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CAOS

 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Caos criador; experimentação; projeto poético; 
intuição; matemática; física; pintura; instalação; parangolé; arte 
contemporânea; arte abstrata; relação espectador e obra. 

Foco: Conexões Transdisciplinares 

Tema: Décimo segundo programa da série. Mostra as relações 
de equilíbrio e desequilíbrio na natureza, Teoria do caos e sua 
relação com ciência, matemática e arte.

Personalidades abordadas: Albert Einstein, Artur Barrio, An-
tonio Bandeira, Cildo Meireles, Galileu Galilei, Hélio Oiticica, 
Henri Poincaré, Iberê Camargo, Isaac Newton, Michelangelo, 
Regina Silveira, Tomie Ohtake, Tunga, Werner Heisenberg, 
entre outros. 

Indicação: A partir do 9º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-12

Direção: Sérgio Zeigler.

Realização/Produção: Fundação Padre Anchieta - Centro 
Paulista de Rádio e TV Educativas, São Paulo. Coprodução: 
TV Escola.

Ano de produção: 2001.

Duração: 26’.

Coleção/Série: Arte & matemática.

 Sinopse
A vida se altera entre ordem e caos. O homem procura entender 
as relações existentes entre natureza, ciência e arte. Regina 
Silveira, Tunga, Artur Barrio, Cildo Meireles, Iberê Camargo 
falam do processo de criação: forma aberta de ler e expressar 
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pensamentos abstratos, tal qual a matemática e a ciência moder-
nas. Buscar a ordem em meio ao caos pode ter sido um desafio 
desde os tempos mais remotos, mas a arte contemporânea, 
muitas vezes, percorre caminhos opostos. Este documentário 
é uma reflexão sobre a natureza e a sociedade, nossas expres-
sões artísticas e descobertas científicas que mudaram a forma 
de entender o caos, interligando arte e matemática.

 Trama inventiva
Ponto de contato, conexão, enlaçado em Os olhos da Arte com 
um outro território provocando novas zonas de contágio e reflexão. 
Abertura para atravessar e ultrapassar saberes: olhar transdis-
ciplinar. A arte se põe a dialogar, a fazer contato, a contaminar 
temáticas, fatos e conteúdos. Nessa intersecção, arte e outros 
saberes se alimentam mutuamente, ora se complementando, 
ora se tensionando, ora acrescentando, uns aos outros, novas 
significações. A arte, ao abordar e abraçar, com imagens visioná-
rias, questões tão diversas como a ecologia, a política, a ciência, 
a tecnologia, a geometria, a mídia, o inconsciente coletivo, a 
sexualidade, as relações sociais, a ética, entre tantas outras, 
permite que na cartografia proposta se desloque o documentário 
para o território das Conexões Transdisciplinares. Que sejam 
estas então: livres, inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera
No início do primeiro bloco do décimo segundo programa da série 
Arte & matemática, o professor Luiz Barco faz uma introdução 
abordando a história humana e seus esforços para entender o caos 
dentro da ordem e a ordem dentro do caos e suas relações com 
a ciência e a arte. Temos ideia do que passa na cabeça do artista 
quando está criando? Tunga, Cildo Meireles, Regina Silveira se 
alternam para falar dos seus processos de criação. Na sequência, 
a descoberta do caos na ciência pelo matemático Henri Poincaré 
é comentada pela professora e física Carmen Pimentel Cintra do 
Prado, abordando sistemas estáveis e caóticos. Hélio Oiticica 
instala a ideia do caos na arte brasileira: tecidos a voar, corpos 
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a girar. São os parangolés. Rupturas, também provocadas por 
Artur Barrio. Imagens das produções artísticas de vários artistas 
brasileiros são mostradas em uma sequência de pinturas e escul-
turas que testemunham o pensamento abstrato. Podemos ver, no 
trajeto de Iberê Camargo, a procura por uma ordem em meio ao 
caos criador. Fecham o primeiro bloco as relações entre obras 
de Tomie Ohtake e as imagens do telescópio espacial Hubble, 
comentadas pelo físico Nelson Fiedler-Ferrara. 

O segundo bloco se inicia com o retratista Nelson Capenêe, que 
recebe a incumbência de observar e reproduzir uma obra abstrata 
de Antonio Bandeira. Há muita diferença entre elas, pois toda 
obra de arte expressa realidades interiores e visões particulares 
de quem a criou. Geram também interpretações diversas, como 
vemos nos comentários do público de uma exposição, indicando 
que a arte figurativa é mais facilmente aceita. A arte dos grandes 
mestres como Michelangelo em dado momento da história da 
arte foi referência visual no estilo maneirista. Na mesma época, 
Galileu Galilei instaurou o moderno método científico com res-
sonâncias nos estudos de Isaac Newton, retratado por William 
Blake. Comentários de Werner Heisenberg, Albert Einstein, 
Mario Schenberg e Luiz Barco e imagens da arte abstrata fina-
lizam este documentário.

Muitos conteúdos podem enriquecer a compreensão dos terri-
tórios da Arte & Cultura e proposições pedagógicas: as relações 
entre caos, arte e ciências nas Conexões Transdisciplinares se 
conectam com Processo de Criação que envolvem as Lingua-
gens Artísticas. Percursos históricos, científicos e artísticos em 
Saberes Estéticos e Culturais problematizam também o território 
de Mediação Cultural.

  Os olhos da Arte
Define-se o caos menos por sua desordem que pela velocidade infinita com 
a qual se dissipa toda forma que nele se esboça. É um vazio que não é um 
nada, mas um virtual, contendo todas as partículas possíveis que surgem 
para desaparecer logo em seguida, sem consistência nem referência, sem 
conseqüência. É uma velocidade infinita de nascimento e esvanecimento.

Deleuze e Guattari (1992, p. 153)

06_AF_03.indd   3 28/05/10   17:50



4

Hélio Oiticica - Metaesquema, 1958
guache sobre cartão, 37 x 48 cm
Coleção Diane e Bruce Halle, Phoenix/EUA
Foto: César Oiticica Filho

Medos, dúvidas, necessidades, o que move o conhecimento? 
No princípio, o homem vivia em meio a situações adversas, um 
mundo que se desvelava hostil, caótico. Mas, entre o seu sistema 
receptor e o de reação, presente em todos os animais, o ser 
humano encontrou outro sistema que transformou sua vida: o 
sistema simbólico. Passou a observar a natureza, a reconhecer 
padrões, ordens. Inspirado na ordem, quis construir e estabelecer 
normas ao propor comportamentos, leis, crenças, concepções, 
encontradas no contexto de diferentes culturas e sociedades. 
Assim criou a arte, a ciência, a filosofia. E encontrou também 
o imprevisível. Reconheceu as interferências que ocorrem nos 
fenômenos que se apresentam caóticos ou em outra lógica de 
ordem ainda não conhecida. 

Para Deleuze e Guattari (1992), o caos não é o vazio, mas o 
virtual, gerado pela complexidade e velocidade, pelas variáveis 
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ou influências quase imperceptíveis. A filosofia, a ciência e a 
arte tratam-no de maneira diversa, mas artistas, cientistas e filó-
sofos o vivem nas entranhas de seus processos de criação.

Cildo Meireles se interessa particularmente na primeira vez 
que uma ideia nasce, como algo informe, como potencialidade 
de um vir a ser. Estar à disposição do não saber, como afirma 
Tunga, pode ser o que diferencia um artista, ou um cientista 
dos outros seres humanos. Para ele, fazem parte da ascese – 
a dedicação e a disciplina em alcançar uma prática perfeita em 
determinado ofício, atividade ou arte – a leitura, a informação, 
a preguiça... Ou vacância, como diz Regina Silveira, referindo-
se ao estado de abertura presente um pouco antes de dormir 
ou de acordar, ou quando se olha uma parede vazia. Algo não 
caótico, mas suspenso, em suspensão. Virtual, como diriam os 
filósofos citados. 

Experimentação, processos inconscientes, vigílias criativas, 
aproveitamento do acaso são muitas vezes citados pelos artis-
tas e cientistas em seus processos de criação, que envolvem 
também um diálogo intenso com a matéria, como o caso de 
Artur Barrio ou Hélio Oiticica, que provocaram grandes rupturas 
dentro do sistema da arte. Das formas geométricas bidimensio-
nais, Hélio Oiticica invadiu o espaço com seus metaesquemas 
e envolveu corpos com seus parangolés. 

Oiticica trouxe o caos para dentro do museu, porque lidou e nos 
fez lidar com o inesperado, com o não convencional. E talvez ainda 
hoje desperte incômodos em olhos que ainda esperam ver como 
arte algo mais próximo a algo à maneira de Michelangelo.

Figurativas ou abstratas, é no próprio fazer, nas escolhas de 
cores, formas, gestos, matérias que a obra nasce carregada 
da subjetividade de quem a produz. No documentário vemos a 
diferença entre A grande cidade pintada por Antonio Bandeira em 
1957 e a sua reprodução feita pelo retratista Nelson Capenêe, 
habituado a cópias. Teria sido mais fácil se ele tivesse de copiar 
uma obra figurativa? Por que há tanta diferença entre as duas 
obras? A abstração, geométrica ou abstrata, expressa realidades 
interiores, visões particulares, um mundo sensível.
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Para Luc Ferry (1994, p. 97), “se a arte cria um mundo sen-
sível e se vale de ilusões, a ciência, muito pelo contrário, 
procura desvelar as relações inteligíveis, isto é, racionais, que 
os objetos dos sentidos manifestam de modo confuso”. Para 
isso, aprender a fazer as perguntas corretas, como diz o físico 
Werner Heisenberg citado no documentário, é mais importante 
que definir veracidades, pois a certeza sempre será um passo 
para as incertezas. 

Arte, ciência e filosofia, as três grandes formas de pensamento se-
gundo Deleuze e Guattari (1992, p. 253-4), são definidas pelo modo 
como enfrentam o caos, como traçam planos sobre o caos:

[...] a filosofia quer salvar o infinito, dando-lhe consistência: ela traça 
um plano de imanência, que leva até o infinito, acontecimentos ou 
conceitos consistentes, sob a ação de personagens conceituais. A 
ciência, ao contrário, renuncia ao infinito para ganhar a referência: 
ela traça um plano de coordenadas somente indefinidas, que define 
sempre estados de coisas, funções ou proposições referenciais, 
sob a ação de observadores parciais. A arte quer criar um finito 
que restitua o infinito: traça um plano de composição que carrega 
por sua vez monumentos ou sensações compostas, sob a ação de 
figuras estéticas. [...] As três vias são especificas, tão diretas umas 
como as outras, e se distinguem pela natureza do plano e daquilo 
que o ocupa. Pensar é pensar por conceitos, ou então por funções, 
ou ainda por sensações, e um desses pensamentos não é melhor 
que um outro ou mais plenamente, mais completamente, mais sin-
teticamente “pensado”. 

Ao mesmo tempo que se valoriza a diferença entre esses pen-
samentos, encontram-se proximidades, como a obra de Tomie 
Ohtake e as fotografias tiradas pelas lentes do telescópio espacial 
Hubble. Modos diversos de compreender a si e ao mundo revelam 
também processos de criação a inventar modos expressivos, 
máquinas potentes, teorias que fundamentem o pensar sobre 
a vida em pleno movimento. 

Arte, filosofia, matemática. Três modos de pensar que são gera-
dos por inquietude, curiosidade, imaginação, percepção e intuição 
presentes em processos de criação de quem os vive, imantados 
pelas especificidades de sua própria formação e interesse.
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 O passeio dos olhos do professor
O que é o caos? Para conversamos sobre esse assunto convi-
damos você a assistir ao documentário, registrando suas impres-
sões. Suas anotações podem dar início a um diário de bordo, 
como instrumento para o seu pensar pedagógico durante todo 
o processo de trabalho junto aos alunos. Para isso sugerimos 
uma pauta para seu olhar:

 O documentário lhe fez perguntas?

 O que é possível perceber de processos de criação de artistas 
e cientistas?

 Como o ser humano tem lidado com sistemas imprevisíveis?

 A arte e a matemática lidam com o caos de modo diverso?

 Quais os conceitos que lhe chamam a atenção?

 Artistas e cientistas citados parecem estar abertos e dispo-
níveis para enfrentar o não saber?

 Para você, o que a exibição vai provocar em seus alunos? 
Atração ou estranhamento?

Suas anotações podem revelar o modo singular de sua percep-
ção e análise e projetar potencialidades para o trabalho com 
seus alunos. Quais questões você levantaria numa pauta do 
olhar para eles? 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

 O registro da lembrança de um momento em que cada aluno 
se sentiu “criando” diante de qualquer situação pode ser o 
início de uma conversa para ampliar a análise de como se 
deu esse momento. Depois de escrever essas memórias, 
podemos conversar sobre o que entendem sobre processo 
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de criação e de como o senso comum o vê. Ser criativo é um 
dom divino? Há intuição na criação? Precisamos nos nutrir de 
conhecimentos e experiências para criar? A criação acontece 
ao acaso? Eles se acham criativos? Para ampliar essa conversa 
podemos exibir o trecho do primeiro bloco do documentário em 
que os artistas Tunga, Regina Silveira e Cildo Meireles falam 
de seus processos de criação. A síntese dessa conversa pode 
impulsioná-los para ver o restante do documentário.

 Na mitologia grega o Caos é o início, o nada, o sem forma. E para 
a ciência? Exibir a fala da estudiosa de física Carmen Pimentel 
Cintra do Prado, presente no primeiro bloco do documentário, 
pode gerar uma discussão a respeito da descoberta do caos 
na ciência. O tema é complexo, mas Edgar Morin (1991) nos 
revela que precisamos aprender a pensar e ver o mundo a partir 
dessas complexidades e hipercomplexidades na sociedade, 
ciência e arte. Algo complexo não é uma coisa impossível de 
aprender ou distante da realidade dos alunos, pois lidamos to-
dos os dias com a complexidade, a velocidade, situações entre 
caos e ordem. Proporcionar momentos para que os alunos se 
sintam motivados a expressar suas opiniões pode desencadear 
dúvidas e curiosidade que impulsionam o querer saber mais, 
preparando para a exibição de todo o documentário.

 Munidos de lápis e papel os alunos podem ver todo o do-
cumentário anotando o que foi mais significativo para si. 
Depois, em duplas, eles podem trocar suas anotações e 
propor perguntas sobe aspectos tocados, elaborando tam-
bém um mapa do que foi importante ou inquietante para eles. 
O levantamento das questões e a construção de um mapa 
coletivo da classe sobre o documentário pode gerar novos 
percursos para ampliar o olhar, conhecer pela pesquisa e 
desenvolver poéticas pessoais ou colaborativas.

 Desvelando a poética pessoal
Um sorteio pode desencadear processos de criação em grupo. 
Para isso, preparamos com os alunos três tipos de desafios: 1. 
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Temas – gerados pelas questões e conteúdos levantados após 
a exibição do documentário; 2. Materiais – a partir de uma lista-
gem de matérias diversas, tanto convencionais como inusitadas, 
para serem usadas em produções artísticas; 3. Linguagens 
artísticas – a partir de um levantamento das linguagens que 
os alunos conhecem (fotografia, pintura, parangolés, instalações, 
intervenções, colagem, escultura, objeto, performance, happening, 
música, teatro, dança etc.). 

Cada grupo deve fazer sortear um tema, uma linguagem artística e 
dois materiais, podendo ainda utilizar outros além dos sorteados.

Além da produção em si, eles devem anotar todos os momentos 
vividos no processo de criação, desde o momento do sorteio, 
com as dificuldades, as angústias, o prazer, os desvios de rotas, 
o diálogo com a matéria, o estar disponível e aberto ou não, o 
caos criador. Sobre esse processo o grupo deve elaborar uma 
história em quadrinhos, que será mostrada juntamente com a 
produção finalizada, gerando novos debates com a classe ou, 
se for possível, com a comunidade escolar.

 Ampliando o olhar
 Hélio Oiticica é considerado um divisor de água na trajetória da 

arte brasileira. Suas ideias são marcantes e ainda se apresentam 
como provocadoras. Dentre elas, destacam-se os parangolés, 
que podem ser recriados pelos alunos. Para impulsioná-los 
podemos apresentar o comentário de Décio Pignatari (1980):

Os parangolés são vôos em estado de pouso, ave movendo-se sob as 
penas. Todo lugar vira camarim, todo terraço vira palco quando alguém 
enverga um parangolé – a idéia da fantasia para uso instantâneo, fantasia 
de fantasias, onde todo gesto se torna amplo e majestoso. O parangolé 
recupera o quimono: o sentimento do corpo nu sob a roupa – uma não-
roupa que pensa todas as roupas.

 O sistema solar é estável ou caótico? A Teoria do caos foi 
anunciada no final do século XIX. Em 1887 o matemático 
Henri Poincaré responde à pergunta: Seria o sistema solar 
estável? Por meio dos instrumentos modernos e com seus 
cálculos matemáticos, conseguiu comprovar que sim, o 
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Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: filosofia, contexto social e político
Arte, ciência e tecnologia: matemática, física; astronomia; imagens técnicas
Arte e ciências da natureza: natureza, geografia
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sistema solar era estável. Após a publicação do trabalho, 
Poincaré notou um erro em seus cálculos, que levaria a um 
novo resultado caótico, o sistema solar não era estável. E 
assim o pensamento matemático exato de Poincaré vislum-
brava a possibilidade científica do caos, de uma desordem 
dentro da ordem. Pondera que há sistemas singulares, que 
mesmo tendo regularidades no seu desenvolvimento são pas-
síveis de ser influenciados por interferências que certamente 
modificarão seu resultado, dificultando a sua previsibilidade. 
Exemplifica argumentando que um pêndulo pode mudar seu 
movimento milimetricamente, apenas com o deslocamento de 
ar provocado pelo bater de asas de uma borboleta, mesmo 
sendo imperceptível aos olhos. Demonstrou que por trás de 
equações matemáticas aparentemente simples pode haver 
complexidade, como os exemplos apresentados neste do-
cumentário: x2-1(regular) e 2x2-1(caótico). Em parceria com 
educadores em física ou matemática você pode propor a 
realização com os alunos de soluções de problemas a partir 
de equações matemáticas que resultem em situações regu-
lares e caóticas, como as sugeridas a seguir: 

 O caos matemático ocorre nas situações sem padrão, 
cujos resultados são imprevisíveis, incontroláveis. Nesse 
caos cabe a observação de Deleuze e Guattari (1992, p. 
153): “se dissipa toda forma que nele se esboça”. Um 
exemplo concreto poderia ajudar o professor e servir para 
sala de aula. Também explica o significado de “iteração”, 
palavra muito usada nessas situações, que vem do hábito 
dos programadores de indicar por 1 igual a 1, 2, 3 etc. o 
número de repetições de um procedimento computacional. 
Vamos aos exemplos:

1) Em uma calculadora, digite um número e aperte repetidamente a 
tecla de raiz quadrada; cada vez que se calcula a raiz ocorre uma 
iteração; exemplo: 5 g√ g2,23606... g√ g1,49534... (isto é, na 
iteração 1 coloca-se 5 no visor, na 2 extrai-se a raiz obtendo-se 
2,23606..., na 3 extrai-se a raiz obtendo-se 1,49534... etc. Pois 
bem, embora esses números pareçam caóticos, na verdade eles 

abcddefg
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têm um padrão. Após interar várias  vezes (isto é, extrair a raiz 
quadrada) chega-se ao número 1 e não se sai mais dele fazendo 
outras iterações. Isso ocorre iniciando-se com qualquer número, 
exceto zero. 

2) Em uma calculadora, digite um número entre 0 e 1 (como 0,6), 
eleve ao quadrado, multiplique por 2, tire 1 e repita sempre o 
mesmo processo. Por exemplo:

 Primeira iteração (i=1) 0,6 g 0,36 g 0,72 g -0,28;  Segunda 
iteração (i = 2) -0,28 g 0,0784 g 0,1568 g -0,8432 Continu-
ando assim, ao contrário do caso da raiz quadrada, não surgirá 
padrão algum, obtendo-se sempre números sem nenhuma relação 
visível. “Qualquer padrão esboçado se dissipa.” (Esse exemplo 
de comportamento caótico aparece no documentário: são as 
iterações da expressão 2 x2 – 1].

 Experiências com o ar ou o calor podem ser feitas provando 
como alteraram os resultados, como no exemplo da culinária 
dado neste documentário, o brigadeiro. O caos está pre-
sente no dia a dia: a propagação nem sempre previsível da 
dengue, as condições do trânsito de São Paulo ou do Rio 
de Janeiro, as condições meteorológicas com sua dose de 
imprevisibilidade etc. O estudo matemático dos sistemas 
caóticos talvez permita a compreensão desses fenômenos. 
Quais outros exemplos podem ser levantados pelos alunos 
e expressos por meio de colagens?

 O caos é gerado pela complexidade e velocidade, pelas 
variáveis ou influências quase imperceptíveis. Um outro 
modo de perceber as variáveis e influências do cotidiano é 
propor a exibição ou pedir para que vejam em suas casas 
o filme Feitiço do tempo: ao cobrir uma festa popular em 
uma cidade do interior dos Estados Unidos, um repórter  
de meteorologia se torna prisioneiro do tempo. Todos os 
dias recomeçam da mesma maneira. Como ele transforma 
as variáveis e influências em cada dia? O filme amplia o 
olhar dos alunos sobre a questão do tempo e das variáveis 
presentes em velocidade no caos?
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 Conhecendo pela pesquisa
 No documentário vemos a proximidade entre a obra de Tomie 

Ohtake e as fotografias tiradas pelas lentes do telescópio 
espacial Hubble anos depois. Partindo de obras de arte ou 
de fotografias da natureza, que outras relações podem ser 
feitas ou criadas pelos alunos? 

 Os artistas citados neste documentário – Regina Silveira, 
Cildo Meireles, Tunga, Artur Barrio, Tomie Ohtake, Hélio 
Oiticica, Iberê Camargo, Antonio Bandeira, podem gerar 
pesquisas sobre os seus processos de criação. Cada grupo 
pode apresentar sua pesquisa de um modo singular: como 
uma reportagem para a TV, como uma cena de teatro, uma 
coreografia de dança ou como uma composição musical. 

 Na DVDteca Arte na Escola você pode encontrar mais documentá-
rios para ampliar esse projeto sobre os seguintes artistas citados: 
Cildo Meireles, Regina Silveira, Tomie Ohtake e Hélio Oiticica.

 Imagens fractais são gráficos criados por iterações de determi-
nadas expressões matemáticas. As expressões podem gerar 
o caos, mas alguns caos têm certos padrões, ou seja, não 
são tão caóticos. Assim, tem interesse a visualização dessas 
imagens. Por exemplo, podem ser vistas na internet em: 
<http://www.insite.com.br/fractarte/galeria2/galeria.php>. 
Podem ser baixados gratuitamente programas que fazem 
imagens fractais com iterações.

 No documentário Caos é mostrada a arte abstrata e a maior 
aceitação do público das obras figurativas. A exposição que 
se vê no espaço das entrevistas é Auto-retrato: espelho 
de artista, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo (MAC/USP), na Galeria de 
Arte do Sesi do Centro Cultural Fiesp, sob a curadoria 
de Katia Canton, que apresenta o tema em seis módulos. 
Exibir este documentário pode abrir espaços para novos 
projetos tendo em vista a questão da mediação cultural, 
especialmente, ou ampliar a pesquisa sobre a recepção 
das obras pelo público.
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 O maneirismo foi um movimento artístico que apareceu após 
o Renascimento com o objetivo de seguir a arte dos grandes 
mestres como Michelangelo, mostrado neste documentário. 
Pesquisar sobre esse movimento e sobre o artista, assim 
como sobre William Blake, pode ajudar os alunos a perceber 
que as obras não eram apenas reprodução da realidade, mas 
uma interpretação dessa realidade.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Para dar sentido ao que se estudou e para que os alunos se 
apropriem de suas descobertas, é importante que haja registro. A 
proposta é produzir um portfólio que conte a história do projeto, 
individual, de pequenos grupos ou de toda a classe, lembrando 
que como foco da proposta foram explorados a Teoria do caos, as 
rupturas na arte e os processos de criação de artistas e cientistas. 
O portfólio precisa refletir as emoções e experiências vividas; 
assim, uma sugestão pode ser produzir um vídeo com relatos 
de alunos, professores, com sons e imagens que se alternem 
sem uma ordem lógica, uma linguagem contemporânea em que 
fragmentos comuniquem o todo. Outra sugestão é fazer um 
livro de artista onde cada aluno pode registrar suas pesquisas, 
pensamentos e esboços. 

 Valorizando a processualidade
Houve transformações? O olhar mudou em relação à arte e à 
matemática? E sobre a arte contemporânea? Como os alunos 
criam em seus processos? Percebem as relações entre ordem 
e caos? E sobre as teorias da matemática e física modernas? 
Aguçaram a vontade de conhecer mais sobre os assuntos e 
outros provocados pelo documentário e pelas discussões a 
partir da apresentação dos portfólios? A fala dos alunos sobre 
o que mais e menos gostaram, sobre o que foi mais importante, 
sobre as dificuldades e sobre o que faltou no desenrolar do 
trabalho é um valioso instrumento de avaliação. A leitura das 
produções, das respostas dos alunos às proposições realizadas, 
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juntamente com o seu diário de bordo, permite refletir sobre o 
seu próprio aprendizado. É o momento de perceber e anotar 
as suas descobertas, achados pedagógicos e faltas, e tomar 
consciência das novas ideias e possibilidades despertadas a 
partir dessa experiência.

 Personalidades abordadas
Albert Einstein (Alemanha, 1879 - Estados Unidos, 1955) – Físico alemão 
radicado nos Estados Unidos. Desenvolveu a Teoria da relatividade. Seu 
trabalho teórico possibilitou o desenvolvimento da energia atômica, apesar 
de não prever tal possibilidade. 

Antonio Bandeira (Fortaleza/CE, 1922 - Paris/França, 1967) – Inicia-se na 
pintura como autodidata. Em 1946, reside em Paris. Retorna ao Brasil em 
1951 e apresenta-se na 1ª Bienal Internacional de São Paulo. Desde o fim dos 
anos 1940 sua pintura se torna ainda mais gestual e abstrata, incorporando 
manchas, riscos e formas coloridas. De 1952 até sua morte, realiza uma 
série de trabalhos artísticos e participa de importantes exposições, tanto 
na Europa quanto no Brasil.

Artur Barrio (Portugal, 1945) – Com carreira artística no Brasil, inovou com a 
proposta de obras em grandes formatos, instalações, composições caóticas 
e materialidades não convencionais. Suas intervenções caracterizam-se pela 
utilização de materiais efêmeros e precários, como o sal, o papel higiênico, 
o sangue, o pó de café, o pão, a carne. 

Cildo Campos Meireles (Rio de Janeiro/RJ, 1948) – Artista multimídia. Inicia 
seus estudos em arte em 1963 em Brasília. Inspirado por máscaras e esculturas 
africanas, produz seus desenhos. Muda-se para o Rio de Janeiro, onde estuda 
arte. Do desenho se encaminha para uma produção conceitual em que faz 
crítica aos meios e suportes das linguagens artísticas tradicionais. 

Galileu Galilei (Itália, 1564-1642) – Físico, matemático, astrônomo e filósofo. 
Teve papel fundamental na revolução científica durante o Renascimento, valo-
rizando o método empírico, a observação. Desenvolveu os primeiros estudos 
sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do 
pêndulo; descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia, ideias 
precursoras da mecânica newtoniana. Aprimorou instrumentos de observação 
como o telescópio refrator, e com esse instrumento descobriu as manchas 
solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, visualizou os satélites de 
Júpiter e os anéis de Saturno, além de localizar estrelas na Via Láctea. 

Hélio Oiticica (Rio de Janeiro/RJ, 1937-1980) – Pintor e escultor, seguin-
do depois para várias linguagens como performance, objeto, instalação. 
Sua obra experimental e inovadora é reconhecida internacionalmente. Fez 
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parte do movimento neoconcreto. Em 1964 começa a fazer as chamadas 
Manifestações Ambientais – cria o parangolé. 

Henri Poincaré (França, 1854-1912) – Cientista popular por sua comunicabilidade, 
foi matemático e físico. Estudou as teorias da luz e as ondas eletromagnéticas, mas 
foi durante a percepção de um erro no cálculo sobre a estabilidade do sistema solar 
que começou a considerar a possibilidade da ideia de caos a respeito da órbita 
planetária. No início suas descobertas sobre sistemas caóticos tiveram pouca 
ressonância no meio científico; apenas na segunda metade do século XX suas 
teorias foram revisitadas e recebeu a verdadeira importância. Hoje seu trabalho 
científico é reconhecido nas áreas da Cosmogonia, na Teoria da relatividade, 
Matemática, Topologia e Física e, sobretudo, na Teoria do caos.

Iberê Camargo (Restinga Seca/RS, 1914 - Porto Alegre/RS, 1994) – Dese-
nhista, pintor e gravador. Ao longo de sua carreira, exerceu forte liderança no 
meio artístico e intelectual, com exposições no Brasil e no exterior. Sua pintura 
matérica e sua gestualidade são homenageadas na Fundação Iberê Camargo 
em Porto Alegre, em sede com arquitetura arrojada inaugurada em 2008.

Isaac Newton (Inglaterra, 1643-1727) – Desenvolveu estudos em física, 
matemática, astronomia, alquimia e filosofia. Descreveu a lei da gravitação 
universal, estudou o movimento dos planetas e foi o primeiro a demonstrar 
que o movimento de objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, 
são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. 

Michelangelo (Itália, 1475-1564) – Escultor, pintor, arquiteto. Criou obras 
como o teto da Capela Sistina, e o Juízo Final, também no mesmo local. 
Projetou a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. Entre suas esculturas 
mais famosas estão Moisés e a Pietá. 

Nelson Capenêe (Nelson Pereira Carneiro, Barra do Piraí/RJ, 1959) – De-
senhista mestre na técnica do retrato e da caricatura, conhecido na cidade 
histórica de Embu das Artes/SP. Seus desenhos são realizados com lápis, 
grafite, crayon, pintura em óleo e pastel. 

Regina Silveira (Porto Alegre/RS, 1939) – Pintora, desenhista, grava-
dora, professora, tem inovado com instalações e interferências urbanas. 
A relação com a luz é uma marca forte em seu trabalho. É reconhecida 
internacionalmente.

Tomie Ohtake (Japão, 1913) – Pintora, gravadora, escultora. Veio para o Brasil 
em 1936, fixando-se na cidade de São Paulo. Aqui constituiu família e aos 40 
anos iniciou seu trabalho como artista. Com carreira consagrada, hoje expõe no 
Brasil e no exterior. Entre as suas produções encontram-se também obras de 
arte pública. Em São Paulo foi criado o Instituto Tomie Ohtake em 2000. 

Tunga (Antonio José de Barros Carvalho e Mello Mourão, Palmares/PE, 
1952) – Escultor, desenhista e artista performático. Em seu trabalho, investiga 
áreas do conhecimento como literatura, filosofia, psicanálise, teatro, além 
de disciplinas das ciências exatas e biológicas.
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Werner Karl Heisenberg (Alemanha, 1901- 1976) – Foi laureado com o 
Prêmio Nobel de Física. Foi um dos fundadores da Mecânica Quântica, 
que é a física das probabilidades, na qual não existe uma certeza quanto à 
posição e velocidade de uma partícula, mas uma medida de probabilidades 
de encontrar a partícula numa dada posição e em uma dada velocidade. O 
seu Princípio da Incerteza enfatiza matematicamente essa ideia, na qual é 
impossível determinar simultaneamente com precisão a posição e a veloci-
dade de uma partícula. Quanto mais precisamente determina-se a posição, 
menos determina-se a velocidade, e vice-versa.

 Glossário
Happening – Este é um termo usado a partir dos anos 1950 pelo americano 
Allan Kaprow para designar uma forma de arte, que combina artes visuais e 
uma espécie de teatro sem texto nem representação. Os espetáculos buscam 
a aproximação do espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo 
artista (nesse sentido, o happening se distingue da performance, em que 
não há participação do público). Os eventos se caracterizam pelo acaso e 
pela estrutura flexível, sem começo, meio e fim, que acontecem em locais 
variados. Fonte: DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia en-
ciclopédico da arte moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

Instalação – O termo é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década 
de 1960, designando ambientes construídos nos espaços das galerias e museus. 
Para a apreensão da obra é preciso percorrê-la, passar entre suas dobras e 
aberturas, ou, simplesmente, caminhar pelas veredas e trilhas que ela constrói 
por meio da disposição das peças, cores e objetos. Fonte: MARCONDES, Luiz 
Fernando. Dicionário de termos artísticos. Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1998.

Livro de artista – Também chamado de livro-arte, tem o livro como referente, 
mesmo que remotamente. Assim, ele pode não ser um livro propriamente dito, 
podendo ganhar o estatuto de escultura ou objeto. É uma manifestação da 
arte contemporânea. Fonte: SILVEIRA, Paulo. A página violada: da ternura à 
injúria na construção do livro de artista. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001.

Parangolé – É a antiarte por excelência para Hélio Oiticica. Trata-se de uma 
espécie de capa (lembra ainda bandeira, estandarte, tenda) que não desfralda 
plenamente à luz sua imagem de uma miríade de tons, cores, formas, texturas 
ou grafismos senão a partir dos movimentos – da dança – de alguém que a 
vista. Fonte: OITICICA, Hélio. Bases fundamentais para uma definição do Pa-
rangolé, novembro de 1964. In: OPINIÃO 65. Rio de Janeiro: Museu de Arte 
Moderna, 1965. Catálogo. 

Performance – “O termo ganhou notoriedade a partir da segunda metade do 
século 20, quando passou a ser empregado como referência a experimentos 
vanguardistas de artes plásticas. [...] A performance busca exprimir formas e 
idéias por meio do corpo, de seus gestos e movimentos, ao vivo e publicamen-
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te, rompendo com a imagem estática da pintura e da escultura. Logo migrou 
para o terreno igualmente vanguardistas das experiências cênicas ou teatrais, 
integrando-se aos happenings.” Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a 
linguagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003. p. 498.

Teoria do caos – “A teoria do caos determinístico não é uma teoria da desor-
dem ou do caos primordial. Nela, determinismo e imprevisibilidade coexistem. 
O determinismo está presente porque a dinâmica do sistema é fornecida por 
equações ou por regras bem definidas. A imprevisibilidade ocorre porque há 
dependência sensível às condições iniciais (d.c.i.), isto é, devido à presença 
de não-linearidades no sistema, pequenas diferenças nas condições iniciais 
são amplificadas exponencialmente e, para um tempo suficientemente longo, 
trajetórias do sistema, partindo de condições iniciais ligeiramente diversas, se 
distanciarão. Sistemas que apresentam essa sensibilidade às condições iniciais 
são chamados caóticos. Assim, leis de evolução deterministas podem levar 
a comportamentos caóticos, inclusive na ausência de ruído ou de flutuações 
externas.” Fonte: FIEDLER-FERRARA, Nelson; PRADO, Carmen P. Cintra do. 
Caos: uma introdução. São Paulo: E. Blücher, 1994.
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