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Resumo: 

A visita de um cientista a um museu de arte contemporânea ou a de 
um artista a um laboratório de investigação podem parecer excursões 
exóticas para cada um deles. Porém, os cientistas do Instituto de 
Investigações Nucleares da UNAM e os artistas de alguns Centros 
Culturais mexicanos decidiram estender pontes entre essas duas 
culturas e enriquecer-se mutuamente ao transitá-las. Assim, têm 
surgido vários projetos conjuntos que demonstram que a criatividade 
é inerente à ciência e que a pesquisa científica é muito inspiradora 
para a arte.  
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Proposta didática 
Atividades para o alunado 

 
1. Assinale quais as seguintes afirmações são verdadeiras e quais são falsas levando em conta 
o que se disse no texto sobre as confluências entre arte e ciência: 
 
1. Segundo a primeira cena descrita no texto os cientistas compreendem muito bem a arte 
contemporânea. V F 
2. De acordo com a segunda cena descrita no texto os artistas se mostram muito interessados 
pelo que observam no instituto de pesquisa científica. V F 
3. Na festa em que os artistas e cientistas mexicanos se encontram havia igual proporção entre 
ambos. V F 
4. Alberto Guijosa é um físico que falou aos artistas sobre temas de ponta em sua disciplina. V F 
5. Ale de la Puente é um artista que colaborou com um chef em uma performance em que se 
unia a descrição da elaboração de um prato tradicional mexicano e a o origem do Universo. V F 
6. No projeto de Ale de la Puente, “A gravidade dos assuntos”, não lhe pareceu apropriado 
utilizar nenhum conceito científico, dada a seriedade do tema abordado. V F 
7. Miguel Alcubierre é um artista que trabalha criando instalações em entornos sem gravidade. V F 
8. No evento Ciência-Ficção-Ciência reuniram-se artistas, cientistas, escritores e filósofos para 
explorar as relações entre a ciência, a ficção e o futuro da ciência. V F 
9. Ulisses I é um projeto para lançar ao espaço um nano satélite artificial concebido como uma 
obra de arte. V F 
10. Os desencontros entre os artistas e os cientistas mexicanos, que participaram nestas 
atividades, os colocaram de acordo somente em um aspecto: o de não quererem mais voltar a 
encontrar-se. 

V F 

 
2. Tente explicar a alguém, que não saiba nada de arte contemporânea, o significado que, 
nesse contexto, têm os seguintes termos que aparecem na reportagem: instalação, 
desempenho (performance), peça artística, espaço e luz. 
 
3. Tente explicar a alguém, que não saiba nada de física contemporânea, o significado que, 
nesse contexto, têm os seguintes termos que aparecem na reportagem: Universo, partículas, 
gravidade, espaço e luz. 
 
4. Resuma a reportagem detalhando os intercâmbios produzidos entre cientistas e artistas nos 
encontros que nela se descrevem. Para você, são interessantes esses tipos de iniciativas? 
Você acha é fácil organizá-las? Justifique? 
 
5. A criatividade e a experimentação são conceitos muito importantes, tanto para a ciência 
como para a arte. O que significam em cada um desses âmbitos? Que similaridades e 
diferenças existem entre esses conceitos quando se aplicam em cada um deles? 
 
6. Você está de acordo com o que se diz no último parágrafo da reportagem? Por que a 
metáfora do labirinto serve tanto para a ciência quanto para a arte? Como se poderia encontrar 
esse caminho comum que se alude ao final? 
 
7. Imagine que o diretor de um museu de ciências tenha lido este artigo e queira promover 
atividades artísticas na programação do mesmo. Que conselho lhe daria? Que atividades 
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poderiam ser organizadas? Pense em um determinado museu de seu país e em uma atividade 
concreta que proporia para ele. 
 
8. Imagine que o diretor de um museu de arte contemporânea tenha lido este artigo e queira 
promover atividades relacionadas com a ciência na programação do mesmo. Que conselho lhe 
daria? Que atividades poderiam ser organizadas? Pense em um determinado museu de seu 
país e em uma atividade concreta que proporia para ele. 
 
9. Imagine que o diretor de sua escola tenha lido este artigo e queira promover intercâmbios 
deste tipo entre os professores de ciência e professores de artes. Que conselho lhe daria? Que 
atividades poderiam ser organizadas? Que papel poderiam ter os alunos nestas atividades? 
Que interesse educativo poderia ter? Você se anima a organizá-las? 
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Proposta didática 

Sugestões para o professorado 
 

- Dentre as atividades propostas convém eleger quais melhor se adaptam ao grupo e aos seus 
interesses. Em todo caso, antes de propor a realização das atividades, recomenda-se uma 
leitura atenta do texto. 
 
- A atividade 1 facilita a análise do conteúdo do texto. Sua revisão permitirá aclará-lo e resolver 
possíveis dúvidas. As atividades 2 e 3 pretendem promover uma reflexão sobre o paralelismo 
entre alguns conceitos do que se fala tanto no âmbito artístico quanto no científico. A atividade 
4 propõe repassar os intercâmbios comentados na reportagem e analisar tanto seu valor como 
as dificuldades de sua organização. A atividade 5 é, de certo modo, complementar às 
atividades 2 e 3, chamando a atenção sobre conceitos bastante centrais em ambos campos 
como a criatividade e a experimentação. A atividade 6 propõe avaliar a confluência, pela qual 
se aposta ao final da reportagem, enquanto que as atividades 7 e 8 pretendem fazer pensar 
sobre iniciativas concretas que desde os espaços museísticos, de cada um desses âmbitos, se 
poderiam planejar para aproveitar propostas do outro. A atividade 9 faz o mesmo com um 
espaço tão oportuno para o intercâmbio entre as ciências e as artes como a própria instituição 
escolar. 
 
- Ainda que as atividades propostas estejam redigidas para serem realizadas individualmente, 
várias delas são especialmente propícias para serem desenvolvidas em equipe ou, inclusive, 
em debate aberto com toda a classe. É especialmente interessante, neste sentido, compartilhar 
os trabalhos sobre as atividades 5 e 6. 
 
- Poderia ser oportuno registrar algumas das propostas que possam planejar-se nas atividades 
7, 8 e 9 e, em seu caso, planejar sua realização em alguma das instituições correspondentes. 
A implicação dos docentes de ciências e de artes do próprio centro escolar, inspirando-se em 
iniciativas como as que se recolhem na reportagem e nas ideias que aflorem dos próprios 
alunos, poderiam ser muito interessantes. 
 

 
 

 

 


