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 DVD
FORMA QUE SE TRANSFORMA

 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Topologia; matemática; escultura; instalação; 
objeto; experimentação; diálogo com a matéria; ruptura do su-
porte; transformação; arte contemporânea.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Décimo primeiro programa da série. Apresenta conceitos 
sobre a topologia e as transformações nas formas em produções 
artísticas e na matemática.

Personalidades abordadas: Amilcar de Castro, Augusto de Cam-
pos, Carmela Gross, Euler, Julio Plaza, Lucio Fontana, Lygia Clark, 
Jordan, Max Bill, Moebius, Nelson Leirner, entre outros.

Indicação: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-11

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: 25’.

Coleção/Série: Arte & matemática.

 Sinopse
Espaços que renascem, formas que se alteram. Este docu-
mentário trata da topologia, área da geometria que estuda as 
transformações contínuas, exemplificadas pela argila trabalhada 
no torno, pelo origami, pela fita de Moebius, que foi geradora de 
obras como as de Max Bill e Lygia Clark, entre outros. Continui-
dade e descontinuidade são apresentadas tanto em matemática 
nos estudos de Euler e Jordan, como em obras artísticas criadas 
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por Amilcar de Castro, Lucio Fontana, Nelson Leirner, Carmela 
Gross, Julio Plaza e Augusto de Campos, representantes dos 
conceitos presentes na arte contemporânea. 

 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 transdisciplinar. 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 com-
plementando, ora se tensionando, ora acrescentando, uns aos 
outros, novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, com 
imagens visionárias, questões tão diversas como a ecologia, a 
política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, o incons-
ciente 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
Forma que se transforma. A geometria precisou ser reinventada 
para compreender as deformações contínuas. Assim nasceu a 
topologia, foco deste documentário que se divide em dois blocos. 
No primeiro deles, apresenta-se essa ciência, exemplificada pela 
ceramista ao manipular o barro no torno, matéria em transforma-
ção contínua, com mudanças graduais e suaves. O conceito de 
descontinuidade na arte foi proposto pelo artista italiano Lucio 
Fontana ao fazer cortes em suas telas, homenageadas por 
Nelson Leirner, que fecha rasgos com zíperes. Um dos objetos 
mais curiosos estudados pela topologia é a fita de Moebius: 
uma superfície unilateral, que está presente em obras de Max 
Bill e que gerou uma proposição de Lygia Clark. Outras obras 
de Lygia Clark também dialogam com fenômenos topológicos, 
tal como a instalação de Carmela Gross. A continuidade é um 
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conceito poderoso que transforma a física e a matemática e está 
expresso em formas simples no cotidiano, como na manipulação 
de massas em uma padaria. 

No segundo bloco, é apresentado o estudo topológico no 
trajeto entre lugares geográficos. Problemas matemáticos são 
propostos e resolvidos por Euler e Jordan, que nos ajudam a 
compreender os desafios da topologia. Na arte percebemos a 
exploração desses conceitos que muitas vezes são intuitivos 
ou tratados conceitualmente. Saberes manifestados na milenar 
arte do origami, na poesia visual de Julio Plaza e Augusto de 
Campos, na escultura de Amilcar de Castro, ou ainda, no voar 
de uma pipa, brinquedo de criança.

Na compreensão dos Territórios da Arte e Cultura, podemos 
visualizar, neste documentário, proposições pedagógicas: ampliar 
nossos olhares sobre as Conexões Transdisciplinares e Sabe-
res Estéticos e Culturais, além dos territórios de Processos de 
Criação, Linguagens Artísticas e Materialidade.

 Os olhos da Arte
Quando corto e dobro 
uma chapa de ferro 
ou somente corto 
pretendo abrir um espaço 
ao amanhecer na matéria bruta 
luz que vela e revela  
a comunhão do opaco 
com o espaço dos astros 
espaço 
que descobre o renascer 
redimindo a matéria pesada 
na intenção de voar.

(Amilcar de Castro, Corta e dobra, 2002, p. 12)

Matérias brutas se tornam flexíveis no fazer da arte. A tela já 
não é apenas um espaço para receber impressões como uma 
janela para o mundo. Rupturas. Formas se transformam. Modos 
de pensar já não dão conta das inovações impostas pela vida. 
Assim, arte e matemática vão encontrando modos outros de 
produzir saberes.
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Nelson Leirner - Homenagem a Fontana II, 1967
lona e zíper, 180 x 125 cm 
Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo 
 

Descontinuidade. Lucio Fontana faz fendas na tela ainda presa 
ao chassis, mas corta os laços com as tradições. Gestos vo-
luntariosos, irrevogáveis, diz Argan (1992, p. 632):

Como escultor, Fontana destrói a escultura: modela grandes esferas e 
racha-as. Como pintor, destrói a pintura: espalha a tinta na tela e então 
corta-a, com um ou mais talhos rápidos e certeiros como navalhadas. 
É um gesto; mas o gesto que racha a esfera põe o espaço externo em 
comunicação com o espaço interno; o gesto que corta a tela restabelece 
a continuidade entre os espaços aquém e além do plano.

A simulação espacial própria da escultura e da pintura é destruída 
pelo gesto. Não faria o mesmo Amilcar de Castro, quando dobra e 
corta uma chapa de aço e a transforma em tridimensional, ou quando, 
no papel, assina nas quatro bordas evidenciando que não há uma 
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posição privilegiada? Não faria o mesmo Carmela Gross, que torna 
elástica a estrutura da obra que se alastra pelo espaço?

O olhar para essas obras ou para uma rosquinha como forma no 
espaço exige um outro filtro do pensar/olhar – o que os gregos 
chamam de tópos - lugar. Filtros que podem levar a múltiplos 
olhares sobre a vida. Na matemática, a topologia se torna ciência 
que estuda a continuidade, a convergência, a conexidade dos 
espaços topológicos. Nas engenharias, a disposição lógica de 
elementos utiliza seus conceitos. O relevo dos terrenos é trans-
formado em curvas de nível e pontos cotados na topografia. Na 
informática, os elementos de rede formam a topologia de rede. 
Na psicanálise lacaniana, a articulação dos três registros – real, 
simbólico e imaginário – apoia-se em uma ideia topológica (nó  
borromeano). Para Piaget, a criança faz suas primeiras relações 
a partir da geometria topológica, distinguindo um objeto de outro. 
Quem primeiro estudou as questões topológicas, em 1858, foi  
Moebius, que deu nome à fita que tem uma propriedade particular: 
em sua superfície não há lado de dentro ou de fora. 

Quando criou as obras Continuidade (1947) e Unidade tripartida 
(1948-1949), Max Bill não conhecia a fita de Moebius, mas depois 
que a conheceu, o escultor passou a estudar os problemas nela 
implicados. Para Gullar (1999, p. 223), porém, a importância 
dessas obras “não está em suas relações com problemas 
matemáticos, mas nas suas qualidades de forma coerente, 
significativa, poética”; formas que, “em seus desdobramentos 
inesperados, nos faz apreender, sem drama, a realidade de um 
novo espaço, preciso e indeterminado, coerente e ambíguo, claro 
e rico”. Um espaço que também encantou matemáticos em seus 
estudos topológicos. Além disso, é importante lembrar que Max 
Bill ganhou o grande prêmio da 1ª Bienal de São Paulo em 1951 
e, com sua obra sem base, sem pedestal, expressando o espaço 
infinito em seu movimento infinito, deixa reverberações no Brasil, 
na arte concreta e neoconcreta, dos quais participaram Amilcar 
de Castro, Lygia Clark, Hélio Oiticica, entre outros. 

A fita de Moebius também foi utilizada por Lygia Clark em uma 
proposição que apresenta outras preocupações. Não interessa à 
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artista a forma pura, mas a ação do espectador que vive a obra, 
como explica sobre Caminhando. Diz Lygia Clark (1998, p. 151):

Faça você mesmo o seu Caminhando. Pegue uma dessas tiras de papel 
que envolvem um livro. Corte-a em sua largura, torça-a e cole-a de maneira 
que obtenha a cinta de Moebius. Em seguida, tome uma tesoura, crave uma 
ponta na superfície e corte continuadamente no sentido do comprimento. 
Preste atenção para não recair no corte já feito, o que separaria a faixa 
em dois pedaços. Quando você tiver dado a volta na Cinta de Moebius, 
escolha entre cortar à direita e cortar à esquerda do corte já feito. Esta 
noção de escolha é decisiva. O único sentido dessa experiência reside no 
ato de fazê-la. A obra é o seu ato. À medida que se corta na faixa ela se 
afina e se desdobra em entrelaçamentos. No fim, o caminho é tão estreito 
que não se pode mais abri-lo. É o fim do atalho.

Cortar à direita ou à esquerda? A noção de escolha é decisiva 
na intenção da artista, mas não é o que se vê no documentário 
(veja em Duas palavras no menu do DVD). Em Trepantes, Lygia 
Clark produziu formas tridimensionais que dialogavam entre lin-
guagens de objeto e escultura, materializados com recortes de 
metal e borracha, criando obras flexíveis ‘moles’ que podiam ser 
transformadas por sua maleabilidade e apoiadas em diferentes 
suportes, até mesmo em troncos de madeira, diálogo no contraste 
do uso de materiais naturais e industriais. Em Bichos, chapas se 
articulam em dobradiças, como espinhas dorsais que provocam o 
desdobrar progressivo que vai continuamente se transformando 
enquanto as peças são movimentadas. O espectador é chama-
do a participar, mas “aquela estrutura móvel possui uma ordem 
interna, exigências, e por isso não bastará o simples movimento 
mecânico da mão para revelá-la. Ela exige do espectador uma 
participação integral, uma vontade de conhecimento e apreensão”, 
diz Gullar (1999, p. 256). Essa percepção só a tem quem já brincou 
com os movimentos em réplicas. Há decisões e resistências do 
próprio material que dialoga com nossos próprios movimentos. 
Assim também em Caminhando. Não somos meros executores 
da ação. Lygia Clark, como propositora, nos chama “para que o 
pensamento viva através de nossa ação”.

Pensamento que vive também no leitor de Poemóbiles de Julio 
Plaza e Augusto de Campos. É pela manipulação do livro-poema 
que, por meio do movimento, pelo corte do papel, diferentes 
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associações de visão e leitura podem ser percebidas.  Nessa 
obra há uma intensificada reciprocidade entre a informação e o 
suporte: a fisicalidade do suporte se faz poema, que não existe 
sem ele. É intraduzível em outro sistema ou meio.

A articulação dos espaços, da obra com o espectador, de 
módulos que se desenham como elásticos se ampliando e se 
combinando para alastrar-se na espacialidade de instituições 
culturais estão presentes em Alagados ou Em vão de Carmela 
Gross ou nos Parangolés de Hélio Oiticica.

A percepção e a intuição espacial na arte contemporânea se ampliam 
em n-dimensões. Para Mário Pedrosa (1996, p. 288-290): 

O geômetra retifica sua intuição, dando-lhe por meio de asserções 
precisas força axiomática. Do contrário não terão suas demonstrações 
caráter exato. O artista, porém, não somente trabalha com a intuição 
estampada nos olhos, com a mão e os sentidos, como não a idealiza, 
não a conserta: depara-se com ela; divisando-a toma-a como farol (...). 
O artista parte da intuição para a expressão; o geômetra da intuição 
para o axioma. 

As propriedades topológicas parecem impulsionar geômetras e 
artistas na criação de sistemas do pensar dinâmico e descon-
tínuo, mais geográfico e rizomático do que preso às linhas de 
tempo e convenções do passado.

 O passeio dos olhos do professor
Trajetos de criações artísticas, formulações de teoremas são 
assuntos deste documentário. Convidamos você a assisti-lo 
com olhos atentos, perceptivos e sensíveis aos saberes de arte 
e matemática, registrando suas impressões.  Para iniciar seu 
diário de bordo, sugerimos uma pauta para o seu olhar:

 A percepção da espacialidade parece nascer de problema-
tizações sobre o que se vê ou sobre como se vê?

 Que aspectos da percepção da espacialidade chamaram a 
sua atenção?

 Dentre as obras de arte apresentadas, qual delas chamou 
mais a sua atenção? Por qual motivo? 
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 Descontinuidades e rupturas de um pensamento “tradicional” 
são apresentadas no documentário. Além das obras mostra-
das, os conceitos em pauta o fazem lembrar de outras obras 
e outros teóricos da arte e da matemática?

 Por que acontece a participação do espectador na obra de arte? 

 O pensamento contemporâneo exige um pensar mais aberto, 
que discute convenções e regras?

 Quanto aos alunos, o que você imagina que a exibição pode 
provocar neles: atração ou estranhamento?

 O documentário lhe trouxe perguntas? Provocou-o a pesqui-
sar mais sobre a temática “forma que se transforma”?

Neste momento, reveja suas anotações. Elas podem revelar o 
modo singular de sua percepção e análise. A partir delas e da 
escolha do foco de trabalho, que questões você formularia numa 
pauta do olhar pensando nos seus alunos? 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

 Com papel e lápis na mão, peça que os alunos façam anota-
ções sobre todos os materiais, suportes e ferramentas que 
aparecem no documentário. Com eles podemos criar uma 
cartografia do território da materialidade. Na sequência do 
projeto esse mapa será ampliado.

 Um modo de colocar os alunos em contato com os conceitos 
trazidos pelo documentário é iniciar com o trecho que apresenta 
as obras de Lygia Clark, desde a construção da fita de Moebius, 
mas sem som. Em silêncio, o que os alunos percebem? A 
conversa a partir de suas hipóteses pode se transformar no 
convite para trazer uma obra de arte pode vir para a sala de 
aula: Caminhando de Lygia Clark. Para isso, basta pedir para 
que os alunos tragam tesouras e cola ou durex. Com um terço 
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de folha de papel sulfite cortado no sentido maior, torcido e 
colado com fita crepe ou cola, é possível fazê-la. Depois de 
construir as fitas de Moebius, leia para eles a proposição de 
Lygia Clark (reproduzida em Os olhos da Arte). Discutir as 
produções e rever o trecho com som impulsionará o desejo 
de continuar a ver o documentário?

 Uma escultura de papel para em pé? A folha bidimensional 
pode se tornar tridimensional? Com esses desafios, cada 
aluno tem à disposição uma folha de papel (pode ser sulfite). 
Como fazê-la parar em pé? Os alunos responderão a esse 
desafio encontrando soluções diversas. Cortados, dobrados, 
amassados, os papéis evidenciam outras questões: equilí-
brio, massa, volume, continuidade e descontinuidade, entre 
outras possibilidades. Depois você pode exibir o trecho do 
documentário que apresenta as obras de Amilcar de Castro, 
impulsionando depois o desejo de vê-lo por inteiro.

 Ampliando o olhar
 A topologia é um ramo da matemática que estuda formas e 

espaços sem preocupação com medidas. Se uma forma A pode 
ser transformada em outra B, sem que pontos conectados (des-
conectados) deixem de sê-lo, então A e B são topologicamente 
equivalentes. A deformação contínua que o ceramista produz 
transforma formas topologicamente, embora haja exceções. 
Portanto, são características topológicas: manter conectado o 
que é conectado; manter desconectado o que é desconecta-
do. As transformações devem ser suaves, contínuas. Na fita 
de Moebius não há fronteira. É interessantes traçar um risco 
com lápis naquele que parece ser o lado de fora e perceber 
que se acaba indo para o lado que parecia ser de dentro, sem 
ultrapassar fronteira alguma. Por isso, essa fita é interessante 
para a topologia, por não ter fronteiras, ser uma região só. Ela 
mostrou aos matemáticos que muita coisa óbvia (os dois lados 
da fita) não era sempre verdade. Se você não iniciou o passeio 
dos olhos dos alunos por essa ação expressiva, você pode 
retomá-la agora.
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FOCO: 

 

Palavras-chave: Topologia; matemática; escultura; instalação; objeto; 
experimentação; diálogo com a matéria; 

arte contemporânea.

Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: psicologia; filosofia; fita de moebius.
Arte, ciência e tecnologia: matemática, topologia, geometria

Linguagens artísticas:
Artes visuais - meios tradicionais: pintura; escultura, cerâmica.
Artes visuais - meios novos: instalação, objeto, objeto-poema, livro de 
artista.
Literatura: poesia concreta
Linguagens Convergentes – origami

Processo de criação: 
Ação criadora: experimentação, diálogo com a matéria, maquete
Potências criadoras: apropriação, provocação mental, rigor 
matemático, repertório pessoal e cultural

Saberes Estéticos e Culturais: 
História da arte: arte brasileira, arte contemporânea, movimento 
concreto e neoconcreto.

Materialidade
Natureza da matéria: aço, argila, zipper, papel, ferro, materiais não 
convencionais, pesquisa de materiais, tecido, tela, tinta.
Suporte: bidimensionais, tridimensionais, ruptura do suporte, suporte 
flexível, tecido, tela costurada, tela rasgada, tela recortada.
Procedimentos : procedimentos técnicos inventivos, procedimentos 
tradicionais, corte, dobra, agregar, transformação. 

arte e ciências
da natureza

natureza, biologia

instalação, 
objeto-poema, 
livro de artista 
 

objeto, 

bens simbólicos

Patrimônio
Cultural

preservação e memória 

heranças culturais, 
cultura brasileira, 
estética do cotidiano

bens patrimoniais materiais, 
sítios arqueológicos

sistema simbólico

ser simbólico, linguagem, 
código de signos de cada 
época/cultura

arte brasileira, arte contemporânea, 
movimento concreto e neoconcreto

heranças culturais, 
cultura brasileira; 
estética o cotidianoc

suportes

procedimentos

Materialidade

ferramentas

instrumentos musicais, computador

Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: psicologia; filosofia; fita de 
moebius.
Arte, ciência e tecnologia: matemática, topologia, 
geometria 

psicologia, filosofia, 
fita de Moebius

arte, ciência e 
tecnologia

Linguagens artísticas:
Artes visuais - meios tradicionais: 
pintura; escultura, cerâmica.
Artes visuais - meios novos: 
instalação, objeto, objeto-poema, 
livro de artista.
Literatura: poesia concreta
Linguagens Convergentes – origami

poesia concreta

literatura

Processo de criação: 
Ação criadora: experimentação, diálogo com a 
matéria, maquete
Potências criadoras: apropriação, provocação mental, 
rigor matemático, repertório pessoal e cultural

experimentação, 
diálogo com a matéria, 
maquete

apropriação, provocação mental, 
rigor matemático, repertório 
pessoal e cultural

Saberes Estéticos e Culturais: 
História da arte: arte brasileira, arte 
contemporânea, movimento concreto e 
neoconcreto.

Materialidade
Natureza da matéria: aço, argila, zipper, papel, ferro, 
materiais não convencionais, pesquisa de materiais, 
tecido, tela, tinta.
Suporte: bidimensionais, tridimensionais, ruptura do 
suporte, suporte flexível, tecido, tela costurada, tela 
rasgada, tela recortada.
Procedimentos : procedimentos técnicos inventivos, 
procedimentos tradicionais, corte, dobra, agregar, 
transformação. 

bidimensionais, tridimensionais, 
ruptura do suporte, suporte flexível, 
tecido, tela costurada, tela rasgada, 
tela recortada

procedimentos técnicos 
inventivos, procedimentos 
tradicionais, corte, dobra, 
agregar, transformação 

procedimentos

procedimentos técnicos
inventivos, subversão de usos, 
transgredir a matéria, 
experimentação

suportes

ruptura de suporte, grandes formatos, 
pesquisa de outros meios e suportes, 
grandes formatos

natureza da matéria

aço, argila, zipper, papel, ferro,
materiais não convencionais,
pesquisa de materiais, tecido,
 tela, tinta

FORMA QUE SE 
TRANSFORMA
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 Um exemplo topológico interessante aparece em alguns 
quadros de Salvador Dalí. O “relógio derretido” na obra A 
persistência da memória, de 1931, tem uma transformação 
topológica, porque o relógio não sofre cortes, desconexões 
etc. Que outras obras de Dalí podem ser lembradas? Ou de 
outros artistas?

 A construção de esculturas grandes usando papelão, que pode 
ser conseguido em indústrias, lojas ou supermercados, pode 
dar continuidade à experiência de transformar folhas de papel 
sulfite em esculturas proposta em O passeio dos olhos dos 
alunos. A obra de Amilcar de Castro pode alimentar o repertório 
dos alunos, mas a proposta não é fazer releituras, e sim dar 
espaço para momento de criação e desvelar poéticas pessoais. 
Oriente os alunos a pesquisar e experimentar várias possibi-
lidades na construção de formas. As suas superfícies podem 
receber outras intervenções: pinturas, colagens, grafitagem, ou 
mesmo serem oferecidas ao público para novas intervenções. 
O importante é organizar a exposição dos trabalhos, com todo 
o rigor museográfico – plaqueta, delimitação do espaço se o 
público não deve mexer na obra, divulgação dos trabalhos etc. 

 Proposições de Lygia Clark envolvem a experiência sensorial, 
referindo-se aos chamados objetos relacionais. Depois de 
uma pesquisa sobre essa proposições, que pode ser feita 
procurando-se as imagens disponíveis no <http://www.
google.com.br> (escrever “objetos relacionais” e “Lygia 
Clark” entre aspas), os alunos podem reproduzir algumas 
dessas experiências ou inventar outras. 

 Formas articuladas presentes no documentário referem-se 
à obra Bichos, de Lygia Clark, aos módulos de Alagados, 
de Carmela Gross, e mesmo nos zíperes da Homenagem 
a Fontana, de Nelson Leirner. A construção de objetos a 
partir de articulações envolve a busca de materiais também 
inusitados e pode contribuir para pensar/viver o diálogo entre 
materialidade, forma e conteúdo.

 O origami é uma manifestação artística tradicional no Japão, e 
chegou ao Brasil com a imigração japonesa. Froebel, criador 
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dos jardins de infância na Alemanha, no século XIX, foi um dos 
incentivadores do uso de origamis em processos educacio-
nais para familiarizar a criança com conceitos geométricos. 
O autêntico origami não permite o uso de cola. O uso de 
tesoura só é permitido para dar alguns piques. Se houver 
partes retiradas, elas devem ser encaixadas, embutidas ou 
dobradas para dentro do origami. Mas há uma variação: o 
kirigami, que une a dobragem com o recorte do papel. A partir 
do que os alunos conhecem sobre o origami e o kirigami, 
o que eles podem produzir? Como ampliar o conceito de 
topologia a partir da leitura desses trabalhos?

 A planta de um terreno pode ser obtida com um topógrafo. A 
partir da leitura dessa planta, os alunos conseguem perceber 
os níveis ali apresentados? Uma possibilidade é planejar uma 
entrevista a um topógrafo para conhecer seu trabalho, os ins-
trumentos que usa e a ciência que o fundamenta. Para preparar 
a entrevista, é importante ampliar o conhecimento sobre o 
conceito, pois somente podemos perguntar sobre aquilo que 
já conhecemos ao menos um pouco... Para isso, sugerimos 
uma pesquisa sobre curvas de nível, o que pode ser acessa-
do em: <http://geographicae.wordpress.com/2007/06/09/
formas-de-relevo-e-curvas-de-nivel>. Nesse site é possível 
encontrar explicação simples com boas imagens. O professor 
de Matemática poderá, a partir desse exemplo, pedir a seus 
alunos de 7º, 8º ou 9º ano que façam as curvas de nível de 
uma região em torno da escola. A propósito, por que curvas 
de nível se ligam a esse documentário? Porque o relevo pode 
ser considerado como conjunto de deformações da crosta 
terrestre. Sem relevo, a crosta seria lisa, plana. As deforma-
ções do relevo são mais ou menos contínuas, isto é, sem 
quebras abruptas (embora cânions, falésias e fiordes não se 
enquadrem nessa categoria...). 

 Conhecendo pela pesquisa
 Na linguagem da Instalação o artista faz um planejamento inicial, 

mas muitas vezes ele adapta sua criação e as materialidades ao 
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espaço disponibilizado. Carmela Gross, neste documentário, 
faz essa observação, e o artista Nelson Leirner também 
costuma criar a partir das possibilidades do espaço dado 
na sala de exposição, em um museu, uma galeria ou em 
exposições como as Bienais de São Paulo e Mercosul, ou 
mesmo outras de que esses dois artistas contemporâneos 
participam sempre. Uma proposta interessante pode ser 
apresentar aos alunos um desafio para que construam ins-
talações no espaço da escola a partir dos espaços dados, 
existes nesses ambientes.

 Há um detalhe que pode escapar ao espectador do documen-
tário: quando são mostradas as obras de Lygia Clark - Bichos, 
as mãos que manuseiam estão com luvas brancas. Os alunos 
sabem por quê? Quais os cuidados museológicos com obras 
que envolvem a participação dos espectadores? Por que em 
algumas exposições são oferecidas réplicas dessas obras? 
Essas perguntas podem impulsionar pesquisas nas instituições 
culturais de sua região.

 A pesquisa de dobras em caixas de presente pode ser uma 
pesquisa geométrica com fundamentos topológicos, quando 
o papel é dobrado sem cortes e não se alteram características 
topológicas. Os alunos descobrirão caixas com boas ideias 
de cortes? 

 Poemóbiles é uma criação coletiva de Julio Plaza e Augusto 
de Campos. Haroldo de Campos fez parceria com Tomie 
Ohtake no álbum Yú-Gen que integra poesia e pintura. As-
sim como eles, outros artistas criaram e continuam criando 
tendo a palavra como mote para seus trabalhos, como 
Jenny Holzer, Barbara Kruger, Arnaldo Antunes. Pesquisas 
podem gerar produções unindo palavra e imagem, palavra 
e sonoridades.

 Nelson Leirner sempre foi um artista reconhecido como de-
sestruturador. Mas, “ao lado, ou no mesmo espaço, deste 
Nelson conhecido e reconhecido como ́radical´ ou ́anárquico´ 
existe, e sempre existiu, o Nelson construtor, o Nelson que, 
ao problematizar certas ´verdades´ estabelecidas, procura 
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justamente reorientar o curso do sistema de arte, buscando 
mudar-lhe o rumo”, diz Chiarelli (2002, p. 17). A partir da 
conversa sobre essa citação, quais artistas e teóricos que 
promoveram rupturas com a tradição e reorientaram rumos na 
arte e ciência podem ser pesquisados? Como as pesquisas 
podem ser mostradas aos demais alunos da escola?

 Os alunos conhecem o torno de cerâmica? Percebem o que 
está sendo discutido a partir do processo de produção e 
criação de um artista? Como terá sido o processo de criação 
do roteiro do documentário para tornar claro o conceito que é 
fundamental no programa? A conversa sobre essas questões 
abre espaços para a pesquisa da cerâmica e do torno como um 
de seus processos de fabricação, assim como sobre processos 
de criação, seja de artistas, seja de teóricos ou do roteirista do 
documentário e dos demais responsáveis por ele.

 Na ampliação de compreensões em matemática, este docu-
mentário traz, entre outras possibilidades, o Teorema da curva 
de Jordan. Um problema pode ser dado para apresentá-lo: os 
alunos devem criar um labirinto desenhando sem tirar o lápis do 
papel. Imagine que haja uma pessoa perdida entre as linhas e 
você quer saber se essa pessoa está fora ou dentro da forma 
que representa as paredes do labirinto. A descoberta pode ser 
feita utilizando-se o teorema de Jordan. Para isso, trace uma 
linha diagonal da figura até a parte externa do labirinto e veja 
quantas vezes a linha diagonal cortou as linhas dessa figura. Se 
for um número par, a pessoa está fora no caminho do labirinto 
e terá a chance de sair. mas se for um número impar, além de 
estar perdida, a pessoa estará também presa. Os alunos podem 
desenhar incríveis labirintos e propor o problema para muitas 
pessoas. A partir desses desenhos eles podem criar também 
histórias de aventuras e jogos, como os RPG (Role-playing 
game - jogo de interpretação de personagens).

 No catálogo da DVDteca Arte na Escola, disponível em 
<http://www.artenaescola.org.br/dvdteca> você pode en-
contrar outros documentários interessantes. Veja sugestões 
na Filmografia.
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 Desvelando a poética pessoal
Propor momentos de processos de criação é desafiador tanto 
para os alunos como para educadores. Neste material há muitas 
possibilidades para a produção de uma série de trabalhos que 
busquem rupturas. Assim como no teatro é rompida a quarta 
parede que distanciava o espectador da ação desenvolvida no 
placo, nas artes visuais as instalações, as performances e happe-
nings também geram outras relações. Sugerimos um mergulho 
na ruptura em relação à materialidade que pode ser iniciada com 
a primeira proposta de O passeio dos olhos dos alunos. Explorar 
diferentes matérias, suportes e ferramentas em séries de trabalhos 
individuais ou coletivos pode desvelar poéticas?

O acompanhamento do processo, alimentando com ideias e pro-
blematizações, é um passo importante para que os alunos também 
percebam os impasses dos próprios processos de criação.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Leituras de imagens, estudos de textos, análises de processos 
de criação dos artistas e cientistas e também momentos do 
fazer artístico, além das discussões em sala de aula sobre os 
conceitos em arte e matemática entre outras ações podem 
constituir o processo de um projeto. Para dar sentido ao que 
se estudou e para que os alunos se apropriem de suas desco-
bertas, é importante que haja registro. A proposta é produzir 
um portfólio que conte a história do projeto. 

Podemos compor um portfólio coletivo construído a partir da fita 
de Moebius. Várias tiras de papel colorido com cerca de 30 cm 
de largura podem formar largas fitas de Moebius, nas quais os 
alunos possam escrever, desenhar, colocar imagens das obras 
estudadas ou dos percursos realizados durante o projeto. Outra 
ideia é fazer um livro de artista individual no qual cada aluno 
pode registrar suas pesquisas, pensamentos e esboços. Esse 
livro pode ser criado não apenas para esse projeto, como pode 
conter o registro de um ano inteiro, uma espécie de diário sobre 
os seus trajetos artísticos culturais na escola e na vida. 
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 Valorizando a processualidade
Assim como conhecemos formas que se transformam, como você 
percebeu as transformações entre os alunos sobre coisas que 
já sabiam e o que foi trazido pelo projeto? Você e seus alunos 
foram impulsionados a conhecer mais sobre os assuntos tratados 
pelo documentário? 

A conversa da análise dos portfólios, das falas dos alunos sobre 
o que mais gostaram e o que menos gostaram no processo, 
sobre o que foi mais importante, sobre as dificuldades e sobre 
o que faltou no desenrolar do trabalho é um valioso instrumen-
to de avaliação. É importante, também, perceber e valorizar o 
percurso trilhado composto por diversas ações que englobam: a 
pesquisa, o fazer artístico, a apreciação, o pensar e discutir arte 
– que poderão ser usados por você, professor, no momento de 
avaliação do projeto. A leitura dessas ações, das respostas dos 
alunos às proposições realizadas, 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
Amilcar de Castro (Paraisópolis/MG, 1920 - Belo Horizonte/MG, 2002) – 
Escultor, desenhista, diagramador visual. Suas obras revelam conceitos a 
respeito do uso do espaço e da forma, o corte, a dobra e o vinco são traços 
marcantes no seu estilo e poética pessoal.
August Ferdinand Moebius (Alemanha, 1790-1868) – Matemático e astrô-
nomo alemão conhecido pelo seu trabalho em topologia, especialmente pela 
sua concepção da fita que recebeu seu nome.
Augusto de Campos (São Paulo/SP, 1931) – Poeta, tradutor e ensaísta 
brasileiro, ao lado de seu irmão Haroldo de Campos e amigos, como Décio 
Pignatari, formaram um grupo de poetas e artista que culminou no movimento 
concretista. Sua obra dialoga com a música, a poesia e as artes visuais. 
Carmela Gross (São Paulo/SP, 1946) – Artista contemporânea e professora. 
Trabalhando com esculturas, pinturas, gravuras, desenho, intervenções públicas 
e instalações, inova também no campo da materialidade. Carmela vem incorpo-
rando, em seus trabalhos, a surpresa, o imprevisto, invertendo valores e jogando 
com relações entre o todo e as partes, e entre as partes e o todo.
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Julio Plaza González (Espanha, 1938 - São Paulo/SP, 2003) – Artista intermídia, 
escritor, gravador e professor. Em 1967 vem para Brasil integrando a repre-
sentação espanhola que participa da 9ª Bienal Internacional de São Paulo. 
Leonhard Paul Euler (Suíça, 1707 - 1783) – Matemático e físico. Fez im-
portantes descobertas nos campos da matemática, física e astronomia, 
especialmente na mecânica, óptica e astronomia. Sua teoria é conhecida 
hoje como Números Eulerianos e Fórmula de Euler.
Lucio Fontana (Argentina, 1899 - Itália, 1968) – Pintor e escultor. Integrou o 
movimento Arte povera e foi um dos primeiros a propor a arte conceitual. 
Lygia Clark (Belo Horizonte/MG, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 1988) – Artista 
propositora de percursos estéticos poéticos, trabalhando com pintura, 
escultura, objetos, performances e instalações. O espectador foi transfor-
mado em participante, até que inicia uma nova fase com fins terapêuticos 
em seus objetos relacionais. 
Marie Ennemond Camille Jordan (França, 1838 - 1922) – Engenheiro e 
matemático, ficou conhecido por trabalhos relacionado à sua proposta co-
nhecida como Teorema da curva de Jordan, usado em estudos de topologia 
e análise de espaços complexos.
Max Bill (Suíça, 1908 - 1994) – Artista que pertenceu às vanguardas artísticas 
do inicio do século XX, trabalhando com artes gráficas, escultura, arquite-
tura e design. Em 1951, expôs na 1ª Bienal de São Paulo, influenciando o 
concretismo. Sua obra Unidade tripartida faz parte do acervo do Museu de 
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP).
Nelson Leirner (São Paulo/SP, 1932) – Artista multimídia, pintor, desenhista, 
cenógrafo, professor, realizador de happenings e instalações. 

 Glossário
Arte concreta – A expressão foi usada por Theo van Doesburg, que partici-
pava do grupo e revista homônimos fundados em 1930, em Paris. No Brasil, 
essa estética artística ganhou força a partir dos anos 1950, tendo como 
principais representantes os artistas do Grupo Ruptura: Luiz Sacilotto, Wal-
demar Cordeiro; na poesia, Augusto de Campos, Haroldo de Campos entre 
outros. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de artes visuais. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/enciclopedia>. Acesso em: ago. 2009.
Fita de Moebius – Descoberta em 1865 pelo matemático e astrônomo 
alemão August Ferdinand Moebius (1790-1868), a fita de Moebius foi o 
embrião de um ramo inteiramente novo da matemática, conhecido como 
topologia, estudo das propriedades de uma superfície que permanecem 
invariantes quando a superfície sofre uma deformação contínua. A fita de 
Moebius chamou a atenção de vários artistas, entre eles Max Bill e M. C. 
Escher, pois rompe com o tradicional dualismo entre dentro e fora da fita 
circular de superfície bidimensional com um único lado. Fonte: LEÃO, Lucia 
(Org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São 
Paulo: Ed. Senac, 2005.
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Instalação – Termo é incorporado ao vocabulário das artes visuais na década 
de 1960, designando ambientes construídos nos espaços das galerias e 
museus. As ambiguidades que rondam a noção, desde a origem, não podem 
ser esquecidas, tampouco devem afastar o esforço de pensar as particulari-
dades dessa modalidade de produção artística que lança a obra no espaço, 
com o auxílio de materiais muito variados, na tentativa de construir um certo 
ambiente ou cena, cujo movimento está dado pela relação entre objetos, 
construções, o ponto de vista e o corpo do observador. 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.
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MAX Bill. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=37DpDlaEFgg>.
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