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Semana 31 – Atividades 

 
01. Considere a gravura e o texto abaixo. 

 

 
(Maurits Cornelis Escher. Répteis, de 1943) 

 
O nosso espaço tridimensional é a única realidade que conhecemos. A bidimensionalidade é tão 
fictícia como a tetradimensionalidade, porque nada é plano, nem mesmo o espelho mais polido. Mas 
mesmo que partamos do princípio de que uma parede ou uma folha de papel é plana, não deixa de 
ser estranho que nós, como se desde sempre fosse a coisa mais normal do mundo, representemos 
ilusões de espaço sobre uma tal superfície. Não é muitas vezes absurdo desenhar meia dúzia de 
linhas e depois afirmar: Isto é uma casa. 

 

(ESCHER, M. C. Gravuras e Desenhos. Hamburgo: Taschen (Trad. Maria Odete Conçalves – Koller, 1994, p. 15) 
 

A gravura do artista holandês Maurits Cornelis Escher ilustra claramente o que ele afirma no texto, 
porque tanto a gravura quanto o texto se referem à 
a) limitação da criatividade humana e dos recursos artísticos. 
b) impossibilidade de a arte representar a realidade num plano bidimensional. 
c) inexistência de um mundo tridimensional. 
d) capacidade de o homem forjar estruturas e volumes a partir de superfícies planas. 
e) criação de formas inexistentes na natureza como figuras geométricas. 
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02. Considere a gravura e o texto abaixo. 

 
Côncavo e Convexo, Escher – 1962. 

 
Na filosofia, a escola pitagórica foi uma das primeiras a acentuar a relação entre beleza e proporções 
numéricas. Para os pitagóricos, a harmonia tem sempre um fundamento matemático. Platão foi 
influenciado pela escola pitagórica, mas também associou a beleza à moral, como demonstra o 
conceito por ele criado que ficou conhecido como kalokagathia (kalon kai agathon = belo e bom). Na 
música, os ideais de harmonia com fundamento matemático foram reavivados no Renascimento, 
com o adendo de uma perspectiva mensuralista — sistema musical em que se utiliza uma relação 
preestabelecida entre valores em uma composição. Essa perspectiva foi consolidada no período 
Barroco. No século XX M. C. Escher, baseando-se nos desenhos feitos por mouros em Granada, 
desenvolveu um método geométrico de produção de obras de arte, o qual foi utilizado em suas 
litografias.  Nos desenhos produzidos com base nessa técnica, utiliza-se um tipo especial de lápis de 
cera para desenhar sobre blocos de pedra calcária, que se tornam matrizes, às quais, a seguir, é 
aplicada tinta. Por último, com a ajuda de um rolo sob grande pressão, imprimem-se várias cópias 
em papel. 
 
A litografia Côncavo e Convexo, ilustrada acima, foi criada em 1962 e constitui um exemplo da obra 
de Escher, que aplicou, em seus trabalhos, os ideais geométricos da translação, simetria, rotação e 
inclinação, de um modo geral. A partir das informações contidas no texto, julgue os itens: 
1) O trabalho de Escher mostrado na figura é compatível com ideais pitagóricos de beleza e 

apresenta características aludidas no texto, tais como simetria, translação e rotação, além de 
mudanças de escala. 

2) O Renascimento, movimento intelectual e artístico europeu referido no texto, resultou do 
pessimismo que se espalhou pela Europa em relação ao futuro da civilização ocidental, em face 
dos contatos dos europeus com a civilização chinesa. 

3) No Renascimento, a vinculação entre harmonia e matemática foi reavivada tanto na música, 
conforme alude o texto, quanto na abordagem filosófica da natureza, da qual são exemplos os 
trabalhos de Kepler e Galileu. 

4) A situação retratada em Côncavo e Convexo sugere o dia a dia em uma cidade medieval, em que 
estão presentes símbolos da igualdade entre classes, conceito que, defendido, na Idade Média, 
por filósofos e por artistas, mas, principalmente, pelo Estado, atingiu a maturidade ao final da 
época retratada. 

 


