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 DVD
TEMPO E INFINITO 

 Ficha técnica 
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Tempo; espaço; movimento; perspectiva; mate-
mática; física; pintura; performance; cinema; arte contemporânea; 
arte e tecnologia; relação espectador e obra.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Nono programa da série. Apresenta diversas concepções 
sobre o tempo e a ideia de infinito nas ciências e nas linguagens 
artísticas.

Personalidades abordadas: Abraham Palatnik, Albert Einstein, 
Georg Cantor, Filippo Brunelleschi, Giotto, Julio Le Parc, Lo-
renzo Ghiberti, Lucia Koch, Sergei Eisenstein, Tunga, Umberto 
Boccioni, entre outros.

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

Nº da categoria: CT-B-9

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
A percepção do tempo pode ser apresentada de inúmeras manei-
ras pelas linguagens artísticas ou pelas ciências. Físicos, poetas, 
artistas estudam o tempo e a ideia de infinito em suas criações. 
Podemos ver, neste documentário, a trajetória da representação 
da perspectiva nas obras de Giotto e Brunelleschi, o tempo nas 
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obras de Tunga, Lucia Koch, Abraham Palatnik, Umberto Boccioni, 
no cinema de Eisenstein, nas teorias de Albert Einstein. Embora 
os relógios tenham uma cadência conhecida pelo homem, a forma 
como sentimos o tempo pode ter relação com o modo de vida, 
a cultura ou a percepção de cada um. 

 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
O que é o tempo? O que é o infinito? Possibilidades para com-
preender o homem e o universo? Com esses questionamentos 
inicia-se o documentário divido em dois blocos. No primeiro, Tunga 
faz referência a Santo Agostinho para falar sobre o tempo na vida 
e na arte. Tempo que passa lentamente na obra de Lucia Koch, 
que determina o percurso da fita de Moebius. Tempo no espaço 
do museu, real ou imaginário? Na arte há linguagens do tempo e 
do espaço mostradas na música de Johann Sebastian Bach ou nas 
obras de Ghiberti, Brunelleschi e Giotto, entre outros.

No segundo bloco, a perspectiva no Renascimento volta a ser 
abordada, ampliada pelas relações com o infinito geométrico. Na 
escultura de Boccioni, tempo e espaço provocam movimentos 
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na imaginação do observador; em Palatnik movimento e tempo 
não são apenas representados e sim mostrados, assim como na 
obra de Julio Le Parc. Novas tecnologias que marcam a arte no 
nosso tempo. No cinema o tempo é manipulado, se alonga no 
drama O encouraçado Potemkin (1925) de Sergei Eisenstein. 
Tunga e Albert Einstein trazem conceitos de tempo, espaço e 
infinito que evidenciam a singularidade de cada observador. São 
muitas as possibilidades de construção de conceitos por este 
material, além do território de Conexões Transdisciplinares. Em 
Forma-Conteúdo o tempo e o espaço, o movimento, a perspec-
tiva ligam-se à relação espectador e obra de Mediação Cultural 
e às Linguagens Artísticas e Saberes Estéticos e Culturais. 

 Os olhos da Arte
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido 
Transcorrendo, transformando 
Tempo e espaço navegando todos os sentidos 
[...] 
Não se iludam, não me iludo 
Tudo agora mesmo pode estar por um segundo 
Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei 
Transformai as velhas formas do viver... 
(Gilberto Gil, Tempo rei)

“Tempo e espaço navegando em todos os sentidos”, diz o 
poeta. O tempo é lento, o tempo é voraz, dizem os visitantes 
do museu. “O tempo por si chora”, diz Luís Vaz de Camões. 
A história humana é atravessada pelas teorias que procuram 
compreender o fenômeno tempo. Segundo Massironi (1982), 
o tempo é espacializado e matematizado em Aristóteles e 
Santo Tomás de Aquino; é psicológico em Santo Agostinho e 
Henri Bergson; é histórico em Hegel, Karl Marx; é existencial 
em Kierkegaard e Martin Heidegger, e a lista poderia continuar. 
Mesmo pintores e escultores que lidam com as artes do espaço 
inventaram modos de expressá-lo. Imagens contavam histórias 
em cenas sequenciais como vemos na arte egípcia, por exemplo. 
Alegorias antigas figuravam o tempo como um velho nu com 
asas, sinal da rapidez de seu curso e uma foice, sinal de sua 
potência destruidora. 
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Lucia Koch - Gabinete, 1999
intervenção no espaço
Imagem da II Bienal do Mercosul, Porto Alegre/RS
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Como expressar o tempo na passagem bíblica do sacrifício de 
Isaac? Não basta representar todos os personagens presentes 
na cena. Brunelleschi traz a ação para a placa de bronze que 
compõe a porta do Batistério de Florença. Cria dinamismo na 
cena ao capturar o olhar do observador para os gestos de Abraão 
e do anjo, ápice da tensão da cena. O mesmo ocorre com Giotto 
na expressão dramática da cena do velório em torno do corpo 
do Cristo. No primeiro plano, duas figuras de costas se voltam 
para a dor da cena íntima, e nos introduzem no espaço profundo 
e denso, prenúncio da perspectiva. Como diz Gombrich (1999, 
p. 202), Giotto “nos prova de um modo tão convincente como 
cada figura reflete a dor profunda suscitada pela trágica cena que 
não podemos deixar de pressentir a mesma aflição nas figuras 
agachadas cujos rostos não podemos ver”. Essa obra também 
é lida por Fayga Ostrower (2004, p. 90): 

O que importa é que Giotto, nisso arauto de novas eras, transforma 
figuras, montanhas, árvores e até anjos, em peso, volume e presença 
física. Existe ar em torno deles e eles respiram. Nessa deposição, há uma 
concentração extraordinária. Cada linha, cada superfície, cada gesto, 
cada olhar leva-nos à figura de Cristo deitado no colo da Virgem. Um 
grande lamento enche o universo. Vemos um movimento em forma de V, 
com uma linha diagonal imaginária do lado esquerdo caindo até o ponto 
mais baixo, onde se encontram as cabeças de Cristo e da Virgem, daí 
se erguendo uma diagonal ascendente para a direita, acompanhando a 
paisagem do rochedo nu. Esse lamento ecoa ainda na exclamação dos 
anjos e nos braços estendidos de São João.

Tempo e espaço criam tensões e diálogos entre linhas, formas, 
cores, como vemos em Giotto e Brunelleschi, mas também em 
Eisenstein, no filme O encouraçado Potemkin de 1925. Cau-
sando grande impacto na época, o cineasta criou recursos para 
contar o tempo que passa, como podemos ver no documentário. 
Tempo tensionando, estendido. Quando tempo pode durar um 
momento de terror? 

Na linguagem do cinema a descoberta da edição foi fundamental. 
A cena não é contada como se estivesse acontecendo na frente 
da câmera, como se fosse uma cena no palco de um teatro. As 
imagens vão nos colocando dentro da ação. Vemos sequências 
que estendem o tempo no ir e vir de imagens: a escada, os solda-
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dos, o rosto que expressa o medo, o corpo que protege o filho, 
pessoas correndo, soldados avançando, o ventre atingido, as 
rodas do carrinho de bebê perigosamente instáveis nos degraus 
da escada, os passos dos soldados, o corpo que cai, as lutas 
corporais, o carrinho que começa a rolar, rostos desesperados, 
o carrinho rolando, lutas, expressões de dor. Hipnotizados, nos 
vemos em múltiplos olhares no mesmo terror e na esperança 
de que alguém salve o bebê. Além da ação em si, o cineasta 
compartilha conosco a indignação ante situações políticas que 
levam a tempos de massacres que duram muito mais que os 
minutos daquela cena. O cineasta estica, alonga o tempo para 
nos falar dos dramas vividos por um povo. Ali, diante da tela de 
cinema, a violência parece nos impressionar com maior intensi-
dade, na composição dos elementos, na montagem, na música 
que enfatiza a tensão. 

Dizem Deleuze e Guattari (1992, p. 213) que a arte é “um bloco 
de sensações”. Sensações que nos são provocadas por uma 
infinidade de aspectos. Dentre eles, tempo e espaço são rela-
ções de forma e conteúdo que constroem a linguagem da arte 
e nos capturam tanto na figuração de uma cena histórica, seja 
sagrada ou não, como em obras tão diversas como as de Giotto, 
Brunesleschi, Einsentein, Boccioni, Palatnik e Julio Le Parc ou 
nas instalações, happenings de Lucia Koch ou Tunga. 

O contexto de cada época e cultura impulsionam essas criações. 
As cidades no início do século XX ganham velocidade e marcam 
as formas dinâmicas do futurismo. A tecnologia invade a arte 
em obras cinéticas que articulam luzes que se movem e nos 
efeitos ópticos da op art, o corpo se transforma em suporte 
para as intervenções e happenings e transforma o espectador 
em um participante. A arte vai se transformando no hibridismo 
de linguagens que se misturam. Visual, corpóreo, sonoro, ma-
quínico. Não há fronteiras entre as artes do tempo e as artes 
do espaço. 

Como diz Tunga, o tempo “é compactável, ele é esticável, enfim, 
ele não é uma coisa assim tão precisa como o relógio pretende”. 
É “relativo a quem o observa”, diz o físico Einstein que revolu-
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cionou o mundo quando alterou radicalmente os saberes sobre 
tempo, massa e espaço. 

Infinito geométrico, infinito dos números, dos pontos de um 
segmento, na ilusão de profundidade de duas linhas que se 
encontram em um ponto de fuga. Tempo e espaço que movem 
a vida e se tornam arte também nas palavras de Vinicius de 
Moraes, a nos fazer pensar no amor “que não seja imortal, posto 
que é chama, mas que seja infinito enquanto dure”.

 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você para compartilhar saberes sobre o tempo 
e o infinito pelo prisma da arte e matemática, anotando suas 
impressões no momento em que assiste ao documentário. 
Antes de assisti-lo você pode pensar em uma pauta do olhar 
para apoiar/provocar/levantar questões. Algumas possibilidades 
são aqui apresentadas:

 Em que sentido as análises comparativas entre obras com 
o mesmo tema ampliam o seu olhar? Sob quais aspectos?

 Como o fluir do tempo parece visível em obras que são 
consideradas artes do espaço?

 O comentário do trecho do filme de Eisenstein o ajuda a analisar 
o próprio documentário e o modo como lida com o tempo?

 Quais relações chamam a sua atenção entre o infinito numé-
rico e o infinito geométrico e o ponto de fuga?

 O que causa atração ou estranhamento em você? E o que 
causaria em seus alunos?

 Você sente necessidade de pesquisar sobre algum assunto 
para melhor compreender, aprofundar conteúdos que o 
documentário suscita? Quais? 

 O que você imagina que outros professores ou seus alunos 
gostariam de ver no documentário?

 Para você, quais focos de trabalho podem ser desencadeados 
partindo dos assuntos abordados no documentário?
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Suas anotações, durante ou após a exibição, podem revelar 
modos singulares de analisar o documentário e marcam o início 
de seu diário de bordo como um instrumento para o seu pensar 
pedagógico para a melhor utilização deste documentário como 
com alunos a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou as 
turmas do Ensino Médio.

 Percurso com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos 
Algumas possibilidades para provocar a entrada no documentário:

 Não temos tempo? O tempo acaba, passa rápido ou se alonga? 
Tudo ao seu tempo? Determinado ou acaso? Aproveitamos 
nosso tempo para descobrir se há mais tempo? Quando o 
tempo parece passar rápido demais? E quando parece lento? 
Como uma pintura, uma escultura, um desenho pode mos-
trar o tempo passando? As questões sobre o tempo estão 
presentes em nossas vidas, mas nem sempre nos damos 
conta de como a arte e a ciência o expressam por meio de 
linguagens e conceitos. Indagações movimentam mentes 
criativas a buscar explicações seja na arte, seja na física, na 
matemática ou na biologia. Como um modo de preparar para 
os conteúdos abordados no documentário, converse com os 
alunos sobre a relação com o tempo em nossos dias. 

 A possibilidade de contar histórias tem fascinado o homem, 
que criou muitas formas de se manifestar por meio de pin-
tura, escultura, gravura, arquitetura, musica, literatura, artes 
cênicas e linguagens contemporâneas como cinema, per-
formance, happening, instalação, arte multimídia. O que os 
alunos conhecem sobre essas linguagens contemporâneas? 
Podemos iniciar a projeção com a apresentação de obras 
de Tunga no final do documentário. Os alunos conhecem as 
linguagens da performance, do happening? Por que essas 
obras e esse artista estarão presentes em um documentário 
sobre Arte e Matemática? 
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 A projeção pode ser iniciada sem som com a instalação de 
Lucia Koch (3´57 a 4´53). O que os alunos percebem? A obra 
os fazem pensar sobre o tempo? Você pode voltar a projeção 
da obra, agora com o som, e seguir adiante para que vejam 
as entrevistas com os visitantes no museu (até 6´26). Já 
tiveram essas sensações em visitas a museus? Que relações 
fazem com o tempo quando ouvem suas músicas preferidas, 
assistem a um filme, participam de um jogo? Essa conversa 
pode ampliar o interesse em ver todo o documentário.

 Ampliando o olhar
 Pinturas egípcias, histórias em quadrinhos, obras renas-

centistas e barrocas, futuristas, de op art e arte cinética, 
podem ser trazidos para a classe para análise comparativa, 
focalizando especialmente o modo como o tempo e o espaço 
constroem as possíveis interpretações dos observadores. 
Um mapa pode ser feito coletivamente levantando os vários 
aspectos analisados.

 A análise de um trecho de O encouraçado Potemkin realizado 
em 1925 mostra o modo como o cineasta Sergei Eisenstein 
contou um fato valorizando as emoções e a sua luta a favor 
de povos oprimidos por regimes totalitários. Assim, fez uma 
revolução na linguagem do cinema. O drama da história 
se passa quando, em 1905, marinheiros do navio do czar 
russo se amotinam contra a tirania de seus comandantes e 
assumem o controle do Potemkin. A população da cidade 
de Odessa apoia os amotinados, mas as tropas do regime 
czarista esmagam o motim com a violência mostrada. A cena 
da escada de Odessa é uma das sequências mais marcantes 
da história do cinema. Quais outros filmes marcam de maneira 
tão emocionante o tempo de narração? A lembrança desses 
filmes ou a sua projeção preparam os alunos para contar uma 
pequena história, utilizando para isso uma câmera de vídeo, 
muitas vezes oferecida por celulares, ou criar uma sequência 
de fotografias digitalizadas e trabalhadas com o Movie Maker, 
por exemplo. Verifique essas possibilidades com apoio da sala 
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de Informática, se existe uma em sua escola ou comunidade. 
O fio condutor da experiência é contar uma história, e para 
isso outras linguagens também podem ser buscadas.

 Lygia Clark, que questionou o mundo da arte e o papel do 
espectador, criou a obra Caminhando, em 1963. A artista 
foi buscar na fita de Moebius a proposição que pode ser 
trazida para a sala de aula. Em Caminhando a participação 
do espectador não se limita à fruição da obra porque essa só 
acontece pelas mãos do público em uma participação ativa 
na materialização da obra de arte. A experiência de um tempo 
sem limite e de um espaço contínuo pode ser vivida seguindo a 
proposta da artista em seu Livro-obra (Clark, 1983, p. 151):

Faça você mesmo o Caminhando com a faixa branca de papel, corte-a 
na largura, torça-a e cole de maneira a obter uma fita de Moebius. Tome 
então uma tesoura, enfie uma ponta na superfície e corte continuamente 
no sentido do comprimento. Tenha cuidado para não cair na parte já 
cortada, o que separaria a fita em dois pedaços. Quando você tiver dado 
a volta na fita de Moebius, escolha entre cortar à direita ou à esquerda 
do corte já feito. Essa noção de escolha é decisiva e nela reside o único 
sentido dessa experiência. Se utilizo uma fita de Moebius para essa 
experiência é porque ela quebra os nossos hábitos espaciais: direita-
esquerda, anverso e reverso, etc. Ela nos faz viver a experiência de um 
tempo sem limite e de um espaço contínuo. 

 Albert Einstein surpreendeu o mundo com sua Teoria da rela-
tividade. Ele percebeu que o tempo não poderia mais ser defi-
nido de maneira absoluta e que existe uma relação inseparável 
entre tempo e velocidade. Com o professor de Física, volte a 
projetar o documentário sobre a sua teoria. No minuto e meio 
final do documentário há uma excelente explicação da dilatação 
dos tempos prevista na Teoria da relatividade de Einstein e 
pode ser compreensível para os alunos do 9º ano. Detalhando: 
a) mostra-se que um pulso de luz refletido por um espelho, 
indo e voltando em um percurso sempre vertical, equivale a 
um relógio; b) quem está junto a esse relógio de luz vê o raio 
de luz “andando” sempre verticalmente; c) quem observa o 
relógio de fora, se o relógio estiver se movendo rapidamente 
em relação a esse observador, verá o raio de luz percorrer 
um caminho inclinado (porque o raio de luz vai ao encontro do 
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espelho de baixo, mas o espelho vai para a frente) até o raio 
de luz bater no espelho e voltar em outro caminho inclinado. 
Portanto, o caminho do raio de luz é mais curto para quem 
está junto ao relógio, e mais longo (ele “anda na diagonal” 
como se costuma dizer) para quem vê de fora; no entanto, 
uma ida-volta para quem vê de fora corresponde exatamente 
a uma ida-volta para quem está junto ao relógio; se o caminho 
é mais longo para quem vê de fora, essa correspondência só 
pode ocorrer se o tempo passar mais depressa para quem 
está fora. Será que isso é muito complicado? Ver várias vezes 
pode ajudar na compreensão.

 Conhecendo pela pesquisa
 Produções de várias linguagens em que o tempo é temática 

podem ser pesquisadas pelos alunos. Eles conhecem o 
trava-línguas popular sobre o tempo? “O tempo perguntou ao 
tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao 
tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo 
tem.” Muitas obras podem ser lembradas, além da música 
de Gilberto Gil e de Vinicius de Moraes já transcritas neste 
material ou Oração ao tempo de Caetano Veloso:

És um senhor tão bonito 
Quanto a cara do meu filho 
Tempo tempo tempo tempo 
Vou te fazer um pedido 
Tempo tempo tempo tempo...

Compositor de destinos 
Tambor de todos os rítmos 
Tempo tempo tempo tempo 
Entro num acordo contigo 
Tempo tempo tempo tempo...

 Uma pesquisa sobre a medida do tempo no Ocidente e no 
Oriente pode ser interessante, desenvolvida junto ao pro-
fessor de Matemática: calendário juliano, gregoriano, ano 
bissexto, duração do ano etc. 

 Os alunos assistiram a O estranho caso de Benjamin Button 
(David Fincher, 2008)? Conta a história de um homem que 
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vai na contramão do tempo entre nascer e morrer, e nessa 
trajetória nos ensina a viver, a aproveitar melhor nosso tempo, 
em que podemos nos sentir como seres infinitos como um 
beija-flor que não para nunca de bater as asas em imagens 
metafóricas nesse filme. Esse é apenas um exemplo entre 
várias possibilidades no universo da linguagem do cinema. Há 
na DVDteca Arte na Escola o curta-metragem Enigma de um 
dia, de Joel Pizzini Filho, com música de Livio Tragtenberg, e 
com o ator Leonardo Villar. Pesquise também com os alunos 
filmes que falem sobre o tempo e o infinito para realizar uma 
curadoria e promover um festival de cinema na escola, com 
a projeção dos filmes selecionados com debates sobre a 
linguagem do cinema.

 O homem parece não se conformar com a ideia de fim e 
busca descobrir infinitas possibilidades de continuar a existir 
mesmo muito tempo depois do seu tempo. Foi assim com 
algumas personalidades na arte e na ciência que vivem ainda 
hoje por suas ideias e obras deixadas como patrimônio cul-
tural da humanidade. Proponha que os alunos tragam para 
a aula nomes e pensamentos de pessoas que mudaram a 
ordem das coisas ao fazerem novas proposições nas artes, 
ciências, história, biologia entre outras possibilidades. 

 Um mapeamento de todos os artistas que são mostrados no 
documentário pode gerar pesquisas na internet, buscando 
informações e selecionando obras a partir de fios condutores 
centralizados na questão do tempo, do espaço ou de outras 
questões presentes no território de Forma-Conteúdo ou de 
outros territórios.

 Na DVDteca Arte na Escola há documentários que podem 
complementar a compreensão da trajetória de alguns artis-
tas como: Abraham Palatnik: a arte do tempo; Exposição 
Lygia Clark e Tunga. Procure também no site <http://www.
artenaescola.org.br/dvdteca> pelos conceitos que podem 
ser trabalhados no projeto a ser desenvolvido.
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 Desvelando a poética pessoal
Intervenções e performances podem ampliar a compreensão da 
arte contemporânea. Experimentar processos de criação escolhen-
do assuntos, temáticas, materialidade e recursos para a execução 
da proposta, ampliar com a pesquisa sobre artistas como Tunga 
e Lucia Koch, ou as possibilidades de unir arte e tecnologia como 
vimos em Abraham Palatnik e Julio Le Parc pode iniciar processos 
de criação. Espaços na escola podem mudar a cor por meio da 
projeção da luz do Sol ou de fontes de luz planejadas com filtros e 
anteparos. Como e quando serão feitas as intervenções e perfor-
mances? Quais os cuidados necessários para produzi-la? Como 
divulgá-la? Essas são algumas questões deste projeto que deve 
ser planejado, escrito e documentado por meio de fotografias ou 
filmagens, como na obra do artista Tunga. 

 Amarrações de sentido: portfólio
São muitas as possibilidades de propostas a partir desse material: 
coletas sensoriais, pesquisas, apreciação de filmes, audições de 
músicas, projeções de filmes, conhecer e experienciar linguagens 
artísticas contemporâneas, perceber saberes de matemática 
e física, e as transformações na arte. Dar sentido ao que se 
estudou é importante para que os alunos se apropriem de suas 
descobertas. A proposta é produzir um portfólio que conte a 
história do projeto. A intenção não é propor uma pasta que 
simplesmente guarde os trabalhos, mas registrar e organizar 
as etapas de modo expressivo, com a marca pessoal do aluno 
ou da classe, se for realizado de modo coletivo.

 Valorizando a processualidade
Algo se transformou em relação à apreciação de filmes, músicas e 
artes visuais? Percebem a diferença entre o tempo físico, psicológico 
e na arte? E sobre o infinito geométrico, dos números e na arte? 
Ampliaram as suas concepções sobre a arte contemporânea? E 
sobre como a construção plástica pode dar elementos para a leitura 
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do tempo e do espaço na obra? Que relações viram entre arte e 
matemática? Que assuntos aguçaram a vontade de conhecer? 

A avaliação a partir dessas e de outras questões, juntamente 
com a análise dos portfólios, pode levar à reflexão sobre todo 
o processo. A fala dos alunos sobre o que mais gostaram e o 
que 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, juntamente com o seu diário de 
bordo. 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
Abraham Palatnik (Natal/RN, 1928) – Artista expoente da arte cinética 
e op art. Experimentou novos caminhos sobre as relações sensoriais e 
perceptivas entre obra e espectador. Em suas obras, instalações elétricas 
criam movimentos e jogos de luzes.

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. 

August Ferdinand Moebius (Alemanha, 1790 - 1868) – Matemático e as-
trônomo alemão conhecido pelo seu trabalho em topologia, especialmente 
pela sua concepção da fita que recebeu seu nome.

Filippo Brunelleschi (Itália, 1377 - 1446) – Escultor e arquiteto, marcou 
história com seus estudos sobre perspectiva. Buscou analisar a arquitetura 
das cidades da Roma Antiga para criar novas soluções em seu tempo; o 
Renascimento. Conseguiu soluções fundamentais para os problemas da 
construção renascentista que inspiram arquitetos e artistas até os nossos 
dias. Sua obra mais conhecida é a projeção da cúpula da Catedral de Santa 
Maria del Fiori (Santa Maria das Flores), em Florença. 

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Rússia, 1845 – Alemanha, 1918) – 
Matemático. Criou a moderna Teoria dos conjuntos, demonstrando que existem 
vários tipos de conjuntos infinitos, irredutíveis entre si. 

Giotto di Bondone (Itália, c.1266/1267-1337) – Pintor e arquiteto. Introdu-
ziu efeitos de profundidade na pintura que proporcionava maior realismo. 
Marcou também a história pela sua captação de movimentos e expressões 
faciais além do tratamento escultórico das figuras humanas, dando maior 
volume e expressividade. 
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Julio Le Parc (Argentina, 1928) – Artista expoente da op art, que incorpora 
o movimento e imagens que provocam o olhar, criando ilusões no uso de 
novas tecnologias. 

Lorenzo Ghiberti (Itália, c.1381 - 1455) – Escultor, propôs novos postulados 
estéticos inspirados no mundo clássico que caracterizariam a arte renascen-
tista. Criou as portas de bronze do batistério de Florença. 

Lucia Koch (Porto Alegre/RS, 1966) – Artista multimídia, cria instalações, 
intervenções, fotografias e esculturas. Seu interesse tem como cerne uma 
investigação sobre a luz, vista como matéria que interfere no modo como 
percebemos e interagimos com o mundo. 

Lygia Clark (Belo Horizonte/MG, 1920 - Rio de Janeiro/RJ, 1988) – Artista 
que integrou o Grupo Frente, assinando o Manifesto Neoconcreto. Rompeu 
com o espaço bidimensional do quadro, aboliu a moldura, invadiu a terceira 
dimensão, criou obras interativas. Entre suas obras destacam-se os Casulos, 
os Trepantes, Bichos e objetos que pedem a participação do espectador, 
dedicando-se depois às experiências táteis e sensoriais utilizando a arte 
como instrumento terapêutico. 

Sergei Mikhailovitch Eisenstein (Rússia, 1898 - 1948) – Cineasta. Participou da 
vanguarda russa e criou uma nova técnica de montagem. Entre seus filmes destacam-
se O encouraçado Potemkin de 1925 e Alexander Nevsky de 1938. 

Tunga (Antonio José de Barros Carvalho e Mello Mourão - Palmares/PE, 
1952) – Escultor, desenhista, artista performático. Em seu trabalho, investiga 
áreas do conhecimento como literatura, filosofia, psicanálise, teatro, além 
de disciplinas das ciências exatas e biológicas.

Umberto Boccioni (Itália, 1882 - 1916) – Escultor e pintor. Expoente do 
movimento futurista que valoriza o ritmo dinâmico. Sua obra Formas únicas 
da continuidade no espaço de 1913 pertence ao Museu de Arte Contem-
porânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP).

 Glossário
Arte cinética – Derivada da palavra grega kinesis – movimento, as obras não 
representam o movimento, mas apresentam um movimento real como parte 
integrante da obra. Propõe a construção de objetos estéticos que se movimen-
tam induzidos por força mecânica, elétrica, eólica, magnética etc.; ou requerem 
a ação do espectador. Podem também ser baseadas em movimentos de luz 
projetada ou refletida, de modo a produzir efeitos vibratórios que proporcionam 
impressões de deslocamento (contração, expansão), com efeitos resultantes 
de ilusões ópticas, que também se conectam com a op art. Fonte: STANGOS, 
Nikos (Org.). Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994.

Futurismo – A partir do manifesto publicado por Marinetti em 1909, o fu-
turismo italiano pode ser considerado o primeiro movimento de vanguarda, 
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em que se nega todo o passado adotando uma ousada experimentação. 
Caracteriza-se pelo dinamismo plástico e sintético com vibrações luminosas. 
Destacam-se os artistas Boccioni, Balla e Carrá, entre outros. Fonte: ARGAN, 
Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

Happening – Termo utilizado a partir dos anos 1950 pelo americano Allan Ka-
prow. Designa 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 sen-
tido, 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, e que acontecem em locais variados. Os happenings 
são gerados na ação e, como tal, não podem ser reproduzidos. De acordo 
com Allan Kaprow, teriam caráter de síntese, espécie de arte total em que se 
encontram reunidas diferentes modalidades artísticas – pintura, dança, teatro, 
etc. Fonte: DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia enciclopédico 
da arte moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

Instalação – Incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 
1960, designa ambientes construídos nos espaços das galerias e museus 
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 en-
tre 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.

Op art – Movimento que apresenta numerosa linhas individuais de pesquisa, 
destacando-se as obras de |Josef Albers e Victor Vasarely. As obras bi e 
tridimesnionais provocam um intenso impacto com a exploração da falibilidade 
do olho humano, com a sua qualidade dinâmica e as imagens e sensações 
ilusórias. Tem base nas conceituações do movimento construtivismo rus-
so. Fonte:  STANGOS, Nikos (Org.). Conceitos da arte moderna. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 1994.

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 publi-
camente, 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. Em ambos os casos, o artista 
que a executa é quase sempre sujeito e objeto da ação, fato que transforma 
às representações tradicionais, seja pelo fato de o artista se converter em 
um objeto integrante da obra (em artes plásticas), seja por se distanciar da 
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incorporação ou da expressão objetiva de um personagem”. Fonte: CUNHA, 
Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. São Paulo: Perspectiva: 
Sesc São Paulo, 2003. p. 498.

Teoria da relatividade – Teoria proposta pelo físico Albert Einstein que 
trouxe a noção de que não há movimentos absolutos no Universo, apenas 
relativos. O Universo não é plano como na geometria euclidiana, nem o 
tempo é absoluto, mas ambos se combinam em um espaço-tempo curvo. 
Enquanto para a geometria clássica a menor distância entre dois pontos é 
a reta, na teoria de Einstein é a linha curva. Fonte: ROBINSON, Andrew. 
Einstein: os 100 anos da teoria da relatividade. Rio de Janeiro: Campus 
Elsevier, 2005.
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