa foram alunos com média de 16 anos, regularmente
matriculados no Ensino Médio desta escola. Todos os alunos que cursavam a 2a

série foram convidados através de cartaz seguido de entrevista, não importando
se estudassem no período matutino (250 dias letivos no ano) ou noturno (200 dias
letivos no ano), ou ainda do E.J.A. (100 dias letivos). Escolhemos 20 alunos, mas
apenas 12 efetivamente participaram, sendo que um grupo de 3 alunos não se
organizou para a construção da maquete (último bloco). O critério de escolha foi a
disponibilidade e o interesse pelo que seria desenvolvido.

Dentre as muitas atividades concebidas, selecionamos para as análises
somente as que foram concluídas, satisfatoriamente ou não, ou que contribuíram
na avaliação dos resultados.

Na transcrição dos comentários dos alunos, foram utilizadas as iniciais de
seus nomes reais.

 1o Bloco: Histórico-expositivo

Este bloco foi desenvolvido nos dias 19 e 23 de abril, comparecendo 15
alunos.

Os alunos, dispostos em círculo, foram questionados verbalmente e, a
partir de suas respostas, eram conduzidos a um debate coletivo sobre o período
histórico abordado.

Inicialmente foram feitas individualmente perguntas e obtidos os seguintes
resultados:

Caracterize o pensamento humanista.
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20% dos alunos não responderam e alguns deram respostas que outros
não concordaram. 40% concluíram que o pensamento humanista está associado
à perda de poder da Igreja, sendo que G. respondeu que “O humanismo foi o
renascimento da razão, significa que as pessoas começam a apostar na ciência e
no dinheiro”.

Quais as principais transformações que marcaram o fim da Idade Média e
início da Idade Moderna?

Embora a pergunta anterior esteja associada a esta, apenas dois alunos
citaram a perda de poder da Igreja como principal transformação. R.A. concluiu:
“A queda do clero e o fim da parceria entre os senhores feudais e a Igreja, e a
criação do protestantismo”. E.E. disse: “Acho que foi a briga da Igreja com a
ciência, gerando diversos movimentos que questionaram os hábitos do clero”.
Entretanto a maioria associou fatos históricos posteriores à Idade Moderna como
a Revolução Industrial e a Revolução Francesa.

Quais os principais representantes da Renascença ?

Leonardo da Vinci foi lembrado por 20% dos alunos. M. não citou artista
algum, mas definiu o Renascimento como “mudanças nas artes baseadas na
arquitetura e arte grega”. Poucos alunos citaram algum artista, sendo lembrados
artistas recentes como Picaso, Van Gogh e Tarcila do Amaral.

O centro do debate voltou-se para o período grego, passando pelo Império
Romano e chegando à Idade Média. Um dos alunos citou o nome de um filme
deste período, que não era conhecido pelos demais, despertando o desejo de
todos em assisti-lo Assim o segundo encontro foi acrescido de mais duas horas
(durou das 13h até as 19h). Abaixo temos a cópia da capa deste filme.
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Figura 45 - Capa da fita VHS do filme: O nome da rosa. Direção: Jean-Jacques Annaud.
1986. Baseado no livro homônimo de Umberto Eco.

No dia 23 de abril, após o filme, projeções de mapas históricos (figuras 2, 3
e 4) e de quadros do período (figuras 10 a 19) levavam os alunos a uma análise
da evolução da representação pictórica.

 Comparação do roteiro proposto com observações feitas pelos alunos após o debate:

Civilização grega: “O começo de tudo foi na Grécia, entre os séculos 4 e 7
antes de Cristo. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, que se perguntava sobre a
origem da natureza.”(E.C.). “A Geometria, que significa medida da terra, se iniciou
com os egípcios, mas foram os gregos que a desenvolveram, como Tales e
Pitágoras”(R.A.).

Império Romano e Idade Média: “Os romanos fundaram a República e o
Senado, criando o que hoje conhecemos como Política”(E.E.). “Triunvirato foi a
divisão do Império Romano entre Júlio César, Pompeu e Crasso”(F.). “Após a
decadência do Império Romano, surge o Sacro Império, que dominava todo o
Norte da Europa, liderado por Carlos Magno”(M.M.). “Nessa época (do filme) há
uma discussão na Igreja entre os franciscanos e os outros padres, para saber se
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a Igreja deveria ostentar riqueza ou não”(R.B.). “As cidades se formavam em volta
dos mosteiros, que fabricavam livros voltados para o cristianismo”(J.).

Artistas do Renascimento: “Um outro fator importante foi o incentivo que os
artistas recebiam dos mecenas, que eram burgueses ricos que compravam suas
obras”(L.). “Os pintores retratavam muitos fatos da Bíblia, como a Crucificação de
Jesus e a Anunciação”(D.). “O Renascimento define-se em fazer renascer os
valores estéticos do período da antigüidade clássica <Grécia e Roma>”(E.C.).
“Então surgem os pintores famosos, como Leonardo da Vinci e Michelângelo”(F.).

Apesar do roteiro não ter sido totalmente percorrido e outros temas terem
sido levantados, constatamos que o debate seguido do relatório conduziu à busca
espontânea de informação, que era exposta no segundo encontro ou explicitada
nos relatórios.

A falta de hábito na apreciação de obras de arte (Barbosa: 2003),
evidenciada com a pobre citação de artistas (basicamente apenas Leonardo da
Vinci foi lembrado) dificultou a análise das obras, mas a percepção da
representação do espaço foi destacada pela maioria dos alunos (proposições).

Destacamos que o segundo encontro possibilitou um debate mais rico em
informação, não apenas por que alguns alunos, espontaneamente, pesquisaram o
assunto, mas percebemos que entre o filme, as obras e os mapas (representação
não discursiva), e o debate e o relatório (representação discursiva), foi exigida
uma coordenação dos registros. “O Renascimento foi quando os artistas
começaram a renovar o seu jeito de fazer arte, aperfeiçoando a perspectiva163.
Entre eles estão Rafael, Michelângelo e Leonardo da Vinci”(R.A.).

                                              
163 Os alunos usavam o termo perspectiva para uma melhor noção de espacialidade, sem
que tivesse havido ainda a institucionalização da técnica.
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 2o Bloco: Exploratório-vivencial

“No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, houve um passeio ao centro da
cidade”(E.C.).

“Na estação do Jaraguá observamos a linha do trem e a noção de
perspectiva que ela nos passava, então tivemos a idéia de representar isso de
uma forma diferente”(E.E.).

“Nela (na linha do trem) já pudemos observar como em frente a linha
diminuía em uma direção só, mesmo ela sendo curva dava para perceber”(M.M.).

“Ficamos na Estação Jaraguá cerca de 40 minutos observando cada parte
da estação. Fizemos anotações, desenhos, aquilo que mais nos interessou”(L.).

Figura 46 - Linha do trem nas imediações da Estação Jaraguá da CPTM.



AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  NNOO  OOLLHHAARR::  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  AARRTTEE  DDOO  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 115

Figura 47 - Desenho de um aluno a partir da observação feita da Estação Jaraguá de
trem.
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Figura 48 - ANTONIO PETICOV: Momento antropofágico com Oswald de
Andrade. 1990. Estação República. Foto 1.
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Figura 49 - ANTONIO PETICOV: Momento antropofágico com Oswald de
Andrade. 1990. Estação República. Foto 2.



AA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  NNOO  OOLLHHAARR::  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  AARRTTEE  DDOO  RREENNAASSCCIIMMEENNTTOO 118

“Um lugar especial, que eu gostei muito, foi a escultura na parede e no teto.
A do teto refletia no poste de metal que está fixo no chão”(L.).

“Passamos em outra parte (da estação) e tinha um homem e uma mulher,
e em cima havia um homem, só que não dava pra ver direito, tinha que olhar na
parede, para poder ver o homem que estava no teto”(S.).

“Uma foto do Oswald de Andrade que estava meia confusa no teto, mas
ficava perfeita em um cilindro embutido na parede”(E.E.).

“Em uma parte da estação tinha um desenho de um rosto desfigurado no
teto e na parede tinha um poste de ferro que o desenho desfigurado se refletia e o
desenho ficava perfeito, na parede também era outra obra de arte, os azulejos
estavam desenhados com o Arapuru, uma grande obra feita por Tarcila do
Amaral. Achei muito interessante”(M.S.).

“Uma espécie de mancha no teto era refletida numa viga que mostrava sua
foto”(R.B.).

“Chegando lá paramos para observar uma obra, o rosto do Oswald de
Andrade, que também faz parte do nosso passeio, pois retrata o rosto dele de
uma forma diferente. A imagem é grande estampada no teto, que é iluminado e
até então pouco nítida. A luz do teto reflete em uma coluna de metal e aí sim
pode-se ver a imagem nitidamente”(M.M.).

“Vimos o retrato do Oswald de Andrade que estava meio como uma
mensagem subliminar”(F.).

Figura 50 - Foto panorâmica da Praça da República..
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Quando chegamos na Praça da República (15h47), o mau tempo impediu
um melhor desenvolvimento da atividade, mesmo assim os alunos permaneceram
em uma lanchonete na esquina da Rua 7 de abril com a Avenida Ipiranga e
tentaram fazer desenhos a partir deste local.

 3o Bloco: Ótico-científico

O presente bloco aconteceu nos encontros de 26 e 30 de abril e 3 e 7 de
maio, tendo sido realizado com assiduidade por 12 alunos.

 Atividade 1: Desenho de Observação.

Os alunos foram dispostos em 6 locais escolhidos que favorecessem a
percepção e a representação, como vemos na figura.

Figura 51 - Desenho livre. Foto do aluno.
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Figura 52 - Desenho livre. Foto da paisagem vista pelo aluno.
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Figura 53 - Desenho livre. Resultado obtido por um aluno.
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 Observações e comentários:

“No começo do primeiro desenho, confesso que não tive muita facilidade. A
parte do corredor foi fácil, porque era só colocar dois traços separados e os
riscos, agora o resto todo eu tive muita dificuldade. Na hora de fazer os ferros, as
telhas e outras partes que pensei em nem fazer”(S.).

“No primeiro desenho, que foi a diretoria, achei fácil porque ele não é muito
extenso, mas difícil desenhar o chão, que é todo quadriculado. Já no segundo
desenho, o da cobertura ao lado da quadra, achei fácil desenhar as primeiras
colunas e difícil continuar a repetí-las e diminuí-las conforme a distância”(M.M.).

“O meu primeiro desenho eu consegui ter uma boa noção da perspectiva,
já no segundo eu não consegui ter noção de espaço, tive dificuldade em colocar a
<paisagem> no papel, talvez porque o local que eu estava era mais alto que o
local que eu estava desenhando”(R.A.).

Figura 54 - Desenho livre: Tarefa de casa: Resultado obtido por um aluno.
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Os alunos que tentaram fazer a tarefa de casa apontaram a dificuldade de
ver a paisagem através do vegetal. Dos poucos desenhos apresentados (ver
figura), a paisagem era observada pela janela sem o papel e desenhada neste,
sem explorar a sua transparência.

A comparação entre os desenhos serviu apenas para identificar aqueles
alunos que já tinham uma certa habilidade em desenhar. Mesmo assim o grupo
tinha dificuldade em apontar os desenhos que apresentavam maiores deficiências
na representação do espaço.

Como a atividade exploratório-vivencial ficou prejudicada pelo tempo, esta
atividade representou um complemento ao bloco anterior, já que exigiu a
contemplação de um espaço, mesmo já conhecido. Serviu também de preparação
para as demais atividades, já que iriam partir dos mesmos espaços observados.

 Atividade 2: Técnica de Dürer.

Figura 55 - Desenho Instrumentado. Aluno aplicando técnica de Dürer.
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Figura 56 - Desenho Instrumentado. Aluno fazendo desenho.
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Figura 57 - Desenho Instrumentado. Ponto de vista do aluno.
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 Observações e comentários:

“Eu tive um pouco de dificuldade por causa da tela, no primeiro desenho.
Já no segundo, observei que estava bem mais parecido com a realidade, nem
tudo, mas uma boa parte. Com a tela, percebi que acabava observando mais”(S.).

“Usando a tela eu não senti diferença, já que a mira eu não consegui
usar”(M.M.).

“O que ajudou mais ou menos foi a madeira com um buraco na ponta,
embora que sem a madeira seria mais fácil. O que não atrapalhou, mas também
não foi útil foi a madeira quadriculada. Mas algumas duplas desenharam com
quadradinhos”(J.).

“O desenho com a tela me ajudou a perceber os mínimos detalhes e
também a proporção das coisas que usamos como modelo”(R.A.).

“Eu senti mais facilidade em adicionar detalhes, pois eu tinha em um
quadrado exatamente o que eu estava vendo. Houve mais dificuldade, não por
causa do aparelho, mas pela maior quantidade de detalhes que ele permitia olhar.
O desenho foi mais trabalhoso, mas ficou mais parecido”(E.E.).

“Com o uso da tela, ficou fácil desenhar, porque ela separa o ponto de
vista, fazendo com que eu me concentre mais no que eu quero desenhar. Mas
com a mira dificulta porque eu tenho que fazer um traço e olhar na mira, fazer
outro traço e olhar na mira de novo. Demora mais, mas o desenho sai
melhor”(M.S.).
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Figura 58 - Desenho Instrumentado. Solução obtida por um aluno.
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Figura 59 - Desenho Instrumentado. Solução obtida por um aluno.
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Figura 60 - Desenho Instrumentado. Solução encontrada por um aluno.
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O local escolhido pelas duplas nem sempre foi o mais fácil de ser
observado, outros fatores pesaram na escolha da dupla, tais como conforto,
isolamento e praticidade.

Como é possível constatar, alguns alunos quadricularam a folha em
quadrados de 6cm. Uma dupla, além de quadricular, fez o desenho dentro de um
círculo, e houve duplas que, além de não fazerem o quadriculado, não recorreram
ao quadriculado da tela para confeccionar o desenho.

A tarefa de casa, com o insucesso da anterior, não foi tentada por nenhum
aluno, mesmo aqueles que não fizeram a tarefa anterior.

Após a demonstração do uso tido como referencial, permitiu-se a
adequação do uso do instrumento, de forma que este mediasse o processo de
aquisição do espaço através da representação. Houve, então, alunos que não
fizeram uso da mira, ou que ignoraram a presença do quadriculado na tela.
Entretanto nenhum aluno inutilizou totalmente o instrumento, mas, ao não se
utilizar um de seus elementos, apegava-se a outro. Assim, alunos que não
fizeram uso da mira, utilizavam-se do quadriculado ou apoiavam-se nos limites da
tela, como delimitador do espaço.

 Atividade 3: Experiência de Brunelleschi.
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Figura 61 - Experiência de Brunelleschi. Aluno invertendo desenho com o auxílio da
janela.
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 Observações e comentários:

“A experiência do Brunelleschi ajudou na parte da observação, porque faz
com que eu preste mais a atenção nos erros, comparando com a realidade”(S.).

“Gostei muito do experimento do Brunelleschi e acho que depois de usá-lo
dá sim pra melhorar o modo como se desenha. Com ele dá para ser mais
proporcional e perfeito no desenho”(M.M.).

“A experiência não ajuda no desenho, ela ajuda a corrigir os erros. A minha
experiência em casa foi complicada, acho que pelo espelho não ser adequado,
ele era redondo. Já na escola tudo perfeito, o espelho, o desenho e, com a ajuda
do professor, tudo fica mais fácil”(J.).

“É muito interessante pois, com o desenho que eu fiz em casa e na escola,
eu consegui ter uma outra visão. Na escola eu consegui ter uma visão de como
se eu estivesse dentro de um desenho animado”(R.A.).

Figura 62 - Experiência de Brunelleschi. Aluno fazendo verificação do desenho com a
paisagem.
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“Foi muito curioso. Eu fiz um desenho e usei um espelho comparando com
o desenho que eu fiz da minha janela. Houve a mesma necessidade de inverter a
figura por causa do reflexo do espelho. O desenho ficou quase perfeitamente
encaixado na imagem da janela. O experimento do Brunelleschi ajuda nesta

comparação”(E.E.).

Figura 63 - Experiência de Brunelleschi. Desenho comparado com a paisagem.
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Nenhum aluno pensou previamente na necessidade de inverter o desenho
e, como nenhum dos locais desenhados era previamente simétrico, todos

Figura 64 - Experiência de Brunelleschi. Aluno verificando desenho após
alterações.
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perceberam esta necessidade. O desenho foi invertido sem o uso do vegetal, mas
com o auxílio da janela, fazendo com que os desenhos perdessem os detalhes.

Nenhuma foto foi usada no lugar dos desenhos.

Na tarefa de casa, como demonstram os relatos, houve tentativas, mas
dimensões e formatos de espelhos diferentes dos usados na escola evidenciaram
estas necessidades.

A experiência permitiu observar fatos importantes para a institucionalização
de conceitos, como a constatação de que um desenho de 30cm por 30cm “cabe”
em um espelho de 15cm por 15cm e “se encaixa” no espaço tridimensional,
sabidamente maior que o próprio observador, representando uma situação clara
de formulação. Embora poucos alunos tenham corrigido seus desenhos, todos
faziam tentativas de adequá-lo à paisagem, ou apontavam as incongruências que
impediam este encaixe.

 Atividade 4: Experiência de Katinsky.

Os alunos produziram primeiramente tabuleiros para uso no experimento e
foram utilizados apenas aqueles que estavam mais uniformes.

Figura 65 - Experiência de Katinsky. Alunos confeccionando o tabuleiro.
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Figura 66 - Experiência de Katinsky. Aluna traçando as linhas no acetato.

Figura 67 - Experiência de Katinsky. Aluna
retificando os traços no papel vegetal.
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Figura 68 - Experiência de Katinsky. Confecção da
maquete (conforme Amâncio).

Figura 69 - Experiência de Katinsky. Maquete
concluída (conforme Amâncio).
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 Observações e comentários:

“Não pensei que, a partir do quadriculado, as linhas convergissem para um
ponto”(L.).

“Mesmo no espelho as linhas terem saído tortas, eu gostei da
experiência”(J.).

“Não gostei de desenhar no espelho. Foi estranho. Gostei foi, depois, de
fazer a maquete”(M.M.).

“Comprovou o que a gente tava vendo. Uma visão tridimensional era
passada para o plano. A partir dessa experiência conseguimos achar as linhas
que davam no mesmo ponto”(E.E.).

“Deu bem a idéia de continuidade do que estava sendo visto. Mas na
maquete, a linha não deu certo”(R.A.).

Muitos alunos ficaram surpresos ao perceber colegas desenhando linhas
convergentes, aumentando as expectativas do momento em que fariam a mesma
coisa no acetato. A maquete só foi obtida por uma dupla, as demais se
atrapalharam com a linha e a agulha passando pelos vértices do tabuleiro e
convergindo para o mesmo ponto. Todos os alunos pareciam prontos para
institucionalizar as descobertas, tais como as linhas paralelas que, no espelho,
convergiam para um ponto.

Espontaneamente os alunos citaram as descobertas que alcançavam, já
demonstrando argumentos de suas proposições, como ao localizar, ao prolongar
as linhas convergentes e localizarem um ponto (Ponto de Fuga), perceberam que
a distância deste até a borda do acetato (linha da terra) era a medida apresentada
na graduação da mira do instrumento, ou seja, a altura do observador.

Abaixo podemos constatar as semelhanças da maquete com a costruzione
abbreviata de Alberti.
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Figura 70 - ALBERTI: Representação perspectiva segundo
Panofsky 1999.Lisboa.
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 4o Bloco: Técnico-representativo

A técnica de perspectiva foi construída, aos poucos, na lousa e nos
cadernos, nos dias 17, 21, 24 e 28 de maio.

Os 12 alunos assíduos completaram esta etapa, já que as atividades eram
construídas até todos obterem o resultado esperado.

Figura 71 - Técnica representativa. Ensaios de um cubo.
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Os alunos se revezavam nas medições do espaço escolhido para o
desenho em perspectiva exata.

Figura 72 - Técnica representativa: várias posições de um cubo frontal.
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Figura 73 - Técnica representativa. Perspectiva frontal, oblíqua e aérea.
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Figura 74 - Técnica representativa. Ensaios. Ponto de Fuga e Pontos
de fuga das diagonais.
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Figura 75 - Técnica representativa. Desenho do corredor das salas com divisão em
partes iguais do espaço em profundidade, a partir do levantamento local.
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Figura 76 - Desenho de observação após construção do espaço geométrico através do
desenvolvimento de técnicas da perspectiva.
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Os alunos construíram os desenhos e os conceitos coletivamente,
discutindo entre si, situações e soluções, embora os resultados obtidos fossem
colocados em cadernos individuais.

Os elementos do desenho em perspectiva foram adquiridos dentro da
capacidade de cada aluno e a partir da evolução individual e coletiva.

As projeções ortogonais expuseram deficiências em sala de aula, como
propriedades dos quadrados e construções geométricas com régua e compasso.

A existência de um corredor de salas de aula, comum no ambiente escolar,
foi o local escolhido para a divisão do espaço, tendo contribuído os elementos
estruturais da edificação escolar na percepção geométrica do espaço.

Vários elementos das atividades anteriores foram relembrados ou
destacados pelos alunos, como a associação de quadro com os desenhos
obtidos, ou a percepção do desenvolvimento pessoal como resultado de
descobertas feitas nas diversas etapas, demonstrando a coerência da seqüência
escolhida.
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 5o bloco: Plástico-espacial

Este bloco teve 2 encontros iniciais (31 de maio de 4 de junho) para
escolha do quadro e apresentação das diretrizes iniciais para a confecção da
maquete, um encontro intermediário (14 de junho) para acompanhamento do
desenvolvimento do trabalho de confecção da maquete, e um encontro final para
apresentação da maquete.

Os alunos foram divididos em quatro grupos de três, mas um se
desarticulou e não concluiu a maquete. Os demais apresentaram resultados
realmente satisfatórios.

Guerra destaca que “O trabalho final deve ser facilmente compreendido,
mas não necessariamente ser uma reprodução perfeita” (Cavalcante: 2004).
Ainda mais se a maquete, ao contrário dos exemplos que citamos, seja do espaço
subjetivo de uma obra de arte.

Ao final do último encontro, solicitou-se aos alunos que fizessem um novo
desenho livre, no mesmo local que haviam feito o primeiro e comentassem as
diferenças.

 Observações e comentários:

“A escolha da obra foi muito difícil e escolhemos a Escola de Atenas de
Rafael. Pensamos que iria ser moleza fazer a maquete, mas como estávamos
enganados.(...) Chegamos a desistir da maquete.(...)no segundo dia ficamos até
uma hora da manhã. E finalmente conseguimos terminar a maquete.”(G.)

“Usamos o papel Paraná, um papel bom para este tipo de trabalho.
Tivemos que fazer muitas dobras e para tanto usamos uma régua e um
estilete.(...)(A maquete) não ficou perfeita como imaginávamos <ficou meio torta>,
mas deu muito orgulho quando terminamos(...). Ela ficou parecida com o
quadro.”(E.E.)

“Tentamos usar vários materiais, entre eles isopor, papelão e até um
campinho de futebol de botão, mas no final nada deu certo.(...) Como material,
usamos cola quente e grampeador para deixá-la de pé. Ufa !!” (R.G.)

“A partir das medidas das pessoas tiramos a altura dos prédios. Quando
percebemos que nas escalas que escolhemos, a maquete seria imensa, tivemos
a idéia de fazermos na escala de 1:50. Fizemos a planta da maquete em um
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octógono perfeito e quando fizemos percebemos que não saiu um octógono
perfeito por causa da base. Fizemos a cúpula de arame e não ficou bom,
refizemos em outro esquema, com peças encaixadas”(F.)

“Escolhemos o quadro <Cristo entrega a chave para São Pedro>.
Percebemos que os outros dois prédios que ficavam na lateral do quadro <há três
prédios no quadro> estavam muito longe do prédio principal, por isso não
podíamos representá-los, mesmo com uma escala de 1:50”(R.B.)

“Imaginamos que as pessoas tivessem mais ou menos a mesma altura e
chegamos a conclusão de que 1 para 50 seria a melhor escala. A partir daí
começamos a cortar e dobrar o cartão Paraná para que ficasse em formato
ortogonal”(D.)

“Esta maquete (Escola de Atenas) consegue passar uma idéia de distância,
apesar do lado direito ter ficado um pouco caído. Seria interessante se eles
tivessem feito a escada que está na pintura(...) eles deveriam ter feito só colunas
e arcos para parecer mais real”(E.C.)

Figura 77 - RAFAEL: Escola de Atenas. 1509-11. Base 7,72m. Afresco. Stanza della
Segnatura, Vaticano.
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 Análise geral

“Neste novo desenho senti mais facilidade em algumas coisas graças ao
ponto de fuga, a linha do horizonte e as linhas convergentes. Ficou mais fácil
saber de onde vinham e para onde iam as coisas. Gostei de todos os processos
do curso, pois grande parte das coisas que eu aprendi, eu coloquei no
desenho”(E.E.).

“Eu percebi que este desenho ficou melhor porque no anterior eu não tinha
muita noção de perspectiva. Percebi também que poderia aplicar regras como o
Teorema de Tales”(R.B.).

“Acho que minha noção de espaço com esta técnica melhorou muito. O
que eu não consegui ainda foi riscar mais fraco pra não ficar manchado”(M.M.).

Figura 78 - Apresentação final da maquete: "A Escola de
Atenas".
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“Eu, no começo, não tinha perspectiva nenhuma, e hoje vejo com outros
olhos as coisas e desenhando agora vejo que este curso melhorou muito meu
ponto de vista”(F.).

“Dificuldade sempre temos. Do meu ponto de vista, melhorei um pouco,
não como eu queria, mas aprendemos aos poucos”(L.).

“Não consegui fazer o chão, mas melhorei nas retas e na dimensão das
coisas (objetos). Foi fácil e rápido por ser a terceira vez que eu faço este
desenho”(J.).

“O curso me ajudou a ter noção de espaço e com isso meu desenho se
tornou mais proporcional com relação à realidade”(B.).

“Deu pra ter uma noção de distância do lugar onde eu estou e o lugar
focalizado”(E.C.).

“O que eu gostei mais foi da história, de como tudo começou”(E.C.).

“Deu pra perceber que eu melhorei bastante, mas o que eu menos gostei
foi ter que desenhar olhando por aquele furinho”(B.).

“A seqüência ajudou bastante, pois eu lembrava das aulas, eu achava que
não tinha nada a ver e depois eu fui vendo e lembrando, conforme as coisas iam
acontecendo”(L.).

“Gostei mais de desenhar o corredor com as medidas reais e fazer a
planta. Acho que os trabalhos tinham que ser individuais, pois daria para ver
melhor o esforço e o desempenho de cada um”(E.C.).

“O nível foi ficando difícil do modo certo, pois se eu fosse estudar o
Teorema de Desargues agora seria muito mais fácil. Gostei de usar o
quadriculado, era como um quebra-cabeça. O furo usei como régua”(R.B.).

“No quadriculado dava pra ver bem o que era para desenhar”(F.).

“O cubo eu fazia do jeito que todo mundo faz, depois eu aprendi e gostei.
Fiz ontem em casa”(J.).

“O que eu mais gostei foi de fazer as maquetes. No quadriculado eu não
conseguia desenhar olhando aquilo”(M.M.).
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“Fazer o cubo na dimensão certa em vários ângulos foi novo e
interessante. A perspectiva dos prédios parece que não tem fim, começa de um
jeito e termina de outro”(G.).

“Eu já não olho os prédios da mesma forma, procuro os pontos de fuga. A
maquete foi uma dor de cabeça, exigiu muito da gente, mas no final foi uma
satisfação”(E.E.).

“A maquete foi difícil, mas foi essencial o que a gente viu antes. Acho que
precisava mais da prática de fazer maquetes”(R.A.).

Embora o desenvolvimento de alguns alunos não venha a ser percebido, a
satisfação na conclusão da maquetes destaca a percepção de uma evolução
pessoal e coletiva, a aquisição de um saber.
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 Capítulo 5

 Conclusões finais:

Iniciamos nossa pesquisa indagando que meios favorecem a apropriação
do espaço pelo olhar, ou melhor, de que maneira administramos o conflito entre o
que representamos espacialmente e o que realmente vemos.

Notamos então que nossa busca transcende os limites da geometria
projetiva e espacial, justificando uma pesquisa em caráter transdisciplinar, até
mesmo porque o saber humano em si já é mais amplo.

Como vimos, muitas pesquisas constataram as dificuldades na assimilação
do espaço pelo olhar, com destaque para os trabalhos de Parzysz (1989).

Encontramos amparo nos Parâmetros Curriculares Nacionais ao apontar o
caminho da interdisciplinaridade e da contextualização, reforçando a idéia inicial
de, sem perder o foco na geometria, ampliar a pesquisa para áreas do
conhecimento também envolvidas com as relações entre o visto e o sabido, tais
como artes plásticas, filosofia e ótica.

Ao investigar o conhecimento científico elaborado sobre a cognição e a
representação espacial, partindo dos questionamentos de Kant, atingimos a teoria
epistemológica de Piaget, focada nas pesquisas sobre percepção, concepção,
aquisição e representação do espaço.

Mas como esta investigação se faz entre o meio (espaço) e o ser,
analisamos os fundamentos sócio-construtivistas e a mediação da cultura na
internalização do espaço.

Direcionando nossa procura para uma formação do espaço geométrico em
ambiente escolar, referendamo-nos na teoria dos campos conceituais (Vergnaud:
1990), destacando a construção do conhecimento geométrico-espacial, bem
como na aquisição cognitiva pela mobilização de diferentes representações
(Duval: 1995).
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Ao construir um processo de aprendizagem, envolvemos elementos de
engenharia didática (Artigue: 1988) em uma seqüência didática (Brousseau: 1986)
que trabalha, entre outras, as capacidades visuoespaciais (Gardner: 1994).

A Psicogênese (Piaget, Garcia: 1987) da construção do espaço
geométrico, nos levou a buscar, na história humana, o início da apreensão do real
com as medidas das terras cultiváveis às margens do rio Nilo. A abstração atinge
a geometria com os Elementos (Euclides) e suas aplicações, após a Idade Áurea
grega, com a construção civil romana (Vitrúvio).

Passando a antigüidade clássica, a forma de ver a realidade e o mundo se
modificam com os adventos do cristianismo e do islamismo.

A geometria e a ótica, bem como a associação destas ciências só é
retomada graças a um processo, resultado de diversos fatores, que levam às
cidades italiana, lideradas por Florença, ao que passou a ser denominado
Renascimento (Burckhardt: 1860). Particularmente o desenvolvimento de uma
técnica de representação pictórica e geométrica tem sua gênese com dois
mestres renascentistas italianos: Brunelleschi e Alberti.

Alberti, único acadêmico entre os maiores artistas florentinos, sintetizou o
que fora descoberto por Brunelleschi através da aplicação de princípios óticos em
um processo inovador de construção arquitetônica.

Os princípios da costruzione legittima dominam o Quattrocento italiano,
estando presentes nos trabalhos dos maiores expoentes do período: Leonardo da
Vinci, Michelangelo e Rafael.

De técnica de pintura para o princípio da geometria projetiva, a perspectiva
exata desenvolveu tratados próprios, instrumentos de pesquisa e manuais
didáticos, como demonstrados nas gravuras de Dürer, chegando, então, muito
próximo do que conhecemos hoje.

As semelhanças com formas de ensino de séculos atrás e sem a devida
contextualização histórica, indicam a ausência do desenvolvimento desta área do
ensino (Pavanello: 1989).

No Brasil, depois de compor o currículo de cursos ginasiais e científicos, a
perspectiva, quando é trabalhada, participa das aulas de Educação Artística,
dificultando não apenas o aprendizado de outros campos da geometria, quer no
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Ensino Médio, quer no Ensino Superior (Cavalca: 1997), quer na própria
compreensão do aluno sobre o mundo no qual está inserido.

Para responder à nossa questão de pesquisa concebemos atividades
relacionadas com técnicas oriundas do Renascimento Italiano e agrupadas em
cinco blocos: histórico-expositivo, exploratório-vivencial, ótico-científico, técnico-
representativo e plástico-espacial. Como estratégia para a aquisição do espaço
pelo olhar desenvolvemos uma seqüência de atividades, divididas em 15
encontros, para alunos da 2a série do Ensino Médio. A partir da apuração das
atividades, foram os comentários e as representações que explicitam melhor os
resultados obtidos. Embora significativos certamente não podem ser tomados
como definitivos.

O 1o bloco, além de ter motivado os alunos, situou historicamente os
experimentos desenvolvidos que, mesmo não sendo de agrado de todos, eram
praticados por terem adquirido significado. Verificamos sua necessária presença
nas demais atividades através de considerações coletivas sobre o ambiente
artístico e cultural de Alberti e Brunelleschi, não apenas para nos utilizar de suas
técnicas e conceitos, mas para situar o aluno no tempo e no espaço, fornecendo-
lhe uma nova maneira de justificar o aprendizado da Geometria nas práticas
atuais.

O 2o bloco permitiu uma maior integração do aluno com seu meio social,
modificando seu olhar diante de seu próprio cotidiano e mostrando sua
importância no desenvolvimento específico da representação do espaço.

O 3o bloco foi fundamental para a apropriação do espaço pelo olhar.
Destacamos a necessidade da aquisição do conhecimento através das relações
do aluno com o outro, já que a obtenção de conceitos e elaboração de
preposições ocorriam nas análises coletivas que encerravam os encontros, não
apenas deste bloco, mas quase uma constante ao longo desta seqüência de
atividades.

O desenho de observação aumentava a formação do olhar, inicialmente
aguçada no 2o bloco, aprimorando a capacidade de leitura visual. Nesta atividade
constatamos que os alunos dividiram-se entre o real e o representativo. Alguns
alunos desenhavam uma paisagem que não poderia ser vista daquele ângulo
enquanto outros desenhavam o que era visto sem domínio sobre a representação
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espacial, fazendo paredes “deitadas” ou trechos desconexos de uma mesma
paisagem.

O primeiro instrumento utilizado, baseado nas gravuras de Dürer, iniciou o
processo mediador entre o que era visto e o que se conhecia sobre o mesmo,
trabalhando a capacidade de percepção do espaço.

A experiência de Brunelleschi ao permitir relacionar geometria e ótica, de
Euclides e Descartes, criou situações de verificação de proposições, conduzindo
a novos invariantes. Ao “encaixar” uma representação bidimensional em um
espaço tridimensional, equilibrou as relações do visto com o sabido através do
próprio registro semiótico.

O instrumento desenvolvido pelo Prof. Katinsky, ao explorar o estudo da
costruzione abbreviata e legittima, transcende à importância de uma descoberta
científica, já que permitiu situações de institucionalização dos conceitos, a
construção de proposições justificáveis e um novo olhar sobre a geometria
espacial e projetiva.

No 4o bloco notamos a presença dos 3 tipos de processos cognitivos
(Duval: 1995) e constatamos o favorecimento destes processos no aprendizado
da Geometria, e, mais especificamente, da Geometria Projetiva. Verificamos
neste bloco a criação do modelo gráfico, sua transformação e aplicação do
modelo geral, através dos ensaios com cubos e depois com o desenho do
corredor das salas de aula.

A maquete completou o processo, ao ser em si uma situação problema no
qual o uso de conceitos adquiridos se fez, mobilizando as proposições da relação
real-representativo e os diversos níveis de representação, reforçando o “trajeto”
que Parzysz (1989) propôs.

Um outro olhar sobre cada bloco de atividades, bem como sobre sua
seqüência, podem permitir que se definam outras questões, para pesquisas
futuras, como por exemplo a elaboração de um currículo de matemática do
Ensino Médio que integre o que este trabalho se propõe não apenas com Álgebra
ou Trigonometria, Biologia ou Literatura, mas a um projeto transdisciplinar mais
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amplo, que permita não somente o desenvolvimento do saber humano, mas atinja
uma “ética da diversidade”164.

                                              
164 D’Ambrosio (1996)
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 Anexos

• material pré-elaborado: transparências, cartaz, ficha de inscrição;
• relatórios de aula, relatórios de visita, relatórios de experiência;
• desenhos.
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