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A arte desaparecerá à medida que a vida ganhar equlíbrio (Piet Modrian). 

 

Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o 
concreto buscar o infinito (Oscar Niemeyer). 

 

 



 

 

 

 

____________RESUMO 

 

RETA E CURVA: MONDRIAN, NIEMEYER,MATEMÁTICA E A CIDADE 

 

 

Esta tese apresenta concepções e reflexões sobre as obras do pintor Piet 
Mondrian, o “poeta da reta”, que fez parte do grupo holandês “O Estilo” (De 
Stjil) - formado  por pintores, arquitetos, atores, músicos, e bailarinos -, e Oscar 
Niemeyer, “o poeta da curva”, arquiteto brasileiro. Essas reflexões são sobre a 
Arte, a Arquitetura, a cidade contemporânea e seus habitantes. Com elas, se 
pretende fazer uma análise de como a Matemática presente nas pinturas e na 
arquitetura de Piet Mondrian, representando o Grupo De Stjil, e na arquitetura 
de Oscar Niemeyer, respectivamente, contribuiu para essas concepções e 
reflexões sobre a cidade contemporânea e sua constituição em vários campos. 
Reflexões sobre a constituição arquitetônica, política e social da cidade são 
apresentadas na visão desses dois artistas ligadas a concepções de outros 
intelectuais que também pensam e escrevem sobre o tema. O sentido disto é 
perceber, refletir e avaliar a constituição dessa cidade na atualidade e como 
isso impacta sobre a vida dos seres humanos que nela habitam, já que nos 
tornamos cada vez mais urbanos. Quais contribuições podem ser sugeridas por 
estas reflexões, no sentido de que mudanças possam contribuir para melhorar 
a convivência entre a cidade e seus habitantes e entre os mesmos? Quais 
contribuições, sugestões e contribuições pedagógicas podem ser feitas que 
envolvam nossos alunos nessas reflexões? Com base na Etnomatemática de 
Ubiratan D‟Ambrosio (2005), nas Metáforas Conceituais de Lakoff e Johnson 
(2002), na Visualidade e Visualização de Flores (2013), nas metáforas 
arquitetônicas de Pallasmaa (2013) e no estudo da cidade por Mumford (2004), 
além de outras contribuições, procuramos construir o ambiente acadêmico 
principal para as reflexões que são apresentadas.  

 

 

Palavras-Chave: Arquitetura. Arte. Etnomatemática. Matemática. Metáforas. 
Visualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

____________ABSTRACT 

 

STRAIGHT AND CURVE: MONDRIAN, NIEMEYER, MATHEMATICS AND 
THE CITY 

 

 

This thesis presents concepts and reflections on the works of the painter Piet 
Mondrian, the "poet of the straight", who was part of the Dutch group "The 
Style" (De Stjil) - made up of painters, architects, actors, musicians and dancers 
- and Oscar Niemeyer, "the poet of the curve", Brazilian architect. These 
reflections are about Art, Architecture, the contemporary city and its inhabitants. 
With them, an analysis is done of how the Mathematics present in the paintings 
and architecture of Piet Mondrian, representing the De Stjil Group, and the 
architecture of Oscar Niemeyer, respectively, contributed to these conceptions 
and reflections on the contemporary city and its constitution in various fields. 
Reflections on the architectural, political and social constitution of the city are 
presented in the vision of these two artists linked to the conceptions of other 
intellectuals who also think and write about the theme. The sense of this is to 
perceive, reflect and evaluate the constitution of this city in the present time and 
how it impacts on the life of the human beings who inhabit it, since we have 
become increasingly urban. What contributions can be suggested by these 
reflections, in the sense that changes can contribute to improve the coexistence 
between the city and its inhabitants and between them? What contributions, 
suggestions and pedagogical contributions can be done that involve our 
students in these reflections? Based on the Ethnomathematics of Ubiratan 
D'Ambrosio (2005), the Conceptual Metaphors of Lakoff and Johnson (2002), 
the Visual and Visualization of Flowers (2013), the architectural metaphors of 
Pallasmaa (2013) and the study of the city by Mumford 2004), in addition to 
other contributions, we seek to build the main academic environment for the 
reflections that are presented. 

 

 

 

Keywords: Architecture. Art. Ethnomathematics. Mathematics. Metaphors. 
Visuality. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

____________RESUMO 

RETA Y CURVA: MONDRIAN, NIEMEYER, MATEMÁTICA Y LA CIUDAD 

 

Esta tesis presenta concepciones y reflexiones sobre las obras del pintor Piet 
Mondrian, “el poeta de la recta”, que formó parte del grupo holandés "El estilo" 
(De Stjil), formado por pintores, arquitectos, actores, músicos y bailarines, y 
Oscar Niemeyer, "el poeta de la curva", arquitecto brasileño. Estas reflexiones 
son sobre el Arte, la Arquitectura, la ciudad contemporánea y sus habitantes. 
Con ellas, se pretende hacer un análisis de cómo la Matemática presente en 
las pinturas y en la arquitectura de Piet Mondrian, representando al Grupo De 
Stjil, y en la arquitectura de Oscar Niemeyer, respectivamente, contribuyó a 
esas concepciones y reflexiones sobre la ciudad contemporánea y su 
constitución en varios campos. Reflexiones sobre la constitución arquitectónica, 
política y social de la ciudad son presentadas en la visión de estos dos artistas 
ligadas a concepciones de otros intelectuales que también piensan y escriben 
sobre el tema. El sentido de esto es percibir, reflejar y evaluar la constitución de 
esa ciudad en la actualidad y cómo eso impacta sobre la vida de los seres 
humanos que en ella habitan, ya que nos volvemos cada vez más urbanos. 
¿Cuáles contribuciones pueden ser sugeridas por estas reflexiones, en el 
sentido de que cambios puedan ocurrir con el propósito de contribuir a mejorar 
la convivencia entre la ciudad y sus habitantes y entre los mismos? ¿Cuáles 
contribuciones sugerencias y contribuciones pedagógicas pueden ser hechas 
que involucran a nuestros alumnos en esas reflexiones? En el marco de la 
Etnomatemática de Ubiratan D'Ambrosio (2005), en las Metáforas 
Conceptuales de Lakoff y Johnson (2002), en la Visualidad y Visualización de 
Flores (2013), en las metáforas arquitectónicas de Pallasmaa (2013) y en el 
estudio de la ciudad por Mumford 2004), además de otras contribuciones, 
buscamos construir el ambiente académico principal para las reflexiones que 
se presentan. 

 

 

Palabras clave: Arquitectura. Arte. Etnomatemáticas. Matemáticas. Metáforas. 
Visualidad. 
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____________COMEÇANDO O NOVO CAMINHO 

 

Minha dissertação de mestrado, concluída em 2009, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – UPM – em Educação Arte e História da Cultura, 

baseou-se em uma atividade por mim criada como autor de Matemática do  

Sistema Sigma de Ensino, material didático na forma de apostilas-caderno, 

elaborado para os anos finais do Ensino Fundamental. Em um desses 

cadernos, destinado ao sétimo ano do Ensino Fundamental, existe uma 

atividade sobre segmentos de reta chamada “Você é o Artista”, que envolve uma 

releitura da obra de Piet Mondrian (1872-1944), o Quadro I, de 1921, pedindo 

que o aluno utilize segmentos de retas e crie a sua obra. 

Esta atividade propõe ao aluno uma releitura da pintura de Mondrian 

utilizando conceitos de Geometria Plana. Embora esse material didático traga 

uma atividade envolvendo Arte e Matemática, Mondrian não foi citado como 

um artista que utilizou conceitos geométricos com objetivos específicos, ou 

seja, após tantos séculos de afastamento esta foi uma das poucas tentativas 

de aproximação entre Arte e Matemática. Veja a atividade a seguir: 

FIGURA 1 – A Matemática no cotidiano            

 

 

A Matemática no cotidiano!!! 

           Uma obra revolucionária na expressão da 
beleza universal: o reflexo da realidade no absoluto 
das formas geométricas. 

 Mondrian fez pinturas utilizando 
segmentos paralelos e segmentos concorrentes 
com composição de cor. 

Você é o artista!!! 

 Utilizando a mesma técnica de Mondrian, 
faça sua obra de arte! 

  

  

 

              fonte: Zaleski Filho (2005, p. 306) 
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Na época em que foi criada esta atividade, pretendi dar um exemplo da 

Matemática e, mais particularmente, da Geometria “ ligada” ao cotidiano, 

embora visse a Matemática separada da Arte. 

Por meio dessa atividade e de minha busca por justificar um ensino da 

Matemática mais ligado a diversas áreas do conhecimento, fui levado a cursar o 

mestrado em Educação Arte e História da Cultura na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e minha dissertação foi sobre a Arte e Matemática em 

Mondrian na qual estudei, tendo por disparador a obra desse artista, 

aproximações e afastamentos entre a Matemática e a Arte desde os primeiros 

tempos da racionalidade humana até nossos dias. Esse trabalho me deu a 

oportunidade de encontrar algumas respostas, entre elas, que devemos fazer 

pontes entre a Matemática e as diversas áreas do conhecimento, sendo que a 

união com a Arte é uma delas. Em 2013, este trabalho deu origem ao livro 

“Matemática e Arte” da Coleção Tendências em Educação Matemática da 

Editora Autêntica que foi prefaciado pelo professor Ubiratan D‟Ambrosio.  

                            FIGURA 2 - Matemática e Arte – 2013 – Editora Autêntica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       fonte: Zaleski Filho (2005, capa) 
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Posteriormente, já no doutorado nessa Universidade, entrei em contato 

com um artigo, da professora Claúdia Flores da Universidade Federal de Santa 

Catarina, intitulado “Cultura Visual, visualidade, visualização matemática: 

balanço provisório, propostas cautelares” que estava ligado à minha área de 

pesquisa em Educação Matemática, o qual me mostrou que a pesquisa em 

Matemática Visual englobando visualização e visualidade é uma área de 

conhecimentos que deve ser explorada pela Educação Matemática em geral e, 

em particular, em nosso país. No artigo “Cultura Visual, visualidade, 

visualização matemática: balanço provisório, propostas cautelares” a autora 

sugere temas de pesquisa, e dentre eles, dois chamaram-me mais a atenção, 

Flores:  

-Ler imagens criticamente, percebendo aí formas de 
dominação, de passividade, rotina, vigilância, 
relacionando saberes matemáticos na constituição dos 
sujeitos. Isso pode ajudar a perceber formas de 
subjetivação, de racionalização, de controle, de estética 
que induzem formas específicas de olhar. 

-Analisar formas de representação do espaço da 
cidade, da escola, das fortificações militares. Isso 
permite ver não só os modos diferentes de ver, como 
suas técnicas de olhar, mas também concepções de 
espaço e de geometria. (2010, p. 292). 

 

Juntou-se a esses fatos o meu interesse também pela obra do 

arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012), e em particular, pela 

cidade de Brasília. O professor Ubiratan D‟Ambrosio meu orientador no 

doutorado nesta universidade sugeriu, já que o meu interesse era grande 

pelas obras de Mondrian e Niemeyer, que eu juntasse os dois em um só 

trabalho. E mais uma vez saí a pesquisar qual era a ligação entre os dois. O 

professor até sugeriu um título que eu gostei muito, “Reta e Curva”, o que 

me fez lembrar de imediato que e Matemática estava ali. 

Então, no início de minhas pesquisas, descobri em Niemeyer o 

seguinte depoimento: 

A Arquitetura Contemporânea começou com a 
Revolução Industrial com os vãos enormes, com as 
estruturas de ferro e concreto armado. É a época do 
Styl, da Bauhaus e do construtivismo soviético. De 
Van De Velde e Gropius, de Mies Van Der Rohe, 
Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. Uns como 
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Gropius, pediam a estandardização1 (grifo nosso), o 
trabalho em equipe, etc.; outros como Van De Velde, 
consideravam o artista um individualista apaixonado, 
impossível de aceitar regras e tabus. Mas a ideia da 
beleza, a importância do problema plástico, a todos 
unia. Até Gropius se denunciava, ao dizer: “Integrar 
arte e técnica, pintura e escultura. (1978,4ª capa). 

         FIGURA 3 - Henry Van de Velde (1863-1957)                  FIGURA 4 - Mies Van Der Rohe (1886 -1969) 

 

 

 

 

 

      https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Van_de_Velde     https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe 

Acesso em 1 dez 17. 

 

Esse depoimento de Niemeyer foi decisivo para essa pesquisa. Ele 

me forneceu caminhos ao construir sua identidade como o arquiteto que tem 

como símbolo a linha curva em oposição à reta e ao ângulo reto os quais 

tem em Mondrian, um dos criadores e grande expoente do grupo De Stijl, 

Esses caminhos, desconhecidos até então, motivaram esta pesquisa de 

título a “Reta e Curva: Mondrian, Niemeyer, a Matemática e a cidade”. 

No próximo capítulo é apresentado o que se pretende com essa 

pesquisa e como isso será feito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Estandardização = padronização, uniformização. 
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____________1 - A PROCURA 

 

# O que se pretende 

 

Analisar a Matemática presente nas obras e reflexões de Mondrian, do 

grupo De Stijl e de Niemeyer e de que modo essa Matemática contribuiu para a 

maneira de cada um deles ver a cidade, seus espaços e habitantes. 

Por meio da Etnomatemática, da Matemática Visual, da Metáfora 

conceitual e do conceito de espaço, analisar como a Matemática presente nas 

pinturas e arquitetura de Mondrian e do Stijl, e de Niemeyer contribuiu para as 

reflexões e concepções desses atores sobre a cidade contemporânea, sua 

constituição social, econômica e política. 

# De que maneira: 

-Analisando a obra de Mondrian e do grupo De Stij e a Matemática que a 

acompanha; 

-Analisando a obra de Niemeyer e a Matemática que a acompanha; 

-Analisando as aproximações e oposições nas propostas de Mondrian e de 

Niemeyer em relação à Matemática e a geometria em particular; 

-Analisando as oposições e aproximações nos ideais em relação ao Homem;  

-Analisando as concepções de Mondrian e Niemeyer em relação à cidade 

contemporânea, sua constituição social, econômica e política.  

 

# Como isso será feito  

 

Utilizando a pesquisa documental que é aquela na qual a fonte de coleta 

de dados ficará restrita a documentos, escritos ou não. Os quais podem ser 

compilados em estatísticas, cartas, contratos, fotografias, filmes, mapas e 

plantas entre outros, por meio de levantamento bibliográfico e captação de 

imagens. Análise e reflexão sobre como fontes serão significativas para essa 

pesquisa.  
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# Um pouco de Mondrian e de Niemeyer 

 

Mondrian é um dos principais representantes da arte abstrata que surge 

em oposição à arte figurativa nas primeiras décadas do século XX. Sua 

vanguarda denominada Neoplasticista pelo grupo De Stijl juntamente com o 

construtivismo soviético e a Bauhaus influenciaram as artes e a arquitetura nas 

cidades modernas. Foi a época da “reta e do ângulo reto” que nas cidades foi 

representada pelas vigas de ferro e do concreto na arquitetura, dando uma 

forma retangular às cidades. Por volta dos anos 1940, surge Oscar Niemeyer 

que, entendendo as construções dessa forma extremamente rígidas, propõe a 

“curva” por meio do concreto armado para dar  outra opção à arquitetura e às 

cidades.  

           Mondrian e Niemeyer em seus ambientes de trabalho: A reta e a curva 

                       FIGURA 5 - Piet Mondrian (1872 – 1944)                                                                 

 

           FIGURA 6 - Oscar Niemeyer (1907 – 2012) 

                 

fonte:https://www.google.com.br/search?q=fotos+osca

r+niemeyer&rlz=1C1EJFC_enBR808BR808&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiFj7_kue_c
AhUFCpAKHVtmCR4QsAR6BAgDEAE#imgrc=DgTaC

FJcRa_C_M:   acesso em 3 dez 17. 

   
 

 

 

 

fonte:https://www.artistsnetwork.com/art-history/7-facts-piet-mondrian/  

                                      acesso em 3 dez 17. 

 

No Capítulo 2 a seguir aparecem as motivações para a realização desse 

trabalho. Entre elas a reflexão de uma Matemática para servir a vida e a 

dignidade humana. 
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____________2- AS MOTIVAÇÕES 

 

Unir em uma pesquisa de Educação Matemática, a Arte, a Arquitetura, a 

História da cidade a partir do século XIX, a obra e as ideias de Piet Mondrian e 

do grupo De Stijl e a obra e as ideias de Oscar Niemeyer. 

 E mostrar no que, e como a “Matemática”, utilizada por eles para servir a 

vida e a dignidade humana, participa dessa união. A Matemática que existe por 

“trás” de Mondrian e Niemeyer. 

 Os principais atores que nos motivam nesse caminho são Mondrian e 

Niemeyer, sobre os quais falaremos mais um pouco em seguida:    

 

Sobre Niemeyer, Underwood escreve: 

 

Sua última obra prima, O Memorial da América 
Latina em São Paulo (1989) deve ser vista como 
expressão da persistência desse impulso utópico 
na moderna arquitetura brasileira. [...] O Memorial 
ilustra seu esforço de reconstruir a cultura latino-
americana por meio de uma estética dinâmica e 
escultural que é tão livre na sua forma quanto 
unificada em sua concepção e composição. (2003, 
p. 121). 

 

 De acordo com o autor, o objetivo do Memorial é expressar 

concretamente a ideia de integração latino-americana, começando assim a dar 

forma a esse ambicioso projeto social. Esse programa de unidade cultural 

nasceu de reflexões de Darcy Ribeiro, nas quais lamentava a fragmentação 

política da América Latina e o isolamento histórico do Brasil em relação a seus 

vizinhos. 

Underwood (2003, p. 132) escreve que “Darcy Ribeiro e Niemeyer veem 

a integração de todas as artes em um conjunto unificado como metáfora (grifo 

nosso) para a integração das culturas latino-americanas.” 
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FIGURA 7 - Memorial da América Latina - São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

fonte: http://www.saopauloinfoco.com.br/memorial-da-america-latina/ 

Acesso em 1 jan 18. 

 

A inscrição na base do monumento é “O sentimento da unidade latino-

americana é o limiar de um novo tempo. O esforço de organização para 

eliminar a opressão dos poderosos e construir um destino maior e mais justo é 

o compromisso solene de todo nós”. Essa inscrição segundo Niemeyer deveria 

ser “Sangue, suor e pobreza marcaram a história de opressão da América 

Latina.” 

 

Esse fato registra uma das marcas de Niemeyer, que foi utilizar a 

arquitetura como uma forma de denúncia contra as injustiças, principalmente 

contra as camadas mais pobres da população. Niemeyer como será mostrado 

nessa pesquisa, usa o que chamamos de “silêncio geométrico”2, raramente 

referindo-se a conceitos matemáticos que acompanha suas obras ou estão em 

seus projetos, em suas reflexões. 

Um exemplo são os dedos da mão espalmada no Memorial da América 

Latina em forma de tronco de pirâmide, aos qual Niemeyer, nunca se referiu. 

                                                 
2
 Expressão sugerida pelo professor Joaquim Giménez Rodríguez da Universidade de 

Barcelona em conversa sobre esta pesquisa por ocasião de sua visita a Universidade 

Anhanguera em 2015 – SP.  
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Já Mondrian é mais explicito. Sobre ele Zaleski Filho  cita um artigo 

datado de 1942, intitulado “Rumo a verdadeira visão realidade”, quando 

Mondrian utiliza conceitos de Geometria para apresentar, novamente, os 

fundamentos do Neoplasticismo. São eles:  

[...] Concluí que o [ângulo reto] é a única relação 
constante e que, por meio das proporções da dimensão, 
se podia dar movimento a sua expressão constante, quer 
dizer dar-lhe vida [...] Excluí cada vez mais das minhas 
pinturas as [linhas curvas], até que finalmente minhas 
composições consistiram unicamente em [linhas 
horizontais e verticais] que formavam [cruzes], cada uma 
separa e destacada das outras. (2013, p. 106). 

 
  

O próximo capítulo é composto por reflexões sobre temas que fundamentam 

teoricamente esta pesquisa. Temas como a Etnomatemática, a Matemática Visual e as 

Metáforas serão apresentados. 
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____________3 - A ETNOMATEMÁTICA, A MATEMÁTICA VISUAL 

E AS METÁFORAS 

 
 
# A Etnomatemática 
 
 
 

Ubiratan D‟Ambrosio no artigo “O Programa Etnomatemática: uma 

síntese”, publicado pela revista Acta Scientiae da Ulbra - Universidade 

Luterana do Brasil – discorre sobre a etimologia do conceito Etnomatemática 

assim: 

 

A definição de etnomatemática é muito difícil, por isso 
uso uma explicação de caráter etimológico. A palavra 
etnomatemática, como eu a concebo, é composta de três 
raízes: etno, e por etno entendo os diversos ambientes (o 
social, o cultural, a natureza, e todo mais); matema 
significando explicar, entender, ensinar, lidar com; tica, 
que lembra a palavra grega tecné, que se refere a artes, 
técnicas, maneiras. Portanto, sintetizando essas três 
raízes, temos etno+matema+tica, ou etnomatemática, 
que, portanto, significa o conjunto de artes, técnicas de 
explicar e de entender, de lidar com o ambiente social, 
cultural e natural, desenvolvido por distintos grupos 
culturais. (2008, p.8). 
 
 

E continua mostrando que a relação entre Educação Matemática e 

Etnomatemática se dá de modo natural: 

 

A relação entre Educação Matemática e etnomatemática 
se dá naturalmente, pois etnomatemática é uma forma de 
se preparar jovens e adultos para um sentido de 
cidadania crítica, para viver em sociedade e ao mesmo 
tempo desenvolver sua criatividade. Ao praticar 
etnomatemática, o educador estará atingindo os grandes 
objetivos da Educação Matemática, com distintos olhares 
para distintos ambientes culturais e sistemas de 
produção. Justifica-se inserir o aluno no processo de 
produção de seu grupo comunitário e social e evidencia a 
diversidade cultural e histórica em diferentes contextos. 
(Ibid, p.8). 

 
 

Sobre o Programa Etnomatemática faz as seguintes reflexões: 
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O Programa Etnomatemática é um programa de pesquisa 
em história e Filosofia da Matemática, com implicações 
pedagógicas, que se situa num quadro muito amplo. Seu 
objetivo maior é dar sentido a modos de saber e de fazer 
das várias culturas e reconhecer como e porque grupos 
de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, 
profissões, tribos, nações e povos, executam suas 
práticas de natureza Matemática, tais como contar, medir, 
comparar, classificar. (Ibid, p.7). 
 
 

 D‟Ambrosio continua sua reflexão comentando sobre a maior dificuldade 

na pesquisa sobre Etnomatemática: 

 

A dificuldade maior na pesquisa é a dificuldade que os 
pesquisadores sentem de se liberarem da postura 
disciplinar e, consequentemente, procuram explicar e 
entender o saber e o fazer de outras culturas segundo 
categorias próprias à Matemática Acadêmica.  
Inicialmente, negamos a visão simplista que uma melhor 
educação matemática pode, por si, melhorar a qualidade 
da vida e a dignidade humana. Não é suficiente. A 
matemática serve finalidades duais. É, de fato, um 
importante instrumento para melhorar a qualidade de vida 
e a dignidade nas relações humanas. Mas, ao mesmo 
tempo é o suporte dos instrumentos intelectuais e 
materiais que são próprios de uma cultura.  
Queremos manter o primeiro aspecto dessa dualidade, 
isto é, a matemática a serviço da qualidade de vida e da 
dignidade humanas, que são consequência dos valores 
de uma cultura. Mas ao mesmo tempo reconhece-se a 
necessidade de uma matemática que serve a objetivos 
ligados ao cotidiano. O grande desafio é como ensinar 
práticas e ideias da cultura dominante sem destruir os 
valores da cultura original. O Programa Etnomatemática 

procura responder a esse desafio. (Ibid, p.7). 

 
 

No artigo “Ciências” do livro Pensamento Inquieto, refletindo sobre o 

termo “matema” D‟Ambrosio escreve: 

 

[...]a migração do qual somos descendentes se deu muito 
recentemente, questão de duzentos e cinquenta mil anos 
aproximadamente e vem, do coração da África onde 
situa-se, hoje o Quênia a das proximidades. [...] O 
homem se espalha por todo o planeta e vai construindo 
seu conhecimento. 
[...] Esse conhecimento é gerado por informações que a 
realidade lhe dá, e obviamente esse conhecimento vai 
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atendendo a duas grandes forças. Uma delas é o nosso 
componente animal, é a força da sobrevivência. O 
homem enquanto caçador e coletor, vai procurando nos 
lugares onde ele possa encontrar elementos para a sua 
sobrevivência. E ao mesmo tempo, uma característica 
muito peculiar a nossa espécie é a busca de explicações, 
de entendimento, de compreensão. (1993, pp. 53 a 60). 
 

E continua suas reflexões explanando sobre o conceito de matema: 
 

Uma busca de explicações de procurar entender o que é, 
de saber o que é, procurar fazer de uma maneira 
planejada, seguindo estratégias. E muito interessante que 
essa palavra, essa noção, seja usada no grego com o 
nome de matema (grifo nosso). Quer dizer, as duas 
grandes forças, a sobrevivência e a busca de 
explicações, de entendimentos, são os grandes motores 
da produção do conhecimento [...]. Nessa procura de ir 
para o antes e para o depois, o homem desenvolve a 
noção de tempo. Desenvolve história, passado e futuro. 
(Ibid, pp. 53 a 60). 

 

Conclui sua reflexão assim: 

 

Nessa construção de conhecimento, que é 
absolutamente mesclado, que hoje a gente chama de 
ciência e religião, um ato de filosofia é a mesma coisa, é 
tudo uma busca pela sobrevivência e transcendência. 
Mas não separadas, por que a nossa própria busca pela 
sobrevivência, está mesclada também por esta busca 
pela transcendência. 
 
 
[...]. Hoje, temos o desenvolvimento de coisas como 
etnomatemática, como etnociência, coisas que vinham 
sempre sendo mencionadas. Bom, isso é absoluto, é 
igual para o mundo inteiro. Quer dizer, temos que nos 
desenvolver pensando no ambiente que dá a partida, que 
inicia esse processo de construção do conhecimento e 
que envolve um processo sensorial, intuitivo, emocional e 
racional, e, obviamente, está ligado à realidade que 
estamos vivendo. 1993 (pp. 53 a 60). 

 

 
#A Transcendência 
 

 

 Transcender pode ser entendido como trilhar um caminho para além da 

nossa individualidade, conhecer outras realidades, descobrir o desconhecido. 
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 A Transcendência é uma das categorias de análise utilizada por Ubiratan 

D‟Ambrosio em temas como a Transdisciplinaridade, entendida como uma 

postura transcultural de respeito pelas diferenças; de solidariedade na 

satisfação das necessidades fundamentais, e de busca de uma convivência 

harmoniosa com a natureza e a Paz total. Destaque-se que uma categoria de 

análise pode ser entendida como a compreensão de um objeto de pesquisa 

para esclarecer o sentido que lhe foi atribuído em um estudo. 

Na entrevista intitulada Física Quântica e Holística, D‟Ambrosio  

respondendo à pergunta: 

-Que fatores contribuíram para o nascimento da 
holística? De que maneira ele pode beneficiar a 
humanidade?  

Responde: 

-A espécie humana se caracteriza pela busca incessante 
de sobrevivência (como todas as espécies animais) e 
pela busca de transcendência (a única dentre as 
espécies animais a desenvolver a noção de história e de 
futuro). A busca de transcendência conduz aos mitos, às 
religiões, às artes e às ciências. E assim, procura novas 
possibilidades. O fascínio com o novo é intrínseco à 
natureza humana. Poderosos instrumentos de 
observação e de indagação foram desenvolvidos a partir 
dos paradigmas newtonianos. Isso permitiu a formulação 
de novas questões que esses mesmos instrumentos não 
permitiam responder [grifos nossos] (2001, pp.1 a 2).  

E continua a resposta refletindo sobre como o homem buscou conhecer 

outras realidades, descobrir o desconhecido: 

Essa curiosidade aguçada levou a humanidade a ampliar 
seus questionamentos. E assim enxergar o que estava na 
natureza, mas não estava sendo notado, e fazer mais 
perguntas. Que benefícios traz para a humanidade? Mais 
conhecimento. Permite ao homem conhecer a si próprio, 
dar uma outra dimensão à sua relação com outros e com 
a natureza e compreender que, como indivíduo, é parte 
integrante de uma ampla realidade cósmica. Além disso, 
permitir que o homem compreenda a complexidade da 
natureza, de seu próprio ser e das relações humanas, 
dando origem às novas ciências do ambiente, aos 
estudos da mente, à biofísica, à bioengenharia, à 
cibernética, à inteligência artificial e à telecomunicação. 
Essas novas áreas do conhecimento, se encaradas no 
enfoque da transdisciplinaridade e da transculturalidade, 
possibilitarão atingir a paz nas suas várias dimensões 
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(paz interior, paz social, paz ambiental, paz militar). Sem 
essa PAZ TOTAL não há possibilidade da continuidade 
da civilização no planeta. (Ibid, p.1-2). 

No final da resposta D‟Ambrosio liga a Transcendência por meio da 

Transdisciplinaridade e da Transculturalidade como agentes para se buscar a 

Paz Total, que é um tema sempre presente em sua trajetória de educador 

matemático e livre pensador. 

No artigo “Educação para compatibilizar desenvolvimento e 

sustentabilidade” D‟Ambrosio define Paz como: 

“o estado que resulta de ter resolvido os conflitos 
inerentes à diversidade” e afirma que ela deve ser o 
centro de nossas reflexões e que as violações da paz não 
se resumem em confrontos militares, que são as guerras 
sendo um conceito pluridimensional entendido como um 
estado de Paz Total. O grande objetivo deve ser atingir 
um estado de PAZ TOTAL, nas dimensões:  

• PAZ INTERIOR – estar em paz consigo mesmo;  

• PAZ SOCIAL – estar em paz com os outros;  

• PAZ AMBIENTAL – estar em paz com as demais 
espécies e com a natureza em geral;  

• PAZ MILITAR – a ausência de confronto armado. (2007, 
12). 

Afirma que sem a Paz Total nossa sobrevivência estará comprometida. 

Explica que as diferenças fazem parte de diversidade e que não devemos 

pensar em um processo de homogeneização de nossa raça, pois isto contraria 

as leis biológicas. Esse processo teria como consequência a perda das 

individualidades e eliminação dos traços culturais. Escreve D‟Ambrosio:  

A existência de diferenças é natural e o encontro com o 
diferente é, em todas as espécies vivas, essencial para a 
continuidade da espécie. Mas é incrível como, num curto 
tempo de sua presença neste planeta, a espécie humana 
tornou esse encontro um ato sujeito à arrogância, à 
inveja, à prepotência, à ganância e à agressividade. A 
ética tem como objetivo transcender esse 
comportamento. (2007, p. 13). 

Na sequência escreve que a reflexão sobre a paz pressupõe um 

enfoque teórico e que teorias resultam da escolha de categorias de análise. Ele 

então elege para abordar a problemática da paz categorias que lhe permitem 
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entender a natureza humana e o fenômeno conhecimento. Na sua visão de 

homem seleciona como categorias de análise:  

•cosmos;  

•planeta;  

•vida, como a resolução das relações entre cada 
indivíduo, outro(s) e a natureza • sobrevivência do 
indivíduo e da espécie;  

•homem, como uma espécie diferenciada; 

•transcendência (grifo nosso); 

•intermediações, criadas pelo homem, entre 
indivíduo, outro(s) e natureza;  

•comunicação;  

•comportamento;  

•conhecimento;  

•consciência e ética; (Ibid, p. 13). 

Afirma então que o problema fundamental é entender a relação entre o 

indivíduo e o seu comportamento, isto é, entre O SER HUMANO [substantivo] e 

SER HUMANO [verbo]. 

E mais adiante pergunta “Onde se situa a diferença de comportamento 

entre a espécie humana e as demais espécies? E como resposta escreve 

D‟Ambrosio: 

O comportamento humano resulta de dois grandes pulsões: 

1. Sobrevivência, do indivíduo e da espécie, comum a toda 
espécie viva, já discutido acima e que se situa na 
dimensão do momento;  

2. Transcendência, do espaço e do tempo, exclusividade da 
espécie humana, e que se situa numa outra dimensão, 
levando o homem a indagar “por quê?” “como?”, “onde?”, 
“quando?”.  

Sobrevivência e transcendência guardam uma relação 
simbiótica e distinguem o ser humano das demais 
espécies. Na resposta aos pulsões de sobrevivência e de 
transcendência surgem intermediações nas relações 
essenciais do indivíduo com a natureza e com o(s) 
outro(s) e o homem incursiona no passado, buscando 
explicações, e no futuro, buscando predições. Nesse 
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incursionar gera conhecimento, que é reconhecido nas 
habilidades, nas técnicas, nos mitos e nas artes, nas 
religiões e nas ciências. A diferença essencial entre a 
espécie humana e as demais espécies é o fato de termos 
criado, ao longo da nossa evolução, instrumentos, 
comunicação, principalmente a linguagem, e um sistema 
de produção, que servem de intermediações para a 
resolução do triângulo da vida: (2007, p.15). 

                                                                                 FIGURA 8 – Triângulo da vida 

 

 

 

 

 

 

                                     Fonte: D‟Ambrosio (2007, p.15) 

Pulsão é um impulso inerente à vida orgânica e aqui se pode perceber 

que a transcendência é um pulsão que só nos humanos o temos, e que ele nos 

levou a indagar “por quê?”, “como?” “onde?”, “quando?” e que como afirma 

D‟Ambrosio: 

ao longo da sua curta história, o homem tem procurado 
explicações sobre: 

• quem é – e tem se acreditado o favorito de algum deus; 

• o que é – e tem se acreditado um sistema complexo de 
músculos, ossos, nervos e humores; 
 
• como é – e tem se acreditado uma anatomia com 
vontade; 
 
• quanto pode – e tem se acreditado sem limitações à sua 
vontade e ambição. (2007, 13). 

 

E nesse sentido D‟Ambrosio utiliza a Transcendência como uma 

categoria de análise para refletir sobre sua visão de homem. Fazemos a 

reflexão a seguir, lembrando que a transcendência e a paz fizeram parte das 

existências de Piet Mondrian e Oscar Niemeyer:  

 

 “Que Transcender seja trilhar um caminho para além da nossa 

individualidade, conhecer outras realidades, descobrir o desconhecido e 
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principalmente deixar o egocentrismo para respeitar e conviver consigo, com 

outro e com o meio ambiente em paz”. 

 

# A Matemática Visual. 

 

Vamos começar esse tópico discorrendo sobre os termos de 

visualidade e visualização. 

 

Segundo Flores:  

 
Cultura visual é um novo campo interdisciplinar que 
combina arte, filosofia, antropologia, e estudos culturais, 
cujo foco é o visual e a imagem (BRENNAN & JAY, 1996; 
STURKEN & CARTWRIGHT, 2001; DIKOVITSKAYA, 
2005). O termo visualidade é uma importante palavra 
neste campo de estudos, pois, envolve tanto técnicas 
construídas historicamente, quanto as determinações 
discursivas, tornando-se mais apropriado do que o termo 
visualização. (2016, p.1).  
 

                                                                    Quadro 1 – Visualização e Visualidade 
                                                                           

 
                                                                              fonte: FLORES (2016, p.1) 

 
 
E ainda de acordo com a autora Flores:  
 
 

Operar com o conceito de visualidade funciona, como 
estratégia de análise na pesquisa em educação 
matemática e, em particular, nesse estudo, para entender 
quais formas de ver, historicamente constituídas, 
interagem com as práticas de olhar em matemática. 
Trata-se, portanto, de um caminho para tecer novas 
possibilidades para a pesquisa em educação matemática. 
Logo, tal conceito compreendido enquanto “a soma dos 
discursos que informam como nós vemos”, será 
considerado uma importante ferramenta de análise, na 
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medida em que possibilitará problematizar, por meio de 
imagens da arte [...].(2016, p.469). 
 

Por fim, os princípios e metodologias dos estudos da cultura visual 

podem ser potencialmente aplicados à pesquisa com visualização matemática. 

O conjunto visualidade e visualização por meio da Matemática e em 

particular da Geometria é chamado de Técnica de conhecimento matemático 

por meio da imagem que chamaremos neste trabalho de Matemática Visual.  

Por meio dela, pretendemos analisar as trajetórias do pintor holandês Piet 

Mondrian e do grupo De Stijl “O estilo” e do arquiteto Oscar Niemeyer. 

Mondrian e o De Stijl foram os criadores do movimento de vanguarda 

neoplasticismo que tem como principal símbolo na pintura e na arquitetura a 

linha reta e o ângulo reto e foram influenciados pela Teosofia e pelas ideias do 

matemático holandês Mathieu Schoenmaekers (1875-1944). Oscar Niemeyer 

tem como símbolo de sua obra a curva, e as influências mais significativas 

foram arquiteto Le Corbusier e do urbanista Lúcio Costa. Analisar como em 

suas obras fizeram uso da Matemática para embasar ideias e ideais e também 

influências desses dois artistas a partir do século XX na Arte e na Arquitetura 

das cidades, e, fornecer sugestões de como se pode trabalhar essas 

concepções em projetos pedagógicos envolvendo os espaços da cidade são 

objetivos desta pesquisa. 

Um dos conceitos para essa pesquisa é o de visualização. Flores diz 

que:  

ao notar o crescimento da pesquisa sobre visualização no 
ensino e aprendizagem da Matemática Norma Presmeg 
realizou estudos fornecendo um panorama das 
tendências deste tema de pesquisa [...].De acordo com 
Presmeg as pesquisas com base na psicologia 
começaram no fim da década de 1970 e início de 1980. 
As primeiras pesquisas tiveram como tendência às 
questões de natureza qualitativa e quantitativa acerca da 
percepção visual e do pensamento matemático dos seres 
humanos. Na década de 1990 houve o reconhecimento 
da pesquisa sobre visualização na Educação Matemática. 
Foram realizadas investigações sobre questões ligadas à 
relutância aparente dos estudantes para visualizar em 
Matemática; ao papel da representação do pensamento 
humano; as diferenças de gênero no uso da visualização 
matemática; ou ao modo como os matemáticos usam 
imagens na produção de conhecimento. Uma tendência 
que mereceu destaque estava ligada à incorporação de 
aspectos afetivos e cognitivos como componentes 
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essenciais para a visualização nos processos de 
resolução e problemas matemáticos. Nos anos 2000 as 
pesquisas passaram a considerar aspectos semióticos 
acerca da visualização e pelo interesse pela 
compreensão teórica acerca do conceito de imagem 
situando a imagem e a representação matemática. A 
pesquisa em visualização interagiu então com a didática 
da Matemática constituindo-se como forte tendência para 
realçar o uso e o poder da visualização em Educação 
Matemática. (2010, p.272). 

 

Cifuentes apud Flores (2010, p.274) escreve que “a visualização é uma 

forma de experiência, ou uma forma de pensamento”. 

Dikovistskaya apud Flores definindo Cultura Visual afirma que: 

Cultura Visual, também conhecida como estudos 
visuais, é um novo campo para o estudo da construção 
cultural do visual nas artes, mídia e vida cotidiana. É 
uma área de pesquisa e uma iniciativa curricular que 
olha a imagem visual como um ponto focal dos 
processos através dos quais o significado é feito no 

contexto cultural. (2010, p. 278). 
  

E Flores refletindo sobre cultura visual escreve: 

 

Por “cultura visual” pode-se entender os aspectos da 
cultura que são manifestados em sua forma visual 
(pinturas, fotografias, filmes, imagens científicas...). E, 
especificamente para o termo “cultura”, tome-se a 
definição de Sturken e Cartwright que a definem como 
“práticas comuns de um grupo, comunidade ou 
sociedade, através das quais o sentido é percebido no 
mundo visual, sonoro e textual das representações”.  
Portanto, cultura é a produção e o intercâmbio de 
significados entre os membros de um grupo ou 
sociedade. Enfim, conclui-se que a noção de cultura 
visual se centra no visual como lugar onde se criam 
significados, priorizando-se a experiência cotidiana do 
visual e interessando-se pelos acontecimentos visuais 
nos quais se buscam informação, significado, prazer, 
conhecimento. Portanto, é uma estratégia para entender 
as relações do sujeito e das experiências visuais com a 
tecnologia do visual. Neste caso, entende-se como 
tecnologia visual qualquer forma de dispositivo 
desenhado para ser olhado e para construir o olhar. 
(2010, p. 279). 

 

E continua discorrendo sobre o tema assim:  
 

[...]o estudo de cultura visual permite compreender o 
trabalho do artista como resultado de uma complicada 
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negociação entre ele e seu ambiente visual, influenciada, 
por exemplo, pelos contextos políticos e religiosos 
dominantes, ou pelo poder de patrões aristocráticos. 
Também permite ver as maneiras pelas quais as artes 
interagiram e interagem com o ambiente visual nas 
relações com o mundo. Enfim, o estudo de cultura visual 
mostra o quanto é amplo o campo de influências culturais 
em torno do trabalho do artista. (Ibid, p. 279) 

 
Terminando assim suas reflexões.  

 
Contudo, pode-se dizer que a importância de tal estudo 
não se restringe à história da arte, mas envolve a história, 
a filosofia, a antropologia, o cinema, a educação e, entre 
tantos outros campos, a educação matemática. “Nossas 
experiências visuais não acontecem isoladas; elas são 
enriquecidas pelas memórias e imagens vindas de muitos 
aspectos de nossas vidas”. Compreender as práticas e as 
formas pelas quais se foram criando modos de ver 
significa, também, entender e exercitar os modos de olhar 
em educação matemática. (Ibid, p.279). 

 

No estudo de Flores é proposto entrelaçar cultura visual, visualidade e 

visualização matemática como possibilidade para pensar, teorizar e articular as 

pesquisas em educação matemática e visualização sendo que o estudo da 

cultura visual permite compreender como diferentes modos de olhar foram 

sendo criados.  O estudo das práticas de olhar, considerando o amplo campo 

de influências culturais, permite ver como atividades culturais possibilitaram a 

invenção de saberes técnicos, matemáticos, geométricos e, também, a 

elaboração e a prática de diferentes visualidades. 

 Um outro conceito para esse estudo será o de espaço que segundo 

Santos pode ser definido como: 

um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 
sistemas de ações podemos reconhecer suas categorias 
analíticas internas. Entre elas, estão a paisagem, a 
configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o 
espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as 
formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo 
ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes 
espaciais, propondo debates de problemas como o da 
região e o do lugar, o das redes e das escalas. 
Paralelamente, impõem-se a realidade do meio com 
seus diversos conteúdos em artifício e a 
complementaridade entre uma tecnoesfera e uma 
psicoesfera. E do mesmo passo podemos propor a 
questão da racionalidade do espaço como conceito 
histórico atual e fruto, ao mesmo tempo, da emergência 
das redes e do processo de globalização. O conteúdo 
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geográfico do cotidiano também se inclui entre esses 
conceitos constitutivos e operacionais, próprios à 
realidade do espaço geográfico, junto à questão de uma 
ordem mundial e de uma ordem local. (2006, p.12). 

 

Continuando suas reflexões sobre espaço, Santos afirma que: 

 
O espaço é formado por um conjunto indissociável, 
solidário e também contraditório, de sistemas de objetos 
e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 
mas como o quadro único no qual a história se dá. No 
começo era a natureza selvagem, formada por objetos 
naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos 
por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, 
depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza 
artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através 
da presença desses objetos técnicos: hidroelétricas, 
fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de 
rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é 
marcado por esses acréscimos, que lhe dão um 
conteúdo extremamente técnico. 
O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais 
artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente 
imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a 
fins estranhos ao lugar e a seus habitantes. (2006, p.40). 

 

Milton Santos continua discutindo sobre objetos e sistemas de objetos: 
 
Os objetos não têm realidade filosófica, isto é, não nos 
permitem o conhecimento, se os vemos separados dos 
sistemas de ações. Os sistemas de ações também não 
se dão sem os sistemas de objetos. 
Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De 
um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma 
como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de 
ações leva à criação de objetos novos ou se realiza 
sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço 
encontra a sua dinâmica e se transforma. (Ibid, p.40). 

 
E ele então compara um sistema de objetos com as forças produtivas: 

 
Copiando de forma simplória o que está escrito por Marx, 
teríamos um sistema de objetos sinônimo de um 
conjunto de forças produtivas e um sistema de ações 
que nos dariam um conjunto das relações sociais de 
produção. Mas vale a pena lembrar que a interpretação 
simplória da relação dialética entre forças produtivas e 
relações de produção há muito tempo deixou de ter 
vigência plena. É insuficiente dizer que há, de um lado, 
forças produtivas e, de outro lado, relações de produção, 
e se tornou irrelevante afirmar que desenvolvimento das 
relações de produção conduz ao desenvolvimento das 
forças produtivas e, ao revés, que o desenvolvimento 
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das forças produtivas conduz ao desenvolvimento das 
relações de produção. (Ibid, p.40). 
 

#A Metáfora Conceitual. 

 

Para Lakoff e Johnson, a forma como pensamos ou agimos, são em 

grande parte metafóricos, e isto não é apenas uma questão de linguagem. 

Nosso sistema conceitual desempenha um papel central na definição da nossa 

realidade diária, sendo uma característica do pensamento, empregado na 

linguagem. Nossos conceitos estruturam o modo como percebemos e lidamos 

com os fatos do mundo e são determinantes na maneira como nos 

relacionamos com os outros. Nosso sistema conceitual, desempenha um papel 

determinante na maneira como definimos nossa realidade no dia a dia. Esse 

sistema é metafórico. Desse modo, a maneira como pensamos e agimos é 

muito mais uma questão metafórica que não é casual e tem base na nossa 

experiência física e cultural. 

A ideia central da teoria da metáfora é a de ela fazer parte da linguagem 

cotidiana, tendo valor cognitivo, estatuto epistemológico e é essencial ao nosso 

processo de conceituação do mundo. Lakoff e Johnson afirmam que: 

 

A metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da 
imaginação poética e um ornamento retórico - é mais 
uma questão de linguagem ordinária. Mais do que isso a 
métafora é usualmente vista como uma característica 
restrita a linguagem, uma questão mais de palavras do 
que de pensamento ou ação. Por essa razão, a maioria 
das pessoas acha que pode viver perfeitamente bem sem 
a metáfora. Nós descobrimos, ao contrário, que a 
metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na 
linguagem, mas também, mas também no pensamento e 
ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do 
qual não só pensamos mas também agimos, é 
fundamentalmente metafórico por natureza. (2002, pp.45 
a 46). 

 

Continuam sua linha de raciocínio afirmando: 

 

Mas nosso sistema conceptual não é algo do qual 
normalmente temos consciência. Na maioria dos 
pequenos atos de nossa vida cotidiana, pensamos e 
agimos mais ou menos automaticamente, seguindo 
certas linhas de conduta, que não se deixam aprender 
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facilmente. Um dos meios de descobri-las é considerar a 
linguagem. Já que a comunicação é baseada no mesmo 
sistema conceptual que usamos para pensar e agir, a 
linguagem é uma fonte de evidência importante de como 
é esse sistema. 
Baseando-nos, principalmente, na evidência linguística, 
constatamos que a maior parte de nosso sistema 
conceptual ordinário, é de natureza metafórica. E 
encontramos um modo de começar a identificar em 
detalhes quais são as metafóras que estruturam nossa 
maneira de pensar e agir. (Ibid, p.46).  

 

Como exemplo, algumas metáforas são analisadas para exemplificar 

sua teoria, como “Discussão é guerra”. 

Afirmam que os conceitos que governam nosso pensamento não são 

meras questões de intelecto. Esses conceitos governam também nossas 

atividades do cotidiano nas situações mais simples. Nossa percepção é 

estruturada por eles, além do nosso comportamento e nossos relacionamentos. 

Este sistema conceitual desempenha um papel fundamental na definição de 

nossa realidade no dia a dia. 

Lakoff e Johnson indicam que metáfora não é uma mera, uma simples 

questão de linguagem, mas de estrutura conceitual que abrange o intelecto e 

todas as dimensões naturais da experiência.  A metáfora possibilita o 

entendimento de uma experiência em função de outra. 

A metáfora é parte de nossa vida e o nosso sistema conceitual ordinário 

é metafórico por natureza. A metáfora é uma operação cognitiva fundamental 

que consiste em compreender e experienciar uma coisa em termos de outra. 

Com a finalidade de mostrar a ideia de que a metáfora não é apenas um  

ornamento linguístico os autores analisam o conceito “discussão” e a metáfora 

conceitual “discussão é guerra”: 

“Discussão é guerra” é uma metáfora que faz parte de 
uma grande quantidade de enunciados. Seus argumentos 
são “indefensáveis”. Suas críticas foram “direto ao alvo”. 
Jamais “ganhei” uma discussão com ele. Se você usar 
essa estratégia, ele vai “esmagá-lo”. Vemos uma 
discussão como se fosse uma guerra. Imaginemos uma 
cultura em que uma discussão fosse vista como uma 
dança 
Tentemos imaginar uma cultura em que as discussões 
não sejam vistas em termos de guerra, em que não haja 
ganhadores nem perdedores, em que atacar ou defender, 
ganhar ou perder terreno não tenham nenhuma 
significação. Imagine uma cultura em que a discussão 
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seja vista como um dança, em que os participantes sejam 
vistos como dançarinos e em que o objetivo seja realizar 
uma dança de modo equilibrado e esteticamente 
agradável. Nessa cultura, as pessoas perceberiam as 
discussões de outra maneira, experenciariam as 
discussões diferentemente, teriam desempenhos 
diversos e falariam delas de um modo diferente. Mas nós, 
provavelmente, não consideraríamos essa atividade uma 
discussão: as pessoas estariam simplesmente algo 
diferente. Pareceria até estranho chamar o que elas 
estariam fazendo de “discussão”. Talvez o modo mais 
neutro de desccrever entre essa cultura e a nossa fosse 
dizer que temos uma forma de discurso estruturada em 
termos de batalha e elas em termos de dança. (2002, 
p.47).   

 

Continuam o raciocínio assim: 

 
Esse e um exemplo do que queremos dizer quando 
afirmamos que um conceito metafórico, neste caso, 
DISCUSSÃO É GUERRA, (estrutura pelo menos 
parcialmente) o que fazemos quando discutimos, assim 
como a maneira pela qual compreendemos o que 
fazemos. A essência da métafora é comprender e 
experenciar uma coisa em termos de outra. As 
discussões subespécies de guerra. Discussões e guerras 
são coisas completamente diferentes – discussão verbal 
e conflito armado – e as ações correspondentes são 
igualmente diferentes. Mas DISCUSSÃO é parcialmente 
estruturada, compreendida, realizada e tratada em 
termos de guerra. O conceito é metaforicamente 
estruturado e, em consequencia a linguagem é 
metaforicamente estruturada. [grifos dos autores]. (2002, 
p.47).   
 

 

As metáforas são criadas pelas realidades sociais. A metáfora está 

presente quando fazemos inferências com política, experiência estética, 

comunicação, autocompreensão e ritual. 

Ferrari (2005, p. 24): A.“A mente é inerentemente corporificada”; B. “O 

pensamento é, em grande parte inconsciente”. C. “Os conceitos abstratos são, 

em sua maioria, metafóricos”. 

O pensamento é metafórico. Os seres humanos conceitualizam 

conceitos abstratos em termos concretos, usando estrutura inferencial precisa, 

ideias e modo de raciocínio baseados no sistema sensório motor. O 
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mecanismo cognitivo pelo qual o abstrato é compreendido em termos concreto 

é chamado metáfora conceitual. 

As metáforas conceituais não são meras figuras de linguagem, são 

mecanismos cognitivos fundamentais, são inferências de preservação de 

mapeamentos entre domínios. São mecanismos que projetam a estrutura 

inferencial de um domínio de origem (domínio-fonte) em um domínio de destino 

(domínio-alvo). 

 

 

Domínio Fonte                Domínio Alvo 

 

CALOR                  AFETO 

 

Poderíamos pensar em situações assim: 

 

-Recebi um abraço caloroso. 

-Aquele sujeito é frio. 

 Essas situações mostram que podemos compreender ou experienciar 

uma coisa em função da outra. 

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as metáforas conceituais 

(e mapeamentos conceituais em geral), não são meras convenções sociais 

arbitrárias, elas são estruturadas nas nossas experiências do cotidiano, nas 

nossas experiências corporais. Elas não residem em palavras, mas no 

pensamento. Por exemplo, na maioria das culturas, o afeto é conceitualizado 

em termos da nossa experiência corporal de calor  

Em um trecho da obra “Memórias Sentimentais de João Miramar”, 

Oswald de Andrade utilizando a metáfora faz a reflexão que se segue sobre o 

Pão de Açúcar na cidade do Rio de Janeiro 

  

Observe o texto a seguir:  

MANHÃ NO RIO 
O furo do ambiente calmo da cabina cosmoramava de 
distância do litoral. 
O Pão de Açúcar era um teorema geométrico. 
Passageiros tombadilhavam o êxtase oficial da cidade 
encravada de crateras. 
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O Marta ia cortar a Ilha Fiscal porque era um cromo 
branco mas piratas atracaram-no para carga e descarga. 
[grifo nosso]. (1971, p.42). 
 

Na frase “O Pão de Açúcar era um Teorema Geométrico” extraída do 

texto “Manhã no Rio” temos que: 

 

                       Domínio Fonte                      Domínio Alvo 

 

                       Teorema geométrico             Pão de açúcar 

   

Na Matemática um teorema é uma afirmação que pode ser provada. 

Em grego, originalmente significava "espetáculo" ou "festa". 

 Podemos inferir então que para Oswald ou João Miramar o Pão de 

Açúcar era um espetáculo de formas geométricas. 

 

Em 2012, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, na exposição 

sobre Osvald de Andrade intitulada “O culpado de tudo” essa metáfora foi 

representada visualmente ressaltando-se o desenho que lembra as linhas 

curvas de Niemeyer. 

                                                                   FIGURA 9 - Teorema geométrico 
 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Exposição “Ele é o culpado de tudo” Oswald de Andrade – Museu da Língua Portuguesa - 
arquivo do autor 

 

 
Vários pesquisadores e críticos da obra de Niemeyer usam várias 

metáforas para se se referir a ela, uma delas e “espetáculo arquitetônico”.  

O mesmo acontece com as metáforas utilizadas para as obras de 

Mondrian, e na sequência iremos sugerir algumas que foram por nós criadas, 

com o intuito de firmar conceitos sobre estes artistas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prova_matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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A seguir seguem algumas reflexões sobre as metáforas: 

Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Paris e Nova Iorque entre outras 

cidades exercem sentimentos de fascínio, amor, ódio, admiração, medo e 

poder entre seus habitantes e as pessoas que as visitam. Estes sentimentos 

podem ser incluídos nos chamados imaginários urbanos. 

Existe uma apropriação simbólica do espaço por meio dos imaginários 

urbanos que são construídos socialmente nas interações entre as pessoas e 

ele. Lindón et alii afirmam que: 

A análise da construção social do espaço metropolitano a 
partir de um olhar dos imaginários se focaliza em três 
campos: a construção social dos espaços centrais, vale 
dizer a centralidade como construção sociocultural; os 
espaços do medo; e por último, a 
apropriação/pertencimento e identificação ”de” e “com” os 
espaços públicos. (tradução nossa). (2006; p.9). 

 
 Para que essa análise seja feita, devem ser feitas reflexões com uma 

visão interdisciplinar em vários campos que os autores denominam “a 

espacialidade e os imaginários urbanos. 

 A espacialidade é problematizada como sendo uma complexa dimensão 

da vida social, e urbana em particular. Lindón et alii escrevem que: 

A experiência e a prática humana, e em consequência a 
vida social em todas as suas expressões, 
necessariamente leva consigo um componente espacial: 
o fazer do ser humano, em qualquer de suas formas, 
quase sempre está espacializado. Associado a isso 
encontramos que a palavra espaço tem sido sempre uma 
“noção” da linguagem natural vinculada precisamente a 
essa dimensão espacial inevitável da vida humana. Só 
posteriormente se transforma em “conceito” científico por 
meio de um exercício teórico que desenvolveu-se dentro 
de campos especializados do conhecimento. (tradução 
nossa). (2006; p.10). 

  

A palavra espaço é utilizada em campos tão diversos como a 

Matemática, a Linguística, a Geografia, a Sociologia, a Arte, a Arquitetura e o 

Urbanismo entre outras e as concepções nesses campos nem sempre são 

equiparáveis umas as outras. A experiência humana é necessariamente 

espacial, por isto mesmo as metáforas (grifo nosso) espaciais são habituais e 

naturais na linguagem coloquial. 

 Sobre a metáfora Pallasmaa afirma que: 
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A metáfora está tradicionalmente associada ao uso verbal 
e literário. No entanto, as metáforas surgem diretamente 
de nosso ser corpóreo no mundo físico e de nosso modo 
de percepção e cognição centrado no corpo (grifo 
nosso), como George Lakoff e Mark Johnson revelam em 
Metaphors We Live By. Arnold H. Modell destaca a 
natureza fundamental multissensorial e corporificada da 
metáfora. “A formação da metáfora é intrinsecamente 
multimodal, pois precisa envolver entrada visuais, 
auditivas e sinestésicas. Além disso, a formação da 
metáfora precisa acessar a memória inconsciente”. 
Introduzindo a noção de “imaginação corpórea”, Modell 
enfatiza também sua essência corporificada: “como um 
modo de cognição a metáfora é duplamente 
corporificada; primeiro neural inconsciente e, 
consequentemente, pelo fato de ser gerada a partir de 
sentimentos corporais; assim, é possível falar em uma 
imaginação corpórea. (2013; p.67). 

 
 

Para a realização desta pesquisa criamos de acordo com a teoria  

algumas metáforas que contribuiriam para consolidar ideias e conceitos 

relacionados com as obras de Mondrian e Niemeyer, visto que, os dois artistas 

bem como críticos e estudiosos sobre as suas obras utilizam metáforas para 

interpretar, analisar e justificar o que Mondrian e Niemeyer tiveram como utopia 

sobre a arte, a arquitetura, a cidade e o homem. 

 

# Metáforas criadas a partir desta pesquisa sobre a obra Mondrian  

 

1)Espaço urbano Mondrian é reta vertical e horizontal. 

  

                      Domínio Fonte                        Domínio Alvo 

 

reta vertical e horizontal          espaço urbano Mondrian                  

 

- Mondrian propõe uma nova estética formada por opostos para representar a 

arte , o vertical e o horizontal. Baseia sua obra nesse par de opostos e pensa 

assim o espaço urbano. 

 

2)Espaço urbano Mondrian é equilíbrio entre linhas e planos. 
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                Domínio Fonte                                    Domínio Alvo 

 

equilíbrio entre linhas e planos           espaço urbano mondrian                  

 

- Mondrian creditava que a nova beleza estava nesse equilíbrio resultante do 

uso das retas verticais e horizontais. 

 

3)Espaço urbano Mondrian é plástica pura. 

 

                                    

                                      Domínio Fonte                  Domínio Alvo 

 

                           plástica pura                     espaço urbano mondrian                  

 

-Ele propõe substituir as velhas leis da harmonia natural, da simetria, da 

composição clássica por linhas verticais e horizontais. 

 

4)Espaço urbano Mondrian é cor; 

 

                                    Domínio Fonte           Domínio Alvo 

 

                        cor                      espaço urbano mondrian                  

 

-Para Mondrian a cor está na essência da nova arquitetura e é representada 

pelas cores primárias. 

 

5) Espaço urbano Mondrian é independente de tempo e lugar 

 

                      Domínio Fonte                                         Domínio Alvo 

 

      independente de tempo e lugar                    espaço urbano mondrian                  

 

-Os planos, paralepípedos ângulos retos independem da época em que são 

criados, são figuras geométricas atemporais. 
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# Metáforas criadas a partir desta pesquisa sobre  a obra de Niemeyer.  
 
 
 
1)Espaço urbano Niemeyer é curvo. 
 
 
                                  Domínio Fonte               Domínio Alvo 

 

                         curvo                      espaço urbano Niemeyer                  

 

- Ideia criada em oposição às ideias de Mondrian do espaço reto do grupo De 

Stijl que influenciaram o funcionalismo na arquitetura. A curva para Niemeyer 

era um conceito que não limitava a arquitetura com a utilização do concreto 

armado. 

 
2)Espaço urbano Niemeyer é sensual; 
 
 
                                     Domínio Fonte          Domínio Alvo 

                      sensual                      espaço urbano Niemeyer                  

 
-Niemeyer sempre associou sua arquitetura ser inspirada nas curvas do corpo 

da mulher. 

 
3)Espaço urbano Niemeyer é barroco; 
 
 
                                     Domínio Fonte              Domínio Alvo 

 

                         barroco                         espaço urbano Niemeyer   

               

-Niemeyer afirmava que quando queria ver arquitetura moderna e de boa 

qualidade ia a Ouro Preto e era inspirado nas suas curvas do barroco. 

 
 
4)Espaço urbano Niemeyer é silêncio geométrico; 
 
 



 

 

47 

 

                            Domínio Fonte                          Domínio Alvo 

 

            silêncio geométrico                       espaço urbano Niemeyer                  

 
-Niemeyer não era claro nas suas intenções geométricas, como citado 

anteriormente. 

 
5)Espaço urbano Niemeyer é montanha brasileira. 
 
                            Domínio Fonte                    Domínio Alvo 

 

        montanha brasileira             espaço urbano Niemeyer  

                 

- Le Corbusier afirmava que Mondrian tinha as curvas das montanhas nos 

olhos e que isto inspirava sua obra. 

 
 É apresentada no capítulo 4 que vem a seguir a História da Cidade a 

partir do século XIX como cenário para o surgimento das obras de Mondrian e 

Niemeyer. 
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____________4 - A CIDADE A PARTIR DO SÉCULO XIX 

 

 

 

 Neste capítulo faremos reflexões sobre a História das cidades a partir do 

século XIX. Estas reflexões serviram de cenário para as criações de Mondrian 

e Niemeyer  

 

# A Cidade A Partir Do Século XIX; 

 O que é a cidade? Um local de encontro, refúgio, identidade, ou uma 

utopia.  

 

Mumford discorre sobre o significado de utopia assim: 

 

No uso comum, a palavra utopia representa o último 
estágio da loucura ou da esperança do homem: sonhos 
de perfeição inúteis numa Terra do Nunca, o lugar que 
não existirá, ou então, tentativas racionais de 
reconstrução do ambiente humano, suas intuições e até 
mesmo imperfeições de sua natureza, com o fim de 
aumentar as oportunidades na vida do dia-a-dia. 
(tradução nossa). (2013, p. 9). 
 

 O autor afirma que o termo foi criado por Thomas More na obra Utopia 

podendo significar o bom lugar quando deriva da palavra grega „utopia‟ ou lugar 

nenhum quando deriva de „outopia‟. 

Com relação a cidade, Benevolo afirma que: 

A palavra cidade emprega-se em dois sentidos: para 
indicar uma organização da sociedade concentrada e 
integrada, que começa há cinco mil anos no Oriente 
Próximo e que então se identifica com a sociedade civil; 
ou para indicar a situação física desta sociedade. A 
distinção é importante pelo motivo prático de que a 
situação física de uma sociedade é mais durável do que 
a própria sociedade e pode ainda ser constatada – 
reduzida a ruínas ou funcionando – quando a sociedade 
que a produziu já desapareceu há muito tempo. (2010, 
p,13). 
 
 

Etimologicamente “cidade” se origina do latim “civitas”, originalmente 

“condição ou direito do cidadão” e de “cives”, homem que vive em cidade, e de 
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acordo com Aristóteles apud Palen (1975, p.26) “Os homens se reúnem nas 

cidades por causa da segurança; permanecem juntos por causa da vida boa". 

Riccardo Campa no capítulo cujo título é “A reta e a curva” no qual 

escreve sobre Oscar Niemeyer inicia seu texto fazendo uma reflexão sobre a 

cidade:  

A cidade é uma Utopia viva ela constitui muito mais uma 
categoria mental do que do que uma realidade. E 
enquanto abstração, a utopia tem direito de cidadania 
num contexto convencional, como é a cidade, na qual a 
relação entre a imaginação e o real atinge uma 
sistemática, representa-se nos volumes dos fatos, dos 
movimentos, dos propósitos de seus habitantes. A 
passagem da caverna à cidade é concretizada pelo 
critério (e depois pelo sistema) de organização: no 
circuito urbano, com efeito, as atmosferas recônditas e 
reais consideram-se evidentes e obrigadas num certo 
sentido, a manifestar-se em sua incidência. A cidade é o 
reino do artifício, é forja do homem, que se subtrai aos 
pesadelos noturnos da natureza para afirmar sua 
vocação à criatividade. 
A cidade emancipa seus habitantes das sugestões da 
natureza sem alterar suas características e asperezas. 
Ela permite empregar a geometria, enquanto instrumento 
de mensuração do particular, na construção de um 
mundo em miniatura, de dimensões comensuráveis. Na 
cidade, não somente os espaços, mas também os 
tempos assumem uma função, adquirem um significado 
mais correspondente ás pulsões e aos desejos do 
homem. (1986, p.67 a 68). 

 

Campa continua sua reflexão sobre a cidade escrevendo:  
 

A cidade inaugura á memória, a alternância comunitária 
da espécie. Ela testemunha globalmente a expectativa o 
temor do vazio, da vacuidade e inutilidade do 
empreendimento humano. [...] 
A cidade permite ao homo faber avaliar os riscos de seu 
empreendimento, a congruência comunitária de sua 
ação. A cidade vence definitivamente (ou quase) a 
solidão do homem. Ele não pode subtrair-se aos cânones 
regeneradores da espécie. A sua tarefa determina (ou 
garante) o seu destino. O medo inveterado do escuro (do 
qual fala Platão na República) atenua-se, dilata-se nos 
meandros e nos labirintos das construções mentais. [...]O 
surgimento da abstração é contemporâneo ao surgimento 
da cidade e da utopia. [...] Na cidade estão 
consubstanciados os pensamentos religiosos e os 
propósitos de transgressão, o sagrado e o profano dos 
gestos e dos significados das ações do homem. (Ibid, 
p.67 a 68). 
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Mas não pensemos que as reflexões anteriores sobre a cidade são  

excessivamente subjetivas, pois uma outra referência no estudo da cidade que é 

Lewis  Mumford levanta os questionamentos que seguem:  

-Que é cidade? Como começou a existir? Que processos promove? Que 

finalidades preenche? 

 

E os responde assim: 

 

Não há definição que se aplique sózinha a tôdas as suas 
manifestações nem descrição isolada que cubra todas as 
suas manifestações desde o núcleo social embrionário 
até as complexas formas da sua maturidade e a 
desintegração corporal da sua velhice. As origens da 
cidade são obscuras, enterrada ou irrecuperàvelmente 
apagada uma grande parte do seu passado, e são 
difíceis de pesar suas perspectivas futuras. 
Desaparecerá a cidade ou – o que seria outro modo de 
desaparecimento – transforma-se-á todo o planeta numa 
enorme colmeia urbana? Podem as necesidades e 
desejos que impeliram os homens a morar em cidades, 
recuperar, num nível ainda mais elevado, tudo aquilo que 
Jerusalém, Atenas ou Florença pareciam outrora 
prometer? Existe ainda uma alternativa real a meio do 
caminho entre a Necropólis e a Utopia – a possibilidade 
de se construir um novo tipo de cidade que, livre das 
contradições interiores enriquecerá de maneira positiva o 
desenvolvimento humano? (1965, p.11) 

 
 

Mumford continua desenvolvendo seu pensamento dizendo que se 

quisermos novos alicerces para a vida urbana temos que compreeder a 

natureza histórica da cidade e diferenciar das suas funções primeiras aquelas 

que dela surgiram e as que ainda podem ser válidas. A mudança a ser feita é 

grande e a maioria de nós nem ideia tem do que precisa ser feito e nem do 

tempo necessário para isso. Ele afirma que: 

 

Como já se passaram mais de cinco mil anos para chegar 
mesmo a uma compreensão parcial da natureza e do 
drama da cidade, talvez seja necessário um período 
ainda mais longo para exaurir suas potencialidades ainda 
não realizadas. No alvorecer da História, a cidade já é 
uma forma amadurecida. Em nossa tentativa de obter 
uma melhor visão de seu atual estado, devemos espreitar 
por sobre a linha do horizonte histórico, a fim de 
vislumbrar os obscuros traços, de traços de estruturas 
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ainda mais antigas e de funções ainda mais primitivas. É 
essa é nossa primeira tarefa. Contudo, não 
abandonaremos tal senda enquanto não a tenhamos 
seguido em todos os seus meandros e retrocessos, 
passando pelos cinco mil anos de História de escrita, até 
chegar ao futuro emergente. (Ibid, p.11). 

 
  

  Segue comentando sobre a escolha que teremos que fazer entre um 

comportamento mais humano e outro ligado ao homem pré-histórico. 

 

E chegando ao final de sua exposição afirma que 
quando chegarmos afinal aos nossos dias, 
concluiremos que como sociedade humana 
chegamos a uma bifurcação que nos indica em um 
dos caminhos se irá se dedicar ao desevolvimento 
de sua mais profunda condição humana e no outro 
se irá entregar-se às forças hoje quase automáticas, 
que ele próprio desencadeou, e ceder lugar a seu 
desumanizado alter ego, o “Homem Pós-Histórico”. 
Esse caminho trará uma perda do sentimento, da 
emoção, da audácia criadora e afinal, da 
consciência. (Ibid, p.11). 

 
 

E como surge a cidade? Podemos dizer que seu embrião foi o aumento 

do sistema agrícola que quando começou a produzir excedentes uma parte da 

mão de obra foi deslocada para a produção de outros bens. Por volta de 8.000 

a.C. no Oriente Médio quando alguns homens adquiriram conhecimentos a 

respeito da relação entre as estações e o ciclo de crescimento das plantas e 

fixaram nesses lugares formando as aldeias agrícolas onde também eram 

domesticados animais. Por volta de 5.500 a.C. essas aldeias se espalharam 

nas planícies dos vales dos rios Tigre e Eufrates sendo que um processo 

semelhante ocorreu nos vales do Nilo, do Indo e do rio Hwang Ho.  

As populações das aldeias começam a aumentar, inovações 

tecnológicas começaram a ocorrer, como sistemas de irrigação e sistemas de 

canais para escoamento das águas nas inundações que contribuiram para o 

aumento da produção de alimentos. 

Começaram a transportar a produção excedente pelos rios para 

comercialização e essa é uma hipótese para a origem da cidade e uma outra é 

que a cidade motivou a criação e manutenção de excedente. 
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As cidades vão crescendo até que surge o que Palen chama de 

revolução urbana. Ele fornece uma lista de dez características que definem 

essa revolução. 

 

São elas: 
1)Moradia permanente em densas aglomerações 
2)Funções especialidades fora da agricultura 
3)Impostos e acumulação de capital 
4)Edificíos públicos 
5)Uma classe governante 
6)A técnica da escrita 
7)O aparecimento das ciências da aritmética, geometria e 
astronomia 
8)Expressão artística 
9)Comércio 
10)substituição do parentesco por residência como 
requisito para pertencer à comunidade 
A necessidade dessas dez categorias é discutível. As 
civilizações da América Central, por exemplo, não tinham 
escrita. Entretanto, a lista é  útil, pois ajuda a definir o que 
consideramos normalmente como características de uma 
cidade. (1975, p.31). 
 
 

Essas características se encaixam em cidades que apareceram na 

Mesopotâmia e outras regiões e na maioria das que foram surgindo no decorrer 

do tempo. O desenvolvimento físico, populacional e econômico da cidade vai 

seguindo seu curso histórico até que a Revolução Industrial ocorrida 

aproximadamente entre a segunda metade do século XIII e o início século XIX 

é um divisor de águas no cotidiano das pessoas e consequentemente da 

cidade. Com ela houve a transição de métodos artesanais para a produção por 

máquinas, criação novos produtos químicos e de fabricação de ferro, melhor 

aproveitamento da energia da água, utilização da energia a vapor, uso do 

carvão como combustível entre outros. A revolução industrial tem seu começo 

na Inglaterra chegando num tempo não muito extenso à Europa Ocidental e 

aos Estados Unidos. 

O Capitalismo entra com a Revolução Industrial na segunda fase, já que 

a primeira foi o período colonial. A Revolução tornou possível o aumento da 

produção de bens, multiplicando o lucro, mas não obrigatoriamente a divisão 

da renda entre patrões e empregados.  



 

 

53 

 

Houve um aumento na circulação de pessoas e de mercadorias que só 

se tornou possível graças ao aumento do transporte com o trem e o barco a 

vapor. Isso tem grande influência na cidade do século XIX que passa a ser 

vista como sendo uma instituição autônoma com descrição e história.  

Representação cartográfica, análise estatística, urbanização, linhas de 

interligação, gás e outros serviços em rede, bairro de negócios, bairros 

industriais, bairros de casas e subúrbios fazem parte desse novo cenário 

juntamente com novos equipamentos urbanos como teatros, hospitais, escolas 

entre outros. 

Paris é o melhor exemplo da reurbanização, coordenada por 

Haussmann. Zucconi relata assim: 

O astro de Paris brilha sobre todas as outras world city do 
século XIX e muitos a identificam com a idéia de cidade-
capital e de metrópole. 
Concorrem diversos fatores para defeinir a estrutura 
urbana: os ritmos excepcionais de crescimento 
econômico, junto com as ambições neoimperialistas de 
Napoleão III. A isso se acrescenta a extraordinária 
capacidade tecno-administrativa de um grupo de 
funcionários, de modo particular do barão Eugène 
Haussmann, prefeito da Sena de 1853 a 1870. 
O papel que lhe foi dado inicialmente foi o de circundar 
Paris com uma malha de percursos que interligasse os 
lugares mais importantes: as estações de frente, os 
pontos cardeais consagrados pela tradição (o Louvre, o 
Hôtel de Ville, a Île da la Cité, a Sorbonne), e os novos 
marcos funcionais da capital (o Opéra, os Halles).Todos 
os pontos principais e todos os trechos de união foram 
englobados depois de uma esquema de escala maior que 
obedece a uma estratégia de grandes fluxos. (2016, 
p.45). 

 

Zucconi (2016) comenta em seguida que a prioridade foi o sistema viário 

para em seguida começarem as demolições e o planejamento dos quarteirões 

e redes hídricas, esgoto e iluminação. Esse projeto foi dividido em três fases 

denominadas redes que sempre enfatizavam os problemas ligados de natureza 

circulatória. Paris foi dividida em vinte distritos. No centro de Paris foi criada 

uma estrela em torno do arco do triunfo com doze avenidas em torno da qual 

mansões foram erguidas. O plano de Haussmann foi o de criar uma cidade 

ideal. 
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                                       FIGURA 10 - Arco do Triunfo, a estrela e as doze avenidas – Paris 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          fonte: http://parissempreparis.com.br/curiosidadeso-arco-do-triunfo/ 

acesso em 1 jan 18. 

 

Essa chamada urbanística moderna ocorreu entre 1830 e 1850 em meio 

a uma classe operária descontente e desigualdades sociais. 

No fim do século XIX começaram a surgir as primeiras teorias do 

urbanismo moderno: quatro caminhos foram propostos: 

a) A Teoria Progressista caracterizada pela ciência e técnica na resolução de 

problemas. Esse modelo teve como principais representantes Le Corbusier e 

Walter Gropius. 

 

FIGURA 11 - Walter Gropius (1883 – 1969)                       

 

                                                              

                    

                           FIGURA 12 - Le Corbusier (1887 – 1965)                               

  

 

 

 

 

 

 

fonte; https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius            fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 

                                                                acesso em 5 jan 18. 
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b) A Teoria naturalista na qual a arquitetura está ligada à natureza e como um 

de seus representantes podemos citar Frank Lloyd Wright que projetou a casa 

da cascata. 

 

 FIGURA 13 - Casa da cascata Pensilvânia, EUA 

 fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Cascata 

acesso em 5 jan 18. 

 

 

 

                                  FIGURA 14 - Frank Lloyd Wright (1867 – 1959) 

                        fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright 

                                                      acesso em 5 jan 18 

 

 

 

 

 

c) A Teoria culturalista onde a preocupação é a cidade histórica. Tem como 

representantes Camillo Sitte e Hebenezer Howard. 

          

 

                  FIGURA 15 - Camillo Sitte (1843 – 1903)                                FIGURA 16 - Hebenezer Howard (1850-1928)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Camillo_Sitte                        fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard  

 acesso em 5 jan 18. 
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d) A Teoria humanista na qual o urbanismo associa-se a Sociologia, Psicologia, 

Historia e outras. As principais referências dessa teoria são Jane Jacobs, Lewis 

Mumford e Kevin Lynch. 

                FIGURA 17 - Jane Jacobs(1916 – 2006)                           FIGURA 18 - Lewis  Mumford (1895 – 1990) 

 

 

       

 

 

 

 

            fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs                       fonte: https://www.emaze.com/@AIWZQCCC 

acesso em 1 jan 18. 

                                                            

                                                                FIGURA 19 - Kevin Lynch (1918 – 1984   

 

 

 

 

 

 

                                          

                                          fonte:https://umaoutracidade.wordpress.com/galeria/acesso em 1 jan 18. 

 

Tony Garnier apresenta, também no início do século XX, o projeto da 

cidade industrial para ser aplicado na cidade de Lyon na França. Nesse projeto 

ligado a teoria progressista da Arquitetura existe uma separação de funções: 

trabalho, lazer, habitação e saúde. Essa divisão deixa a cidade organizada 

facilitando a locomoção. A cidade foi planejada para 35.000 habitantes, com 

campos de lavoura, um rio 

para produzir energia 

elétrica e para o transporte 

de mercadorias. 

                               

FIGURA 20 - Cidade industrial  

fonte:http://cidadejardimecidadeindustria
l.blogspot.com/2008/ 11/cidade 

industrial-de-tony-garnier.html acesso 
em 15 jan 18. 
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FIGURA 21 -Tony Garnier (1869 – 1948) 

 fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Garnier_(architect)acesso em15 jan 

18. 

 

 

Nesse estudo daremos ênfase a Teoria Progressista que está mais 

ligadas tanto a Mondrian quanto a Niemeyer. 

Todo processo ocorrido desde a Revolução Industrial até a primeira 

década do século XX resultaram na arquitetura moderna na qual a arquitetura e 

engenharia adequaram-se ao ritmo da produção industrial e utilizando ferro, 

vidro e um dos mais importantes elementos da arquitetura do século XX, o 

concreto armado, trata-se de um material de construção civil usado nas 

estruturas dos edíficios. A diferença entre concreto armado e o concreto  

existente até então deve-se ao fato de receber uma armadura metálica 

responsável por resistir aos esforços de tração, enquanto o concreto resiste 

somente a compressão. O concreto armado é uma mistura compacta de vários 

componentes entre os quais pedras britadas, seixos rolados, cimento, água, 

sílica, aceleradores e retardadores.  

Essa nova técnica permitiu que fossem feitas construções sem 

ornamentações. Isso causou um forte impacto na época. 

Em 1926, Le Corbusier publica um documento definindo as 

características da arquitetura moderna no qual fixa os cinco pontos da nova 

arquitetura que estão exemplificados na Vila Savoye, um projeto de 1928.  

                             FIGURA 22 - Vila Savoye – Poissy, França 

                                 

  

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                    

                    fonte: https://slideplayer.com/slide/8595104/  acesso em 15 jan 18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Garnier_(architect)
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A casa foi pensada como uma residência de veraneio para uma família 

nos arredores da cidade francesa de Poissy. A Vila expõe em si mesma os 

cinco pontos da nova arquitetura, propostos na obra teórica de Le Corbusier a 

respeito da arquitetura moderna. Tais características são: 

1. Planta livre da estrutura. A divisão dos cômodos internos é feita 

independentemente da configuração estrutural, de forma que as 

paredes divisórias não possuem função importante na sustentação do 

edifício. 

2. Construção sobre pilotis. O pilotis é um sistema, proposto por Corbusier, 

no qual o térreo das construções fica livre, de forma a transformá-lo em 

uma extensão do espaço externo e elevando a residência do solo. 

3. Terraço-jardim. Evitando a cobertura tradicional em telhado, Le 

Corbusier propõe a ocupação das últimas lajes das edificações com 

jardins, liberando do solo usos particulares. 

4. Fachada livre. A disposição das aberturas na fachada é independente da 

configuração estrutural do edifício, visto que os pilares e vigas são 

projetados internamente ao edifício, e não mais junto à fachada. 

5. Janela em fita. Le Corbusier evita a solução tradicional de propor 

aberturas limitadas, ou muito verticais, buscando iluminação constante e 

homogênea, da mesma forma que o resultado estético na fachada evita 

a ornamentação excessiva da arquitetura anterior. 

 

Tudo isso visando a funcionalidade das construções. Essa proposta 

otimizou tempos e custos, mas não devemos nos esquecer que a arquitetura 

moderna permitiu a construção de conjuntos habitacionais chamada por alguns 

especialistas de má arquitetura. Com baixo custo imobiliário oferecem pouca 

qualidade de moradia entre outros problemas. 

A arquitetura moderna busca um novo modelo de cidade que seja 

alternativo a cidade tradicional quando artistas e técnicos que colaboraram com 

a gestão dessa nova cidade, tornam-se capazes de propor um novo método de 

trabalho liberto das anteriores divisões institucionais.  
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Eles são os primeiros a reagir contra a o cenário que se via e começam 

a atacar os mecanismos que o produzem. Van de Velde é um dos arquitetos 

insatisfeitos com ter que escolher entre estilos passados e usa a liberdade que 

lhe é concedida para procurar um estilo novo, original e independente dos 

modelos tradicionais. 

Pintores independentes deixam de aceitar a realidade externa e 

começam a desmontar o espetáculo do mundo cotidiano: 

Benevolo comentando sobre o procedimento dos artistas comenta que: 

Os impressionistas – Manet, Monet, Pissarro – extraem 
da realidade as combinações das formas e das cores, 
separando-as dos significados tradicionais; os pós-
impressionistas – Cézanne, Van Gogh, Gauguin 
exploram a estrutura oculta (os contornos lineares, os 
volumes, as cores) das aparências visíveis; os fauves e 
os cubistas – Matisse, Picasso, Braque – decompõe 
definitivamente a imagem de uma realidade dada, e põe 
um fim à tarefa secular da pintura, de estabelecer uma 
regra constante para conhecer e interpretar o mundo 
exterior. Assim, em meio século, os artistas de vanguarda 
põem em dúvida todas as regras afirmadas de 
organização de cenário físico (os estilos extraídos dos 
períodos históricos passados, e o princípio da 
correspondência entre imagem e realidade) com suas 
consequências culturais e organizativas. (2011, p. 615). 

A invenção do dínamo (1869) permitiu usar a eletricidade nos telefones 

(1876), na lâmpada elétrica (1887), no elevador (1887). A invenção do motor a 

explosão (1885) permite usar o petróleo para mover navios, automóveis e mais 

tarde os aviões. 

Esses acontecimentos são comentados assim por ele, Benevolo:  

Os novos sistemas de construções tornam cada vez mais 
difícil ajustar separadamente a aparência dos novos 
edifícios (com os estilos históricos ou com os novos 
inventados pelos arquitetos de vanguarda). O trânsito 
mais intenso e as novas instalações urbanas – o gás, a 
eletricidade, o telefone, os transportes públicos sobre 
trilhos, na superfície ou subterrâneos – devem ser 
comprimidos nos espaços públicos de cidade pós-liberal. 
Estas mudanças enfraquecem as formas de gestão 
tradicionais e fazem nascer também as camadas 
inferiores a procura de uma renovação do ambiente 
construído. (2011, p.616): 



 

 

60 

 

Nos anos 1920 essas experiências separadas se encontram num 

movimento unitário. O fim da pintura como representação de um mundo 

estabelecido deixa aberta a possibilidade de um novo trabalho: a projeção de 

um mundo diferente, independente dos modelos tradicionais mais conforme as 

pesquisas objetivas dos técnicos e dos cientistas.  

Então Benevolo refletindo sobre a cidade moderna escreve sobre 

Mondrian e o De Stijl:  

Os artistas que nos anos vinte participam do movimento 
neoplástico – Van Doesburg e Mondrian – explicaram 
exatamente os caracteres desta projeção, que deve 
superar a divisão tradicional entre arte e técnica: 

-O ambiente e a vida cotidiana são falhos, em seu estado 
imperfeito e em sua árida necessidade. Assim, a arte se 
torna um refúgio. Na arte, procura-se a beleza, a 
harmonia, que falta ou que ou que se perseguem em vão 
na vida e no ambiente. Assim, beleza e harmonia se 
tornaram um ideal irrealizável: colocadas na arte foram 
excluídas da vida e do ambiente. 

-Amanhã ao contrário, a realização do equilíbrio plástico 
na realidade concreta de nosso ambiente substituirá a 
obra de arte. Então não teremos mais a necessidade de 
pinturas e esculturas, porque iremos viver na arte 
realizada. A arte é somente um sucedâneo, ao passo que 
a beleza da vida é insuficiente; irá desaparecer á medida 
que a vida ganhar em equilíbrio (Mondrian). (2011, 
p.618). 

E Benevolo continua falando sobre a importância de Mondrian e o De 

Stijl para a as artes para a cidade e para a arquitetura moderna:   

Esta definição do objetivo a alcançar – o equilíbrio do 
ambiente construído – faz desaparecer a diversidade 
entre o método objetivo de trabalho científico e o método 
subjetivo do trabalho artístico. “A arte e a técnica são 
indivisíveis, e a invenção plástica pura anda sempre de 
acordo com as exigências práticas por que ambas são 
questões de equilíbrio. Nosso tempo (o Porvir!) exige este 
equilíbrio e não pode encontrá-lo senão por um só 
caminho” (Mondrian). É preciso, ao contrário, abandonar 
a divisão setorial da técnica e a dispersão arbitrária das 
escolhas artísticas; a nova arquitetura aceita o método 
objetivo, experimental e coletivo da pesquisa científica 
moderna, mas deseja permanecer independente das 
instituições dominantes, e já está em guarda contra o uso 
instrumental da ciência e da técnica para as finalidades 
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do poder, que será imposto tragicamente no período 
seguinte. (Ibid, p.618). 

Segue no capítulo 5 a trajetória de Mondrian, do Grupo de Stijl (o Estilo) 

e a Escola Bauhaus que estão ligados por oposição à obra de Niemeyer. 
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_____________5 - A RETA: MONDRIAN, DE STIJL, BAUHAUS E A 

MATEMÁTICA 

 

# Piet Cornelius Mondrian e o começo da abstração 

 

Piet Cornelius Mondrian, pintor holandês – escreve, em 1937, sobre a 

Arte Abstrata em seu artigo intitulado “Arte plástica e Arte plástica pura”: 

É lamentável que aqueles que estão preocupados com a vida 
social em geral não compreendam a utilidade da arte abstrata 
pura. Erroneamente influenciados pela arte do passado, cuja 
verdadeira essência lhes escapa, e da qual só vêem o 
supérfluo, e não fazem nenhum esforço por conhecer a arte 
abstrata pura. Influenciados por outra concepção da palavra 
“abstrato” sentem certo horror por ela. Opõe-se com veemência 
à arte abstrata porque a consideram algo ideal e irreal. (1957, 
p.90). 

 

Sua obra é uma das mais revolucionárias contribuições à pintura 

moderna. Integrante da vanguarda artística chamada Neoplasticismo – A nova 

imagem da Arte – teve, juntamente com o grupo De Stijl – O Estilo - uma 

grande oposição ao seu ideal. Mondrian teve a sua primeira exposição 

individual em 1942, quando já contava 70 anos.  

Mondrian nasceu em 7 de março de 1872, na vila de Amersfoort, 

próxima à cidade universitária de Utrecht. Mudou-se aos oito anos com o pai, 

um professor calvinista, e com a mãe Johana Kok, para a aldeia de 

Winterswijk, onde se formou como professor de desenho.  

Seu pai não queria que ele seguisse a carreira artística, por achar que 

ser pintor não era profissão, mas em 1892, Mondrian viaja para Amsterdã e se 

matricula na Escola de Belas Artes. Começa a dar aulas para conseguir se 

manter e fazer desenhos para ilustrar livros ciências naturais. Também pintava 

retratos e fazia cópias de obras famosas de museus holandeses. 

Influenciado pelas ideias religiosas paternas, demonstra interesse pela 

Teologia nos seus anos de Amsterdam. Participou de cursos sobre religião e se 

entusiasmou com a Teosofia, que de maneira simples pode-se dizer que é a 
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ciência dos fundamentos e mistérios de todas as coisas. Pensou nessa época 

em ser pastor.  

A luz é um elemento de fundamental importância para a pintura 

Mondrian procurou por ela na Espanha e Bélgica, quando em 1903 voltou para 

a Holanda morando em Brabante, cidade medieval, encantado pela 

simplicidade das paisagens e pelos habitantes. Seu interesse pela Teosofia vai 

aumentado e além da pintura estuda Annie Besant, Krishinamurti, Rudolf 

Steiner, Madame Blavatsky e outros. 

FIGURA 23 - Mondrian, Piet. Fazenda  em Nisteirode. 1904.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Aquarela, 44,5 x 63 cm. Coleção particular. Holanda 

                                                                         fonte: Zaleski Filho (2005, p.75) 

 

Retorna à Amsterdam em 1905, na qual permanece até 1911 indo para 

Paris. Sua obra Farol em Westkapelle participa de uma exposição e não 

desperta interesse da crítica.  

 

 
 

FIGURA 25 -Mondrian, Piet. Farol em Westkapelle. 1910. Óleo sobre cartão, 39 x 
29cm. 

                 Galeria G. J. Nieuwenhuizen Segaar, Haia. 
                                               fonte: Zaleski Filho (2005, p.76) 
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Mais tarde com outros artistas criou o Círculo de Arte Moderna, que 

organizou periodicamente exposições que contam com a participação de obras 

de Cézanne, Van Gogh, entre outros. Essa convivência foi fundamental para o 

desenvolvimento de sua Arte, embora as circunstâncias o obrigassem a pintar 

de vez em quando, retratos, e isso faziam com esses trabalhos não lhe dessem 

identidade artística.  

Aos poucos, foi se libertando para encontrar o seu caminho. Nessa 

busca, produziu muitas aquarelas e pinturas. 

Mas na representação de árvores, foi que ele encontrou assunto para 

extremos de simplificação, Zaleski Filho escreve que:  

Perseguindo uma árvore arquétipo, abstrata, geométrica, 
Mondrian iniciou um outro tipo de Arte Abstrata, que 
apresentava a forma essencial da natureza. Na criação 
de suas obras, ele queria atingir uma Arte de relações 
puras. Tal como os grandes matemáticos gregos, que 
acreditavam se aproximar da perfeição dos deuses se 
compreendessem a matemática da natureza, Mondrian 
considerava a pintura como uma atividade filosófica e 
espiritual, um meio para a revelação de uma realidade 
oculta atrás das formas da natureza. Para ele a pintura 
figurativa mascarava as relações fundamento da 
harmonia estética. (2013, p. 76). 

 

Pode-se observar nas figuras (26), (27) e (28) a transição da pintura 

figurativa de Mondrian a caminho das formas retilíneas, horizontais e verticais, 

definidas e simples. Como a forma vertical e retilínea da árvore estava em 

oposição à linha do horizonte. Ele passou a simplificar as figuras em sua 

pintura por meio de traços verticais e horizontais, que em sua opinião 

aparecem de maneira sutil na natureza. 

Marcando linhas horizontais e verticais pretas em fundo branco, 

formando retângulos, que foram pintados com as cores primárias (amarelo, 

azul e vermelho) nunca admitindo diagonais em seu trabalho, nas primeiras 

décadas do século XX, Mondrian se tornou um artista rígido e dogmático.  Mas 

houve razões para isso, como veremos mais adiante. 
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    FIGURA 25 - Imagem 1 – Mondrian, Piet. A árvore vermelha . 1909/10. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Óleo sobre Tela, 70 x 99 cm. Gemeentemuseum, Haia. 

                                                                          fonte: Zaleski Filho (2005, p.77) 

 

FIGURA 26 - Imagem 2- MONDRIAN, Piet. A árvore cinza, 1911. Óleo sobre tela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

78.5 x 107.5 cm. Gemeentemuseum, Haia. 
                                                                          fonte: Zaleski Filho (2005, p.78) 
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       FIGURA 27 - Imagem 3 - MONDRIAN, Piet. Árvore em flor, 1912. Óleo sobre tela. 65 x 75 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 

Galeria G. J. Nieuwenhuizen Segaar. Haia.  
                                                    fonte: Zaleski Filho (2005, p.78) 

Depois de conhecer o Cubismo, volta à Holanda, em 1914, para uma 

visita ao pai que estava doente. Neste período de I Guerra Mundial, permanece 

na Holanda até 1919, onde continua a buscar a “abstração pura” e a se 

interessar pela Teosofia. Nessa época, pintou o mar, fachadas de igrejas, 

moinhos e faróis. Zaleski Filho escreve que sobre as pinturas marinhas, 

Mondrian afirmou que “ao observar o mar, o céu e as estrelas, procurei indicar 

sua função plástica por intermédio de linhas horizontais e verticais cruzadas. 

Impressionado pela vastidão da natureza, tentei expressar sua amplitude, 

calma e unidade”. (2013, p.79). 

O que influenciou Mondrian a atingir um estilo tão conciso e econômico? 

Aparecem aí as ligações com as formas geométricas mais simples: o ponto, a 

reta, o plano e as cores primárias. Muitos críticos acreditavam que o termo 

Neoplasticismo, criado por Mondrian para designar sua pintura, tenha sido 

inspirado na concepção místico-religiosa dos teosofistas que admirava. 

Mondrian, com os pintores Van der Leck e Theo Van Doesburg que 

também era arquiteto, em outubro de 1917 participou da fundação da revista 

De Stijl (O estilo), que em seu primeiro número trazia artigos de renomados 
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artistas e críticos. Os participantes da revista defendiam que a obra de arte 

devia definir-se no próprio ato da criação.  

Mondrian foi homenageado pela revista desde o início, dedicando-lhe o 

primeiro editorial. E é em seus artigos publicados na De Stijl que Mondrian 

iniciou o embasamento teórico do movimento que viria a ser criado, o 

Neoplasticismo. 

Michel Seuphor, amigo de Mondrian e crítico de arte, afirmou que, nessa 

fase, Mondrian retomou o fio da grande tradição conhecida como “homem 

total”. Essa teoria partia da ideia de que o artista pensava não apenas com as 

mãos, mas também com a cabeça, e que olhava em torno de si não só com os 

olhos da carne, mas também com os olhos da mente, ou seja, o homem que 

não só produzia obras de arte, mas também criava utopias.  

Essa transformação radical é marcada pela obra A Pintura II de 1921 

apresentada na página 81 (figura 36), fruto do período da revista De Stijl e que 

acompanha o Neoplasticismo levado ao extremo. O quadro possui completa 

autonomia: linhas negras dividem áreas geometricamente delimitadas, cobertas 

de tonalidades primárias. Um vigoroso dinamismo resulta da soma de formas e 

cores. 

Portanto, foi por meio da revista De Stijl que Mondrian apresentou os 

fundamentos do Neoplasticismo. Entre eles, defende que o meio plástico deve 

ser a superfície plana ou o prisma retangular em cores primárias (vermelho, 

azul e amarelo) e em “não cores” (branco, preto e cinza). Em Arquitetura, este 

último elemento é substituído pelo espaço livre e a cor é o material utilizado. 

 

#A Teosofia 

  

Quando Mondrian viajou para Brabante em 1903, cidade holandesa, ele  

o fez aconselhado pelo amigo Albert van den Briel (1881-1971). Mondrian havia 

deixado o calvinismo e estava em profunda crise religiosa. Nesse período ele 

fez várias leituras religiosas conta o amigo, a Bíblia e particularmente o 

Evangelho de São João, aforismos de Lao-tsé cuja filosofia é inspirada na 

observação e contemplação da natureza e explica o mundo material a partir de 



 

 

68 

 

opostos complementares, como frio/calor, masculino/feminino, dia/noite. Nesta 

época, os dois amigos discutiam sobre o catolicismo e a teosofia e, por isso, 

Mondrian é iniciado na doutrina teosófica e filia-se à Sociedade Teosófica da 

Holanda em 25 de maio de 1909. 

A Sociedade Teosófica foi fundada em 1875 com o objetivo de recuperar 

os valores espirituais e de se contrapor ao excessivo valor da existência 

humana pensada só em termos econômicos. Dois de seus expoentes foram 

Madame Helena Petrovna Blavatsky e Rudolf Steiner (1831-1891). Zaleski 

Filho afirma que segundo a Sociedade Teosófica: 

De acordo com a Sociedade Teosófica, a origem da 
palavra Theosophia é grega e significa “Sabedoria 
Divina”. Termo criado no século III d.C em Alexandria –  
território onde atualmente está localizado o Egito – pelos 
filósofos neoplatônicos Amônio Saccas e seu discípulo 
Plotino. Eles fundaram a Escola Teosófica Eclética e 
também eram chamados de Philaletheus (Amantes da 
Verdade) e Analogistas, porque não buscavam a 
sabedoria apenas nos livros, mas por meio de analogias 
e correspondências da alma humana com o mundo 
externo e os fenômenos da natureza.  

Assim, em conformidade com seu terceiro objetivo, citado 
a seguir, a Sociedade Teosófica, enquanto sucessora 
moderna daquela Escola antiga, almeja tal busca da 
sabedoria não pela mera crença, mas pela investigação 
direta da verdade manifesta na natureza e no homem. A 
vidente continua: “o verdadeiro Ocultismo ou Teosofia é a 
„Grande Renúncia ao eu‟, incondicional e absolutamente, 
tanto em pensamento como em ação – é Altruísmo”. 
Segundo ela, Teosofia é sinônimo de Verdade Eterna, 
Divina, Absoluta, Paramarthika Satya ou Brahma-Vidya, 
que são seus equivalentes muito mais antigos na filosofia 
oriental, ou seja, é uma Sabedoria Viva, o ideal que o 
verdadeiro teósofo busca alcançar e manifestar em sua 
vida diária como serviço à Humanidade. (2013, p.81). 

 

E em seguida cita os objetivos da Sociedade Teosófica: 

 

Os objetivos da Sociedade Teosófica foram, assim, 
redefinidos e resumidos em três pontos que foram 
enunciados por Madame Blavatsky em seu livro A chave 
da Teosofia. São eles: 

1. Formar um núcleo de Fraternidade Universal da 
Humanidade, sem distinção de raça, sexo, casta ou cor. 

2. Fomentar o estudo comparativo de religiões, filosofias 
e ciências. 
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3. Investigar as leis inexplicadas da Natureza e os 
poderes latentes no homem. (2013, p.81). 

 

A Teosofia considera a alma humana como uma emanação da Essência 

Suprema com a qual divide a mesma natureza de ser também imortal. Também 

propõe a crença na imortalidade da alma e na reencarnação. 

Mondrian assistiu, em 1908 uma palestra de Rudolf Steiner, secretário 

geral da Sociedade Teósofica na Holanda, que teve grande influência à sua 

conversão a teosofia. Quando Mondrian morreu, mantinha uma seleção das 

palestras de Steiner com várias anotações, livros de Blavatsky e 

Schoenmaekers do qual falaremos mais adiante. 

Zaleski Filho afirma que:  

Em sua fase simbolista, Mondrian busca o essencial, o 
que nos leva a fazer leituras teosóficas de suas pinturas 
desse período. Investigar as inexplicadas leis da 
natureza, parte do terceiro objetivo da Teosofia, era sua 
principal meta.  

 A influência teosófica já era forte nas obras elaboradas 
em 1908. Temos Devoção, em que uma jovem medita 
sobre uma flor; O bosque perto de Oele, em que o 
conceito da Teosofia sobre opostos é representado pelos 
símbolos, sendo os masculinos representados pelas 
árvores e os femininos pelos planos horizontais. (2013, 
p.83) 

 

FIGURA 28 - Mondrian, Piet. O bosque perto de Oele,1908. Óleo sobre tela, 128 x 158cm. 
Gemeentemuseum, Haia 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

                                                                           fonte: Zaleski Filho (2005, p.8) 
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As formas geométricas já faziam parte do trabalho de Mondrian quando 

foi a Paris em 1911.  

Zaleski Filho continua escrevendo que:  

Entre 1917 e 1918, Mondrian publicou artigos na revista 
O estilo, textos que, mais tarde, foram reunidos e 
divulgados com o título “A nova imagem da Arte” (em 
holandês, De niewe beelding in de schilderkunst) e 
posteriormente publicados em francês como “Le 
Neoplasticisme”. (2013, p.83) 

 

É importante destacar que os textos de Mondrian podem não ser 

entendidos se também não forem analisados segundo essa perspectiva, a da 

nova imagem da arte.  

Mondrian sofreu também a influência de Schoenmaekers (1875-1944). 

Conheceram-se na cidade de Laren, entre 1915 e 1916. 

Zaleski Filho escreve sobre Schoenmaekers assim:    

Mathieu Hubertus Josephus Schoenmaekers, teósofo 
holandês, filósofo neoplatônico e matemático, era um 
padre católico cristófoso, uma mistura de cristão e 
teósofo. Ele escreveu, entre 1915 e 1916, suas influentes 
obras intituladas Het neiuwe Wereldbeeld (A nova 
imagem do mundo) e Beeeldende Wiskunde (Princípios 
de Matemática Plástica).  

Pignatari (2004) afirma que Schoenmaekers era um 
místico e matemático e que havia escrito suas teorias de 
extração hegeliana em dois livros – A nova imagem do 
mundo e Princípios da Matemática Plástica. Acreditava 
que, baseado em seu método e com auxílio da 
concentração mística seria capaz de traçar o caminho 
para o conhecimento, para a compreensão da estrutura 
do universo e seu significado; acima de tudo, foi por meio 
de ênfase na estrutura matemática do universo que 
mostrou aos discípulos artistas o plano em torno do qual 
poderiam se unir. 

Schoenmaekers, como teósofo, tinha uma visão dualista 
da realidade a analisava a dupla de contrários como 
masculino/feminino, dinâmico/estático, interno/externo. 
Todas elas eram resumidas em um par fundamental, o 
horizontal/vertical. Adicionalmente o teósofo considerava 
as três cores utilizadas por Mondrian, o azul, o vermelho 
e o amarelo, como as únicas cores que existem. (2013, p. 
86). 

 

E continua comentando sobre a influência reciproca entre os dois assim: 
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Neste caso, a influência pode ser considerada recíproca, 
pois, a natureza estrutural da pintura de Mondrian 
durante o seu período cubista e pré-Stijl, que vai de 1912 
a princípios de 1917, se rege por preceitos que precedem 
ao aparecimento das formulações dos escritos de 
Schoenmaekers. Nessa época, Schoenmaekers teve 
contato com a série Oceano, que teria como ponto alto a 
tela Composição 10 de 1915, apresentada na página 72. 
Essa visão dualista era também defendida por Blavatsky 
e Steiner. (2013, p. 87). 

 

Mesmo assim Mondrian teve oposições a sua arte com segue explicando 
Zaleski Filho:  

Entretanto, a relação com a Sociedade Teosófica foi 
conflitante. Desde o seu ingresso na instituição, Mondrian 
pretendeu colaborar com a sociedade, mas suas ideias a 
respeito da Arte foram rechaçadas. Em 1914, seu artigo 
sobre Arte foi rejeitado por ser considerado avançado 
para o pensamento dos artistas holandeses ligados à 
Teosofia e que, na sua maioria, identificavam a Arte 
Teosófica com o Simbolismo. 

Mondrian começou, então, a fazer diferença entre a 
Teosofia, cujos princípios não questionava, e muitos 
teósofos que não agiam de acordo com os princípios 
teosóficos e sua aplicação no campo artístico. 

Apesar destes fatos, Mondrian não deixa de difundir seus 
escritos e sua teoria da Arte no interior da Sociedade 
Teosófica. Em 1916, é indicado como um dos possíveis 
jurados da nova capa da revista Teosofia. Em 1917, seus 
artigos sobre A nova imagem da pintura não foram bem 
recebidos pela Sociedade Teosófica, e sua última 
decepção foi o fato de que Rudolf Steiner nem se 
preocupou em responder sobre a análise do livro O 
neoplasticismo. Foi, então, que Mondrian percebeu que 
sua Arte não seria oficialmente considerada como a Arte 
da Teosofia. 

A partir daí deixa de ser importante para Mondrian que a 
Arte tenha um estilo que coincida com a representação 
de aspectos da Teosofia; ele quer falar uma linguagem 
que lhe permita comunicar a verdade que viu por meio 
dela.  (Ibid, p. 87). 

  

 Logo que assimilou a linguagem cubista pintou outra vez árvores e o 

mar. Mondrian caminhava para a utilização de um traçado em duas direções, a 

vertical e a horizontal, cujos temas que escolheu o favoreciam nesse caminho.  
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 Em seguida começa a geometrizar o traço pintando a sua volta, 

suprimindo linhas que não fossem ortogonais e linhas que mostrem 

profundidade. 

 
                  FIGURA 29 -Mondrian, Piet. Fachada de Igreja, 1915.   FIGURA 30 - Mondrian, Piet.   (Cais Mar), 1915. 
                               

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

      fonte: Zaleski Filho (2005, p.89)                            fonte: Zaleski Filho  (2005, p.88) 

 
               

Mondrian explicou ainda a utilização das linhas verticais e horizontais em 

seu trabalho como explica em Zaleski Filho: 

Excluí cada vez mais de minhas pinturas as linhas 
curvas, até que finalmente minhas composições 
consistiram unicamente em linhas horizontais e verticais, 
que formam cruzes, cada uma separada e destacada da 
outra. Observando o mar, o céu, e as estrelas busquei 
definir a função plástica através de uma multiplicidade de 
verticais e horizontais que se cruzavam. 

Impressionado pela imensidão da natureza, tratava de 
expressar sua expansão, calma e unidade. Ao mesmo 
tempo, estava completamente convencido que a 
expressão visível da natureza é ao mesmo tempo sua 
limitação; as linhas verticais e horizontais são a 
expressão de forças opostas; isto existe em todas as 
partes e tudo o que domina sua ação recíproca constitui a 
vida. Reconheci que o equilíbrio de qualquer aspecto da 
natureza reside na equivalência dos elementos que se 
opõem. Senti que o trágico surgia quando faltava essa 
equivalência. Vi o trágico em um amplo horizonte ou em 
uma catedral. (2013. p 88). 
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Em nenhum momento Mondrian citou Blavatsky, Steiner ou 

Schoenmaekers, e também que forças opostas são um preceito teosófico. 

Zaleski Filho comenta que Mondrian faz só uma citação em nota de rodapé a 

Rudolf Steiner no artigo “Do natural ao abstrato”, isto é, do “indefinido ao 

definido”, publicado na revista De Stijl, n. 8, de junho de 1918: 

  

O fato de que o crescimento do Natural seja geralmente 
um processo de evolução procede de um passado 
distante. Na época lemuriense e atlântica, o homem 
dependia tanto do meio que, por exemplo, a possibilidade 
física de dormir dependia da saída e do pôr do sol. Nesse 
tempo, o homem vivia em concordância harmônica com o 
ritmo da natureza. Sem dúvida, quando começou a se 
desenvolver a consciência individual do homem, nasceu 
automaticamente uma desarmonia entre o homem e a 
natureza: esta desarmonia ficou cada vez maior: a 
natureza saiu do homem cada vez mais. (Dr. R. Steiner). 
(2013, p.90). 

 

Desse pensamento de Steiner vem o que Mondrian, chama de trágico. 

Zaleski Filho escreve que:  

Para ele, o reconhecimento do espírito individual no 
homem vai levá-lo a um duplo enfrentamento: um interno, 
entre seu espírito e seu corpo, e outro, entre ele e a 
natureza. Esses dois enfrentamentos opostos (matéria e 
espírito) são classificados por Mondrian como “trágico. 

Por meio da abstração geométrica, o grande objetivo de 
Mondrian foi conciliar o novo ao homem e à sua realidade 
– já não necessariamente à natureza – sem renunciar ao 
dualismo material/espiritual. Para isso, utilizou o 
neoplástico como ferramenta para envolver o homem de 
uma realidade caracterizada pela dualidade que domina 
nosso interior. Rizolli (2005) afirma que Mondrian, 
implicado em uma atividade intelectual especulativa, 
define os princípios gerais do Neoplasticismo: 

1) plano; 
2) cores primárias e não-cor: branco, preto, cinza; 
3) equivalência dos meios plásticos/equilíbrio e harmonia; 
4) relação de opostos/composição – cheio (forma) e vazio 
(espaço) / plano no plano; 
5) linha reta/ vertical e horizontal; 
6) ângulo reto; 
7) assimetria; 
8) pintura: por séculos, a pintura expressou plasticamente 
as relações entre forma e a cor antes de chegar aos 
nossos dias, a plástica somente das relações; 
9) equilíbrio entre individual e universal; 
10) equilíbrio entre matéria e linguagem; 
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11) equilíbrio entre arte e vida; 
12) unidade. (2013, p.91). 

 

As pinturas a seguir ilustram construção dessa estrutura e forma 

abstrata em Mondrian. 

    FIGURA 31 - Mondrian, Piet.  
      Composição n

o
 3 com superfícies coloridas, 1917. 

        Óleo sobre tela, 48 x 61cm. Gemeentemuseum, Haia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               fonte: Zaleski Filho (2005, p.92) 

FIGURA 32 - Mondrian, Piet.  
Composição em grelha 7. 1919. 

Óleo sobre tela, 48,5 x 48,5 cm. Kunstmuseum,  
                                                                  Offentliche Kunstsammlung, Basileia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                     fonte: Zaleski Filho (2005, p.93) 
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FIGURA 33 - Mondrian, Piet. Composição de linha e cor III. 
Óleo sobre tela 80x77cm. Gemeentemuseum. Den Haag. 

Holanda 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wpcontent/uploads/2017/11/Mondrian_catalogo_para-CCBB.pdf 

                                                                   acesso 20 março 18 

 

Sobre este “caminho”, o que escreveu Mondrian é citado e em Zaleski 
Filho. Mondrian escreveu: 

 

Neste ponto, conscientizei-me de que a realidade é forma 
e espaço. A natureza revela as formas no espaço. Na 
realidade, tudo é espaço, a forma também, assim como o 
que vemos como espaço vazio. Para criar a unidade, a 
Arte tem que seguir a natureza não em sua aparência, 
mas no que a natureza é realmente. Manifestando-se em 
oposições, a natureza é unidade: a forma é o espaço 
limitado, concreto através de sua determinação. A Arte 
tem que determinar o espaço assim como a forma e criar 
a equivalência destes fatores. 

Estes princípios foram desenvolvidos em meu trabalho. 
Em minhas primeiras pinturas, o espaço, todavia, era um 
fundo. Comecei a determinar formas: as verticais e as 
horizontais se converteram em retângulos. Todavia, 
apareciam como formas destacadas sobre um fundo; sua 
cor era ainda impura. 

Sentindo a falta da unidade, aproximei estes retângulos, 
transformei o espaço em branco, preto ou cinza; e a 
forma em vermelho, azul e amarelo. Manter as 
horizontais e verticais do período anterior era equivalente 
a unir os retângulos em toda composição. Era evidente 
que os retângulos, como todas as formas particulares, 
prevalecem uns sobre os outros e devem ser 



 

 

76 

 

neutralizados por meio da composição. Definitivamente 
os retângulos nunca são um fim em si mesmo, mas uma 
consequência lógica de suas linhas determinantes, que 
são contínuas no espaço e aparecem espontaneamente 
com o cruzamento de linhas horizontais e verticais. 
(2013, p.94). 

 

#De Stijl e o neoplasticismo: a nova imagem da arte 

 

 O De Stijl que foi operante de 1917 a 1931, teve como membros os 

pintores Piet Mondrian, Theo van Doesburg e o arquiteto Gerrit Rietveld que 

foram seus maiores destaques e também os artistas plásticos Van der Leck, 

Vantongerloo e Huszar, os arquitetos Oud, Wils e Van‟t Hoof e o poeta Kok.  

Esse grupo mudou a História da Arte e da Arquitetura no século XX; e foi 

na revista De Stijl que Mondrian teve a oportunidade de lançar as bases do 

movimento de vanguarda chamado Neoplasticismo ligado a arte abstrata. 

 O De Stijl defendia uma total limpeza espacial para a pintura, de maneira 

que ela ficasse reduzida a seus elementos mais puros e buscando suas 

características mais próprias. Foi um movimento de Arte e pesquisa.  

As obras produzidas pelos artistas do Neoplasticismo foram 

fundamentais para o desenvolvimento da Arquitetura moderna e para o Design. 

Foi também visto como um protesto contra grande violência na Europa. Outros 

fatores também foram importantes para a criação do movimento.  

Para os participantes do De Stijl o Neoplasticismo era algo a mais que 

uma vanguarda artística, era visto como uma forma de filosofia e religião.  

Tinha como ideal promover uma síntese místico-racional e buscar a 

ordem e a harmonia perfeita existente, que poderia ser acessível ao homem e 

à sociedade desde que estes subordinassem a ela. Para Mondrian, o 

movimento possuía uma missão ético-espiritual com objetivo de alcançar a 

"beleza universal", além de contribuir para o desenvolvimento de uma nova 

consciência estética. 

Zaleski Filho explica que: 

Durante os três primeiros anos de De Stijl, foi-se 
construindo lentamente a nova linguagem plástica. 
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Juntas, a purificação das cores, a simplificação das linhas 
e as posições (vertical e horizontal), a eliminação de toda 
a impressão de profundidade e a defesa do ângulo reto, 
resultaram na linguagem neoplástica como a 
conhecemos atualmente. A esta linguagem artística se 
unia uma clara intenção ética, que era a luta contra o 
individualismo, o arbitrário (grifo nosso) e o subjetivo. 
Essa vanguarda dava apoio e unidade a esta busca de 
uma expressão universal na representação artística.  

Em 1918, Van Doesburg faz um interessante relato sobre 
o Grupo De Stijl, afirmando que eles foram formando 
gradualmente uma frente comum; o trabalho não só havia 
aclarado a consciência coletiva de seu grupo, mas 
também havia dado a segurança de que era possível 
definir e realizar efetivamente uma visão da vida comum. 
Em cada nova manifestação – uma exposição, uma 
conferência ou uma construção –, toda imprensa 
burguesa se arremetia raivosa contra eles; e as 
aspirações do grupo eram ridicularizadas até nos jornais 
das províncias menores. (2013, p.96). 

 

Na época o De Stijl causou estranheza e sofreu preconceito da 

sociedade holandesa como explica Zaleski Filho: 

 

As revistas médicas também se preocupavam com eles, 
publicando grandes artigos sobre o fenômeno patológico 
que denominavam De Stijl. Só viam impotência na atitude 
do grupo, e a proposta de colocar por terra a tradição era 
considerada esquizofrenia. Na época, foram escritos pelo 
menos 600 artigos dos quais a maioria insultava os 
artistas do De Stijl. DOESBURG (1985) continua 
relatando esse período assim:  

Quando a guerra chegou ao fim, sentimos a necessidade 
de expor nossas ideias fora dos limites estritos da 
Holanda. Na Holanda, nos sentíamos desterrados e 
condenados, inclusive já antes do final da guerra. 
Quando divulgamos nosso primeiro manifesto, ele, além 
de ser impresso em muitas revistas estrangeiras, 
encontrou ressonância nos focos artísticos europeus 
assegurando-nos a simpatia da Europa que, então, 
despertava espiritualmente. (Ibid,pag.97). 

  

Esse manifesto que vem a seguir expunha com uma exatidão quase 

geométrica suas intenções, quais sejam: 
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Manifesto  De Stijl – O Estilo – The Style,1918. 

 

1) Há uma velha e uma nova consciência do tempo. 

   A velha tende ao individual. 

   A nova é universal. 

   A luta entre o individual e o universal se manifesta tanto 
na guerra mundial como na arte de nosso tempo. 

2) A guerra destrói o velho mundo com seu conteúdo: o 
domínio do individual em todos os campos. 

3) A nova arte colocou em evidência o conteúdo da nova 
consciência do tempo: a relação equilibrada entre o 
universal e o individual. 

4) A nova consciência do tempo já está pronta para 
realizar-se em tudo, inclusive na vida externa. 

5) As tradições, os dogmas e o domínio do individual (o 
natural) são um obstáculo para a sua realização. 

6) Por isso, os fundadores do neoplasticismo exortam a 
todos os que creem na reforma da arte e da cultura para 
eliminar estes obstáculos em seu desenvolvimento, como 
o neoplasticismo artístico elimina, mediante a supressão 
da forma natural, tudo o que entorpece a pura expressão 
da arte, última consequência de qualquer noção de arte. 

7)Os artistas de hoje em dia, guiados em todo o mundo 
por uma mesma consciência, participam no terreno 
espiritual da guerra mundial contra o domínio do 
individualismo, da arbitrariedade. 

Por isso simpatizam com todos os que, seja espiritual ou 
materialmente, lutam pela formação de uma unidade 
internacional na vida, a Arte e a Cultura. 

8) O órgão do De Stijl, que foi fundado com essa 
intenção, trata de contribuir para iluminar esta concepção 
de vida. A contribuição de todos é possível: 

9) I. Enviando (à Redação) como testemunho de 
aprovação seu nome (completo), endereço e profissão. 

II. Contribuindo com (crítica, filosofia, arquitetura, ciência, 
literatura, música, etc. assim como reproduções) na 
revista De Stijl. 

III. Traduzindo para outras línguas e difundindo as ideias 
publicadas no De Stijl. 

Theo van Doesburg, Rob van‟t Hoff, Vilmos Huszar, 
Antony Kok, Piet Mondrian, G, Vantongerloo, Jan Wils. 
(Ibid, pag.97) 
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FIGURA 34 - O manifesto The Style. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Manifest_I_of_De_Stijl.JPG 

acesso 15 jan 18. 

FIGURA 35- Revista De Stijl – nº 1 – outubro 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/De_Stijl acesso em 20 jan 18 

 

Dois modos de pensamentos afins influenciaram o aparecimento desse 

movimento. Um deles era a filosofia do matemático Dr. Schoenmaekers que 
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publicou em 1915 e 1916, as obras intituladas Het neiuwe Wereldbeeld (A nova 

imagem do mundo) e Beeeldende Wiskunde (Princípios de Matemática 

Plástica); e o outro, os arquiteturais recebidos de Hendrik Petrus Berlage e 

Frank Lloyd Wright.  

Schoenmaekers comenta sobre os princípios plásticos e filosóficos do 

movimento De Stijl, em Zaleski Filho, destacando no livro A nova imagem do 

mundo a primazia cósmica universal da seguinte maneira:  

Os dois contrários fundamentais completos que dão 
forma à Terra são a linha horizontal de energia, isto é, o 
curso da Terra em redor do Sol, e o movimento vertical, 
profundamente espacial, dos raios que se originam do 
centro do Sol. Na sequência do livro escreveu sobre o 
sistema de cores primárias do De Stijl: As três cores 
principais são essencialmente o amarelo, o azul e 
vermelho. Essas são as únicas cores existentes. O 
amarelo é o movimento do raio e o azul é a cor 
contrastante do amarelo. Como cor, azul é o firmamento, 
é a linha, a horizontalidade. O vermelho é a conjugação 
do amarelo e azul. O amarelo irradia, o azul “recua” e o 
vermelho flutua. (2013, p.99). 

 

Zaleski Filho cita a outra influência para o grupo: 

 

Importante também para o movimento é a influência de 
Wright, para quem a linha horizontal era a linha da 
domesticidade em oposição à polegadas de altura que 
adquirem uma grande força. Ele partilhava também de 
um mundo homogêneo feito pelo homem e em seus 
escritos considerava que o papel da Arte em relação à 
Arquitetura era o de fazer de um lugar de moradia uma 
completa obra de arte em si mesma, tão bela e 
expressiva e mais intimamente relacionada com a vida do 
que qualquer escultura ou pintura. (Ibid, p.100). 

 

Mondrian ocupou um lugar de destaque em todo o tempo em que o De Stijl 

ficou ativo. De acordo com Zaleski Filho:  

Na primeira, pela sua ligação com a Teosofia e com 
Schoenmaekers; na fase intermediária, sofreu influência 
decisiva de Bart Van Der Leck e, na última, quando 
rompe com o De Stijl e Doesburg, o qual utiliza uma linha 
diagonal em uma pintura e altera o formato com que 
Mondrian iria trabalhar até o fim de sua vida. (Ibid, p.100) 
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A seguir, estão representadas obras dos três principais membros do De 

Stijl: 

      FIGURA 36 – Coleção particular - Mondrian, Piet. Quadro 2 com Amarelo, Preto, Azul, Vermelho e azul claro. 1921. 
                                                            Óleo sobre tela, 103,5 x 99,5 cm  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        
 fonte:  http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2017/11/Mondrian_catalogo_para-CCBB.pdf  
                                                                            acesso em 20 jan 18 

                                                            

      FIGURA 37 - Piet Mondrian 

 

 

 

 

 

 

 

  

      fonte: http://devoncalvert.weebly.com/2nd/category/mondrian acesso 16 jan 18 

                                          

                                              FIGURA 38 - Theo van Doesburg – mansão particular – 1922/1923   

 

 

 

 

 

 

 

                           fonte: https://medium.com/designscience/1922-aaaa128a692 acesso 16 jan 18 
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                                                   FIGURA 39- Theo Van Doesburg 

 

 

 

 

 

                             
                                             

                                        fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Doesburg acesso 22 jan 18 

 

                            FIGURA 40 - Casa Schröder com formas geométricas, assimétricas – 1924 

 

 

 

         

 

 

 

                                            

                                                       fonte:  http://tipografos.net/design/rietveld.html acesso 22 jan 18 

                                                      FIGURA 41 - Gerrit Rietveld (1888 – 1964) 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                        https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld acesso 22 jan 18 
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#Arte e Matemática em Mondrian 

Para Schoenmaekers a linguagem matemática era a melhor forma de 

expressão para suas ideias de representação universal. O filósofo era um 

antigo sacerdote católico convertido à Teosofia e que tentou entrar na 

maçonaria, sendo rejeitado e voltou à Teosofia.  

                                        FIGURA 42 - Mathieu Schoenmakers (1875 – 1944) 

 

 

 

 

 

 

                fonte:  http://www.dubbhism.org/2009/04/schoenmaekers-and-mondriaan-positively.html  acesso 23 jan 18 

 

Schoenmakers era um filósofo neoplatônico, seguia as ideias de Plotino. 

Autodenominava-se cristófoso, uma junção de cristão com teósofo cuja missão 

e da sua matemática católica seriam o antídoto contra para o excesso o 

protestantismo na Holanda.  

Schoenmaekers ensinava que o mundo se expressava e que era 

possível tratar de maneira científica este mundo místico eterno por meio da 

meditação sobre figuras geométricas simples e seus significados simbólicos. 

Mondrian representou essa visão da realidade nas verticais e horizontais. 

Procurando discípulos, Schoenmaekers se uniu a um grupo de artistas 

na cidade holandesa de Laren. Ali, ele passou muito tempo com Mondrian e 

outros artistas de De Stijl. Mondrian se encantou com essas ideias e a partir 

daquele momento, teve um novo objetivo de vida: expressar a superrealidade 

eterna de Schoenmaekers em suas pinturas. 

Zaleski Filho conta que após Doesburg visitar Mondrian em Laren 

(Holanda), no início de fevereiro de 1916, escreveu para Anthony Kok dizendo: 

Tenho a impressão de que v. Domselaer [compositor] e 
Mondrian estão a braços com as ideias do Dr. 
Schoenmaekers. Ele acaba de publicar um livro sobre 
Matemática Plástica. A base de Schoenmaekers é a 
Matemática. Ele respeita a Matemática como a única 
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coisa pura; a única pura medição de nossas emoções. É 
por isso que, segundo ele, uma obra de arte deve ter 
sempre uma fundamentação matemática. (2013, p.104). 

 

  A fundamentação Matemática a que van Doesburg referia-se eram os 

livros Princípios de Matemática Plástica, e A nova imagem do mundo, obras 

que teriam tido influencia sobre Mondrian e o grupo De Stijl.  

 

Zaleski Filho continua dizendo que: 

 

A tese central dos princípios de Matemática Plástica é 
que o pensamento não pode existir independente da 
percepção. Tomando como exemplo chave a Matemática, 
Schoenmaekers descreve como as ideias abstratas 
precisam ser visualizadas ordenadamente a fim de serem 
realmente entendidas. 

Por meio da Geometria Euclidiana e de meios místicos, 
Schoenmaekers demonstra os princípios da Matemática 
Plástica chamada também de Matemática Visual. Sobre 
esses princípios, ELGAR (1973) revela que 
Schoenmaekers afirmou que por mais persistente e 
caprichosa que a natureza possa ser nas suas variações, 
funciona sempre, basicamente, com uma regularidade 
absoluta, ou seja, com uma regularidade plástica. O 
próprio Mondrian afirmou que a Pintura oferece ao artista 
um meio tão exato como a Matemática de interpretar os 
fatos essenciais da natureza. (2013, p.105). 

 

Zaleski Filho continua explicando sobre como Mondrian procedeu em 

relação às ideias de Schoenmaekers.   

Mondrian retirou muitos dos conceitos do Neoplasticismo 
dessa fonte, conceitos esses que fizeram parte da 
fundamentação teórica dos textos publicados na revista 
De Stijl sobre essa vanguarda artística. Como já dito, no 
livro de Schoenmaekers, encontra-se extensa referência 
ao dualismo, como interno e externo, representados pela 
linha horizontal e vertical. Outro aspecto é que Mondrian, 
durante a Primeira Guerra Mundial, deu mais atenção à 
palavra escrita, iniciando o embasamento da nova 
vanguarda, do que propriamente à pintura neoplasticista.  

Schoenmaekers havia abordado essa situação no livro 
sobre a Matemática Plástica comentando, WHITE (2003), 
sobre a importância de que os artistas modernos falem e 
escrevam sobre seus trabalhos para mostrar que uma 
nova visão relativamente objetiva crescia fortemente nos 
dias que corriam. Para o filósofo, ela devia primeiramente 
ser declarada em palavras que poderiam explicar a 
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amplitude das circunstâncias naturais. Aí, então, a cultura 
perceberia sua ligação nas várias particularidades da vida 
e, como consequência, a nova arte de qualidade exporia 
as suas observações sem palavras. (Ibid, p.105). 

 

E para concluir Zaleski Filho escreve: 

 

Talvez, por essas reflexões e sentido pessoalmente a 
dificuldade da grande maioria em entender a nova 
plástica, é que durante a sua vida Mondrian nunca deixou 
de escrever para fundamentar sua proposta de uma nova 
imagem na Arte. Com isso, também suas ideias 
amadureciam e ele tinha condição de ir mais além. No 
pensamento de Schoenmaekers, a abstração era uma 
forma de Arte que expressa a nova situação sem 
qualquer necessidade de um maior desenvolvimento ou 

explicação. (2013, p.106). 

 

No artigo de 1942, intitulado “Rumo à verdadeira visão da realidade”, 

Mondrian (1957) utiliza, em alguns momentos, conceitos de Geometria para 

apresentar, novamente, os fundamentos do Neoplasticismo, em Zaleski Filho, e 

escreve que: 

 

[...] Conclui que o [ângulo reto] é única relação constante 
e que, por meio das proporções da dimensão, se podia 
dar movimento a sua expressão constante, quer dizer 
dar-lhe vida. [...] Excluí cada vez mais das minhas 
pinturas as [linhas curvas], até que finalmente minhas 
composições consistiram unicamente em linhas 
[horizontais e verticais] que formavam [cruzes], cada uma 
separada e destacada das outras. Observando o mar, o 
céu e as estrelas busquei definir a função plástica por 
meio de uma [multiplicidade] de [verticais e horizontais] 
que se [cruzavam]. [...] Ao mesmo tempo estava 
completamente convencido que a expansão visível da 
natureza e ao mesmo tempo sua limitação; as linhas 
verticais e horizontais são expressão de duas forças em 
oposição; isto existe em todas as partes e domina a tudo; 
sua ação recíproca tudo domina. [...] Comecei a 
determinar [formas]: as verticais e horizontais se 
converteram em [retângulos].[...] Era evidente que os 
retângulos como todas formas, tratam de prevalecer uma 
sobre as outras e devem ser neutralizadas por meio da 
composição. Em definitivo, os retângulos nunca são um 
fim em si mesmo, mas uma consequência lógica de suas 
[linhas] determinantes que são [contínuas] no [espaço] e 
aparecem espontaneamente ao efetuar-se a cruz de 
linhas verticais e horizontais. [...] Mais tarde, a fim de 
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suprimir as manifestações de [planos] como retângulos 
reduzi a cor e acentuei as linhas que os limitavam 
cruzando-as. (2013, p.106). 

 

No artigo de 1937, “Arte plástica e arte plástica pura”, também em 

Zaleski Filho, Mondrian novamente faz uso da Geometria para fundamentar o 

Neoplasticismo: 

 

Pois toda [linha], toda [forma], representa uma [figura]; 
nenhuma forma é absolutamente neutra. A rigor tudo de 
ser relativo, mas já que necessitamos das palavras para 
expressar nossos conceitos, devemos nos ater a estes 
termos. 

Entre as distintas formas, podemos considerar como 
neutras aquelas que não têm complexidade nem as 
particularidades que possuem as formas naturais ou 
abstratas em geral. Podemos chamar neutras aquelas 
que não evocam sentimentos ou ideias individuais. As 
formas geométricas podem ser consideradas neutras por 
ser uma abstração tão profunda, e podem ser preferidas 
as outras formas neutras por causa da elasticidade e 

pureza de suas formas. Mondrian (1957, p. 80). 

 

FIGURA 43 -Piet, Mondrian. 
Estudo para Cidade de Nova Iorque. 1941. 

Carvão em papel, 22,8 x 20,9 cm 

Musée national d‟art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris 
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                                                                             fonte: Zaleski Filho (2013, p. 107) 
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Entre os escritos de Mondrian, um dos mais importantes é aquele que 

trata dos princípios do Neoplasticismo e que fazem parte do ensaio escrito em 

1926 com o título “A casa, a rua e a cidade”. Curiosamente esse ensaio que 

trata do Neoplasticismo na Arquitetura só foi publicado em 1946 quando ele já 

havia morrido. Mondrian escreve assim, Mondrian: 

Nossa época, isto é o futuro, exige o puro equilíbrio, e só 
há um caminho para alcançá-lo. Existem infinitas 
maneiras de se expressar a beleza, mas a pura beleza, a 
expressão plástica do puro equilíbrio, mostra-se apenas 
através de meios puros de expressão plástica. Essa é 
uma das leis mais importantes do neoplasticismo para a 
construção da casa, da rua e, portanto, da cidade. Mas 
apenas os meios puros de expressão plástica não 
bastam para produzir a expressão neoplasticista: eles 
devem ser compostos de tal maneira que percam a sua 
individualidade e, por meio de uma contraposição 
neutralizante e aniquiladora, formem uma unidade 
inseparável. (2008, p.166).  

 

 A partir daí, o artista lista os seis princípios do Neoplasticismo utilizando 

conceitos geométricos: 

1) O meio de expressão plástica deve ser o [plano 
retangular] ou o [prisma], em uma cor primária (vermelho, 
azul ou amarelo) ou em uma não cor (branco, preto ou 
cinza). Na Arquitetura, o espaço vazio vale como não cor. 
A matéria desnaturalizada pode ser considerada como 
cor. 

 2) É necessária a equivalência em dimensão e cor dos 
meios da expressão plástica. Se forem diferentes em 
dimensão e cor, devem ter um mesmo valor. Em geral, o 
equilíbrio indicado para grande superfície de não-cor ou 
espaço vazio é uma pequena superfície de cor ou 
matéria. 

3) A dualidade contraposta no meio de expressão plástica 
é igualmente exigida na composição. 

4) O equilíbrio invariante é atingido por meio da relação 
da posição e é expresso plasticamente pela [linha reta] 
(delimitação do meio puro de expressão plástica) em sua 
contraposição principal, isto é, perpendicular. 

5) O equilíbrio que neutraliza e anula os meios puros de 
expressão surge através das relações de [proporção], na 
qual aqueles meios estão dispostos e realizam o ritmo 
vivo. 

6) A repetição natural [a simetria] deve ser anulada. (Ibid, 
p.166): 
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     Obras da arquitetura Neoplasticista do grupo De Stijl 

 

             FIGURA 44 - Mies Van der Rohe. Pavilhão da   Alemanha.  Barcelona, 1929. 

 

                                                   fonte: Zaleski Filho (2005, p. 306) 

 
                                      FIGURA 45 - Theo Van Doesburg .Café L‟Aubette (1927) – Van Doesburg  
                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 fonte: https://histarq.wordpress.com/2011/12/18/aula-5-de-stijl-1918-1927/ acesso 23 jan 18 
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                                                                     FIGURA 46 - Café de Unie – Desenho 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    fonte: https://br.pinterest.com/pin/435864070173164717/?lp=true  acesso 23 jan 18  

                                      FIGURA 47 - Café de Unie – Rotterdam – 1925 

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: https://nl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_De_Unie acesso 23 jan 18 
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FIGURA 48 - Prefeitura de Haia coberta por réplicas das obras de Mondrian – maio 2107 

Homenagem ao centenário do movimento De Stijl - Madje Vollaers e Pascal Zwart, do Studio VZ. 

 

 

         https://www.hypeness.com.br/2017/03/a-maior-replica-de-mondrian-do-mundo-deixou-esta-cidade-holandesa-    
mais-colorida/ acesso em 1 fev 18 

 

# A Bauhaus. 

Da junção da Academia de Belas Artes com a Escola de Artes Aplicada 

de Weimar na Alemanha foi criada a escola de artes aplicadas e arquitetura 

que tinha a articulação entre arte e artesanato como um de seus objetivos. Foi 

fundada em 1919 por Walter Gropius (1883 – 1969) que unificou arquitetura, 

escultura, pintura e desenho industrial. Bauhaus significa “haus” “casa”, bauen “ 

“para construir”. Identifica o espírito do programa da escola com a ligação do 

aprendizado e o fazer artístico. Ela revolucionou o design moderno buscando 

formas e linhas simplificadas definidas pela função do objeto. A escola foi 

fechada por Adolf Hitler em 1933.  

A Bauhaus teve durante sua existência três fases, com sedes diretores e 

projetos diferentes. Gropius ficou no comando até 1927 e esse período é 

conhecido como “anárquico expressionista” e sua proposta unificadora 

afrontava várias tradições. Sobre a Bauhaus, Gropius escreveu que: 
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O que a Bauhaus propôs na prática, foi uma comunidade 
de todas as formas de trabalho criativo, e em sua lógica, 
interdependência de um para com o outro no mundo 
moderno. Nosso princípio orientador era o de que nosso 
impulso plasmador não era um caso intelectual nem 
material, mas simplesmente parte integral da substância 
vital de uma sociedade civilizada. Nossa ambição 
consistia em arrancar o artista criador de seu 
distanciamento do mundo e restabelecer sua relação com 
o mundo real do trabalho, assim como relaxar e 
humanizar, a atitude rígida, quase exclusivamente 
material do homem de negócios. Nossa concepção sobre 
a unidade fundamental de toda criação no tocante ao 
mundo em si opunha-se diametralmente a ideia de l’art 
pour l’art e a filosofia ainda mais perigosa da qual se 
originava, isto é, a do negócio como uma finalidade em si. 
(1972. p.32) 

Gropius continua explicando o ideal da Bauhaus desse modo: 

É da apaixonada participação nesses debates que deriva 
o interesse vivo da Bauhaus pelo processo de 
configuração de produtos técnicos e pelo 
desenvolvimento orgânico de seus produtos de 
manufatura. Isto levou ao falso conceito de que a 
Bauhaus constituía a apoteose do racionalismo. Na 
verdade, estávamos muito mais ocupados em explorar e 
fixar o território que é comum às esferas técnicas e 
formais, em estipular onde ficam seus limites. 
Estandardização da maquinaria prática da vida não 
significa robotização do indivíduo, mas, pelo contrário, um 
alívio de um lastro supérfluo de sua existência, para que 
ele possa desenvolver-se mais livremente em um nível 
superior. Com demasiada frequência, porém, nossas 
pretensões foram mal compreendidas, e ainda hoje o 
são, isto é, ainda se interpreta o movimento Bauhaus 
como uma tentativa de criar um estilo e ainda se vê, em 
cada construção, e em cada objeto que não exibam 
ornamentos e não se apoiem em um estilo histórico, 
exemplos desse imaginário “estilo Bauhaus”. Isto é 
exatamente o oposto daquilo que pretendíamos. A meta 
da Bauhaus não consistia em propagar um “estilo” 
qualquer, mas sim exercer uma influência viva no 
“design” (gestaltung). (Ibid, p.32) 

 

E conclui seu pensamento do seguinte modo: 

Um “estilo Bauhaus” significaria cair num academicismo 
estéril e estagnado, contra o qual precisamente criei a 
Bauhaus. Nossos esforços visavam a descobrir uma nova 
postura, que deveria desenvolver uma consciência 
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criadora nos participantes, para finalmente a levar a uma 
nova concepção de vida. Que eu saiba a Bauhaus foi a 
primeira instituição do mundo que ousou apresentar este 
princípio em um programa de ensino definido. A 
formulação desse programa foi antecedida de uma 
análise das condições de nossa era industrial e de suas 
corrente básicas. (Ibid, p.33)  

Hannes Meyer assumiu até 1929, com a escola já na cidade de Dessau.  

Para ele, o processo de construção tinha de incluir as necessidades 

humanas – biológicas, espirituais, físicas e intelectuais. Então o funcionalismo 

e o conforto passaram a ser prioridade a partir desse momento. Sob sua 

direção o design industrial ganhou destaque na Bauhaus. 

                                    FIGURA 49 - Escola Bauhaus em Dessau, Alemanha 

 

 

 

 

 

                                                    

                                      

                     

                        https://www.archdaily.com.br/br/890329/as-mulheres-esquecidas-da-bauhaus acesso 1 fev 18 

Mies van der Rohe o substituiu em Berlim. Admirador do estilo 

neoclássico, converteu-se à simplicidade da Bauhaus. É dele a frase “menos é 

mais”. É um dos mais famosos arquitetos do século XX e alcançou fama por 

usar muito vidro e aço em seus projetos. 

A Bauhaus propôs o uso de novos materiais pré-fabricados; 

simplificação dos volumes e geometrização das formas e predomínio de linhas 
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retas; paredes lisas e, na maior parte das vezes, brancas, eliminando a 

decoração; coberturas planas, transformadas em terraços; amplas janelas, em 

fita, ou fachadas de vidro; eliminação das paredes internas. 

Na sequência temos a obra de Niemeyer com reflexões sobre a curva, o 

concreto armado e Matemática que a acompanha. 
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____________6 - A CURVA: NIEMEYER, LE CORBUSIER, O 

CONCRETO ARMADO E A MATEMÁTICA 

 

Oscar Niemeyer (1907-2012) é sem dúvida um dos principais arquitetos 

da arquitetura moderna da história. Criou vários prédios em Brasília e possui 

mais de 600 projetos em todo o mundo. É um dos maiores representantes da 

arquitetura moderna.  

Sua marca é o uso da linha curva na arquitetura que foi viabilizada 

graças ao concreto armado o que tornou seu estilo inconfundível.  

Nasceu no Rio de Janeiro no bairro de Laranjeiras, em 15 de dezembro, 

filho de Oscar Niemeyer Soares e Delfina Ribeiro de Almeida. 

É interessante o comentário que Niemeyer faz sobre seu nome, 

associando-o com a nossa diversidade cultural: 

 

Vou começar dizendo que o meu nome deveria ser Oscar 
Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares. Ribeiro e 
Soares nomes portugueses, Almeida árabe e Niemeyer 
alemão. Sou, portanto, com satisfação um mestiço, como 
mestiços são a maioria dos meus irmãos brasileiros. 
(2000, p. 7). 

 

Casou-se com Annita Baldo em 1928 e teve sua única filha, Anna Maria 

Niemeyer. Gostava de desenhar e o desenho o levou à arquitetura. Quando 

pequeno, ficava com o dedo no ar desenhando e quando a mãe lhe perguntava 

o que estava fazendo, respondia com a maior naturalidade:  

- Desenhando mãe! 

Concluiu em 1934, o curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas 

Artes e começa a trabalhar, sem remuneração, no escritório dos arquitetos 

Lúcio Costa e Carlos Leão. À época comentou, Pop&Arte (2012): “Resisti, não 

queria, como a maioria dos meus colegas, me adaptar a essa arquitetura 

comercial que vemos por aí. Preferi trabalhar, gratuitamente, no escritório onde 

esperava encontrar as respostas para minhas dúvidas de estudante de 

arquitetura.”  
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  Em 1936, foi designado para colaborar com o arquiteto suíço, Le 

Corbusier, que participava do projeto do Ministério da Educação do Rio de 

Janeiro. 

                          FIGURA 50 -Palácio Capanema – Ministério da Educação e Cultura – Rio de Janeiro 1936 

 

                                                fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

                                                     FIGURA 51 - Palácio Gustavo Capanema – Planta baixa 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                              

                                   fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

A obra do Berço surge em 1937, projetada junto com Le Corbusier. 

Grande destaque arquitetônico para a época a construção em concreto armado 
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onde fazem parte do projeto os pilotis, o terraço jardim e o brise-soleil que é 

uma expressão francesa cuja tradução seria quebra-sol para impedir a 

incidência solar no interior do edifício. Foi um dos principais elementos 

compositivos da arquitetura moderna e sua invenção é atribuída a Le 

Corbusier. O berço era uma obra de assistência social dirigida pelas amigas 

Marianna Sodré e Lysia Cezar de Andrade prima de Niemeyer no bairro de 

Laranjeiras que oferecia à comunidade carente serviços, ambulatorial, pré-natal 

e puericultura entre outras coisas. 

    

 

 

FIGURA 52 - Obra do 

Berço - planta baixa - 

fonte: 

http://g1.globo.com/oscar-

niemeyer/platb/ acesso 1 

fev 18 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 53 - Obra do Berço – Lagoa     

Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro fonte: 

http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ 

 

 

 

Na época referindo-se a Le Corbusier, Niemeyer declarou: “Naquela 

época ainda caminhávamos na periferia da sua arquitetura. Tínhamos lido sua 
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obra excepcional como sagrado catecismo, mas ainda não estávamos, como 

se verificou, integrados nos seus segredos e minúcias”. Pop&Arte (2012). 

 Em 1938 viaja para Nova Iorque com Lúcio Costa para projetar o 

Pavilhão do Brasil na feira mundial ocorrida naquela cidade. 

                                                          FIGURA 54 - Pavilhão de Nova Iorque – 1939 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                    fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

Em 1940, Niemeyer conhece o prefeito de Belo Horizonte, Juscelino 

Kubitschek, que o convida a realizar seu primeiro grande projeto, o Conjunto da 

Pampulha, formado por um Cassino, a Casa de Baile, o Clube e a Igreja de 

São Francisco de Assis ou Igreja da Pampulha. Sobre esse projeto declara: 

“Era um protesto que eu levava como arquiteto, de cobrir a igreja da Pampulha 

de curvas, das curvas mais variadas, essa intenção de contestar a arquitetura 

retilínea que então predominava.” Pop&Arte (2012). Aí a curva invade 

definitivamente a vida e obra de Niemeyer.  

 

 
 
 
FIGURA 55 - Igreja de São Francisco de Assis 1940 - 
Pampulha – Belo Horizonte e Oscar Niemeyer – 
fonte: https://www.brasil247.com 

                                                 

 

 

           

 
 
 
 
FIGURA 56 - Croqui do Complexo da Pampulha 
1940 - fonte: http://g1.globo.com/oscar-
niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18. 
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Oscar ingressa no Partido Comunista brasileiro e declara:  

Fui sempre um revoltado. Da família católica eu 
esquecera os velhos preconceitos, e o mundo parecia-me 
injusto, inaceitável. Entrei para o partido comunista, 
abraçado pelo pensamento de Marx que sigo até hoje. 
Pop&Arte (2012). 
 

Participa em 1947 do Comitê Internacional de Arquitetos que projetou a 

Sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Realiza nesse período os projetos 

da Casa Edmundo Cavanelas, em Petrópolis, do prédio do Banco Nacional 

Imobiliário, e a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, em Belo Horizonte. 

Em 1950 é publicado, em Nova York, o livro „The work of Oscar 

Niemeyer‟, de Stamo Papadaki. O trabalho ajuda a divulgar seu nome no 

exterior. 

                                                FIGURA 57 - Livro O trabalho de Oscar Niemeyer – 1950 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                        

                                             fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

O edifício Copan é projetado na cidade de São Paulo, em 1951, e se dá 

início também ao projeto de construção do Parque do Ibirapuera para a 

comemoração de 400 anos de São Paulo: É bastante significativa a reflexão do 

arquiteto nesse período: “Não é o ângulo reto que me atrai. O que me atrai é a 

curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu País, no 

curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida.” 

Pop&Arte (2012). 
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                           FIGURA 58 - Croqui de Edifício Copan – 1951 – São Paulo                             
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                                fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

 

 

 

 

 

                                                  FIGURA 59 - Edifício Copan em construção – São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                       

 

 

                                              fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 
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FIGURA 60 - Primeiro Projeto para o Parque do Ibirapuera do Grupo de arquitetos liderado por Oscar     Niemeyer, 1952. 

 

                                             fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

Em 1954 fez sua primeira viagem à Europa, convidado a participar da 

Exposição Internacional de Arquitetura de Berlim, na qual estavam presentes 

Max Taut e Walter Gropius. Uma reflexão desse período é:  

 

A vida é importante; a arquitetura não é. Até é bom saber 
das coisas da cultura, da pintura, da arte. Mas não é 
essencial. Essencial é o bom comportamento do homem 
diante da vida. Pop&Arte (2012). 
 
 

Em 1956, convidado pelo Presidente da República Juscelino Kubitschek 

e realizou vários projetos para a cidade de Brasília, a nova capital do Brasil. 

Entre eles, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, o 

Congresso Nacional, a Catedral, a Praça dos Três Poderes, o Superior Tribunal 

Federal e o Teatro Nacional. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. 
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                            FIGURA 61 - Juscelino Kubitschek (1902 – 1972) e Niemeyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 

                                         fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

Uma reflexão de Niemeyer sobre esse período: “Desse período guardo 

as melhores recordações, desde Darcy Ribeiro, que criou a Universidade de 

Brasília, superando todos os obstáculos, até os professores que o seguiram e 

com ele colaboraram com a mesma dedicação e idealismo”. Pop&Arte (2012).  

            FIGURA 62 - Catedral metropolitana Nossa Senhora Aparecida – Brasília – esboço 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

                                        FIGURA 63 - Catedral metropolitana Nossa Senhora Aparecida – Brasília 

 

 

 

 

        

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                fonte:http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 1 
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                                  FIGURA 64 - Congresso Nacional – Brasília – esboço 

    

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 

 

                                                           FIGURA 65 - Congresso Nacional – Brasília  

                                                      

                                          http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 1 fev 18 
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                                                         FIGURA 66 - Palácio da Alvorada - Brasília – esboço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

 

                                                  FIGURA 67 - Palácio da Alvorada – Brasília 

                                               

 

                                     fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 
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                                          FIGURA 68 - Palácio do Planalto – Brasília – esboço 

           

 

  

                                                fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

                                                            

                                                         FIGURA 69 - Palácio do Planalto – Brasília 

 

                                         fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 
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                                       FIGURA 70 - Praça dos três Poderes – esboço  – Brasília 

                                               fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

                                           FIGURA 71 - Praça dos três Poderes – Brasília 

                                               fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 
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Ainda sobre Brasília Niemeyer comenta:  
Os caminhões de operários vinham de toda parte 
querendo colaborar, pensando que iam encontrar a terra 
da promissão. E estão lá nas cidades satélites, tão 
pobres quanto antes. “Não basta fazer uma cidade 
moderna; é preciso mudar a sociedade.” Pop&Arte 
(2012). 
 

Após a inauguração da capital, lançou no Rio de Janeiro o livro „Minha 

experiência em Brasília”. Sobre o livro comenta: não se trata de livro com 

pretensões históricas ou literárias, mas da experiência de um arquiteto que 

durante três anos acompanhou com amor e interesse a construção da cidade, 

procurando contribuir para essa obra justa e necessária”. Pop&Arte (2012). 

Após o golpe militar de 1964, é impedido de trabalhar e se exila na 

França voltando ao nosso país em 1979. Algumas reflexões desse período:  

-E veio o golpe de Estado e essa ditadura que durante 20 
anos ocupou o país, oprimindo, torturando, matando os 
que lutaram heroicamente pela liberdade e pela 
democracia. 
-Espero que Brasília seja uma cidade de homens felizes: 
homens que sintam a vida em toda sua plenitude, em 
toda sua fragilidade; homens que compreendam o valor 
das coisas simples e puras um gesto, uma palavra de 
afeto e solidariedade. 
-A Arquitetura não muda nada. Está sempre do lado dos 
mais ricos. O importante é acreditar que a vida pode ser 
melhor. Pop&Arte (2012) 

 

Projetou a partir de então, outras obras, entre elas os prédios dos 

Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs, o Sambódromo no Rio de 

Janeiro o memorial JK em Brasília, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, 

o Memorial da América Latina em São Paulo e o Parque Dona Lindu no Recife. 

 

FIGURA 72 - Centro Integrado de Escola Pública CIEP – Rio 

de Janeiro – esboço 

fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 

18 

 

 

 

 

 

 

                                   FIGURA 73 - Centro Integrado de Escola Pública  - CIEP – Rio de Janeiro 
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                                                              fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

 

                                                   FIGURA 74 - Sambódromo – Passarela do Samba – Rio de Janeiro – esboço 

                                                             

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                           fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 
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                                               FIGURA 75 - Sambódromo – vista área 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                               

                                                              

  

 

 

 

 

                                      

                                      fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

 

O museu de Arte Contemporânea faz parte do Caminho de Niemeyer em 

Niterói. E é formado por um conjunto de sete obras na orla da cidade. 

 

                                    FIGURA 76 - Museu de Arte Contemporânea – MAC – Niterói – esboço 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 
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FIGURA 77 - Niemeyer e o MAC – Niterói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

                                                         fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

                                                          FIGURA 78 - Memorial da América Latina – São Paulo – esboço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                             fonte: http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 

                                         FIGURA 79 - Memorial da América Latina – São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    fonte:http://g1.globo.com/oscar-niemeyer/platb/ acesso 5 fev 18 
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Em 1988 recebeu o Prêmio Pritzker considerado o Nobel de Arquitetura 

e em 1996, o Prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza. 

Ficou viúvo em 4 de outubro de 2004. Em 2006, casou-se com Vera 

Lúcia Cabreira. Em 2007 comemorou seu centenário e foi condecorado com a 

Medalha do Mérito Cultural do Brasil. 

Oscar Niemeyer faleceu no Hospital Samaritano, no bairro do Botafogo, 

Rio de Janeiro, no dia 5 de dezembro de 2012. 

No Parque Dona Lindu em Recife, na praia de Boa Viagem, Niemeyer 

realizou um de seus últimos projetos, que foi inaugurado em 2011.              

                                                    FIGURA 80  - Parque Dona Lindu – projeto  

                                          fonte: http://www.niemeyer.org.br/obra/pro610 acesso 1 mar 18 

 

Como fazia em todos os projetos Niemeyer escrevia um texto para 

explicar seu pensamento em relação ao mesmo. Achava que desse modo o 

projeto se tornaria mais claro para todos inclusive ele. Lembrando que esse 

procedimento era utilizado por Mondrian. 

 

Sobre o Parque Dona Lindu, Niemeyer escreveu:  

 

PARQUE DONA LINDU 
ANO: 2006 
LOCAL: RECIFE 
PAÍS: BRASIL - BRA 
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DESCRIÇÃO: 
"O projeto deste teatro estabelece uma pausa neste 
correr de prédios que variam entre quatro e dez 
pavimentos a desmerecer a maioria das praias 
brasileiras. 
É claro que tudo começou em função do poder imobiliário 
e sua ânsia invencível de lucro sem o menor respeito 
pelas mais primárias regras de correção e bom gosto. 
Isso sem falar do aspecto urbanístico que essas avenidas 
litorâneas apresentam, quando, destinadas a tráfego 
mais intenso, cortam, a ligação mais íntima da cidade 
com as praias. 
É a preocupação de obras suntuosas que explica tudo 
isso, impedindo, como seria mais agradável, que a cidade 
e as praias constituíssem um conjunto mais harmonioso, 
com praças e jardins a enriquecê-lo. (2009, p.90). 

 
 

E continua, sua crítica a cidade contemporânea em misto de poesia, 

estupefação com um pouco de Matemática. 

 

No caso do teatro do Recife a solução que propomos 
evita a repetição das velhas avenidas litorâneas a que me 
referi, criando uma separação rígida retilínea que as 
construções de mau gosto ajudam a empobrecer. A uma 
distância de 200 m o teatro vai impedir tanto desacerto. 
Numa grande área ajardinada serão situados o teatro, o 
prédio de apoio com escritórios, lojas etc., o salão de 
exposições, e um mirante, que, a 20 m de altura, dará 
aos visitantes uma visão panorâmica extraordinária. 
Outros aspectos curiosos o visitante vai encontrar. 
Primeiro, a maneira simples e lógica com que uma rampa 
suave o leva até ao foyer do teatro, onde uma grande 
parede de vidro o separa da platéia. E do palco, que mais 
adiante, permite vislumbrar, surpreso, ele pensa como foi 
fácil realizar esse pequeno trajeto, que termina 
naturalmente próximo ao local donde partiu. 
Acostumado a projetar teatros, conhecendo como os 
problemas de acesso - obrigando a rampas e escadas - 
são difíceis de resolver, sinto que uma lição de 
arquitetura estou oferecendo neste projeto. E me agrada 
mais ainda saber que a abertura do palco para o exterior 
foi também uma contribuição minha, nunca antes 
adotada. 
Sorrio para o meu amigo Luiz Otávio, que me acompanha 
neste trabalho, da falta de modéstia inesperada, mas 
confesso que este projeto me agrada particularmente. 
Continuo olhando a planta do teatro, e o palco abrindo 
para o exterior me faz sorrir satisfeito.  
Olho novamente o conjunto deste projeto de que o teatro 
é o elemento principal. Vejo os outros edifícios; sinto que 
a vista para o mar está livre, como eu desejava, que o 
prédio da administração e lojas e o salão de exposições 
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estão bem localizados, que o restaurante será um novo 
atrativo neste lugar magnífico, que, em boa hora, o 
Prefeito João Paulo Lima e Silva resolveu aproveitar, 
transformando-o num centro de cultura e lazer da melhor 
qualidade." (Ibid, p.90). 

 
                 FIGURA 81 - Parque Dona Lindu e a Praia na Praia de Boa Viagem – Recife – Pernambuco 

 fonte: divulgação/ facebook Parque Dona Lindu acesso 1 março 2018 

                                                             FIGURA 82 - Memorial do retirante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

      fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Parque_Dona_Lindu_-_Recife-PE_-_Brasil.jpg 1 março 18 

 

Duas mulheres têm seus nomes parque no Parque Dona Lindu. Uma dá 

nome ao parque e a outra a galeria de arte. Nascidas na mesma cidade, 

Garanhuns, com vidas bem diferentes tem em comum o protagonismo feminino 

e a transformação. Janete Costa, arquiteta e designer pernambucana, 

representa a mulher que revolucionou pelos traços e cores apresentando 

Pernambuco ao mundo, Dona Lindu, Eurídice Ferreira de Melo, representa a 

mulher nordestina, sem posses e educação formal, que levou Pernambuco à 

presidência do país, por meio seu filho Luís Inácio Lula da Silva. 
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  FIGURA 83 - Eurídice Ferreira de Melo                                  FIGURA 84 - Janete Costa (1932 – 2008)  
 
                 Dona Lindu (1915 – 1980)                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
       fonte:www.institutolula.org/vida-de-lula                      fonte: https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2016/10/12  
                   acesso 1 março 2018                                                        /janete-costa-1932- acesso 1 março 18  
     

 
#O silêncio Geométrico e a Matemática em Niemeyer 
 
O poema da curva em três versões: 
 
                                         FIGURA 85 – Poema da curva 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                    

            

 

 

 

               http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/oscar-niemeyer-poema-da-curva/ acesso 1 mar 18 
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                                       FIGURA 86 – Poema da curva 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                        

 

 

                   http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/oscar-niemeyer-poema-da-curva/ acesso 1 mar 18 

               

                Não é o ângulo reto que me atrai 

 

           Nem a linha reta, dura, inflexível, 

 

                                criada pelo homem. 

 

O que me atrai é a curva livre e sensual, 

 

     A curva que encontro nas montanhas 

  

                                            Do meu país, 

 

                No curso sinuoso dos seus rios, 
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                                    nas ondas do mar, 

 

                   no corpo da mulher preferida. 

 

             De curvas é feito todo o universo, 

            

                    O universo curvo de Einstein 

 

É assim que aparece na segunda página o poema do livro “As curvas do 

tempo: memórias” de Oscar Niemeyer (1998). Na realidade vem de uma 

entrevista dada por Niemeyer, fala que se transformou em um texto famoso e 

nesse livro recebeu o nome de poema da curva. É talvez um dos únicos 

momentos em que o arquiteto se refere formalmente a conceitos matemáticos. 

Vale-se das metáforas para se referir as linhas curvas, como por exemplo, 

utilizando o corpo da mulher preferida ou as montanhas para se referir a elas. 

Niemeyer sempre mostrou o “silêncio matemático” ou geométrico. Esse 

“silêncio” não era o único. 

Pereira escreve sobre isso, assim: “O discurso de Oscar Niemeyer, 

como todo discurso ideológico, é um discurso lacunar, isto é, omite, consciente 

ou inconscientemente, os argumentos ou explicações complementares ou 

contraditórias”. (1997, p.114) 

Continua comentando que um trabalho está ligado à ideologia não tanto 

pelo que diz, mas pelo que deixa de dizer e que no silêncio significativo de um 

texto, nos seus intervalos e ausências, que a presença da ideologia se faz 

sentir mais positivamente. Nesses silêncios que o crítico ou o pesquisador deve 

obrigar o pesquisado a “falar”. 

Sobre como dar uma das interpretações sobre esse discurso lacunar ou 

silêncio geométrico, Pereira diz: 

As curvas de Oscar são parentes próximas das 

curvas que se fecham, invocando a beleza dos 
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círculos da geometria de Platão, do tempo curvo de 

Hawking, da obsessão sensível de Paulo Valéry com 

sua serpente mordendo a própria cauda. 

(Ibid,p.124). 

Por meio de metáforas, Pereira interpreta o silêncio geométrico de 

Niemeyer e a Matemática que o acompanha: a geometria de Platão limitava-se 

às figuras perfeitas que só existiriam na imaginação e assim também o círculo; 

Valéry tinha como ícone a serpente mordendo a própria cauda, cuja uma das 

interpretações dadas a ela é de simbolizar a sabedoria, além do interesse que 

ele tinha por matemática e da curiosidade intelectual que deixou registrada em 

duzentos e sessenta e um cadernos; Stephen Hawking tem ligadas a si ideias 

de um espaço-tempo curvo.    

                                  FIGURA 87 – O silêncio geométrico de Niemeyer 

 

 

 

 

                                                                      fonte: arquivo do autor 

Niemeyer sempre teve junto a si um engenheiro calculista responsável 

pelo setor de cálculo nas estruturas das construções como, esforços e 

deformações. E em seguida dimensionar estruturas e materiais necessários 

para que a edificação não fique comprometida. Joaquim Cardozo, homem da 

ciência, homem das artes, de espírito inquieto e alma brasileira, foi o calculista 

de Niemeyer durante a construção de Brasília. 
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Sobre ele, Niemeyer declarou:  

... Quando o engenheiro especializado em cálculos 
atualiza seus conhecimentos profissionais, quando está a 
par de todos os avanços da técnica da construção, 
quando ele abandona as regras e as normas limitativas 
para especular somente sobre os problemas colocados 
pelo concreto armado, porque descobriu que é a melhor 
maneira de evoluir; quando ele conhece não só a 
profissão, mas também as artes visuais e a verdadeira 
arquitetura - o que, aliás, é raro -, enfim, quando ele 
consegue se entusiasmar não só pelo problema técnico a 
solucionar, mas também pelo sentido artístico e criador 
da obra para a qual colabora, então sua associação com 
o arquiteto torna-se fecunda e positiva". "Ao longo da 
minha vida profissional, tive o privilégio de encontrar esse 
complemento essencial na colaboração amiga e superior 
de Joaquim Cardozo. Ele está sempre decidido a 
encontrar a solução justa para cada problema. Uma 
solução que preserva a forma plástica sob todos os seus 
aspectos, quaisquer que sejam as dificuldades possíveis, 
porque ele tem, como eu, a certeza de que para se 
transformar em uma obra de arte, a arquitetura deve, 
antes de mais nada, ser bela e marcada de um espírito 
criador. (1986, pp.52-53). 

Se foi Niemeyer quem criou essa proposta arquitetônica, quem a 

materializou foi Cardozo por meio da Matemática, entre outras. É dele esse 

depoimento no qual procuraria, tal como Lúcio Costa, uma explicação para 

esse cenário imaginado por Niemeyer, quando em 1962, no discurso como 

paraninfo, na solenidade de colação de grau dos concluintes da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade do Recife. O tema foi “Algumas ideias novas sobre 

arquitetura”, pensando sobre a arquitetura que se fazia, discursou, Pereira 

escreveu:  

Presente-se, (...), uma tendência para a fuga, para o 
abandono dos antigos compromissos com as curvas e 
superfícies algébricas, para se situar no campo da 
geometria finita – (...) - para se voltar á intuição de uma 
geometria natural, valendo pelas qualidades imanentes e 
não por dispositivos sobre elas constituídos. Não mais 
uma geometria cartesiana – mas uma outra mais 
moderna... [São](...)superfícies imaginárias e sentidas 
como simples e originais expressões estéticas,” (1997, 

p.166): 
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                                                        FIGURA 88 - Joaquim Cardozo (1997 – 1978) 

 

 

 

 

 

fonte:http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/165/a-historia-do-engenheiro-e-calculista-joaquim-cardozo-67588-

1.aspx acesso 1 março 18. 

Em outra fala sobre a construção do Congresso Nacional em Brasília, no 

texto “Curvas, Superfícies e Arquitetura” temos trechos de Joaquim Cardozo 

refletindo sobre a Matemática que acompanha Niemeyer: 

Cidade: Brasília, Brasil 

Ano: 1960 

Curvas no Projeto: Elipsóide (Câmara), Parabolóide de 
revolução (Senado) 

Descrição e Motivação: O edifício do Congresso Nacional 
em Brasília é composto por duas cúpulas, uma para o 
Senado Federal e outra para a Câmara dos Deputados. A 
primeira, cuja concavidade aponta para baixo, possui a 
forma de um parabolóide de revolução. A segunda, que 
Niemeyer queria que parecesse pousada na laje, 
apresentou um desafio mais robusto para o engenheiro 
Joaquim Cardozo. A primeira ideia foi utilizar um 
parabolóide de revolução gerado por uma parábola de 5º 
grau, mas com uma tangência de segunda ordem sobre a 
laje, mas as equações resultantes se mostraram 
excessivamente complexas. A opção, então, foi 
segmentar a cúpula em três trechos, de baixo para cima: 
elipsóide de revolução, calota esférica e tronco de cone. 
Joaquim Cardozo destaca que as superfícies possuem 
em comum a métrica da superfície de Liouville, 
ds2=[σ(u)+τ(v)].(du2+dv2), pois são superfícies de 
revolução. Ver Figura 66. (2012. p.1). 
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A seguir, por meio das considerações do Capítulo 7 complementadas 

pelos anexos 3 e 4, são apresentados projetos didáticos realizados durante a 

realização da pesquisa para o doutorado. 
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___________7- MONDRIAN, REFLEXÕES E APROXIMAÇÕES E OS 

ESPAÇOS DA CIDADE E A MATEMÁTICA: PROJETOS DE EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

  Como professor do curso de Pedagogia da Universidade Cidade 

de São Paulo, situada à Rua Cesário Galeno 475 no bairro do Tatuapé em São 

Paulo trabalho com os segundos, terceiros e quartos semestres lecionando 

Fundamentos Metodológicos do Ensino de Matemática I e II. Nos anos de 2016 

e 2017, durante a realização do Doutorado em Educação Matemática nesta 

universidade, tive a oportunidade de propor projetos pedagógicos que tivessem 

ligação com a pesquisa proposta nesta tese. Entre eles, “Mondrian, Reflexões 

e aproximações – um relato de experiências em Educação Matemática” que foi 

apresentado no XXI Encontro Paulista de Educação Matemática e premiado 

com o Mérito Acadêmico no II Encontro da Cruzeiro do Sul Educacional em 

2017. O tema desse encontro foi “Práticas Inovadoras em Metodologias 

Ativas”. Também o projeto “Os espaços da cidade e a Matemática”, que 

explora o que a Matemática nos ensina nos espaços da cidade. Estes projetos 

foram realizados com a participação de aproximadamente 700 alunas(os) cada. 

Eles são apresentados nos anexos 3 e 4, e nos anexos 1 e 2 apresenta-se as 

cronologias ou os tempos de Mondrian e Niemeyer. Por meio desses projetos 

tive a oportunidade de oportunizar a essas alunas(os) o encontro com temas 

que não faziam parte do seu cotidiano e fazê-las(os) refletir sobre alguns dos 

objetivos  dessa pesquisa.  

                              FIGURA 89 – Mérito Acadêmico Metodologias Ativas – Grupo CRUZEIRO DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         fonte: arquivo do autor 
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Finalmente no capítulo 8 apresentam-se as reflexões finais da tese que 

consideramos ideias iniciais para novas pesquisas e trabalhos. 
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____________8 – MINHAS REFLEXÕES 

 

 É indefinível a sensação de se chegar, com o término da tese, ao fim de 

um caminho que está apenas começando, pois, acreditamos que novas 

reflexões, pesquisas poderão dar sequência às aqui apresentadas.  

Agora nas “Minhas Reflexões” que propositalmente não escrevi “finais” 

vou pedir licença a todos os autores, professores e alunos que de alguma 

maneira participaram dessa poesis – poema coletivo, sendo poema utilizado no 

sentido de construção – para usar ideias, reflexões e conclusões que neste 

pequeno texto serão as ideias de todos nós. 

E porque poema – construção -? Quando se pergunta a um estudante se 

a “fórmula de resolução da equação do segundo grau” é uma poesia, logo se 

segue uma afirmação negativa. Quando se pergunta se é a fórmula é uma 

metáfora a estranheza é maior ainda. E quando se pergunta se a fórmula é 

Arte, a conversa quase que termina. 

O mesmo acontece quando se pergunta, por exemplo, sobre se 

Mondrian e Niemeyer fizeram Matemática. A estranheza é grande, pois a 

maioria desconhece o Matema – sobreviver e transcender -. Nossa ideia não é 

no momento de encontrar responsáveis por situações como as citadas nem 

achar que com as situações didáticas propostas nessa pesquisa essa situação 

se resolverá. As reflexões deverão continuar.  

O mais importante, é que além dessa e de outras situações quaisquer, 

existe algo chamado “vida” e essa sim é que valerá a pena sempre e deverá 

ser exaltada.    

 Quando se escreve uma tese, tem que se ter a consciência que ela é 

somente um trabalho de pesquisa, que com suas limitações, sabe-se que na 

maioria das vezes ela ficará guardada em uma estante física ou virtual. 

 Sou otimista e acredito na força do acaso, as reflexões feitas aqui ficarão 

guardadas como em uma garrafa jogada ao mar. E quem sabe logo alguém as 

encontrará, e fará bom uso das mesmas. 
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 A cidade é uma utopia, e só existirá a cidade do futuro quando nela seus 

habitantes, todos diferentes entre si, sejam tratados com respeito. Na cidade de 

hoje não existe o caos e sim a ordem possível construídas por seres humanos 

que lutam contra todo tipo de adversidade. 

 Para a maioria dos habitantes da cidade não existem nem Mondrian nem 

Niemeyer. Esses habitantes não tiveram oportunidade de se preocupar com a 

transcendência, pois, mal conseguem lutar pela sobrevivência. 

 Os dois personagens principais desse trabalho, como sabemos, não 

podem e não devem ser excluídos do tempo em que viveram e de toda a 

influência recebida, e foram necessários recortes para que chegássemos até 

aqui para mostrar como a Matemática esteve ligada a maneira como 

construíram suas utopias de vida. 

 É interessante saber que, por exemplo, a Catedral de Brasília está 

acompanhada das superfícies regradas e que o Congresso Nacional recebe o 

acompanhamento da métrica da superfície de Liouville. 

Também saber que um quadro de Mondrian foi criado pensando em um 

ambiente tão puro e tão simples que é um atributo da estética da Matemática, a 

simplicidade.  

Esse trabalho foi baseado nas ideias de um teosofista que gostava muito 

de jazz e o outro comunista que gostava de estudar filosofia e cosmologia e 

que tinham em comum a paixão pelas mulheres e a utopia de um mundo mais 

igual. O poeta da reta e o poeta da curva. 

Caberá a nós por meio da Educação Matemática, dispondo da 

Etnomatemática, da Matemática Visual e das Metáforas entre outras, mostrar 

esse e outros espaços de reflexão sobre a vida por meio da Matemática e da 

Arte. 

 A reta e a curva são metáforas de Mondrian e Niemeyer, que 

fundamentalmente perseguem os mesmos objetivos por meio de suas utopias: 

-transformar a vida em arte e a arte em vida; 

-sermos pessoas mais simples no sentido material e espiritual;  
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-sermos iguais;  

E consequentemente a consequência disso será a PAZ em todos os sentidos. 
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ANEXO 1 - TEMPOS DE MONDRIAN  

 

1872 – nasce a 7 de março em Amersfoort, Holanda. 

1889 – conclui o curso de professor de Desenho para a escola primária e, três 

anos depois, para a secundária. 

1892 – em novembro, muda-se para Amsterdam; inscreve-se na Academia de 

Belas-Artes; vive algum tempo com os irmãos Carel e Luís no subúrbio de 

Watergraafsmeer; estuda teosofia. 

1904 – estabelece-se em Uden, na região de Brabante. 

1911 – vai para Paris, onde entra em contato com os cubistas. 

1914 – volta à Holanda e ali permanece durante toda a guerra. 

1915 – conhece o crítico, pintor e arquiteto Theo van Doesburg e depois o 

pintor Bart van der Leck, cuja “técnica exata” o influencia. 

1917 – surge De Stijl, onde publica vários ensaios sobre o abstrativismo puro; 

sete anos depois, corta relações com Doesburg, divergindo de sua orientação à 

revista. 

1920 – publica em Paris seu livro O Neoplasticismo. 

1930 – mundialmente famoso, integra o grupo Cercle et Carré. 

1938 – em setembro, próxima a guerra, refugia-se em Londres. 

1940 – instala-se em Nova York, protegido pelo colecionador Harry Holtzman. 

1942 – primeira exposição individual, realizada na Galeria Valentin Dudensing. 

1944 – morre em 1ª de Fevereiro em Nova York. (Zaleski Filho, p.166). 
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ANEXO 2 - TEMPOS DE NIEMEYER  

1907 - nasce Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, na cidade do Rio de 

Janeiro, em 15 de dezembro. 

1928 - termina curso secundário. Casa-se com Annita Baldo, filha de imigrantes 

italianos, com quem tem uma filha, Anna Maria. 

1934 - forma-se engenheiro arquiteto pela Escola Nacional de Belas Artes no 

Rio. 

1935 - 1936 - entra para o escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão no Rio. 

Acompanha estudos de Le Corbusier para a sede do Ministério da Educação e 

Saúde no Rio, marco da nova arquitetura brasileira. 

1937 - realiza seu primeiro projeto individual, o edifício da Associação 

Beneficente Obra do Berço, no Rio de Janeiro. 

1939 - Projeta com Lúcio Costa o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova 

York. 

1940 - conhece Juscelino Kubitschek o então prefeito de Belo Horizonte, e 

projeta o Conjunto da Pampulha. 

1945 - 1946 - ingressa no Partido Comunista Brasileiro (PCB). Convidado a dar 

um curso na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, tem seu visto de 

entrada cancelado. 

1947 - com permissão de estada nos Estados Unidos, vai a Nova York 

desenvolver projeto da sede da Organização das Nações Unidas (ONU). 
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1950 - 1951 - é publicado nos Estados Unidos o livro "The Work of Oscar 

Niemeyer", de Stamo Papadaki. Projeta parque do Ibirapuera e Edifício Copan, 

em São Paulo. 

1954 - viaja pela primeira vez à Europa e participa do projeto de reconstrução 

de Berlim, na Alemanha. Projeta o Museu de Arte Moderno de Caracas, 

Venezuela. 

1955 - 1956 - funda a revista Módulo. Faz parte do júri do concurso para 

escolha do Plano-piloto de Brasília. 

1957 - 1958 - projeta o Palácio da Alvorada em Brasília e os principais prédios 

da nova capital. 

1964 - viaja a Israel, quando é surpreendido pelo golpe militar no Brasil. 

Retorna em novembro, quando é chamado pelo Dops-Departamento de Ordem 

Política e Social -  para depor. 

1965 - viaja a Paris, na França, para exposição de sua obra no Museu do 

Louvre. 

1967 - 1968 - impedido de trabalhar no Brasil, se instala em Paris. Projeta a 

sede da Editora Mondadori, na Itália, e desenvolve diversos projetos para a 

Argélia. 

Anos 1970 - em protesto contra a guerra do Vietnã, desliga-se da Academia 

Americana de Artes e Ciências, na qual havia sido nomeado em 1964. Abre 

escritório na famosa avenida Champs-Élysées, em Paris, onde projeta a Bolsa 

de Trabalho de Bobigny e o Centro Cultural Le Havre. 

1983 - 1985 - projeta o Sambódromo do Rio. Retrospectiva de sua obra no 

Museu de Arte Moderna do Rio. Volta a desenvolver projetos em Brasília. 
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1987 - 1988 - recebe o Prêmio Pritzker de Arquitetura. Projeta Memorial da 

América Latina em São Paulo. 

1990 - desliga-se do PCB junto a Luiz Carlos Prestes. 

1991 - projeta o Museu de Arte Contemporânea de Niterói e o Parlamento da 

América Latina, em São Paulo. 

1996 - projeta o Monumento Eldorado Memória, doado ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Recebe o Prêmio Leão de Ouro da Bienal de 

Arquitetura de Veneza. 

1997 - 2000 - Série de exposições comemorando seus 90 anos. Diversos 

projetos realizados no país, como em Rio Claro, São João da Boavista e São 

Vicente (SP), São Luís (MA), Natal (RN), Itabira e Betim (MG), Santa Helena 

(PR), Goiânia (GO), Petrópolis e Maricá (RJ). 

2002 - 2003 - inauguração do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR). 

Primeiro projeto na Inglaterra, um pavilhão temporário da Serpentine Gallery, 

em Londres. 

2005 - inauguração do Auditório Ibirapuera, parte do projeto original do parque 

Ibirapuera. 

2006 - projeta o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. 

2006 - inicia obras do projeto do Centro Cultural Principado de Asturias, em 

Avilés, na Espanha. 

2009 - projeta novos edifícios para o complexo arquitetônico Caminho 

Niemeyer de Niterói. 
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2011 - inauguração do Parque Dona Lindu no Recife. 

2012 – morre em 5 de dezembro no Rio de Janeiro. (POP&ARTE – 2012). 
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Anexo 3 

                             FIGURA 90 – Logomarca do XIII Encontro Paulista de Educação Matemática 2017             

        fonte: https://www.sympla.com.br/xiii-encontro-paulista-de-educacao-matematica__112101 acesso 1 março 18 

MONDRIAN:  APRECIAÇÃO, REFLEXÕES E APROXIMAÇÕES – 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 
 
                    Dirceu Zaleski Filho3 

 
Resumo:  
Alunas do curso de Pedagogia da UNICID – Universidade Cidade de São Paulo 
– visitaram em 2016 no CCBB “Centro Cultural Banco do Brasil” em São Paulo 
a exposição “Mondrian e o movimento de STIL”. Esse grupo de pintores e 
arquitetos aproximou intencionalmente a Arte da Matemática. Posteriormente 
nas aulas de “Fundamentos Metodológicos do Ensino de Matemática” 
elaboraram um relatório com reflexões sobre a exposição com foco nessa 
aproximação e participam de uma socialização sobre a apreciação, reflexões 
individuais e aproximações entre a Matemática e a Arte de Mondrian e do 
grupo de STIJL. 

 
Palavras-chave: Matemática; Arte; Pedagogia; Metodologia; Educação. 

1. Introdução  

Ainda soa estranho para grande parte das pessoas ouvirem termos 

como “Arte e Matemática” ou “Matemática e Arte”, pois, para elas esses temas, 

ou melhor, essas áreas do conhecimento em princípio nada têm em comum, e 

em suas vidas escolares Pintura sempre foi Arte e Matemática foi sempre 

Matemática. Esse é o caso da maioria das alunas do curso de Pedagogia que 

quando perguntadas sobre o que para elas é Matemática respondem com 

grande convicção: 

-E número, são contas! 
                                                 
3
Universidade Cidade de São Paulo – dirceu.zaleski@unicid.edu.br 
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  A Matemática e a Arte em geral em afastaram-se em algum momento de 

nossa história e como está escrito no livro Matemática e Arte, (ZALESKI 

FILHO, 2013. p. 13) “[...] a Arte “afastou-se” da Matemática e de outros campos 

das Ciências. Qual o motivo ou os motivos desse afastamento? Talvez uma 

das razões tenha sido uma herança da filosofia grega: a ideia de um mundo 

dividido em superior e inferior [...]”. O mundo superior seria o mundo das ideias 

e o inferior seria onde estas ideias seriam materializadas, e a Arte seria uma 

das formas dessa materialização. 

Matemática e Arte aparecem juntas desde os primeiros registros feitos pelos 

nossos ancestrais. Ao retratar animais e paisagens, esculpir em ossos marcas 

que representassem algum tipo de registro numérico sobre animais capturados 

ou outras quantidades esses homens iniciaram a busca da organização do seu 

entorno utilizando Arte e Matemática. 

GOMBRICH (1995) apud (ZALESKI FILHO, 2013, p.13) nos diz que 

“[...]talvez esses caçadores tivessem a crença de que o ato de fazer a imagem 

de suas presas, e em alguns casos destruí-las com suas lanças e machados 

de pedra, faria com que os animais verdadeiros se submetessem ao seu 

domínio.[...]” 

Esses desenhos eram também o início de uma primeira forma de escrita 

em que eram feitos registros sobre nossas primeiras histórias, nossos primeiros 

mitos. E à medida que o homem cria a escrita e os sistemas de numeração 

formalizando conceitos sobre as formas surgem a Arte e a Matemática as quais 

em um primeiro momento vistas de maneiras independentes. 

Indo em direção ao século XX, em 1937 Euclides Roxo que foi Diretor do 

Colégio Pedro II na cidade do Rio de Janeiro e é considerado o primeiro 

educador matemático brasileiro publicou o livro A Matemática na Educação 

Secundária, um livro que expõe suas ideias em relação ao aprendizado da 

Matemática. (ROXO 1937, p.269) as justifica citando matemáticos como Felix 

Klein e Henri Poincaré, afirmando que eles sentiram o ponto de vista estreito, 

em que geralmente se mantinham os professores secundários de seus países, 

apegados ao sentido clássico do ensino, que não mais se coadunava com o 

papel que a ciência matemática, graças aos seus modernos desenvolvimentos, 

deve ter no progresso material e cultural dos tempos que corriam. 
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No livro, Euclides Roxo propõe que a Matemática faça conexões com as 

grandes representantes da atividade e da aspiração humana como as ciências 

naturais, etonologia, filosofia, jurisprudência, religião e com a Arte (grifo nosso) 

em um grande e único empreendimento do espírito humano. 

Levando em conta as considerações de ROXO e as reflexões de ZALESKI 

FILHO e o fato de que em 2016 no CCBB “Centro Cultural Banco do Brasil” em 

São Paulo foi realizada  a exposição “Mondrian e o movimento de STIJL” e que 

esse grupo de pintores e arquitetos aproximou intencionalmente a Arte da 

Matemática propusemos com a supervisão da coordenadora do curso de 

Pedagogia da universidade cidade de São Paulo, professora doutora Maria 

Heloisa Silva Aguiar, uma AACC – Atividades Artísticas e Científicas 

Complementares – para as quase 600 alunas(os) que cursavam o segundo e  

terceiros semestre no meses de março/abril na disciplina de “Fundamentos 

Metodológicos do Ensino .de Matemática 1”. Para essas atividades foram 

atribuídas uma nota e horas que foram computadas como estágio feito 

pelas(os) alunas(os). Feita a visita elaboraram um relatório com reflexões sobre 

a exposição com foco nessa aproximação da Matemática e Arte e participaram 

posteriormente de uma socialização em sala de aula sobre a apreciação, 

reflexões individuais e aproximações entre a Matemática e a Arte de Mondrian 

e do grupo de Stil. 

2. Mondrian e o grupo De Stijl  

Com sua arte abstracionista, Piet Cornelius Mondrian (1872-1944) é um 

exemplo da união moderna entre Matemática e Arte. A obra, Quadro no 1, de 

1921, é marco inicial da aproximação entre as duas áreas. Na pintura, o artista 

faz uso de formas e conceitos geométricos, das cores primárias (vermelho, azul 

e amarelo, que ele considerava como as únicas existentes e que 

representavam as formas) e das cores preta, branca e cinza, que 

representavam os espaços. Nela, fica identificada a criação de um movimento 

de vanguarda o De Stijl (o Estilo), criado por pintores, arquitetos e designers, 

entre outros, chamado de “Neoplasticismo” ou “Nova Imagem da arte”. 
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FIGURA 91 - Quadro I com Preto, Vermelho, Azul e 

Azul-claro de Piet Mondrian, 1921. Óleo sobre tela 

96,5 x 60,5. Museu Ludwig, Colônia –                                                                                       

fonte: Zaleski Filho (2005, p. 306) 

 

 

 

 ZALESKI FILHO (2013, pag. 90) comenta que Mondrian escreveu vários 

livros para explicar e defender suas ideias sobre a nova imagem da Arte. Em 

seu artigo autobiográfico “Rumo à verdadeira visão da realidade”, escrito em 

1942 publicado em 1957 escreve assim: 

Excluí cada vez mais de minhas pinturas as linhas 
curvas, até que finalmente minhas composições 
consistiram unicamente em linhas horizontais e verticais, 
que formam cruzes, cada uma separada e destacada da 
outra. Observando o mar, o céu, e as estrelas busquei 
definir a função plástica através de uma multiplicidade de 
verticais e horizontais que se cruzavam. Impressionado 
pela imensidão da natureza, tratava de expressar sua 
expansão, calma e unidade. Ao mesmo tempo, estava 
completamente convencido que a expressão visível da 
natureza é ao mesmo tempo sua limitação; as linhas 
verticais e horizontais são a expressão de forças opostas; 
isto existe em todas as partes e tudo o que domina sua 
ação recíproca constitui a vida. Reconheci que o 
equilíbrio de qualquer aspecto da natureza reside na 
equivalência dos elementos que se opõem. Senti que o 
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trágico surgia quando faltava essa equivalência. Vi o 
trágico em um  amplo horizonte ou em uma catedral. 
 

E nesse mesmo artigo (pág. 34) cita conceitos de Geometria para 

novamente defender os fundamentos do Neoplasticismo que foram seguidos 

pelos pintores, designers e arquitetos que compuseram o movimento De Stijl, 

(ZALESKI FILHO, 2013, pag. 106). 

 

 [...] Concluí que o [ângulo reto] é única relação constante 
e que, por meio das proporções da dimensão, se podia 
dar movimento a sua expressão constante, quer dizer 
dar-lhe vida. [...] Excluí cada vez mais das minhas 
pinturas as [linhas curvas], até que finalmente minhas 
composições consistiram unicamente em linhas 
[horizontais e verticais] que formavam [cruzes], cada uma 
separada e destacada das outras. Observando o mar, o 
céu e as estrelas busquei definir a função plástica por 
meio de uma [multiplicidade] de [verticais e horizontais] 
que se [cruzavam]. [...] Ao mesmo tempo estava 
completamente convencido que a expansão visível da 
natureza e ao mesmo tempo sua limitação; as linhas 
verticais e horizontais são expressão de duas forças em 
oposição; isto existe em todas as partes e domina a tudo; 
sua ação recíproca tudo domina. [...] Comecei a 
determinar [formas]: as verticais e horizontais se 
converteram em [retângulos]. [...] Era evidente que os 
retângulos como todas as formas, tratam de prevalecer 
uma sobre as outras e devem ser neutralizadas por meio 
da composição. Em definitivo, os retângulos nunca são 
um fim em si mesmo, mas uma consequência lógica de 
suas [linhas] determinantes que são [contínuas] no 
[espaço] e aparecem espontaneamente ao efetuar-se a 
cruz de linhas verticais e horizontais. [...] Mais tarde, a fim 
de suprimir as manifestações de [planos] como 
retângulos reduzi a cor e acentuei as linhas que os 
limitavam cruzando-as. 
 

No artigo de 1937, “Arte plástica e arte plástica pura”, Mondrian (1957, p. 

80) novamente faz uso da Geometria para fundamentar o Neoplasticismo, 

(ZALESKI FILHO, 2013, p.107): 

 

Pois toda [linha], toda [forma], representa uma [figura]; 
nenhuma forma é absolutamente neutra. A rigor tudo de 
ser relativo, mas já que necessitamos das palavras para 
expressar nossos conceitos, devemos nos ater a estes 
termos. Entre as distintas formas, podemos considerar 
como neutras aquelas que não têm complexidade nem as 
particularidades que possuem as formas naturais ou 
abstratas em geral. Podemos chamar neutras aquelas 
que não evocam sentimentos ou ideias individuais. As 
formas geométricas podem ser consideradas neutras por 
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ser uma abstração tão profunda, e podem ser preferidas 
as outras formas neutras por causa da elasticidade e 
pureza de suas formas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FIGURA 92 - Piet, Mondrian. Estudo para 
Cidade de Nova Iorque. 1941. Carvão em 
papel, 22,8 x 20,9 cm 
Musée national d‟art moderne, Centre 

Georges Pompidou, Paris.- fonte: Zaleski 
Filho (2005, p. 107) 

 

 
 
 
 

 

 
Obras de outros artistas que fizeram parte do movimento De Stijl 

 
                                                                    FIGURA 93 - Mies Van der Rohe, 

                                                           Pavilhão da Alemanha. Barcelona, 1929. 

                                               

 

 

 

 
                                       
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                  Fonte : https://en.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Pavilion  9 jul 17 
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                                    FIGURA 94 -Theo Van Doesburg - Piso de azulejo para a casa de Vonk 1918 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

fonte: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2017/11/Mondrian_catalogo_para-CCBB.pdf  

                                                                                      acesso 9 jul 17 

 
 
 
                                                        FIGURA 95 - Cadeira Vermelha e Azul, 1917-18 
                                                        Madeira pintada, 86 x 64 x 68 cm Gerrit Rietveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            fonte: http://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2017/11/Mondrian_catalogo_para-CCBB.pdf 

acesso 9 jul 17 
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3. A AACC4 e a atividade de Fundamentos Metodológicos de Matemática 1 

 

-Curso: Pedagogia; 

-Coordenadora: Professora Dra. Maria Heloisa Aguiar da Silva; 

-Professor Ms. Dirceu Zaleski Filho; 

-Os alunos participarão em duas modalidades: 

  a) AACC + Atividade; 

  b) Atividade (na qual será excluída o item 1 da descrição);  

-horas de AACC: 20; 

-Valor da atividade: 1,0 (um) ponto na nota A2 (avaliação contínua semestral); 

-Tema: Mondrian:  apreciação, reflexões e aproximações; 

-Número de horas da AACC: 20; 

-Público alvo: alunas(os) dos segundos e terceiros semestres do curso de 

Pedagogia; 

-Data da visita: 7 a 28 de março de 2016; 

-Vagas: ilimitadas; 

-Responsável: Professor Ms. Dirceu Zaleski Filho. 

-Valor: Inscrição gratuita. 

-Inscrições até; 20/3/2016. 

-Descrição: Esta AACC é composta das seguintes etapas:  

1) Visita ao Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB (Rua Álvares Penteado 

112 – Centro – próximo as estações Sé e São Bento do Metrô) de 8/3/16 à 

28/3/16 no horário das 9 às 21 horas de quarta a segunda – Informações: 

(11)3113-3651, onde está sendo apresentada a “exposição Mondrian e o 

movimento de STIL”; 

2) Leitura dos capítulos 3 e 4 do livro Matemática e Arte de Dirceu Zaleski Filho 

e dos textos disponibilizados no Blackboard; 

3) Participação da socialização e reflexão que serem feitas em sala de aula de 

29/3/16 à 31/3/16; 

4) Entrega de um relatório com modelo a ser divulgado posteriormente; 

5) A aluna(o) que cumprir as etapas para validação de horas de AACC deve 

anexar o ingresso/bilhete que comprove sua visita à exposição; 

                                                 
4
 AACC = Atividade Artística  Científica  Complementar . São utilizadas para formar a carga horária de 

estágios no curso de Pedagogia. 
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Após serem cumprirem todas as etapas, serão apontadas as horas da ACCC 

para os inscritos. 

 

4.O relatório 

 

Após a visita cada aluna (o) elaborou um relatório e que deveria constar 

o convite carimbado pela recepção da exposição (norma legal exigida pela 

universidade), fotografia e repostas as três questões abaixo que contribuíram 

para compor uma narrativa reflexiva sobre a exposição. 

Perguntas: 

1) O que você viu na exposição? 

2) Por que Mondrian passou a pintar com linhas verticais e horizontais e cores 

primárias (amarelo, vermelho e azul)? 

3)Qual suas impressões sobre a exposição? 

Esses relatórios após as reflexões em sala de aula foram entregues para 

a atribuição de notas e validação das horas de estágio (AACC). 

 

5. Flagrantes da visita 

 

Um fato importante da atividade é que a maioria das alunas nunca 

tinham tido a oportunidade de ir a uma exposição de arte e o encantamento foi 

grande. Foi uma exposição interativa com as mais significativas obras do 

movimento.                 
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                  FIGURA 96 - Fotografias feitas pelas(os) aluna(os) durante a exposição 

                                                                    

                                                           fonte: arquivo do autor 

6. Fragmento de relatório apresentado. 

O relatório foi entregue em forma de e-mail e não pode ser formatado. 

Tema: Mondrian:  apreciação, reflexões e aproximações. 
 
1) Visita realizada. 
 
 

2) Leitura realizada. 

 

3) De forma simplória: 

Ainda nos tempos atuais, muitos acreditam que artes e matemática não 

conversam, sendo cada uma destas restritas à sua área. Alguns artistas com 
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sua sensibilidade conseguem ir além desta crença e quebrar barreiras, bem 

como também os matemáticos vem desenvolvendo este olhar.  

Piet Mondrian foi e é um artista (Neoplasticista) diferenciado para sua época, 

após anos de estudos e trabalhos realizados, começa a ter uma perspectiva 

diferenciada, e sendo assim, uniu de forma magnifica arte e matemática, 

ficando conhecido como um dos maiores dentre os artistas "ismos". 

Tendo recebido influencias religiosas de seu pai, ainda assim Mondrian não se 

manteve "Dentro do quadrado", ele queria mais e assim fez, passando por 

alguns momentos da arte e passeando dentre as técnicas, nas artes plásticas 

Mondrian começava a mostrar sua identidade, Pintura em tela - tinta óleo, eram 

juntamente com seus pinceis e amigos suas ferramentas de trabalho ... Muitos 

de seus quadros  tinham uma característica comum, pintava paisagens e 

arvores por exemplo... Muitas destas obras com o passar do tempo foram 

sendo refeitas trazidas com novos traços e um olhar diferenciado, que foram 

tomando forma e cor criando uma identidade que para os que já tomaram 

contato com suas obras, 

a reconheçam de longe... 

Durante a visita, pude apreciar, e refletir sobre Mondrian e suas obras e até 

mesmo produzir inspirado neste artista incrível, com o intuito de encontrar 

matemática em suas obras, fui levado a ir muito mais além, me lembrei até 

mesmo do vídeo do “Pato Donald no pais da matemágica”, lembrando de suas 

falas, principalmente da questão do retângulo de ouro, conhecimento este que 

eu não tinha, que tinha começado a entender mas que pude compreender 

ainda mais diante das obras de Mondrian. Na visita fui também pensando sobre 

o exposto do professor, sobre a possibilidade de encontrar Mondrian em São 

Paulo, e então pude ver que São Paulo é muito Mondrian (grifo nosso), apesar 

de ser uma cidade considerada Cinza, sempre a vi muito colorida e diversa, 

realmente diferenciada e rica, e as cores e traços de Mondrian muito bem lhe 

desenham, uma das maiores cidades verticais, havendo a necessidade de 

adaptação inclusive nas moradias, apoiados e embasados em Mondrian, as 

possibilidades se ampliaram e muito, e é incrível perceber que em um ambiente 

tão pequeno fosse possível de ser transformado em uma arte e eta ser utilizada 

das mais variadas e maravilhosas formas. 

 



 

 

155 

 

Após a visita, realmente onde quer que olhamos começamos a ter uma visão 

de tal forma "Mondriniana" (risos), foi uma atividade rica em informações e 

conhecimentos, muito produtiva e oportuna... Me levando a pensar ,,,Apesar de 

ter visto muito nas obras de Mondrian a "RETA", fui conduzido em diversos 

momentos a uma ação de "circumambulatio", "sentamos em volta da fogueira, 

e contamos histórias" conversamos em grupo, com outros visitantes, com os 

colegas em sala de aula, e fui levado inclusive a encontrar outras formas 

inclusive pela internet, como por exemplo um jogo que mesmo que sem 

procurar algo do tipo, sincronicamente o jogo apareceu, e o incrível bolo 

inspirado nas obras? achei demais, muito interessante as possibilidades que fui 

levado por meio da atividade proposta. 

 

4)Estou realizando o envio nesta data. 

 

5)Minhas horas de atividades complementares já foram realizadas e 

cumpridas. 

 

Bom professor, caso queira questionar algo e eu puder responder, farei com 

prazer, quis aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência, bem como 

também pude contribuir em sala de aula. Um grande abraço! e até breve!  

 

Grato! 

 

7. A socialização em sala de aula. 

 

 Vários alunos usaram da palavra para expor sensações, emoções, 

experiências vividas e comentar as respectivas respostas as perguntas e ao 

fazer o fechamento pedi que todos escrevessem uma reflexão final que 

envolvesse Mondrian como uma metáfora. Muitas delas foram lidas encerrando 

o trabalho. Seguem algumas: 

-Mondrian é simplificação; 

-Mondrian nos mostra que devemos refletir sobre o que está por trás das 

aparências; 
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-Suas pinturas são universais com a Matemática; 

-Mondrian é uma nova percepção; 

-Mondrian é São Paulo; 

-Mondrian é forma abstrata; 

-Mondrian e o grupo de Stijl nos remetem a uma modernidade utópica; 

-Mondrian é Matemática.  

 

8. Considerações finais 

 Uma atividade importante para todos os envolvidos nela. Conseguir 

mostrar e sensibilizar futuros professores das ligações da Matemática com a 

Arte e como consequência com outras áreas do conhecimento foi um grande 

trunfo. Promover o acesso de futuros professores a ambientes de cultura sem 

dúvida foi outro entre tantos outros. Contribuir para que uma outra parte da 

Matemática chegue a nossas crianças talvez seja o maior das contribuições. 

 

9. Agradecimentos 

Ao CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil, à UNICID – Universidade Cidade 

São Paulo, as alunas (os) do curso de Pedagogia e ao XII EPEM pelo espaço 

oferecido para a apresentação desse trabalho. 

10.Referências utilizadas neste projeto  
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MINISTÉRIO DA CULTURA E BANCO DO BRASIL. Mondrian e o Movimento 

de Stijl. Exposição Arte, Arquitetura e Design da Holanda no início do século 

XX. CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil SP 

Livros 



 

 

157 

 

-ROXO, Euclides. A Matemática na educação secundária. São Paulo: 
Nacional, 1937. 

-ZALESKI FILHO, Dirceu. Matemática e Arte. Coleção Tendências em 

Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.  
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ANEXO 4 - Os espaços da cidade e a Matemática 

Este projeto visa: 

-Que São Paulo seja vista como uma cidade educadora por meio dos seus 

espaços; 

-Que seja possibilitado aos alunos contato com esses espaços; 

-Conhecer a história desses lugares; 

-Responder à pergunta:  

O que se pode “aprender” e “ensinar” de Matemática nesses espaços? 

Questões e procedimentos 

Procurem ao responder à pergunta “o que o espaço escolhido me ensina 

de Matemática”?, Ligar suas respostas aos quatro eixos em que a Matemática 

é estudada na Educação Básica – anos iniciais do ensino fundamental - que 

são: 

-Números: números inteiros e as frações. 

-Medidas: comprimento, volume, massa e capacidade. 

-Espaço e forma (Geometria): formas planas e espaciais conhecidas ou não. 

-Tratamento da Informação: tabelas, gráficos, informações em geral. 

 Verifiquem como aparecem e como são utilizados esses quatro eixos no 

espaço em questão e reflitam sobre as questões abaixo: 

-Eles relacionam a Matemática com outras áreas do conhecimento sendo 

tratados de modo interdisciplinar? Como? 

-Eles são tratados de modo estanque, sem ligação com outras áreas? Dê um 

exemplo 

-Contribuem para facilitar de alguma maneira a utilização do espaço? Como? 

-São bem utilizados? Dê um exemplo? 
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-Poderiam ser utilizados de um modo diferente no espaço? De que maneira? 

-Dá para perceber com que intenção foram utilizados? Cite um exemplo 

-Podem ser utilizados como temas para um projeto pedagógico com alunos dos 

anos iniciais? Qual seria esse projeto? 

Vocês devem durante a visita ao espaço: 

-Olhar, observar o espaço e verificar o que se pode ensinar e aprender de 

Matemática; 

-Investigar a história do lugar; 

-Perceber e “viver” o espaço tentando interagir com ele; 

-Fotografar o espaço; 

-Era assim? O que mudou? Porque mudou?  

-As relações políticas e sociais existentes no espaço? 

-As relações de poder existentes; 

-É um ambiente natural ou transformado? 

 

Vocês irão: 

 

Entregar um texto síntese e apresentar o espaço para as alunas (os) da 

sua sala por meio de power-point, prezi, vídeo, dança, teatro, escultura, pintura, 

música ou outra manifestação cultural. 

 

Entrega dos trabalhos serão de 24/10/16 a 31/10/16. 
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Alguns dos lugares visitados pelas alunas e alunos, de duas salas, 

escolhidos para serem temas do projeto foram: 

1_Sesc Itaquera  

2_Céu Jambeiro 

3_Metrô Itaquera. 

4_Parque de diversões 

5_Metrô Carrão 

6_Avenida Paulista. 

7_CCBB 

8_Galeria do Rock 

9_Catedral da Sé 

10_Vitor Fernandes – Pinacoteca 

11_Castelo Ratimbum 

12_SESC Belenzinho 

13_Metrô Carrão. 

14_Metrô Artur Alvim 

15_Brás 

16_Mercadão de São Paulo 

17_Sesc Itaquera 

18_Praça de Alimentação do Shopping Tatuapé  

19_Metrô 

20_Clube Esportivo da Penha 

21_Edifício da Fiesp 

22_Feira de Alimentos 

23_Museu do Futebol 
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24_Parque Flávio Império 

25_Ceret 

26_Estação da Luz 

27_Catavento 

28_Parque Sonoro SESC 

29_Itaquerão 

30_Pinacoteca 

31_Parque Raul Seixas 

32_Cinema 

33_Roda gigante 

34_Estádio do Morumbi 

35_Parque do Piqueri 

19_Castelo Ratimbum 

20_Submarino do Catavento 

E são apresentados a seguir alguns fragmentos desses projetos: 

 

1 - Exemplo de Projeto – O borboletário do Catavento 

 

PROJETO INTEGRADO 

“Os espaços da Cidade e a Matemática 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

INTRODUÇÃO: 

Local: Borboletário, Museu Catavento. Endereço: Avenida Mercúrio, s/n. 

Bairro: Parque Dom Pedro II, Brás, São Paulo. 
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O Borboletário foi inaugurado em dezoito de julho de dois mil e quinze, 

no jardim de inverno do Museu Catavento. Esse museu foi construído entre 

1911 a 1914, com uma arquitetura francesa belíssima, tornando-se o Palácio 

das Indústrias, que realizava grandes exposições de máquinas industriais. 

São Paulo estava em um desenvolvimento aceleradíssimo e houve a 

necessidade de utilizar o Palácio das Indústrias como delegacia de policia, 

com prisões no claustro, após um tempo foi utilizado como Assembleia 

Legislativa,  depois Prefeitura e por último em 2009, voltou a sua finalidade 

original; exposições, mas com caráter social e educacional, assim a população 

poderia usufruir do espaço. 

                                          FIGURA 97 - Borboletário – Museu Catavento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                               fonte: arquivo do autor 
 

Narrativa: 

 

Nos dias; vinte e seis de março e dezesseis de abril de dois mil e 

dezesseis, nós alunas da UNICID comparecemos ao museu Catavento, por 

exigência do Projeto Integrado pela universidade, analisamos onde havia 

matemática naquele espaço. 

Na primeira visita, em vinte e seis de março, conhecemos muitos 

espaços do museu e era notória a matemática em todos os lugares, mas não 
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conseguimos visitar o Borboletário que fica no jardim de inverno do museu 

porque não havia mais senhas para visitação nesse dia. 

Voltamos em dezesseis de abril e garantimos o ingresso para 

adentrarmos ao Borboletário, a visita monitorada aconteceu às onze horas 

 

O Borboletário é uma grande cúpula Geodésica, com estrutura de ferro 

formada por triângulos. Dentro dessa cúpula existem mais de vinte variedades 

de plantas, essenciais para a qualidade de vida das borboletas que ali 

habitam: 

                                                          FIGURA 98 – Forma Geodésica   

                                                                                       fonte: arquivo do autor 

                                                               FIGURA 99 - Borboletário – Interior -  Museu Catavento 

 

                                                                              fonte: arquivo do autor 



 

 

164 

 

 

Perguntamos ao monitor João o porquê da escolha dessa forma na 

arquitetura do Borboletário. Ele nos respondeu que o primeiro motivo foi a 

questão estética, em segundo foi que o formato circular favorece o 

crescimento das plantas, que disputam o espaço param se desenvolverem e 

são essenciais para sobrevivência das borboletas. Mas ao pesquisarmos 

sobre as cúpulas geodésicas também nos deparamos com outros fatores 

relevantes; o baixo custo e a alta resistência dessa obra. 

Mas o que é Geodésia? É uma ciência que estuda a forma e as 

dimensões da terra, essa geociência é utilizada na engenharia, matemática e 

física. 

Na matemática a Geodésia Geométrica surge com pontos sobre a 

superfície terrestre a partir de um modelo elipsoidal (arredondados, curvos), 

através de medidas angulares e de distâncias. Esses pontos serão a base 

para levantar a Geodésia (medidas lineares e angulares). 

Observando a estrutura do Borboletário encontramos o Icosaedro, que 

é um  Poliedro de Platão. Poliedro significa: várias faces. 

                                           FIGURA 100 - Borboletário – outro ângulo - Museu Catavento   

 

                                                                                    fonte: arquivo do autor 

 

Por que esse nome? Porque Platão foi o primeiro a estudar a fundo 

esses sólidos. E demonstrou que existem apenas cinco tipos de poliedros 

regulares convexos (convexas são formas relativamente arredondadas para 

fora): Hexaedro, Tetraedro, Octaedro, Dodecaedro e o Icosaedro. 
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Vejamos a seguir as formas dos Poliedros de Platão: 

 

 

FIGURA 101 – Poliedros de Platão 

          fonte: arquivo do autor 
 

 

 

 

Platão nasceu por volta do ano de 428 a.C, estudou a fundo os sólidos 

geométricos que receberam o nome Poliedro de Platão em sua homenagem. 

Fundou uma escola em Atenas que tinha em sua fachada a seguinte frase: 

“Que aqui não entre quem não for geômetra”. Para ele a matemática é a 

chave para compreender o universo, e dizia que “Deus geometriza 

eternamente”. 

O Icosaedro pertence aos Poliedros de Platão e tem como características: 

Vértices: 12 

Arestas: 30 

Faces: 20 triangulares 

 

Imagem de um Icosaedro planificado: 

                                                         FIGURA 102 – Icosaedro Planificado   

 

 

 

 

 

 

                                                       fonte: arquivo do autor 



 

 

166 

 

Vértice: é o ponto em comum entre os lados de uma figura geométrica, são 

os pontos de encontro das arestas. 

-Aresta: é o resultado do encontro de duas faces, essa linha que surge é a 

aresta. 

-Faces: são formadas por polígonos que resultam em figuras planas 

compostas por números de lados; as faces. 

Polígono significa: muitos ângulos; o ângulo é a abertura formada entre 

duas semirretas da mesma origem. O triângulo é um polígono de 3 lados, com 

ângulo agudo, presente no Icosaedro, que está contido na estrutura da 

Geodésia, formato do Borboletário. 

Essa estrutura é muito utilizada pela beleza, resistência e 

economicidade, vejamos a seguir algumas cúpulas geodésicas:  

 

 

 

 

 

 

 

                    FIGURA 103 - Disney World                                     FIGURAS 104 - Casas – Moradias                      

                  FIGURA 105 - OCA – Ibirapuera - SP                                          FIGURA 106 -Stands de Feiras e Eventos 

                                                              fonte : figuras 104 a 107 – arquivo do autor 
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Outro fato um tanto quanto curioso, foi que na visita monitorada ao 

Borboletário, observamos que a borboleta Olho de Coruja bota seus ovos nas 

folhas de forma matemática, de 3 a 10 ovos, em linha reta, é muito 

perfeccionista. 

                              FIGURA 107 – Borboleta Olho de Coruja e seus ovos 

 
                                                     fonte: arquivo do autor 

Com a realização de desse projeto, chegamos à conclusão de que 

realmente   a matemática está em tudo. Desde os pequenos detalhes até 

construções gigantes e elaboradas. Nossos olhares modificaram, 

conseguimos ver muito mais além do que os nossos olhos enxergam, a 

observação e criticidade aumentaram, aguçando ainda mais o desejo de 

pesquisar e saber o porquê de muitas coisas. 

Referências Bibliográficas utilizadas nesse projeto: 

http://escolakids.uol.com.br/angulo.htm 

http://escolakids.uol.com.br/elementos-de-um-

poliedro.htm 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/geodesia.

htm 

http://teoriaematematica.blogspot.com.br/2012/10/icosae

dro.html 

http://www.cataventocultural.org.br/noticias/em-julho-o-museu-catavento-

inaugurou- o-seu-charmoso-borbolet%C3%A1rio 

 

http://escolakids.uol.com.br/angulo.htm
http://escolakids.uol.com.br/elementos-de-um-poliedro.htm
http://escolakids.uol.com.br/elementos-de-um-poliedro.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/geodesia.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/geodesia.htm
http://teoriaematematica.blogspot.com.br/2012/10/icosaedro.html
http://teoriaematematica.blogspot.com.br/2012/10/icosaedro.html
http://www.cataventocultural.org.br/noticias/em-julho-o-museu-catavento-inaugurou-o-seu-charmoso-borbolet%C3%A1rio
http://www.cataventocultural.org.br/noticias/em-julho-o-museu-catavento-inaugurou-o-seu-charmoso-borbolet%C3%A1rio
http://www.cataventocultural.org.br/noticias/em-julho-o-museu-catavento-inaugurou-o-seu-charmoso-borbolet%C3%A1rio
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     2 - Exemplo de Projeto – Memorial da América Latina 

                             FIGURA 108 – Memorial da américa Latina – Título do projeto - fonte: arquivo do autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FIGURA 109 – A História do Memorial (acima) __FIGURA 110 – Vivência no espaço  (abaixo) 

                                                                                fonte: arquivo do autor 
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                                FIGURA 111 – Parte Externa do Memorial da América Latina 

                                                                     fonte: arquivo do autor 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              FIGURA 112 – O espaço e a Matemática 

                                                                            fonte: arquivo do autor 
 

 

 

 

 

 


