
COM CONTA, PESO E MEDIDA!

Poderemos nós medir uma obra de arte? Terão as ideias e as sensações que ela nos provoca um peso certo? 
O que teremos de utilizar para medir as obras muito pequeninas e as muito grandes? As muito frias e as 
muito quentes?
Nesta visita, que pretende ser uma primeira introdução à matemática e à perceção, vamos entrar no 
museu com uma mala cheia de instrumentos, aos quais trocaremos as voltas para falar de noções de 
medida, de tempo, de temperatura e de peso, incentivando um olhar diferente sobre as obras de arte.

OBJETIVOS

Pensando a visita-jogo como uma seleção de obras articuladas entre si por um conceito que lhes é 
transversal, refletimos sobre a ideia de medida e sobre a forma como esta se cruza com o universo do 
museu - as obras, os artistas, os espectadores.
As questões suscitadas centram-se inicialmente na definição de medida, considerando-a como algo 
quantificável - a dimensão, o peso, a temperatura e o tempo, e subjetiva, ou seja, a interpretação 
dessas características por cada um no contacto com uma obra de arte.
A cada medida estão associados objetos de medição específicos - régua, fita métrica, balança, termó-
metro, relógio - que nesta visita-jogo irão mediar a conversa entre os espectadores e as obras. A sua 
descontextualização será ponto de partida para a reflexão acerca da possibilidade de transpormos as 
suas funções para a experiência da visita.
Procura-se com este paralelo perceber que na relação com uma obra a medida pode ser individual e 
flexível, cada um tem a sua, e esta está em constante construção. Neste encontro teremos o corpo 
como principal medi(a)dor, físico, sensorial ou cognitivo, que imprime por si uma medida e conse-
quentemente uma escala ao processo de interpretação. 

ANTES DA VISITA...

O MUSEU?

OS MATERIAIS?

O que guarda o Centro de Arte Moderna?

OS ARTISTAS?

Quem pensa e faz obras de arte?

Como se pode fazer uma obra de arte?

?

instalação

vídeo
fotografias

pintor

escultor

ferro

?

pinturas
esculturas

madeira

moderno

antigo

?

?

A visita ao museu pode começar com uma conversa informal sobre o que nos espera nesta aventura. 
Sugerimos dessa forma três questões de partida que nos podem fazer pensar sobre o que é que está 
guardado dentro do Centro de Arte Moderna, quem são e como criam os artistas as suas obras e quais 
os materiais com que o podem fazer. Neste diálogo todas as respostas são válidas, só é preciso encon-
trarmos o lugar ou lugares a que pertencem...
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A VISITA...

TERMÓMETRO

temperatura
cores quentes

cores frias

pintura

BALANÇApeso

escultura
madeira

gesso

metal

cortiça

RELÓGIO

tempo

instalação

espaço 

som

escala

FITA MÉTRICA

No ínicio da visita deparamo-nos com uma mala de viagem que não sabemos de onde veio e o que 
guarda dentro de si. Ao abri-la descobrimos que está cheia de instrumentos de medição, dos quais se 
procura saber o nome e a função iniciando-se assim uma conversa sobre o que são medidas, para 
que servem e de que forma podemos utilizar aqueles objetos dentro do museu.

vídeo

ação

Será que uma fotografia guarda o tempo?

De que cor são os sons?

Como podem as imagens crescer? 

Quanto pesa uma ideia?

De que cor são as sensações?

... ALGUMAS DAS OBRAS

As obras aqui apresentadas são algumas das possibilidades a explorar ao longo da visita estando a sua 
integração no percurso dependente do programa de exposições do CAM. Para mais informação sobre 
as obras e os artistas sugerimos a consulta do site do museu http://cam.gulbenkian.pt/

Helena Almeida (1969)
Sem título

Rui Chafes (2002)
Durante o sono

John Coplans (1992) 
Self portrait, upside down nº 1

Amadeo de Souza-Cardoso (1917) 
Sem título (Entrada)
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Com o intuito de prolongar e enriquecer a experiência da visita ao museu são propostas algumas 
atividades pensadas a partir das obras e conceitos abordados. São pontos de partida possíveis para 
uma exploração que poderá tomar diferentes formas. 

...QUE ARTISTA SOU EU? (consultar página 4 do documento de apoio)
Para aprofundar o conhecimento sobre as obras e artistas introduzidos no percurso da visita apre-
sentamos alguns tópicos que podem ser explorados usando diferentes estratégias – diálogo, pesqui-
sas, experimentação plástica. Que materiais são utilizados pelos artistas? Como seria uma escultura 
de ferro feita em papel ou uma pintura onde não se usa tinta? Numa obra de arte podemos encontrar 
diferentes formas – linhas retas ou linhas curvas, formas conhecidas ou desconhecidas, repetidas ou 
não...mas, podemos desenhá-las para as conhecer melhor? Será que os artistas têm todos as 
mesmas ideias e nos contam através das suas obras histórias iguais? Que diferenças conseguimos 
encontrar? Uma obra de arte pode-nos fazer sentir ou pensar coisas muito diferentes...mas, porque 
será que não a vemos todos da mesma maneira?

...DA MALA PARA O PAPEL! (consultar página 5 do documento de apoio)

...LIVROS COM IDEIAS NOVAS

Partindo dos instrumentos guardados na mala utilizada na visita ao museu e dos conceitos explorados 
apresentamos algumas hipóteses para os reinventar. Será que existem outros instrumentos de 
medição? Podemos nós inventar um? As cores podem ser quentes, frias ou neutras, mas o que 
acontecerá se as misturarmos? E os sons, também têm temperatura? As obras de arte não são todas 
iguais, umas são grandes, outras pequenas, umas mais leves e outras mais pesadas, umas para ver ao 
perto...tanto que até podemos entrar nelas, e outras para ver de longe, existem pinturas, esculturas, 
instalações, vídeos e muitas outras maneiras de dar forma a uma obra de arte...como será que todas 
estas ideias se podem transformar num livro...de contrários e entre-contrários? Muitos artistas fazem 
retratos e autorretratos e com eles conseguem parar o tempo...mas, como? Pode uma obra de arte 
guardar o nosso tempo?

O PONTO, de Peter Reynolds
Vera diz não saber desenhar mas é encorajada pela professora a desenhar um ponto. 
Ao longo da história, esse ponto transforma-se numa explosão criativa de pontos de 
todos os tamanhos, formas, materiais e técnicas.
De que diferentes maneiras podemos desenhar uma mesma forma? Que história 
conta cada forma de acordo com a sua cor/tamanho/material?

EU ESPERO, de Davide Cali
Uma comprida linha vermelha acompanha uma vida, do nascimento à morte. A 
passagem do tempo e as expectativas que vamos tendo em relação a cada momento 
da vida vão-se desenhando ao longo do livro.
O que é o tempo? Como é que ele passa? Quanto tempo tem um dia? E uma 
obra de arte?

PEQUENO AZUL E PEQUENO AMARELO, de Leo Lionni
Através de recortes de papel de cores planas, Leo Lionni conta-nos a história de dois 
amigos, o pequeno amarelo e o pequeno azul. Quando dão um abraço tornam-se 
verdes, misturam-se, o que os deixa de identificar enquanto amarelo e azul. São as 
suas lágrimas que voltam a separar as duas cores.
O que acontece às cores quando as misturamos? Que cores nos lembram o 
frio? E o calor?
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PERGUNTAS
IRREQUIETAS

OUTRAS OBRAS
CONHECIDAS 
E DESCONHECIDAS

MATERIAIS QUE USO

SENSAÇÕES

FORMAS CURIOSAS

QUE HISTÓRIAS
CONTAM AS MINHAS OBRAS?
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LIVRO DE ENTRE-CONTRÁRIOS

grande/pequeno
leve/pesado
claro/escuro

curto/comprido
perto/longe
mole/duro
dentro/fora

...

grande/pequenogrande/pequeno
leve/pesadoleve/pesado
claro/escuroclaro/escuro

curto/compridocurto/comprido
perto/longeperto/longe
mole/duromole/duro
dentro/foradentro/fora

......

SABORES

QUENTE/FRIO

CORES

SONS

RETRATOS E AUTO-RETRATOS

pintura

fotografia

desenho

muito grandes
muito pequenos

de pernas para o ar
a cores

a preto e branco
simétricos

com muitas linhas
...

escultura palavras

carimbos colagens

INSTRUMENTOS DE MEDIDA
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