
Dois momentos marcantes da relação Arte & Ciência

Francisco Caruso

30 JUNHO de 2021



Resumo: Dois períodos ímpares na 

História, nos quais houve grande 

aproximação e intersecção entre Arte e 

Ciência, são apresentados e analisa-

dos. Em particular, foca-se em suas 

origens e seus impactos sobre os 

fazeres, os saberes e sobre o Homem.

Esses dois momentos históricos são caracterizados, em 

última análise, pela aproximação da razão e da imaginação

como forças propulsoras de novos significados e sentidos do 

mundo, no campo das Ciências e das Artes.



O que une Arte & Ciência? 



O filósofo francês Gaston Bachelard reconhece ser 

positiva essa interrelação e a valoriza ao enfatizar o 

pensamento criativo como ponto fundamental nos 

processos inovadores, quer na Ciência, quer na Arte. 

Ao refletir sobre a importância da liberdade do 

homem ao produzir ciência, tecnologia e arte, como 

bens a serem partilhados pela humanidade, Bachelard 

vê, nessa confluência de produções diferenciadas, um 

movimento ao qual atribui igual valor ao 

conhecimento e à poética, relacionando os dois aos 

planos da razão e da imaginação, como instâncias 

psíquicas capazes de produzir mudanças cognitivas, e 

transformações no mundo e no próprio homem. 



Embora as Artes se cristalizem no plano sensível, e as

Ciências, no plano do pensamento formal, é preciso não

perder de vista que ambas advêm, em última análise, de

uma mente indagadora e criativa que desconstrói a

natureza para construir e estudar, respectivamente,

fenômenos formalizados na instância cognitiva ou expressos

no mundo da experiência estética.

Talvez o maior ícone dessa aliança seja o genial pintor e

cientista italiano Leonardo da Vinci, para quem tanto a Arte

quanto a Ciência são provenientes da Natureza, produzidas

pela imaginação e pela razão, respectivamente. Olhar

comprometidamente para a Natureza, qualquer que seja o

caso, é, segundo ele, o caminho da honestidade intelectual.



Um pouco sobre a arte medieval e renascentista



A Arte Medieval caracteriza-se por abordar temas religiosos, 

uma vez que a sociedade medieval, teocêntrica, abraçava uma 

concepção de mundo dominada pela figura de Deus como o 

centro do universo e como medida de todas as coisas. É uma 

arte impregnada pelos valores propalados pela Igreja católica. 

Nela, as figuras humanas eram retratadas de forma chapada e 

rígida, não havendo nenhuma intenção de representar seus 

volumes, abrindo mão, portanto, de qualquer tentativa de 

representação fiel do real. A importância de Jesus com um halo 

em torno de suas cabeças personagem religioso, por exemplo, 

era destacada atribuindo-lhes um maior tamanho relativo em 

um lugar de destaque na cena retratada e, muitas vezes, pelo 

uso de cores mais caras em suas vestimentas. Em síntese, uma 

arte essencialmente plana e simbólica. Os santos, por exemplo, 

eram representados sempre como figuras idealizadas com 

olhar fixo e com um halo em torno de suas cabeças.
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Duccio, O chamamento dos Apóstolos Pedro e André ( da Maestà), 1308-1311, 

43 x 46 cm. National Gallery of Art, Washington. A Maestà é considerada a maior 

criação individual da Escola Bizantina.



“A entrada em Jerusalém”, de Duccio Buoninsegna,

também da Maestà. Museo dell'Opera del Duomo,

Siena, Itália.



Em suma, a arte medieval se desenvolveu durante um

longo período no qual a Igreja Católica, além de seus atributos

religiosos, influenciava, supervisionava e filtrava todas as

produções científicas e culturais, tendo servido, em boa parte,

para a decoração de igrejas, catedrais, mosteiros e palácios.

Portanto, ela teve, essencialmente, o papel de aproximar o

Homem de Deus, as pessoas da religiosidade, reafirmando a

sociedade e o estado teocêntricos.

O abandono desse céu dourado, como veremos agora, é

um presságio de uma importante transformação na visão de

mundo, que começa a mudar com São Francisco de Assis.



Em essência, do ponto de vista filosófico, São Francisco

sugere que se olhe para a Natureza como ela é. Assim, ele

está antecipando em muito uma das características mais

notáveis do Renascimento: um olhar desarmado, livre, mais

objetivo e crítico, que contribuirá para a formação de um novo

sujeito, como aponta Ernst Cassirer.

Não é à toa que o pintor florentino Giotto di Bondone,

abandona a tradição bizantina e passa a pintar o céu de azul

e não mais de dourado. O céu como ele é. Como disse alguém

um a vez, “uma sociedade que pinta o céu de dourado, não

pode apontar uma luneta para o céu”. Sim, pois o dourado

reflete o céu como morada de Deus, como lugar sagrado de

contemplação e admiração e, portanto, incompatível com uma

postura investigativa, questionadora, representada aqui pelo

ato de escrutiná-lo através de uma luneta.



O céu azul: Giotto e São Francisco



Admirador de São Francisco, Giotto será o primeiro a

representar os santos com aparências humanas e, como já

dito, o céu não mais dourado – característico da arte

bizantina –, mas azul, sob inspiração de seu contemporâneo

Francisco. Será também o pioneiro na introdução do espaço

tridimensional na pintura italiana através da perspectiva.



Tais feitos são reflexos de uma nova dupla atitude:

observar diretamente a Natureza, e tentar imitar o mundo

natural, o que traduz um interesse real no mundo material e

não apenas no mundo espiritual. Ambas as atitudes

requerem uma visão atenta e determinada, e a capacidade de

desvendar as proporções naturais daquilo que se vê, o que,

em última análise, remete ao estudo da Óptica.

Vale lembrar que, na Idade Média, os termos óptica e

perspectiva eram, muitas vezes, usados indiscriminadamente.

No entanto, antes, cabe ainda enfatizar que, embora

insipiente em su origem, trata-se de um movimento

duradouro que aponta para uma aproximação entre Arte e

Ciência, cujo ápice ocorrerá no Renascimento.



A Natureza como ela é

São Francisco rezando para os pássaros, 

Giotto, c. 1298. Igreja Inferior de São 

Francisco, em Assis.



Giotto, Lamentação, c. 1304-1313, 230x200cm.

Para Giotto, Francisco é um ser humano,

não diferente dos outros, e sua lenda

torna-se história, impregnada da realidade

do cotidiano e da concretude de uma

cidade, de uma paisagem, de um mundo

real conhecido. Trata-se de uma revolução

figurativa, pois dá início a um processo de

secularização do sagrado e de atualização

dos acontecimentos absolutamente dis-

tinto – na verdade oposto – da tradição

medieval, e que caracterizará a pintura em

particular ao longo do século XIV e

posteriormente. Assim, a representação da

arte sacra começa, aqui nas paredes da

Basílica Superior de Assis, a carregar uma

conotação diferente: secular, profana,

moderna.



Contemplar a beleza do mundo passa a ser um caminho alternativo (e não menos 
digno) de se chegar a Deus. Assim, São Francisco dá os primeiros passos para uma nova 
humanização do Mundo, admitindo que o homem deve se integrar à Natureza, sem se 
afastar de Deus, preservando-a e admirando-a na sua plenitude.

É o momento em que o pintor italiano Giotto di Bondone será o primeiro a representar 
os santos com aparências humanas e o céu não mais dourado – característico da arte 
bizantina –, mas azul sob inspiração de seu contemporâneo Francisco. É também o 
pioneiro na introdução do espaço tridimensional na pintura italiana. Sua arte é um dos 
primeiros reflexos de uma nova compreensão da Natureza e do próprio homem que 
está por ser elaborada.

A metáfora do Livro da Natureza ganha força



A perspectiva: Brunelleschi, Masaccio e outros



Mas foi apenas no século seguinte que o

famoso arquiteto florentino Filippo Brunelleschi

definiu a perspectiva como a ciência da

representação. Embora seus escritos tenham se

perdido, testemunhos de contemporâneos atestam

sua primazia, dentre os quais o de Leon Battista

Alberti. De fato, em 1436, em seu Trattato De

Pictura, escrito em língua vulgar (italiano), Alberti

alude, na dedicatória, ao arquiteto mencionando

sua “engenhosidade maravilhosa” (referindo-se à

perspectiva, tal qual se conhece hoje).



Alberti foi chamado de “homem universal” do início da 

Renascença e “profeta de um grande estilo de arte”. Seu De 
Pictura, apontando por muitos como o livro mais importante 

sobre pintura jamais escrito, deu as primeiras definições 

teóricas de perspectiva e de pintura narrativa, além de 

salientar o valor intelectual da atividade pictórica. Nessa obra, 

ele compara um quadro a uma janela para o mundo. Segundo 

ele, é a perspectiva que nos mostra o mundo tal qual Deus o 

fez. Portanto, admitindo-se essa premissa, o caminho 

alternativo franciscano para se chegar a Deus passa pela 

perspectiva. Ao afirmar que o pintor pode fixar seu ponto de 

vista onde quiser, está admitindo o homem, movido por sua 

liberdade, como o princípio de ordem no mundo. Essa nova 

tendência se coaduna com o Humanismo italiano inaugurado 

por Francesco Petrarca e que teve Marsílio Ficino como seu 

maior expoente. O homem passa a ter um lugar de maior 

destaca na Filosofia do Renascimento.



SIMETRIA E GEOMETRIA COMO FORMA DE 

CONHECER E REPRESENTAR A NATUREZA







Xilogravura de Dürer ilustrando um método para desenhar em perspectiva, c. 1530.



Masaccio, A Trindade

1425, 670 x 315 cm.



Piero della Francesca La Flagellazione di Cristo

Urbino, Galleria Nazionale della Marche
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“A cidade ideal”, do final do século XV, pintada 

por um fiorentino anônimo, em 1482, conservado 

no Walters Museum de Baltimore.



Peregrino: Cristo dando as chaves da igreja à São Pedro (1482)

Afresco, Capela Sistina, Vaticano, Roma.



“O Casamento da Virgem”, de Rafael (óleo sobre 

madeira), datado de 1504, que se encontra na 

Pinacoteca Brera, em Milão.



Rafael: A escola de Atenas,         

1510-1511, Stanza della Segnatura,

Vaticano.



A construção de um novo sujeito



Segundo Marcilio Ficino, o agir humano em todas as suas 

manifestações – artísticas, técnicas, filosóficas ou religiosas 

– exprime, no fundo, a presença divina de uma mens infinita 
na Natureza. O homem é exaltado como um microcosmos, 
síntese do Universo. Essa visão não é nova, pois já era 

discutida por Platão e pelos neoplatônicos, mas vai adquirir 

novas dimensões no Renascimento e, em especial, no 

Iluminismo.



Leonardo da Vinci: um espírito renascentista



É bem sabido, desde a Antiguidade Clássica, 
que o círculo é considerado símbolo dos 
movimentos perfeitos, da perfeição divina 
ou, em suma, do próprio Deus. A outra figura 
geométrica utilizada na representação desse 
homem vitruviano é o quadrado que, ao 
contrário do círculo, não é uma forma que 
apareça na natureza; é, por isso, uma 
construção da mente humana.

Ao usar simultaneamente as duas figuras geométricas para inscrever o mesmo homem em 
duas posições distintas, Leonardo está abordando a antiga questão da quadratura do círculo, 
mas não somente do ponto de vista matemático ou mesmo técnico. O gênio italiano, nesse 
desenho, está nos dizendo duas coisas complementares sobre o homem: por um lado, que as 
proporções (áureas) do corpo humano refletem o caráter divino do Criador; por outro, que 
esse mesmo homem pode ter algo de divino, uma vez que é capaz de perceber na Natureza a 
presença de uma mens infinita, divina. Deus oferece o círculo, e o homem, o quadrado,
como formas concatenadoras da ordem. 



A Segunda Geometrização da Física 

(Copérnico & Kepler)



Proibida a entrada de quem ignora Geometria

O ano de 1543, ano da publicação do De

Revolutionibus Orbium Coelestium e o da

morte do autor, Nicolau Copérnico, marca

uma data importante na história do

pensamento humano. Estamos tentados a

considerar essa data como significando ‘o fim

da Idade Média e o começo dos tempos

modernos’, porque, mais que a conquista de

Constantinopla pelos turcos ou a descoberta

da América por Cristóvão Colombo, ela

simboliza o fim de um mundo e o começo de

outro.



Pródromo do livro Dissertatio cum Nuncio Sidereo

accedit Narratio de quattro iovis satellitibus, de Kepler,

1596. A edição utilizada foi publicada em Torino, pela

Bottega d’Erasmo, 1972.



Modelo cosmológico de Kepler, de influência 

platônica.

O Kepler mais maduro vai abandonar

esse modelo platônico e a ideia

aristotélica das esferas celestes. Com

base nos dados observacionais de Tycho

Brahe, passa a buscar as leis matemáticas

das órbitas dos corpos celestes,

expressas por curvas geométricas. Do

ponto de vista metodológico, vemos,

mais uma vez, uma mudança de atitude,

voltada de novo para a valorização da

observação direta do mundo natural.



Esse fato, em si, revela uma verdadeira revolução intelectual, do

ponto de vista da explicação física do movimento dos planetas. Sim,

pois Kepler busca uma unificação da Astronomia e da Física – que

resolveria a crise introduzida pelo heliocentrismo copernicano –,

tentando estabelecer a causa dinâmica das órbitas dos planetas em

torno do Sol, desafio esse que, contudo, só foi resolvido por Newton,

com sua teoria da Gravitação Universal.

A superação da crise introduzida por Copérnico, devida à síntese

de Newton, restaurou a confiança na Ciência e na Razão e abriu a

estrada para o Iluminismo, marcado pelo Enciclopedismo, pela

síntese filosófica de Kant (filósofo do newtonianismo) e pelo Système

du Monde de Pierre-Simon de Laplace. Instaura-se, dessa maneira,

uma nova ordem no mundo material e nas ideias.



O Papel das Geometrias 

Não-euclideanas no séc. XIX e seu impacto

na Física e na Arte



Vejamos agora que na Física e na

Arte houve também uma revolução que

se beneficiou das Geometrias não

euclidianas. Só gostaríamos de notar,

antes, que, enquanto no Renascimento,

os momentos de geometrização da

Arte e da Física estão separados por

cerca de um século, nesse segundo

exemplo as transformações acontecem

quase que simultaneamente.



No início do século XIX, a partir da negação do quinto

postulado de Euclides (postulado das paralelas), começam a

aparecer as chamadas Geometrias não euclidianas, termo

cunhado por Johann Carl Friedrich Gauss. Além de Gauss,

contribuíram para o desenvolvimento inicial dessa nova área

da Matemática: Nikolai Lobachevsky, János Bolyai e Georg

Friedrich Bernhard Riemann. Se, do ponto de vista da

Matemática, a Geometria Analítica de Descartes foi o

símbolo do século XVII, a invenção das geometrias não

euclidianas marca a segunda metade do século XIX. Este

século presenciou também o desenvolvimento de

geometrias n-dimensionais, independentemente de serem

euclidianas ou não.



Segundo a professora de História da Arte

Linda Henderson, tudo começou com um

movimento de popularização dos espaços n-

dimensionais e das Geometrias não euclidianas

na segunda metade do século XIX. Desenvolveu-

se toda uma literatura em torno de implicações

filosóficas e místicas com relação a espaços de

dimensões maiores, de fácil acesso a um público

de não especialistas. Em especial, sobre a

imaginação de uma quarta-dimensão, muito

antes do trabalho de Minkowski e da

Relatividade Especial de Einstein e do Cubismo.



O Cubismo



O Cubismo é um movimento artístico que teve origem na

França, no início do século XX, por volta de 1907. Teve como

principais fundadores o espanhol Pablo Picasso e o francês

Georges Braque. Ao contrário do movimento artístico iniciado

por Giotto, o Cubismo não tinha o compromisso de representar

a natureza de forma realista. Sua estética revolucionária foi

marcada pela fragmentação do espaço e dos objetos e pela

projeção de vários tempos no mesmo quadro, a partir da

utilização de superposição de formas geométricas simples como

trapézios, círculos, cubos, esferas e cilindros. Com isso, oferece

ao observador algo novo: a possibilidade de múltiplas

visualizações simultâneas da pintura. É considerado por alguns

estudiosos da arte como o primeiro movimento a introduzir

elementos da vida urbana e industrial entre os seus temas.



“Les Demoiselles d’Avignon”, de

Picasso, pintada em 1907. Óleo

sobre tela que se encontra no

Museum of Modern Art, de New

York.

Considerada a primeira obra

cubista.



“Nu Descendo uma Escada

no 2”, de Marcel Duchamp,

feita em 1912. Museu de

Arte da Filadélfia.



GEORGE BRAQUE: MENINA COM VIOLÃO, 1913.

128 X 73 cm.

MUSEU NACIONAL DA ARTE MODERNA DA VILA 

DE PARIS, PARIS. 



Picasso: Violino e Uvas

Pintado em 1912. Nova York,

Museum of Modern Art.



A reação: Mondrian e a Geometria



Mondrian: Composição em vermelho, preto, amarelo e cinzento. Pintado em 

1920. Amsterdã,  Museu Municipal.





OUTRAS INFLUÊNCIAS:

BUSCA EM OUTRAS CULTURAS







Escher



Escher: “Autorretrato refletido em uma esfera”, 

de 1935.



Escher: “Outro Mundo”, 1947. Xilografia, Coleção

Gemeentemuseum Den Haag.





A terceira Geometrização da Física

(Einstein)



A partir da Relatividade Especial de Einstein, construída

calcada na revisão do conceito de simultaneidade e no

postulado da constância da velocidade da luz, surge uma

nova visão de mundo, uma nova Weltanschauung. O espaço,

no qual se medem as distâncias, e o tempo, respectivamente

quantificados com réguas e relógios, não são mais nem

absolutos nem independentes. Formam agora uma variedade

a quatro dimensões: o espaço-tempo quadridimensional de

Minkowski, cuja geometria é não euclidiana. É nesse sentido

que podemos afirmar que o progresso da Física do início do

século XX depende dessas novas geometrias.

As medidas de espaço e de tempo passam a depender

das condições de movimento dos observadores. Sai de cena

o “todo poderoso” observador newtoniano, para quem o

espaço e o tempo eram absolutos.



A TEORIA DA RELATIVIDADE: 

RESTRITA E GERAL



Nessa nova Weltanschauung, é inegável

a dupla contribuição de Einstein, fazendo

uma profunda crítica do conceito de tempo

e tomando a Teoria de Maxwell como

paradigma de teoria física, em vez da

Mecânica Newtoniana. Atribuiu-se, assim,

ao princípio da relatividade um caráter

mais universal, estendendo-o aos

fenômenos eletromagnéticos e, mais tarde,

à Gravitação.



A Teoria da Relatividade Geral é, de fato, uma teoria da gravitação.

Einstein percebeu que a gravitação demandava a introdução de um espaço-tempo 

curvo cuja geometria é o campo gravitacional, de fato agora um campo tensorial.

O caminho dessa geometrização foi aberto com o conceito absolutamente 

surpreendente e simples do princípio da equivalência, de 1907, que estabelecia 

a equivalência de um campo gravitacional homogêneo com um correspondente 

referencial acelerado e que incluía no seu bojo a explicação da equivalência entre 

massa inercial e massa gravitacional.



SALVADOR DALI THE PERSISTENCE OF MEMORY, 1931

NEW YORK, MUSEUM OF MODERN ART.



Salvador Dali



Nostalgia de espaço



“Nostalgia del espacio”, de Oscar Domínguez,

1939. MoMA, New York.



Jackson Pollock: “Convergence”, 1952. Talvez a mais famosa obra do pintor.



Enquanto a arte renascentista aproximou o homem da

Natureza, a arte moderna aproxima o homem de si mesmo.

Pollock, por exemplo, expressa a necessidade de se ceder a

impulsos espontâneos na atividade criativa. O tipo de

emaranhado que resulta dessa experiência pictórica,

segundo Gombrich, “satisfaz dois padrões opostos da Arte

do século XX: o anseio de simplicidade e de espontaneidade

pueril”, de um lado e de outro, diametralmente oposto, “o

interesse sofisticado pelos problemas de uma «pintura

pura»”, como, por exemplo, na busca de Mondrian.



Do Renascimento surge um novo homem, que veio a

ser chamado por Stuart Hall sujeito iluminista, o qual,

afinal de contas, resulta de um emaranhado inextrincável

de conceitos os quais se espelham na questão crucial da

relação do homem com o cosmos, nas relações entre

sujeito e objeto. Isso subentende duas capacidades

notáveis desse sujeito: a de chegar a conceber a infinitude

do Universo e do espaço tridimensional e a de não

sucumbir diante do assombro causado por esse infinito

não divino. Ele não se apequena. Ao contrário, conforme

já visto, cresce, do momento em que percebe o quanto,

por via de seu intelecto, é perfeitamente capaz de abarcar,

conceber e racionalizar todas essas indagações que

tangenciam o infinito, do microcosmo ao macrocosmo.

Talvez por isso Descartes coloque a alma, o intelecto (res

cogitans) no centro de sua visão do sujeito, em oposição à

res extensa.



Em nossa opinião, a emergência do sujeito pós-moderno, para

usar a expressão de Stuart Hall, ou do sujeito líquido, na

nomenclatura de Bauman, deve-se também ao impacto do infinito,

com uma diferença: enquanto o sujeito iluminista foi forjado ao

enfrentar a infinitude do Cosmos e do espaço real tridimensional, o

sujeito pós-moderno, nosso contemporâneo, é caracterizado por

sua imersão em um espaço n-dimensional que lhe parece infinito.

Estamos nos referindo à facilidade com que ele se perde em uma

infinitude (numerável) de espaços na rede, com a rapidez de

pressionar uma tecla enter. Ou, se preferirmos, espaços virtuais

multidimensionais passam a ter realidade na vida prática do

indivíduo. Aludimos aqui à característica básica de vários

hipertextos concatenados que permitem que, a cada webpage, o

navegante possa abrir outra e mais outra página e assim

sucessivamente, praticamente sem limites. Tal fragmentação do

texto, do tempo e do espaço tem o seu preço. Não é difícil imaginar

que ela possa contribuir para a dissolução da identidade e uma

crise de caráter.



Para saber mais sobre esses 

novos sujeitos e as suas relações 

com a Ciência e a Cultura, nos 2 

períodos analisados aqui, veja 

nosso livro.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!


