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RESUMO 
A investigação que se intenta fazer cinge aspectos desconhecidos e não ditos, sob o nome 
Politopos Irregulares. Constitui a análise de Ruínas, Teoremas, Terras, em seus limites 
geográficos, fragmentos da evolução da desordem da singular geometria que definiu um 
intermédio de vida numa casa em desuso, convertidos em uma ordem fotográfica. Trata-se 
também de experimentações materiais e imateriais causando adjacentes, escritos que 
tocam a linguagem artística que se revelou nos intervalos de arte e vida. Por meio de novas 
pontes teóricas, filosóficas, ler melhor para percepcionar, sustentar a pulsão do investigado, 
relacionar processos poéticos e ciências da criação à transdisciplinaridade. São tarefas para 
propor um diagrama de bifurcações, repercussões, expressões, idéias e formas, conteúdos, 
fundamentos, no teor da lógica paraconsistente. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Politopos Irregulares; criatividade; processos poéticos; ciências da criação; 
transdisciplinaridade. 

 

 

RESUMEN 
La investigación que se intenta hacer recae sobre aspectos desconocidos y no dichos, bajo 
el nombre Politopos Irregulares. Constituye el análisis de Ruinas, Teoremas, Tierras, en sus 
limites geográficos, fragmentos de la evolución del desorden de la singular geometría que 
definió un intermedio de vida en una casa en desuso, convertidos en una orden fotográfica. 
Tratase también de experimentaciones materiales e inmateriales causando adyacentes, 
textos que tocan el lenguaje artístico que se reveló en los intervalos de arte y vida. Mediante 
nuevos puentes teóricos, filosóficos, leer mejor para percibir, sostener el impulso de lo 
investigado, relacionar procesos poéticos y ciencias de la creación a la transdisciplinariedad. 
Son tareas para proponer un diagrama de bifurcaciones, repercusiones, expresiones, ideas 
y formas, contenidos, fundamentos, en los términos de la lógica paraconsistente. 
 

PALABRAS CLAVES 
Politopos Irregulares; creatividad; procesos poéticos; ciencias de la creación; 
transdisciplinariedad. 
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Introdução 

Esta investigação, refletidamente, cinge aspectos desconhecidos e não ditos, do 

que se sabe e passa a nomear de Politopos Irregulares, princípio explicativo da sua 

índole. A partir da análise de Ruínas, Teoremas, Terras, nesses limites geográficos, 

da evolução assimétrica da geometria que definiu um intermédio de vida numa casa 

em desuso convertida em uma simetria fotográfica, das experimentações materiais e 

imateriais causando adjacentes já que não há uma separação durável demais, dos 

escritos que tocam a constituição da linguagem artística. Enfim, do movimento órgão 

corporal ao produzir criatividade como artista a observar o existir da entropia para o 

interior do esforço irreversível, à espera dos estados de flutuação e turbulência, 

sobre o que acontece, pode acontecer de novo em novo, em ângulos performativos 

de presença e de ausência. Seja nos intervalos do tempo orgânico entre a arte e a 

própria vida, o que vibra e palpita, seja questionando processos poéticos e saberes 

da criação, sua condição análoga ou digital, a capacidade de replicação destes em 

dimensões criativas. Isso, com vistas a pensar nas súbitas ilações sensíveis que 

revelam os fenômenos aos quais se referem, erros em trabalhos emanentes de 

artistas, artistas-cientistas, dos próprios cientistas, com positivo interesse 

transdisciplinar, aproximando culturas, mentes humanas, naturezas reais e irreais.  

Quanto aos termos arte: como processo transformador que se pode ver e malhar 

com olhos no presente, a evolução em seus campos de expressão especial nas 

plásticas, materiais, técnicas recentes que configuram uma importante semelhança 

com a ciência, a tecnologia e a informação. As artes, pois, configuram um espaço 

na intersubjetividade dos processos de criação. A vida, o modo de viver, em 

conjunto apresenta originais relações alusivas a sua emergência e melhora entre as 

que se ensaiam mudanças com a vida artificial e outras hibridações que não são 

biológicas somente senão também robótica e molecular. A vida artificial permite uma 

compreensão ampla da vida, desde uma natureza biológica, com a imaginação 

inclusive desde os experimentos mentais e com a metodologia dos sistemas não 

lineares, da auto-organização em relações complexas com a biocomputação. 

O que levar em conta ao organizar o estudo de Politopos Irregulares como tema de 

investigação considerando suas amplitudes como veículos de significados 
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elevados? A extraordinária intensidade das preocupações nas perguntas muitas 

vezes perspicazes, sim, ou não, por assim dizer, nos reativos formulados ao espírito 

crítico em atmosfera de enigmas e teorias estéticas. Em diálogo com autores que 

apresentam descrições, noções, proposições significantes, audácias, da 

matemática, física, química, biologia, razão por que da inquietude, justamente, com 

Raúl Niño Bernal (1960), busca-se pensar em inexploradas topologias, por aí além. 

Isso mesmo, com a convicção de apreender a complexidade dos sistemas vivos, 

determinada pela “flexa do tempo” mediante episódios que ocorrem de imprevistos, 

por outras palavras para fixá-los adiante.  

Ruínas, teoremas, terras 

 

La pista que se nota más clara en relación con las ciencias, es en 
todo caso el de las ciencias de la creación, de las artes y para ello 
pues es importante involucrar el creciente proceso de las poéticas y 
metáforas que están surgiendo en el mundo del arte, principalmente 
he visto este renacer en varias regiones de Brasil. Necesitamos 
hacer puentes entre los aspectos teóricos y filosóficos sobre todo de 
los últimos horizontes de la época, porque también es frecuente 
encontrar que con viejos focos se quiere entender la época actual, si, 
algunos elementos se pueden relacionar, es clave entender las 
diferencias del mundo de las redes, los códigos computacionales y 
las dimensiones del mundo numérico en el que se plantean otras 
escalas y velocidades, fluctuaciones.  Nos toca sentirno parte de él, y 
la condición creativa, está llamada a crear esos hilos conductores 
con lo virtual, lo digital. Esto no hace que desaparezcan dimensiones 
humanas, por el contrario enriquecen su expansión. (NIÑO BERNAL, 
Raúl. Investigación para fotografiar sin sombras. [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por 

<teatromonotono@teatromonotono.art.br> em: 02 nov. 2015). 
  

 

Fig. 1 – Didonet Thomaz (1950) 
Coleção Silêncio Pitagórico

2
, 2007–2015

 

3 fotografias: color.,  21 x 29,7cm [cada]. In: 1 fotomontagem: color., 150 dpi
 

Fundação Bienal de Artes Visuais, Porto Alegre (RS). Colecionador particular 
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O exemplo mais simples de estrutura dissipativa que podemos 
evocar por analogia é a cidade. Uma cidade é diferente do campo 
que a rodeia; as raízes dessa individualização estão nas relações 
que ela mantém com o campo adjacente: se estas fossem 
suprimidas, a cidade desapareceria. (PRIGOGINE, 2002, p. 21–22) 

 
  

O que dizer de Politopos Irregulares? Do grego pólis, eós ou cidade + tópos ou lugar 

da continuidade. Do ‘lugar primórdio’ (figura 2) destacou-se das ruínas o que ainda 

não havia sido vislumbrado, quais representações de teoremas de Pitágoras (570 

a.C. 497 ou 496 a.C.), de tijolos unidos à mão
3
 com qualidades matemáticas e 

propriedades em deformação na fronteira das terras. Percebidos no estado físico 

acessível, as extremidades das colunas fraturadas mostravam a superposição de 

maciços, onde estava o que Pitágoras começou. Essas colunas perderam a função 

de apoio, estendidas, porosas, dispersas no solo, dentro da muralha protetora com 

densidade histórica aberta na vizinhança. Removidas as colunas, permaneceram os 

politopos embocados na superfície do cimento queimado – circunferência com 

haste, circunferência simples, buraco central, distinguindo o predicado da visão da 

greta do mundo exterior que repercutia com o conjunto: 

El estudio de politopos irregulares, como tema de investigación 
conlleva al estudio también de nuevas topologías espaciales, 
transformaciones con las redes y un sinnúmero de conexiones para 
comprender la complejidad de los sistemas vivos. Ahora estos temas 
de topologías de redes, materiales programables, politopos para el 
estudio de la habitabilidad incluso en términos virtuales, hace 
urgente y necesario que se construya conocimiento novedoso, esa 
es una de las tareas fundamentales del posdoctorado, producir 
conocimiento nuevo y que de impulso a la verdadera investigación. 
La investigación de punta o de frontera se hace sobre tres aspectos: 
1) se investiga sobre lo desconocido; 2) se investiga sobre lo que no 
se ha dicho; 3) se investiga sobre lo que se desconoce. (NIÑO 
BERNAL, Raúl. Posdoctorados son procesos de investigación de alto 
nivel. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por 
<teatromonotono@teatromonotono.art.br> em: 06 nov. 2015). 

 

A Casa Estrela, caso de aplicação da proporção áurea, continuou erguida a receber 

luz, formas de calor solar e dos entes celestes por diferenças de temperatura, a 

deixar ver tudo no desprovimento de mobília, memória da identidade das coisas 

inanimadas. Desabitada, ela perdera a forma de habitar quando tomamos pressa 

em conhecer sua existência de patrimônio da humanidade. Subdividida, por divisa 

logística do desmonte e remonte, ocupou regiões bivalentes, topoi observados 

mailto:teatromonotono@teatromonotono.art.br
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desde pontos de vista em que as rotas diversas estão. A viagem, palavra usual por 

habitantes, com destino definido em meio às regiões do Alto da Glória e Prado 

Velho, para transladar o desmontado do térreo e do primeiro pavimento, pedras de 

granito com restos de argamassa, cálculos no quântico que emparedou o porão, foi 

de distância, inclusive do passado para o futuro. Do ‘lugar primórdio’ (Fig. 2) 

provinha essa novidade para longe demais, foi parar no interior de um barracão no 

Horto Florestal reconhecido como ‘lugar do desenlace’ ou do desfazimento do nó da 

discórdia. Ali continuou a ser o empilhado de madeira de pinheiro em repouso, ao 

amparo da estrutura exposta à intempérie que refletiu a circunspecção do acontecer 

histórico. Desafio que girou a diferença em outro processo poético simultâneo dentre 

os levados à Academia, dilatados na convivência com a inópia habitacional de 

sobreviventes, alhures, pela da mobilidade corporal afetada intrinsecamente:  

Sobre los recorridos de la ciudad, los trayectos, se me ocurrió pensar 
en las derivas del camino, pues sin ellas estaríamos en el camino de 
señales. La deriva es sorpresa y llena de bifurcaciones es decir, 
posibles rutas para emprender con plena incertidumbre sobre la 
orientación y destino. Lo importante de este proceso de derivas es su 
posibilidad abierta de incursionar, aventurar por el riesgo de un lugar 
en la incertidumbre. (NIÑO BERNAL, Raúl. El teorema el camino y la 
ciudad. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por 
teatromonotono@teatromonoto.art.br em: 01 nov. 2015). 
  

 

No ‘lugar primórdio’ (figura 2) restaram as ruínas das fundações em auto-

organização do desequilíbrio para as emergências estruturais do caos térmico. Com 

as varreduras das terras misturadas aos materiais heteróclitos arrastados pelo vento 

que afligia a Região do Alto da Glória, das quadraturas que determinavam os 

quadrados circundados por triângulos e seus elementos laterais, máximos estéticos 

pressionados por transformações econômicas, políticas e sociais. Os sulcos cheios 

entre formações, obstáculos escavados com o maior efeito útil da vegetação 

ressecada no locus da prática artística, que se fez por meio de catar singularidades, 

porções consideráveis de contato até achar os seres geométricos em baixo-relevo 

ao ar livre. Esquadrejados, com resquícios de tinta avermelhada – diz-se da cor do 

zarcão, óxido salino de chumbo usado para dificultar a ferrugem – nas superfícies 

curvas salientes, diâmetros não decifráveis com facilidade, incompreensíveis se a 

origem matemática fosse desconhecida. Acabaram soterrados por grossa camada 

de cascalho que transformou o ‘lugar primórdio’ (figura 2) num estacionamento com 

mailto:teatromonotono@teatromonoto.art.br
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forte ocupação e pressão antrópica. A grandeza da entropia que faz de várias coisas 

uma só, ao identificar-se com a irreversibilidade, deixou de ser observada por falta 

de influência com o entorno e se tornou iminente por detrimento de informações 

relevantes; ainda que não tenha perdido a energia nem o poder interdependente e 

intercambiável, foram-se as trocas com o exterior. 

Experimentação material I 

Restaram probabilidades extensivas à natureza. Tal espécie de ser vivo, a árvore de 

Araucária columnaris ameaçada foi submetida aos instrumentos de quem teria 

podido medir com o hipsômetro e a suta, sob a invocação do método pitagórico 

graças ao ímpeto crítico de supressão definitiva, por causas indesejáveis. Lembra 

de perto onde verificar, estabelecer contato sem adiamento com a representação 

visual, a presença do número de ouro Ø (PHI) na galharia bifurcada, sinais de 

instabilidade, vitalidade, em influência mútua com a linha circular que leva a pessoa 

e sua consciência de uma coisa à outra, de um lado ao outro, à medida que é 

realmente percorrida e que pode ser representada num mapa contemporâneo do 

que foi visto nas várias localizações. Performar um insight com base no cálculo da 

altura da Araucaria columnaris numa quantidade de tempo, é diferente de dar a 

ideia de demonstrar a proposição enunciada. Caberia pensar que isso ficou 

impraticável devido à inclinação do tronco e confirmar o limite do aparato de 

medição disponível. O seu dorso enraizado no solo não combinava com o vértice da 

base de um retângulo. Restou andar a poucos passos no ‘lugar primórdio’ (figura 2), 

uma distância até o ponto de vista, mover em torno do próprio corpo, aproveitar a 

bengala atiçadora da extensão da mão como hipotenusa da figura ideal, olhar para 

o topo da árvore invocando o Teorema de Pitágoras ou teorema dos três quadrados. 
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Adjacente I 

 

Fig. 2 – Didonet Thomaz (1950) 
Experimentação fotográfica de transformação de uma imagem em videoarte

3
, 2011 

1 montagem de quadros videográficos: color., 150 dpi.  
Memorial de pesquisa: arquivo, Curitiba (PR) 

 

Adjacente II   

Longe do alcance da mão, com ampla elasticidade e sacrifício exploratório foram 

retirados nos pontos onde surgiram blocos de resinas (figura 2; figura 3), saídas de 

algum dano entre casca e lenho, escorreram pelo tronco da Araucária columnaris 

(adulta, imune ao corte em seu espaço vital, sugere um desenho de coluna 

bifurcada na copa), precisando a procedência da proposição. Permeáveis à água e 

não ao álcool/éter, resinas destilam incenso que desprende cheiro penetrante ao 

serem inflamadas elevando desenhos vaporosos no ar. A coleta em diferentes 

formatos (retenção de gotículas, estalactites), cores, foi isolada em vidraria de 

laboratório, cristalizadores e placas de Petri com tampas redondas, onde couberam 

o entrado e enchido para conservação e exame, fornecendo recursos para chegar 

em elementos (água líquido/terra sólido/fogo plasma/ar gasoso), da filosofia, da arte. 

O clima (temperatura, umidade, pressão atmosférica, radiação solar) provocou 

amolecimento, derretimento, aderência, ressecamento, oxidação, quebra. A visão 
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lógica do processamento de dados, sucessão, regulamento, é encontrável por quem 

quer entender o esboço que representa a síntese do todo organizado estético. 

 

 
 

Fig. 3 – Didonet Thomaz (1950) 
Resinas liberadas pelo tronco da Araucária columnaris com aderência de poeiras, 2016 

2 fotografias: color., dimensões variáveis. In: 1 fotomontagem: color., 150 dpi.  
Memorial de pesquisa: arquivo, Curitiba (PR) 

 

O “adjacente possível”, na perspectiva de Stuart Kauffman (1939), tem como 

principal aplicação o conjunto de relações em torno do que ele denomina “agentes 

autônomos”, ou seja, a capacidade de elementos, coisas ou seres que comunicam e 

inquietam os sentidos por seus próprios meios ou códigos de informação. Neste 

caso, como as imagens dos politopos, cuja capacidade semiótica de informar é 

ademais de abstrata, ampla para a interpretação subjetiva dos sentidos. A criação 

artística, como um processo autônomo ou de transformação da imagem, por 

imersão em novos materiais e graças aos dispositivos digitais atuais, o “adjacente 

possível” configura novas possibilidades de relação entre os biológico e 

macroscópico da observação, ao micro ou nano, cuja escala é capaz de expressar 

outros significados. O anterior significa que os politopos encontram possibilidades 

termodinâmicas de informação. 

Experimentação imaterial I  

Súbita reação à instalação das séries fotográficas que compõem a Coleção Silêncio 

Pitagórico
 
(figura 1) desenvolvida em fluxo criativo, vinculado ao clamor do tempo 

em que se experimenta o que havia sido deixado de lado transitoriamente. A 

escolha dessa obra dependeu de uma decisão curatorial que definiu tudo pelo 

conteúdo da caixa preservação de pH neutro com reserva alcalina, com as luvas 

brancas para o manuseio das fotografias, rústicos artefatos do processo poético de 

longa duração.  
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Na altura da parede que se via antes de qualquer outra das Salas do Tesouro, do 

corredor para a antessala envidraçada, criou-se um mistério decorrente das 

aproximações que serviram de suplemento para o que faltava, ainda consiste em 

dizer do que se tratava e intentou fazer. A intimidade entre o corpo na arquitetura e 

o tempo, as camadas de ruínas, teoremas, terras, só que não me pareceu 

depreciável nem ofensivo. Porém, o arranjo dos indícios desse processo poético foi 

dissipado naquele resultado físico e precisaria de um texto explicativo evitado desde 

sempre. Enquanto pensava em como propor uma reinstalação da cópia de 

trabalho
4
, tomei consciência da harmonia de obras com existências propriíssimas e 

confluentes. Venham cá! Passei das letras às palavras da poesia construtivista 

“atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultipliorganiperiodip

lastipublirapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivoracidade”, de Augusto de 

Campos (1931)
5
 e Julio Plaza (1938–2003), para o que chamou atenção a música 

com seus elementos de ardor, improvisação, proveniente do video de Lygia Clark 

(1920–1988).
6
 Descobri e verifiquei que se tratava do final do poema ballo mímico, 

para piano, violino ou violoncelo, O canto do cisne negro
7
, de Heitor Villa-Lobos 

(1887–1959), 1917, extraído do balé Naufrágio de Klionikos, do autor. O encontro 

com o “cisne negro” coincidiu com o jaez do título Silêncio Pitagórico, o que há do 

ser da sua materialidade na leitura do livro A Lógica do cisne negro: o impacto do 

altamente improvável, no raio de eloquência (cisne), de Nassim Nicholas Taleb: 

 
Lindo encuentro con el cisne negro, no solamente con la ciencia, 
sino con el arte, la música. Es de aquellos episodios en los cuales la 
emoción del acto creativo, de la imaginación, están mas allá del acto 
de representación, sino en el encuentro casi inexplicable de una 
respuesta esperada desde lo más interior de cada espectador. 
Conozco la metáfora de Nassim Taleb, en su libro “El cisne negro”, 
que aparece ante nosotros como aquella solución que es única en el 
momento de crisis. Cuando se logre ver el cisne negro por un 
instante de tiempo, es que aparece una luz en el camino. (NIÑO 
BERNAL, Raúl. Corpo na arquitetura e o tempo. [Mensagem de 
trabalho]. Mensagem recebida por 
<didonetthomaz@teatromonotono.art.br> em: 25 out. 2015). 
 
 

Sobre o desconhecido e o não dito 

A ausência da Casa Estrela, quer no ‘lugar primórdio’ (figura 2) onde restaram as 

ruínas, os teoremas e as terras, quer no Horto Florestal onde os empilhados ficaram 

mailto:didonetthomaz@teatromonotono.art.br
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ao lento remonte que homogeneizou o que o artesão-artífice deu a ser, por instinto 

de preservação da sua cosmovisão, esgotando o vigor dos gestos ao pegar no que 

encontrou para ganhar a moradia. Num baque, arrastou a dúvida, ou seja, como 

resolver o assédio problemático que subjaz aos vazios que negam a percepção? 

Esses depressivos vazios provocaram silêncios seguidos por experimentações 

materiais (exemplo I) e imateriais (exemplo I), causando adjacentes (exemplos I e II) 

que passam de um ao outro com várias ligações a explorar e expandir.  

Às vezes desenhos, às vezes fotografias, às vezes vídeos, intervenções, 

interferências, práticas interpessoais, diálogos, mensagerias virtuais, narrativas e 

instanciações, escritos de artista que são estudos sobre a construção da linguagem 

artística, a criatividade, a intensificação dos processos poéticos e das ciências da 

criação. Mediante leituras, transformação que soma diversificação, o complexo 

medial em que se ensaia para aceitar a produção de fontes primárias, insight; de 

artistas em desejos díspares, para chegar ao ato de poder criativo vinculado ao 

tempo: da reversibilidade (do relógio para indicar as horas ou estática), da 

irreversibilidade (da entropia, desordem ou imprevisibilidade da informação), da 

singularidade (da neguentropia ou ordem ou previsibilidade num sistema biológico), 

e aceitar a ideia de ócio ou espaço-temporal em que se descansa. 

Nesta investigação considera-se que o eixo central do livro ¿Tan solo una ilusión?, 

de Ilya Prigogine (1917–2003), interrogador da terminação tempo-é-uma-ilusão, de 

Albert Einstein (1879–1955), atravessa o capítulo Naturaleza y creatividad. Os 

conceitos – de “flexa do tempo” revela seu papel construtivo como fonte de 

ordenação adaptável, de “estruturas dissipadoras” coerentes associadas à “flexa do 

tempo”, de “fenômenos irreversíveis” nos seres vivos – descrevem propriedades 

fundamentais da natureza em diálogo com a criatividade científica como ação grupal 

inteligente admitida na dinâmica da existência futura.  

La flecha del tiempo, cuando se piensa en la creatividad como un 
proceso vertiginoso e irreversible, es también una dimensión de 
cambio tecnológico en el cual se han ampliado los procesos, los 
dispositivos y los medios expositivos para la percepción que además 
de ser biológica también es cognitiva. La inteligencia se ha 
desplegado por múltiples sistemas, al igual que la creatividad en un 
proceso colectivo y global. Ahora tenemos la cualidad de acceder a 
campos novedosos de conocimiento, porque incluso lo análogo se 
ha vuelto digital. El ejemplo extraordinario de estos temas, es que los 
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dibujos de las cuevas de Altamira se consiguen en la red, eso 
significa que el tiempo tecnológico también ha hecho posible que 
pudiéramos acceder a los tiempos remotos desde el presente. El 
avance tecnológico tiene que ver con la evolución del tiempo que 
aunque sea de manera cronológica nos inspira a la búsqueda del 
cambio futuro. No existen ni temas, ni proceso de continuidad en la 
evolución creativa, por tanto estaremos siempre considerando la 
irregularidad y la inestabilidad como algo que emerge del azar de la 
vida. La flecha del tiempo es, poder pensar en lo posible, en lo 
inimaginable para construir el futuro. (NIÑO BERNAL, Raúl. A flexa 
do tempo universal. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida 
por <teatromonoto@teatromonotono.art.br> em: 17 nov. 2015). 
 
 

Capturo o início do capítulo La política de la creatividad (darwinismo social → 

metabiología social), do livro Demonstrando a Darwin: la biología en clave 

matemática, em que Gregory Chaitin (1947) explica que “De acuerdo con la 

metabiología, el propósito de la vida es la creatividad, no la conservación de los 

genes propios. Nada sobrevive, todo cambia sin cesar, ta panta rei, todo fluye, todo 

es mudanza, como sostenía Heráclito.” (CHAITIN, 2013, p. 107). Exaltar para chegar 

aos qualitativos da natureza, à reprodução de novos organismos sem abjeção da 

complexidade inerente ao estado do que é, está para emergir. É uma contribuição 

viva para a crença de que é preciso conceber uma sociedade criativa. 

O objetivo da investigação Politopos Irregulares, de procurar a criatividade entre 

processos poéticos e ciências da criação que acompanham a topologia imagética, é 

o de fazer algo não acrescido antes em teorias sobre politopos. Isso enche a 

reflexão sobre a plasticidade topológica, mutações, desde os enquadramentos das 

escavações que resultaram na edição fotográfica conhecida por analogia com 

ruínas, teoremas, terras, e a teoria da complexidade. Não brigar, mas entrar 

boamente em preparar, guardar imagens, captar o instante em que se mostram, o 

que esperar do diálogo subjetivo e coletivo em epistêmicas (como um tipo de 

experiência), heurísticas (como um tipo de descoberta e invento). As epistemologias 

heurísticas são avanços de inovação teórica que possibilitam a dobra entre os 

campos criativos das artes e dos significados propostos por princípios filosóficos, 

metodológicos e incluso de materialização, absorvidas por novas tecnologias. 

Politopos Irregulares, metódico, incompleto ou completo, vetor ou resultado, supõem 

entendimentos para invocar significado e sentido, tudo ou nada e uma coisa certa, 

valor plural à movimentação por rumos desviantes da primeira direção a seguir: 

mailto:teatromonoto@teatromonotono.art.br
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Em Ruínas: sobre o modo de reagir aos conceitos como “a flexa do 
tempo”, “estruturas dissipativas”, “processos irreversíveis”, 
dominados na obra de Ilya Prigogine, autor escolhido por ensartar 
pensamentos profundos. Tais conceitos podem ser escusados na 
dinâmica dos processos poéticos desenvolvidos por artistas que 
preferem meios indiferenciados e se contrapõem à fixidez das 
questões conceituais, noções, padrões: Robert Smithson (1938–
1977) tem na ilação de proceder a fusão natural. Hotel Palenque, 
1969–1972, é uma obra que conexa Politopos Irregulares desde a 
fase em que troncos de árvores serviram de arrimo para as cargas 
exigidas nas arquiteturas de ambas as edificações, uma em 
dilapidação, a outra em desmonte até a ruína. Por outro lado, Carlos 
Garaicoa (1967) também pensou e trabalhou com paus e fios que 
sustentam paredes de arquiteturas inacabadas, recolheu fragmentos 
para fazer deles jardins, prefere construir as ‘ruínas do presente’ que 
segundo o artista significam ‘algo mais’ e não desviam do objetivo. 
 
Em Teoremas: sobre representações de Politopos Irregulares e as 
ruprestes na Caverna de Altamira (gravação-incisão a buril, digitais 
sobre argila; pintura-bicromia-negro-vermelho, desenhos a carvão 
vegetal, óxido de ferro em fusão com matizes ocre-dourados em 
formas geológicas), para perceber o ar visível de obras de arte em 
técnicas usadas em topos de épocas diferentes, pensar, imaginar, 
descrever, ordenar o conhecimento. 
 
Em Terras: sobre representações de Politopos Irregulares e a 
criatividade, por exemplo, a noção do mundo feito de matemáticas 
desde Pitágoras, citada por Gregory Chaitin no livro Demostrando a 
Darwin: La biología em clave matemática, aliada com a questão da 
riqueza, diversidade da biosfera que se acomoda no sistema, a 
plasticidade imaginada nos topos-pranchas do livro Kunstformen der 
Natur, 1899–1904 (Cromolitografia, autotipia, gravuras com base em 
esboços e desenhos), de Ernst Haeckel (1834–1919), enriquecida 
pela evolução das espécies oriunda da teoria de Charles Darwin 
(1809–1882). Por outro lado, o artista Paul-Armand Gette (1927) se 
apropria dos métodos científicos de botânicos, geólogos, 
entomologistas, para as suas criações e ficções entre arte e ciências 
da natureza como poética, fotografia, filmes, publicações, ações 
artísticas qual performance-leitura dos nomes contidos na obra 
Species Plantarum, 1753, de Carl von Linné (1707–1778). Em nota à 
edição de 2002 (1ª edição, 1983) Gette diz das ambiguidades que 
pretende dissipar (da tradução, da concepção de que o livro faz parte 
de um tríptico, de que as outras duas partes são a viagem, 1981, e a 
performance, 1975, da escritura como medium da mesma forma que 
a fotografia ou a pintura). Gette refez o itinerário da Voyage en 
Laponie levada por Linné, em 1732, para obter informações sobre os 
férteis recursos e os recursivos naturais. In: Flora Lapponica 
Exhibens Plantas per Lapponiam Crescentes, secundum Systema 
Sexuale Collectas in Itinere Impensis, 1737. 
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Através de – caminho. Descobrir e inventar  

Respecto a las poéticas con las cuales se pueden enfrentar los 
temas de las artes, existe un camino metodológico que empieza con 
la discusión y análisis de las lógicas paraconsistenes, lógicas no 
clásicas con las cuales se enfrenta el mundo de la creación, la 
ciencia de los procesos creativos. Plantear un tema novedoso y 
descubrir aquellos elementos cruciales de los procesos como el 
digital, lo virtual y las dimensiones creativas a las que nos 
enfrentamos en el momento actual, es quizá uno de los retos a 
entender en la investigación.  Por eso los temas relacionados con la 
creatividad en términos de un software digital como lo plantea 
Gregory Chaitin, nos lleva a una dimensión distinta con la biología 
digital. Entonces implica estudiar los aspectos de irregularidad, 
inestabilidad.  El texto de Gregory Chaitin [2013] Discutiendo a 
Darwin. España: TusQuets. Es sugerente para discutir otros 
aspectos de la vida, pero sobre todo de temas que él resalta como 
las políticas de la creatividad.  En este momento para escribir algo 
novedoso, que nos aflige, surge el reto de proponer algo increíble. 
(NIÑO BERNAL, Raúl. Posdoctorados son procesos de investigación 
de alto nivel. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por 
<teatromonoto@teatromonotono.art.br> em: 06 nov. 2015). 

 
El desarrollo de la metodología.  Es la reunión de procesos lo que se 
agrupa en ésta. Y por primera vez, se hace epistemología del 
conocimiento sobre aquellos aspectos que uno descubre a partir de 
las relaciones, hibridaciones y demás conjeturas que aparecen 
cuando se han analizado teorías, observado obras, o en los espacios 
de fase [temas y conceptos novedosos] en los cuales uno como 
investigador comienza a relacionar. La riqueza teórica de una 
investigación entonces aparece en la metodología. Es el punto en el 
cual a través de argumentos que son propios del autor que escribe, 
decide innovar teórica y conceptualmente sobre el fenómeno que 
observa, en este caso los politopos irregulares en las obras de 
creación, es el ángulo para producir alguna novedad teórica. (NIÑO 
BERNAL, Raúl. PTrabalho_PPesquisa. [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por <didonetthomaz@teatromonotono.art.br>  
em: 03 dez. 2015). 
 
 

Havia mais de uma razão para aguardar o anúncio da 10ª Bienal do Mercosul, além 

do compartilhamento. Original foi o fato de a Coleção Silêncio Pitagórico (figura 1), 

afinada com a cópia de trabalho, ser recepcionada por um grande público. O título 

Mensagens de uma Nova América, minado de esperança, não custava crer na 

iminência comunicável de entrechos inovadores de artistas, pensadores, chegados 

de países latino-americanos ao Sul do Brasil, representados nas mostras com 

Curadoria em ArtEducação, nesse meio dinâmico de aparição e desaparição de 

pontos de vista superados. Que o subjetivo se torne coletivo, atualize o nexo que 

mailto:teatromonoto@teatromonotono.art.br
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nos leva a entender a passagem que liga com o outro que não quer fingir não olhar 

sem motivo e qualquer mistério, quer viver tocado pelo interesse no tutilimúndi. Direi 

por que ele se abre para a Academia, é para que se realizem transcendências, 

circulações, com redes de informações em sítios que põem marca em nosso tempo. 

Escrever epistemologicamente a propósito de Politopos Irregulares, das relações 

entre outras obras, escritos de artistas que não são iguais nem em seus métodos, 

acaba por estabelecer processos de irreversibilidade, transformação da ordem para 

menos ordem para a desordem (entropia), por inversão temporal, numa cadeia de 

criação artística que assenta quando em vez na teoria, conteúdos deduzidos de 

outros. A partir da lógica clássica ou tradicional, da não contradição como um 

princípio existente, desde a época de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) até o início do 

século XX, a metodologia paraconsistente
8
 admite o que passa a existir na 

complexidade. Propõe um comprometimento para alcançar relevância para fora do 

que é verdadeiro ou em conformidade com os fatos ou a realidade, do que é falso 

ou contrário à realidade ou à verdade. Acolhe contradições que não são teoremas 

demonstrativos de um geométrico modelar, imediatas do cérebro humano ante o 

conhecimento incerto em hipóteses aventadas. Assim, uma sentença e sua negação 

podem conter valores verdadeiros e falsos, repertórios indeterminados, 

inconsistentes, contradições (teórica ou de conhecimento), trivialidades (possíveis 

conseqüências). A lógica paraconsistente é própria para linguagens poéticas e 

ciências da criação diante da irregularidade no bem chamado Politopos Irregulares. 

Como superar o problema que os Politopos Irregulares cheios de vazios propõem? 

É na metodologia que está o ponto alto a ser esclarecido. Indeterminado de 

antemão pelo tamanho, porque as interrupções, a deriva, o azar (acaso, diferente da 

invenção ou descoberta que é fruto da reflexão = heurema do grego heúréma, atos), 

são esperados para o acabamento textual, não podem ser ignorados, podem mudar 

tudo. As informações obtidas no Resumo, Introdução, exemplos de Experimentação 

material I, Adjacente I e II, Experimentação imaterial I, Notas, Referências, 

apresentam o que restou do peso dos fatos históricos, aclarações suplementares 

em operações de Memorial de pesquisa: arquivo. A construção estética do 

cotidiano, no centro urbano onde o trabalho artístico é realizado, exige rigor. Ver 

dentro da situação capaz de virar a favor dos saberes, no compromisso de evoluir, 
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alcançar a transdisciplinaridade desafiada pelos processos poéticos, ciências da 

criação, criatividade, diversificação, complexidade do meio dentre tantas coisas que 

se experimenta, produz, com desempenhado ímpeto junto à coletividade. A 

evolução das ideias, metáforas, reflexões em torno dos atos, propicia a realidade da 

vida e seu soluto, na passagem aos inventos impensados, impensáveis, estabelece 

uma bisagra entre ciência, arte e o processo de pensar em Politopos Irregulares.
9 

 

 

 

Notas 

 
1
 Este artigo decorre do diálogo bilíngue (espanhol-português) sobre as relações entre criatividade, processos 

poéticos e ciências da criação entre os coautores, em função do Projeto de Pesquisa Politopos Irregulares, 
2016. Pós-Doutorado sob a supervisão do Prof. Dr. Hélio Fervenza, Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais (PPGAV), Instituto de Artes (IA), Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS). Porto Alegre RS.  

2 
A Coleção Silêncio Pitagórico, composta por três séries: Ruínas (07 img), Teoremas (08 img), Terras (07 img), 

2007-2015, é uma cópia de trabalho (aphoto Atelier de Impressão Fine Art, Curitiba), com 22 fotografias de 
arquivo maior. Primeira e única impressão em pigmento mineral sobre papel de algodão Canson Rag : color., 21 
x 29,7 cm, a ser exibida com tal título. In: A Jornada da Adversidade: Biografia da Vida Urbana – Mensagens de 
Uma Nova América, 10ª Bienal do Mercosul. Salas do Tesouro, Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
23 out. a 06 dez. 2015. Equipe curatorial: Gaudêncio Fidelis Curador-Chefe, Márcio Tavares Curador-Adjunto, 
Ana Zavadil Curadora-Assistente, Cristián G. Gallegos Curador-Programa Educativo. In: Mensagens de uma 
Nova América, Vol. 1 e Vol. 2. Catálogo da 10a Bienal do Mercosul. (Orgs.). Gaudêncio Fidelis e Marcio 
Tavares. Porto Alegre RS: Fundação Bienal de Artes Visuais, 2015 (português e inglês). 

3
 A sombra da Arauária columnaris: súplica ao Teorema de Pitágoras. Direção e Fotografia de Didonet Thomaz. 

Efeitos fotográficos Victor Hugo Mori. Edição Isaac Benavides. Curitiba BR. 2011. 1 DVD Videoarte (3 min 16 
seg), color. Observações: O Adjacente I videoarte resulta de uma experimentação fotográfica de transformação 
de uma imagem do ‘lugar primórdio’, de “abstração informal”, ganha “contornos de pintura figurativa ou 
aquarela”, da cor ao preto e branco destacando a árvore. In: THOMAZ, D. À sombra da Araucaria columnaris: 
súplica ao Teorema de Pitágoras no processo da luz. In: Transversalidades nas artes visuais. 19º Encontro 
Nacional da ANPAP. (Org.). Maria Virgínia Gordilho Martins; Maria Hermínia Olivera Hernandez. Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal da Bahia (EBA/UFBA). Salvador BA: EDUFBA, 2009. p. 324-338.  

4
 Observações: [...] Dentro de uma série feita de alguma obra de arte temos as cópias de venda, cópia do 

artista, cópia do impressor e a cópia de trabalho. A cópia de trabalho é a impressão fiel do trabalho que vai ser 
usada para exposições e qualquer divulgação da obra e do autor, cópia de trabalho não deve ser vendida e 
pode ser refeita quantas vezes o artista quiser em função de uma eventual deterioração por uso, é a cópia que 
vai ser usada sempre e preservando as obras das tiragens de venda.” [aphoto Atelier de Impressão Fine Art, 
alberto dy. Cópia de trabalho. [Mensagem de trabalho]. Mensagem de trabalho recebida por 
didonetthomaz@teatromonotono.art.br em: 03 dez. 2015]. 

5 
Augusto de Campos e Julio Plaza. Cidade City Cité, 1963-2015. Plotagem. Dimensões variáveis. Coleção do 

artista. In: A Jornada da Adversidade: Biografia da Vida Urbana – Mensagens de Uma Nova América, 10ª Bienal 
do Mercosul. Salas do Tesouro, Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 23 out. a 06 de dez. 2015. 

6
 O mundo de Lygia Clark/Lygia Clark in New York. Retrospectiva organizada por Luis Pérez-Oramas, The 

Estrellita Brodsky Curator of Latin American Art, MOMA, and Connie Butler, Chief Curater at the Hammer 
Museum, Los Angeles, CA. Collaboration of Geaninne Gutiérrez-Guimarães, Curatorial Assistant, and Beatriz 
Rabelo Olivetti, assistant curator, Department of Drawings and Prints of MoMA. Cinematography by Daniela 
Thomas. In: A Jornada da Adversidade: Biografia da Vida Urbana – Mensagens de Uma Nova América, 10ª 
Bienal do Mercosul. Salas do Tesouro, Memorial do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 23 out. a 06 de dez. 2015.  

7
 © ED Fermata do Brasil, Rio de Janeiro. Interprete Naná Vasconcelos. Observações: O canto do cisne negro, 

“poema – ballo mímico”, para violino ou violoncelo e piano, é de Heitor Villa-Lobos, Rio de Janeiro, 1917.  

mailto:didonetthomaz@teatromonotono.art.br


 

2051 POLITOPOS IRREGULARES
1
 

Vera Lucia Didonet Thomaz / Pós-Doutoranda PPGAV – UFRGS, Raúl Niño Bernal / Pontifícia Universidad Javeriana de Bogotá  
Comitê de Poéticas Visuais 

 

888    
Os fundadores da lógica paraconsistente foram os lógicos, o polonês Stanislaw Jaśkowski (1948), o norte-

americano David Nelson (1959), o brasileiro Newton Carneiro Affonso da Costa (1963). O termo foi cunhado 
pelo filósofo peruano Francisco Miró Quesada, nos anos setentas. 

9
 Créditos. Drª Silvana Nisgoski: Análise das resinas, Laboratório de Anatomia da Madeira, Universidade Federal 

Paraná (LANAQM/UFPR). Thais de Oliveira Ramos, Centro Cultural da Espanha (CCE): tradução português-
espanhol. José Francisco Kuzma: montagem e fotomontagem, Profissional em Tecnologia da Informação. 
Antônia Schwinden: preparação dos originais. 
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