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RESUMO 

 

Esta pesquisa se desdobra em uma investigação de cunho teórico e outra de natureza 

prática. Do ponto de vista teórico, são abordados aspectos da cibernética (como as 

noções de feedback, controle, auto-regulação, entropia, papel do observador, 

processos cognitivos, cibernética de primeira e de segunda ordem), bem como 

aspectos teóricos relacionados à participação e à interatividade no contexto da arte 

tecnológica, sendo discutidas questões como à abertura da obra de arte à recepção e 

as noções de primeira e segunda interatividade, interatividade endógena e exógena. 

O alinhamento desses conceitos formam a base para a abordagem prática, quando 

são apresentadas: (1) as instalações de arte tecnológica do novo projeto expográfico 

do Museu Casa de Cora Coralina (Cidade de Goiás), desenvolvidas pela equipe Media 

Lab / BR entre os anos de 2016 a 2018; (2) a obra Sonoridades Coralinas (2017), uma 

instalação que convida o espectador a se deliciar com declamações de versos da 

poetisa Cora Coralina, em uma perspectiva multissensorial; e, (3) a instalação de arte 

tecnológica Metamorfônicos (2017-2018), em que o interator se relaciona com um 

sistema cibernético através da geração de sons capazes de induzir uma “criatura” a 

performar passos ritmados e a pintar rastros de tinta em papel. Como resultados 

relevantes dessa investigação, citamos a verificação de importantes alinhamentos 

entre às noções teóricas da participação e da interatividade nas perspectivas 

abordadas por Julio Plaza e Edmond Couchot et al. em associação com a teoria 

cibernética de primeira e de segunda ordem, e às experimentações práticas com as 

poéticas tecnológicas dos trabalhos enumerados, todos eles inseridos no contexto 

regional do estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: cibernética; interatividade; arte tecnológica; Museu Casa de Cora 

Coralina; Metamorfônicos; 

  



ABSTRACT 

 

This research unfolds in an investigation of a theoretical nature and another of a 

practical nature. From a theoretical point of view, aspects of cybernetics (such as the 

notions of feedback, control, self-regulation, entropy, role of the observer, cognitive 

processes, first and second order cybernetics) are addressed, as well as theoretical 

aspects related to participation and to interactivity in the context of technological art, 

with issues such as the opening of the artwork to reception and the notions of first and 

second interactivity, endogenous and exogenous interactivity being discussed. The 

alignment of these concepts form the basis for the practical approach, when we 

present: (1) the technological art installations of the new expographic project of the 

Museu Casa de Cora Coralina (City of Goiás), developed by the Media Lab / BR team 

between the years from 2016 to 2018; (2) the work Sonoridades Coralinas (2017), an 

installation that invites the viewer to delight in declamations of verses by the poet Cora 

Coralina, in a multisensory perspective; and, (3) the installation of technological art 

Metamorfônicos (2017-2018), in which a person can interact to a cybernetic system 

through the generation of sounds capable of inducing a “creature” to perform rhythmic 

steps and paint ink tracks in paper. As relevant results of this investigation, we mention 

the verification of important alignments between the theoretical notions of participation 

and interactivity in the perspectives addressed by Julio Plaza and Edmond Couchot et 

al. in association with first and second order cybernetic theory, and the practical 

experiments with the technological poetics of the works listed, all of them inserted in 

the regional context of the state of Goiás. 

Keywords: cybernetics; interactivity; art and technology; Museu Casa de Cora 

Coralina; Metamorfônicos; 
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INTRODUÇÃO 

 

Conceitos e percursos 

 

Começo esta dissertação falando brevemente sobre os termos utilizados no 

título do trabalho: cibernética e interatividade. A cibernética remonta, primeiramente, 

a uma mudança de paradigma em relação aos processos investigativos no âmbito da 

ciência. No passado, com a Revolução Científica do século XVII, o método cartesiano 

analítico (ou reducionista) se tornou a máxima do pensamento científico, erigindo o 

fundamento de que com a redução do todo em partes cada vez menores, passíveis 

de serem analisadas, seria possível compreender o todo pelas propriedades das 

próprias partes, como se a soma destas equivalesse ao todo. Contudo, a partir do 

século XX, o paradigma científico ocidental experimentou a guinada de uma visão 

sistêmica como prática metodológica de pesquisa, acrescentando uma camada 

holística de pensamento na qual o todo deveria ser analisado em sua forma geral, ou 

seja, em sua multiplicidade, o que possibilitou investigar os complexos problemas 

emergentes daquele século sob uma nova ótica, complementando o método 

reducionista nos aspectos em que ele se mostrara insuficiente. Fruto dessa nova 

visão, a cibernética floresceu em meados da década de 1940 como um campo teórico 

interdisciplinar de grande potencial de aplicação nas áreas tecnológicas, a princípio, 

e em diversos outros campos do conhecimento humano, posteriormente.  

 

De acordo com o biofísico austríaco-americano Heinz von Foerster (1911 - 

2002), duas ordens de camadas conceituais definiram os métodos e as práticas de 

modelagem sistêmica da teoria cibernética, ao que Foester (2002) se referiu como 

cibernética de primeira ordem e cibernética de segunda ordem. Enquanto a de 

primeira ordem prefere se pautar em uma perspectiva objetivista que ignora o papel 

do observador do sistema, a segunda acrescenta uma dimensão de análise que traz 

como novidade a inclusão do observador, resultando na característica de auto-

referência e na ênfase dos processos cognitivos / sensório-motores do observador, o 

que levou von Foester a falar de uma cibernética dos sistemas observantes em 

oposição, ou em complemento, à cibernética dos sistemas observados. Assim, com 

todas as suas facetas, a teoria cibernética rompeu com as fronteiras do ocidente para 
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deixar um vasto legado no desenvolvimento científico e tecnológico global, além de 

reflexos em áreas tão diversas como a sociologia, a psicologia e as artes. 

 

Importa dizer que Walter Benjamin levantara a questão de que a fotografia, 

primeiro instrumento de reprodutibilidade automática da imagem, poderia estar 

transformando o caráter geral da arte, à época de sua criação e popularização 

(ZANINI, 2018, p. 25). De maneira similar, acreditamos que a cibernética, com seus 

artefatos automáticos e a interatividade possibilitada por eles, é, em certa medida, a 

continuidade desse constante processo de transformação que a tecnologia lança 

sobre a arte. Walter Zanini complementa este argumento dizendo que “o 

aproveitamento dos meios eletrônicos e informacionais pela arte a atualiza, fazendo-

a compartilhar da mais profunda compreensão do mundo gerado por esses meios.” 

(ZANINI, 2018, p. 23). Ocorre que pela utilização de artefatos eletrônicos auto-

regulados (automáticos), frutos da cibernética, inaugura-se a possibilidade de novas 

formas de interação entre espectador / obra, em que esta ganha, cada vez mais, a 

capacidade de poder “perceber” o espectador e estabelecer com ele um tipo de 

conversa instantânea a que se convencionou chamar de interatividade, quando o 

participante assume, então, o papel de interator.  

 

Julio Plaza (2003), por sua vez, busca discutir a questão do espectador / obra 

a partir da análise do que ele considera o percurso da perspectiva de participação, ou 

seja, as diferentes tendências observadas com relação à abertura da obra de arte á 

recepção desde a atividade contemplativa (o espectador apenas observa a obra), 

passando pela participação ativa (o espectador, agora participante, é convidado a 

explorar o espaço da obra), até chegar na interatividade possibilitada pelos aparatos 

cibernéticos computacionais, em que o interator pode se comunicar com a máquina 

para ver suas ações serem respondidas por ela. Esta ideia de ação e resposta é 

tratada pela pesquisadora e designer estadunidense Janet H. Murray através dos 

conceitos de agência e transformação, o que ela chama de alguns dos prazeres 

característicos dos ambientes digitais. Segundo a pesquisadora, a agência seria a 

capacidade gratificante do interator realizar ações significativas e ver os resultados de 

suas decisões e escolhas (MURRAY, 2003, p.27), e a transformação estaria 

relacionada à característica dos computadores de “oferecerem incontáveis maneiras 

para mudanças de formas” a partir das agências dos interatores (2003, p.153). 
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Já Edmond Couchot, Marie-Hélène Tramus e Michel Bret (2003) apresentam 

relações entre interatividade e cibernética, estabelecendo os conceitos de primeira e 

segunda interatividade em analogia à cibernética de primeira e segunda ordem, 

respectivamente. Para estes autores, o computador vai sendo dotado, pouco a pouco, 

de propriedades que são em geral características dos seres vivos e inteligentes, 

deixando o diálogo do homem e da máquina mais afinado. Assim, é com a introdução 

de processos computacionais que remetem aos mecanismos de alta ordem de 

complexidade dos seres vivos que esses autores percebem um deslocamento de uma 

primeira para uma segunda interatividade. A interação que se dava na forma estímulo 

/ resposta, comum aos modelos físicos e mecânicos, passa a acontecer, também, em 

uma perspectiva de comunicação inspirada em modelos das ciências cognitivas ou 

das ciências da vida. (COUCHOT et al., 2003, p. 33). 

 

Passada a introdução teórica, creio ser oportuno contar um pouco da trajetória 

e da história de como me encaminhei a esta pesquisa. Em primeiro lugar, devo dizer 

que a fagulha inicial que me impulsionou até aqui foi acesa por volta do ano de 2010, 

quando comecei a atuar como programador em uma série de projetos que envolviam 

arte e tecnologia. Alguns anos antes, eu, à época estudante de Sistemas de 

Informação, havia sido encaminhado para trabalhar na Faculdade de Artes Visuais da 

Universidade Federal de Goiás (FAV / UFG), em razão de aprovação em concurso 

público como técnico administrativo em educação. O que, a princípio, pareceu-me um 

distanciamento da minha formação acadêmica em curso, não demorou muito para se 

converter em uma feliz, mas nem sempre estável, união entre fazeres e saberes 

relacionados à tecnologia e à arte.  

 

Recordo que desde a fase embrionária do Media Lab / UFG1, que se iniciou 

dentro da FAV em 2010, fui convidado pelo prof. dr. Cleomar Rocha (FAV / UFG e 

Media Lab / BR) a contribuir como técnico de programação e investigador de novas 

 
1 O Media Lab / UFG é o laboratório núcleo do Media Lab / BR, uma rede composta por três 

universidades - UFG, UnB e UNIFESSPA. A rede Media Lab / BR se dedica à pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em mídias interativas, com forte atuação cultural, social e artística, 
gerando impacto de desenvolvimento humano e científico. (MEDIALAB, 2019, n.p). Link do site: 
https://www.medialab.ufg.br/. 
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tecnologias no desenvolvimento de vários projetos de inovação em mídias interativas2 

e de obras de arte tecnológica3, alguns deles associados ao âmbito de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (FAV / UFG). Saudosamente, 

lembro-me bem dos quatro primeiros destes trabalhos: (1) um peculiar passador de 

slides (2010), em que o palestrante podia avançar ou retroceder nas sequências de 

slides de sua apresentação utilizando-se apenas de gestos de mãos, sem nenhum 

contato físico com qualquer dispositivo que fosse; (2) Segura! (2010)4, um game de 

computador em que o jogador assumia o papel de goleiro de futebol e passava a usar 

movimentos de mãos e braços para defender o gol das bolas chutadas por um 

personagem digital. Simulando cobranças de pênaltis, o jogo se desenrolava em 

níveis crescentes de dificuldade nos quais as bolas eram lançadas em direções 

aleatórias com velocidade cada vez maior; (3) Xadrez de Alice (2010)5, uma instalação 

que unia a jogabilidade em tabuleiro físico com a de um jogo digital de xadrez. Um 

software de visão computacional, programado por mim, processava as capturas por 

câmera de determinados marcadores coloridos fixados nas peças de xadrez, 

permitindo, por um lado, que o enxadrista pudesse realizar suas jogadas no tabuleiro 

físico com as próprias mãos e, por outro lado, que o algoritmo do jogo digital pudesse 

receber e processar as entradas para fazer a sua jogada. Percebia-se, assim, um tipo 

de cenário híbrido em que os espaços físico e digital podiam ser vistos como a 

continuidade um do outro; e (4) Espante os Corvos de Van Gogh (2011)6, uma 

 
2 Mídias interativas normalmente se referem a produtos e serviços digitais em sistemas baseados em 

computadores que respondem a ações do usuário com o conteúdo que apresentam, tais como, texto, 
animação gráfica, áudio, vídeo, etc. (MÍDIAS, 2019, n.p). 
3 A arte tecnológica é um termo genérico que busca abarcar os contextos de obras de arte em que o 

artista, geralmente, substitui os artefatos utilizados na produção da arte “tradicional” por dispositivos 
tecnológicos eletro-eletrônicos e computacionais. 
4 Segura! é um jogo de computador concebido em 2010 por Bruno Galiza Gama Lyra, com programação 

desenvolvida por Wilder Fioramonte, o autor da presente dissertação, e com criação de arte feita pelo 
próprio Bruno. O jogo foi desenvolvido como um experimento prático para a dissertação de mestrado 
de Bruno, sob orientação do prof. dr. Cleomar Rocha, no contexto do Programa de Pós-Graduação em 
Arte e Cultura Visual (FAV / UFG). Link da dissertação de Bruno Galiza Gama Lyra: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/2010_Bruno_Galiza_Lyra.pdf. 
5 Xadrez de Alice é um projeto experimental de 2010, concebido por Leonardo Eloi Soares de Carvalho 

como um dos resultados de sua pesquisa de mestrado em Arte e Cultura Visual (FAV/ UFG), sob 

orientação do prof. dr. Cleomar Rocha. A programação e a pesquisa tecnológica de visão 

computacional foram realizadas por Wilder Fioramonte, o autor da presente dissertação. Link da 

dissertação de Leonardo Eloi Soares de Carvalho: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/2009_Leonardo_Eloi_Soares_de_Carvalho.pdf. 
6 Espante os Corvos de Van Gogh é uma instalação interativa desenvolvida em 2011 por estudantes 

de mestrado em Arte e Cultura Visual da FAV / UFG, sob a coordenação do prof. dr. Cleomar Rocha. 
A programação e a pesquisa tecnológica de visão computacional foram realizadas por Wilder 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/2010_Bruno_Galiza_Lyra.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/2009_Leonardo_Eloi_Soares_de_Carvalho.pdf
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instalação de arte tecnológica em que os interatores podiam, por meio de movimentos 

corporais, assustar os corvos do campo de trigo da obra de Vincent Van Gogh7 

projetada em uma parede. Os passáros realizavam suas fugas através de 15 ações 

de movimento possíveis e que eram aleatoriamente ativadas pelo sistema, a partir das 

ações dos interatores.  

 

Importa dizer que as instalações mencionadas operavam com foco na 

percepção dos aspectos visuais. Contudo, a partir de 2015 a dimensão sonora 

começa, também, a ganhar relevância nos processos criativos de muitas das 

instalações que colaborei desde então, coindindo com o momento em que eu havia 

iniciado meus estudos no curso de licenciatura em Educação Musical pela UFG. 

Quietude Sonora (2015 e 2016)8, Orquestra de Pássaros (2018)9 e Holosci(u)dad(e) 

(2018)10 foram algumas das obras em que atuei tanto na programação de software 

como na manipulação de áudio. Inserido neste contexto transdisciplinar, ainda tive a 

oportunidade de experimentar novas confluências entre som, imagem e movimento 

quando passei a integrar uma equipe do Media Lab / BR para atuar no 

 
Fioramonte, o autor da presente dissertação. Link de artigo sobre a obra: 
http://www.anpap.org.br/anais/2012/pdf/simposio1/cleomar_rocha_pablo_de_regino_renato_cirino_va
nderlei_junior_wilson_leite.pdf. Link do vídeo da primeira exposição da obra: 
https://www.youtube.com/watch?v=muoya3wAG3k&feature=emb_title. 
7 Campo de trigo com corvos (1890), do holandês Vincent Van Gogh (1853-1890). Link: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Trigo_com_Corvos. 
8 Quietude Sonora (2015 e 2016) foi uma instalação de mídia interativa concebida pela profa. Maria 

Luiza de Ulhôa, com programação e investigação tecnológica interativa de Wilder Fioramonte. Na 
instalação, o visitante podia emitir sons para selecionar um de três vídeos relacionados à paisagem do 
Parque Areião de Goiânia. Durante a exibição do vídeo selecionado, os sons captados passavam a 
provocar ruídos visuais na imagem, com intensidade proporcional ao volume sonoro detectado. Link de 
artigo sobre a instalação: 
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site9861/site/artigos/17_extensao-cultura/17_extensao-
cultura.pdf. 
9 Orquestra de Pássaros (2018) é uma instalação de arte tecnológica de Laurita Salles e Wilder 

Fioramonte. A obra permite ao interator acionar - via movimentos dos dedos das duas mãos captados 
através de um sensor, cantos de pássaros de Goiás; possibilitando, assim, que  o interator realize 
arranjos musicais com as “vozes” de cantos de pássaros superpostas, entre  opções de cantos 
melódicos, rítmicos e de maior ou menor volume sonoro. (SALLES, 2018, n.p). Link do site: 
http://www.10dimensoes.com/p/blog-page_21.html. 
10 Holosci(u)dad(e) (2018) trata-se de uma instalação sonora concebida por Lilian Amaral, com 

coordenação de Laurita Salles, programação de Wilder Fioramonte e co-participação de uma rede de 
investigadores no campo da arte tecnológica. A obra foi apresentada publicamente em performance 
também luminosa visual em paredão automotivo no 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia 
(#17.ART). Agenciada por algoritmos sequenciais e aleatórios, a instalação articula diferentes 
sonoridades urbanas captadas em diversas regiões do mundo, compondo e reproduzindo em tempo 
real uma peça sonora de múltiplas camadas. Link de artigo sobre a obra: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/779/o/58-Lilian_Amaral_-_Atualizado.pdf. 

http://www.anpap.org.br/anais/2012/pdf/simposio1/cleomar_rocha_pablo_de_regino_renato_cirino_vanderlei_junior_wilson_leite.pdf
http://www.anpap.org.br/anais/2012/pdf/simposio1/cleomar_rocha_pablo_de_regino_renato_cirino_vanderlei_junior_wilson_leite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=muoya3wAG3k&feature=emb_title
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Trigo_com_Corvos
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site9861/site/artigos/17_extensao-cultura/17_extensao-cultura.pdf
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/site9861/site/artigos/17_extensao-cultura/17_extensao-cultura.pdf
http://www.10dimensoes.com/p/blog-page_21.html
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/779/o/58-Lilian_Amaral_-_Atualizado.pdf
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desenvolvimento e manutenção do novo projeto expográfico do Museu Casa de Cora 

Coralina11, Cidade de Goiás.  

 

Ao receber uma proposta de atualizar tecnologicamente o espaço do Museu, 

a equipe do Media Lab / UFG sugeriu o uso de novas tecnologia como recurso 

midiático para fazer ver e ouvir poesia, onde a imagem denotaria o elemento verbal 

da escrita e o som, na voz de declamadores, incluindo a própria Cora Coralina, daria 

vida à poesia em execução, remetendo à uma perspectiva de incorporação, já que a 

voz é um elemento produzido naturalmente pelo corpo humano. 

 

Para o desenvolvimento, implantação e manutenção do novo projeto 

expográfico da Casa de Cora Coralina, duas etapas de atividades se sucederam no 

tempo. Em cada etapa, o Museu contou com o apoio financeiro da Caixa Econômica 

Federal para a aquisição de materiais, a partir de edital de apoio à instituições 

museológicas. Na primeira etapa (2016), uma equipe12 do Media Lab / UFG 

desenvolveu e implantou seis instalações: (1) Videowall que reproduz um vídeo com 

Cora Coralina (na sala de espera); (2) Linha do tempo interativa (na sala de espera); 

(3) Totem para os visitantes tirar fotos em self (na sala de exposição); (4) 

Videomapping na máquina de escrever e na parede (na sala de escrita); (5) 

Videomapping em vapor d’água (na cozinha); (6) Videomapping na água que corre 

pela bica (no porão). Rocha e Fioramonte revelam que após a implantação das obras 

da primeira etapa, o número de visitantes aumentou por volta de trinta e oito porcento 

(38%), indicando um novo interesse pelo Museu. Ressalta-se, ainda, que o 

lançamento do projeto seguiu de grande exposição em mídia, em veículos impressos, 

televisivos e digitais. (2017, p. 883). Tais resultados impulsionaram a concepção e 

 
11 O Museu Casa de Cora Coralina é uma instituição museológica brasileira, localizada na cidade de 

Goiás, às margens do rio Vermelho, que busca preservar e divulgar a obra da poetisa brasileira Cora 
Coralina. (MUSEU, 2019, n.p). Link do site: http://www.museucoracoralina.com.br/. 
12 Na primeira etapa, a equipe foi composta por: Cleomar Rocha, professor pós-doutor em Poéticas 

Interdisciplinares, responsável pela coordenação, concepção do conceito e dos projetos; Hugo 
Nascimento, professor doutor em Ciências da computação; Ravi Passos, professor doutor em Design; 
Lina Lopes, designer e artista; Luma W. Oliveira, cientista da computação; Mateus Sperandio, designer 
gráfico; Hugo Camargo, artista e designer gráfico; Renato Mesquita, designer gráfico; Kaiky Fernandez, 
designer gráfico; e Evandro P. Braga, editor de vídeo, todos membos do Media Lab / UFG, naquele 
período. (PARAGUAI e ROCHA, 2016, p. 2873). A equipe teve, ainda, a contribuição de Igor Bastos, 
analista de sistemas e desenvolvedor, atuando, na ocasião, como colaborador externo ao Media Lab / 
UFG. 

http://www.museucoracoralina.com.br/
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efetivação da segunda etapa (2017-2018)13, na qual cinco novas instalações foram 

criadas: (1) Animação 3D em Realidade Aumentada no quarto de Cora; (2) Parede 

que sussurra versos através de um quadro em um corredor externo; (3) Reprodução 

de versos coralinos a partir de uma cabaça de coité e de duas casinhas de 

passarinhos (no jardim); (4) Videomapping em uma árvore no Café Cora14; (5) 

Palavras projetadas no chão a partir de spots de luz com letreiro vazado no jardim15. 

Ressalta-se que, durante esta etapa, o Media Lab já havia se tornado uma rede 

nacional, pois já contava com a parceria de outros laboratórios com premissa 

semelhante. Assim, de Media Lab / UFG, o nome foi alterado para Media Lab / BR, 

em referência à estrutura de rede nacional. Dada esta expansão, o projeto pôde contar 

com a ajuda do Media Lab / UNIFESSPA16, que ficou responsável pela implementação 

do aplicativo de realidade aumentada para a instalação no quarto de Cora Coralina, 

conforme será visto mais adiante. É importante dizer, ainda, que as instalações 

desenvolvidas na primeira etapa receberam manutenções e melhorias pela equipe 

(Media Lab / UFG) da segunda etapa, o que contribuiu para que os novos membros, 

incluindo o autor desta dissertação, adquirissem familiaridade com as instalações que 

já haviam sido implantadas no ano de 2016. 

 

As experiêncas vividas durante o desenvolvimento dos trabalhos no Museu 

contriubuíram com a criação de duas novas obras de arte tecnológica: (1) Sonoridades 

Coralinas (Cleomar Rocha e Wilder Fioramonte, 2017), uma instalação que convida o 

espectador a se deliciar com declamações de versos da poetisa Cora Coralina, em 

uma perspectiva multissensorial; e, (2) Metamorfônicos (Wilder Fioramonte, 2017-

2018), uma obra de arte tecnológica em que o interator se relaciona com um sistema 

 
13 Na segunda etapa, os seguintes membros compuseram a nova equipe: Cleomar Rocha, ainda na 

qualidade de coordenador e responsável pela concepção do conceito e dos projetos; Hugo Nascimento, 
assumindo também a coordenação; Ravi Passos; Wilder Fioramonte; Luma W. Oliveira; e Rúbio 
Dorneles de Bessa, mestrando em Sociologia. Além dos integrantes já citados, contribuíram ao final da 
segunda etapa: Flávio Gomes de Oliveira, professor doutor em Arte e Cultura Visual; Rosane M. 
Oliveira, psicóloga e professora de informática; e Reuben Lago, designer. 
14 Projeto em andamento até o momento de finalização desta dissertação.  
15 Projeto em andamento até o momento de finalização desta dissertação. 
16 O Media Lab / UNIFESSPA, que possui sede em Marabá (Pará), foi o primeiro laboratório a se tornar 

parceiro oficial do Media Lab / UFG, dando início a rede Media Lab / BR. O laboratório pertence à 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e desenvolve pesquisas nas áreas de arte 
tecnológica, design de interfaces computacionais, visualização de informações e interação usuário-
sistema. 



21 
 

cibernético através da geração de sons capazes de induzir uma “criatura” a performar 

passos ritmados e a pintar rastros de tinta em papel.  

 

Objetivos propostos 

 

Esta pesquisa objetiva descrever uma série de instalações de arte tecnológica 

desenvolvidas nos contextos da Universidade Federal de Goiás (FAV17, Media Lab / 

UFG) e do Museu Casa de Cora Coralina nos anos de 2017 e 2018, buscando, a partir 

delas, levantar discussões conceituais pautadas em um ponto de vista da cibernética, 

da participação e da interatividade. Para a consecução do objetivo geral, os seguintes 

objetivos específicos foram estabelecidos: 

 

(1) compreender e clarificar aspectos da cibernética, a partir de fontes 

bibliográficas dos próprios autores envolvidos na fundação e 

desenvolvimento da teoria; 

(2) compreender e elucidar os seguintes aspectos teóricos relacionados à 

interatividade:  

(a) graus de abertura da obra de arte à recepção; 

(b) primeira interatividade, segunda interatividade, interatividade 

endógena e interatividade exógena;  

(c) imprevisibilidade e aleatoriedade como recurso poético em obras de 

arte tecnológica interativas;  

(d) agência e transformação; 

(3) contextualizar e descrever as instalações do Museu Casa de Cora 

Coralina, Sonoridades Coralinas e Metamorfônicos, verificando e 

discutindo os aspectos conceituais relacionados à participação e 

interação do espectador ou interator com as obras; 

 
17 A Faculdade de Artes Visuais (FAV) é uma unidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás 

localizada na cidade de Goiânia, com cursos de graduação nas áreas de artes, design e arquitetura, e 
de pós-graduação (stricto sensu) nas áreas de “arte e cultura visual” e arquitetura. Link do site: 
http://www.fav.ufg.br. 

http://www.fav.ufg.br/
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(4) investigar se a metodologia sistêmica da cibernética pode contribuir com 

o desenvolvimento em arte tecnológica; 

(5) averiguar se sistemas cibernéticos de segunda ordem incluem 

características de primeira ordem; 

(6) checar e discutir possíveis relações entre cibernética e interatividade, 

sejam de primeira ou de segunda ordem. 

 

Para conduzir a investigação, esta pesquisa adotou um caráter metodológico 

exploratório, em que se buscou proporcionar maior familiaridade com o tema e com 

os elementos pesquisados. Parte importante do trabalho, a pesquisa bibliográfica é 

utilizada para a ampliação do referencial teórico, possibilitando o desenvolvimento das 

questões propostas, pois, como afirma Ribeiro, uma pesquisa não se faz no vazio, 

sendo necessário procurar a literatura de base tanto para evitar repetições quanto 

para realizar um levantamento do “estado da arte” (RIBEIRO, 2003, p. 57). Os 

materiais consultados são, principalmente, livros, artigos e registros das obras das 

quais participei. Em complemento, optou-se por uma orientação fenomenológica, na 

medida em que é buscada a análise a partir da experiência, tendo como princípio o 

método indutivo, partindo das experiências com o objeto para a generalização dos 

conceitos. Neste sentido, as práticas com as obras de arte tecnológica das quais tive 

a oportunidade de me envolver, foram de fundamental importância para a 

consolidação da metodologia adotada. 

 

Estrutura do trabalho 
 

A estrutura da dissertação segue uma ordem que acreditamos corroborar com 

a consecução dos objetivos propostos. Apresentamos, na introdução, as linhas gerais 

que nortearam os rumos da pesquisa; explicamos a estrutura geral do texto, que é 

onde estamos, e evidenciamos os objetivos gerais e específicos da pesquisa.  

 

Em seguida, no referencial teórico, temos dois capítulos. No capítulo 1, 

aprofundamo-nos no universo da cibernética, passando por suas origens, 

desenvolvimento, aspectos conceituais e as primeiras conexões entre cibernética e 

arte interativa, notadamente pelas influências da arte cinética e da videoarte. Já no 
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capítulo 2, abordamos aspectos de participação e interatividade. Primeiro, 

apresentamos as discussões de Julio Plaza (2003) sobre os graus de abertura da obra 

de arte à recepção. Depois, discorremos sobre as reflexões de Edmond Couchot et 

al. (2003) sobre interatividade endógena, interatividade exógena, primeira 

interatividade e segunda interatividade; Por fim, tratamos dos conceitos de agência  e 

de transformação, conforme Janet Murray (2003), e das observações de Cleomar 

Rocha (2018a) sobre imprevisibilidade e aleatoriedade como recurso poético em 

obras interativas de arte tecnológica. 

 

Nos dois capítulos seguintes, encontram-se os métodos, os resultados e as 

discussões resultantes das experiências vivenciadas. No capítulo 3, apresentamos e 

discutimos as instalações de arte tecnológica desenvolvidas no Museu Casa de Cora 

Coralina e a obra Sonoridades Coralinas.  Já no capítulo 4, introduzimos o universo 

da obra Metamorfônicos, resgatando aspectos teóricos relacionados. Em seguida, 

tecemos as considerações finais na conclusão, onde os pontos relevantes da 

pesquisa são revisados, buscando, ainda, evidenciar onde se chegou com as 

discussões em torno das práticas e poéticas realizadas na investigação. Por fim, a 

última seção contém toda a referência bibliográfica utilizada no texto, incluindo artigos, 

livros, revistas, páginas e conceitos pesquisados na Internet. 
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1 CIBERNÉTICA 

  

1.1 Origens, premissas iniciais e legado da cibernética 

 

Existe uma multiplicidade de definições de cibernética e uma série de 

pesquisadores que influenciaram os rumos dessa ciência. Vejamos algumas das 

definições de alguns dos pioneiros a contribuir com o campo da cibernética e suas 

aplicações:  

• É a “teoria de comunicação e controle, seja na máquina ou no 

animal”. (WIENER, 2017, p. 34); 

• É “essencialmente sobre circularidade”. (GLANVILLE, 2002. n.p); 

• É a “arte e a ciência de manipular metáforas defensáveis”. (PASK, 

2001, p. 429); 

• “Assim como o Happening18 é a fusão de várias artes, a cibernética 

é a exploração de regiões fronteiriças entre e através de várias 

ciências existentes. (PAIK, 2003, p. 229). 

 

Para não ficarmos somente nas definições curtas, podemos incluir aqui a fala 

do ciberneticista19 norte-americano Stuart Umpleby, em que ele distingue duas das 

mais destacadas tradições de pesquisa que surgiram no universo da cibernética: 

 

Várias tradições da cibernética existem lado a lado desde o seu início. 
Uma diz respeito à causalidade circular, manifesta nos 
desenvolvimentos tecnológicos - notadamente no projeto de 
computadores e autômatos - e encontra sua expressão intelectual nas 
teorias de computação, regulação e controle. Outra tradição, que 
emergiu de preocupações humanas e sociais, enfatiza a epistemologia 
- como chegamos a conhecer - e explora teorias de auto-referência 
para entender fenômenos como autonomia, identidade e propósito. 
(UMPLEBY, 2018, n.p).  

 

 
18 “O termo happening é criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para 

designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem 
representação. Nos espetáculos, distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a 
aproximar o espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista (nesse sentido, o happening 
se distingue da performance, na qual não há participação do público).” (HAPPENING, 2018, n.p). 
19 Ciberneticista: especialista em cibernética. 
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As declarações dadas pelos pesquisadores citados acima - alguns ainda 

vivos, outros já falecidos - certamente nos ajudarão a ter uma noção geral do que trata 

a cibernética face às suas múltiplas raízes e concepções. Apesar disso, devemos 

concordar com Masaro (2010) quando diz que o que conhecemos hoje como 

cibernética, para o senso comum, “só pode ter algo a ver com o futuro tecnológico, 

utópico ou distópico, com suas maravilhosas máquinas mágicas e uma forma de vida 

nova, porém familiarmente antevista” (MASARO, 2010, p. 19). Ademais, é de 

cibernética que se derivam termos tão em voga como ciberespaço, cibercultura, 

cibernauta, cibercrime, ciberataque, cibercafé, entre outros, somando um sem-

número de palavras e ideias que na maioria das vezes provocam confusão devido à 

enorme elasticidade e variedade de seus significados. Em oposição à massiva 

disseminação de seus termos derivados, as origens e o desenvolvimento conceitual 

da cibernética são parcamente conhecidos. No restante deste capítulo, debruçaremo-

nos em contextualizar e investigar essa ciência, perscrutando os aspectos que nos 

servirão de suporte para os próximos capítulos, quando a cibernética será o plano de 

fundo das nossas discussões posteriores.  

 

As raízes da cibernética encontram-se no contexto histórico da Segunda 

Guerra Mundial. Com patrocínio militar dos Estados Unidos da América, matemáticos, 

físicos e engenheiros são convocados a unirem seus conhecimentos especializados 

em um esforço coletivo para desenvolver e aprimorar tecnologias que pudessem 

fortalecer o poder bélico daquele país. Entre os pesquisadores financiados pelos 

militares, estava o matemático estadunidense Norbert Wiener (1894 -1964), 

considerado o pai da cibernética. Após ser escalado para trabalhar em uma equipe 

responsável por sistemas de controles, Wiener direciona sua atenção para a 

resolução de problemas de artilharia de guerra, tais como a predição da posição futura 

de um avião a partir das informações de radares e de cálculos estatísticos para a 

otimização da pontaria do canhão antiaéreo. Neste sistema de predição, “a informação 

é coletada e comunicada pelo radar, e então, essa nova observação é usada para 

reajustar a pontaria da arma” (CHAVES, 2016, p. 59). Para fundamentar suas 

pesquisas e experimentações realizadas durante a Segunda Guerra Mundial, Wiener 

trabalha conceitos como feedback, entropia, comunicação e controle – que serão 

explicados posteriormente - começando “a dar forma àquilo que, mais tarde, seria 

chamado de Cibernética”. (CHAVES, 2016, p. 69). 
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Após o fim da Segunda Guerra Mundial, dando continuidade às suas novas 

pesquisas, Wiener se reúne com alguns dos mais eminentes especialistas da época, 

engendrando uma série de dez conferências organizadas pela Fundação Macy20, de 

1946 a 1953. Os esforços desses pesquisadores culminaram na proposição de uma 

teoria da comunicação e do controle que se situava na confluência de disciplinas como 

a biologia, a física (a termodinâmica, em particular), a engenharia e a matemática 

(LOVELUCK, 2018). Além do próprio Wiener, outros membros que participaram das 

conferências foram: Arturo Rosenblueth (fisiologista mexicano), Claude Shannon 

(matemático, engenheiro eletrônico e criptógrafo estadunidense), John von Neumann 

(matemático húngaro-estadunidense), Warren McCulloch (psiquiatra norte-

americano), Heinz von Foerster (biofísico austríaco-americano), Margaret Mead 

(antropóloga norte-americana), entre outros. Pelas diferentes especializações dos 

participantes, fica evidente o caráter interdisciplinar dos encontros. Deste modo, para 

abarcar com um único termo todo o complexo de ideias provenientes da convergência 

dessas diversas áreas, Wiener cunhou a palavra “cibernética”, do grego, kubernete, 

significando “piloto de um navio” (o timoneiro), “a mesma palavra grega de que 

eventualmente derivamos nossa palavra governador” (WIENER, 1984, p. 15). A 

referência ao timoneiro não foi fortuita. A figura do atento piloto que frequentemente 

ajusta a rota do navio por meio do leme representa um dos mais antigos exemplos a 

ilustrar os primeiros conceitos sistêmicos da cibernética.  

 

Em 1948, Wiener publicou o livro “Cybernetics:  or the Control and 

Communication in the Animal and the Machine”21, apresentando os fundamentos da 

nova teoria. Apesar da afinidade com as exatas, a proposta cibernética exposta por 

Wiener pretendeu ser universal. Neste sentido, em seu livro de 1954, intitulado “The 

Human Use of Human Beings: Cybernetics And Society”22, o autor ressalta que “o 

propósito da Cibernética é o de desenvolver uma linguagem e técnicas que nos 

capacitem, de fato, a haver-nos com o problema do controle e da comunicação em 

geral.” (WIENER, 1984, p. 17). O ciberneticista britânico Ross Ashby (1903 - 1972) 

 
20 Josiah Macy Jr. Foundation é uma organização filantrópica fundada em 1930 para apoiar 

investigações científicas sobre os aspectos fundamentais da saúde. 
21 Traduzido para o portugûes como Cibernética - ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. 

São Paulo:  Perspectiva, 2017. 
22 Traduzido para o portugûes como Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos. São 

Paulo: Cultrix, 1984. 
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também deu enorme contribuição ao entendimento e à ampliação da cibernética. Em 

seu influente livro “An Introduction to Cybernetics”23, de 1956, o autor atribui à essa 

teoria duas virtudes científicas que, em sua opinião, merecem destaque.  

Corroborando com a proposta de universalidade, a primeira dessas virturdes trata da 

capacidade de os conceitos cibernéticos servirem como modelo para os sistemas de 

qualquer outra ciência: “A cibernética oferece um conjunto de conceitos que, por 

apresentarem correspondências exatas com cada ramo da ciência, podem ser postos 

em exata relação uns com os outros”. (ASHBY, 1970, p. 5). Já a segunda virtude 

mencionada por Ashby, refere-se à esperança dessa ciência prover métodos efetivos 

para o estudo e controle de sistemas intrinsicamente complexos, “proporcionando 

estratégias generalizadas, de valor demonstrável, passíveis de uso uniforme em uma 

variedade de casos especiais” (ASHBY, 1970, p. 7).  

 

E foi pela busca de princípios de organização em sistemas complexos, tanto 

para máquinas artificiais como para organismos vivos, que a cibernética erigiu o seu 

método científico. Para tanto, propôs a informação como unidade básica de 

organização e a realimentação da informação como mecanismo de regulação. Fala-

se, portanto, que os ciberneticistas daquela época deram um grande salto conceitual 

no contexto da pesquisa científica, deslocando o foco de suas atenções da matéria e 

energia (forte herança da mecânica newtoniana) para os processos de comunicação 

e regulação. No texto da segunda edição do seu livro Cybernetics, Wiener fala sobre 

a consolidação desta perspectiva ao dizer que “o papel da realimentação, quer no 

projeto técnico, quer na biologia, veio a ser firmado. O papel da informação e a técnica 

de medir e transmitir informação constitui toda uma disciplina para o engenheiro, o 

fisiologista, o psicólogo e o sociólogo”. (WIENER, [1961], 1970, apud SALLES, 2007, 

p. 2). 

 

Ressalta-se que a dimensão informacional, protagonizada nos encontros em 

nome da cibernética, desenvolveu-se sobre o lastro de um conjunto de pesquisas 

individuais de proeminentes intelectuais envolvidos direta ou indiretamente uns com 

os outros. Destarte, das imbrincações conceituais de teorias como a do controle e 

comunicação de Wiener, a teoria da informação de Claude Shannon, a teoria geral 

 
23 Uma Introdução à Cibernética. 
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dos sistemas encabeçada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, as redes neurais 

artificiais fundadas por Warren McCulloh, entre outras, formaram-se as bases da 

cibernética. 

 

Com o prestigioso reconhecimento da onda cibernética a partir das 

conferências Macy nos EUA, outros grupos dedicados à essa ciência foram fundados 

em diversos países. No Reino Unido, por exemplo, o neurologista John Bates fundou 

o Ratio Club, reunindo membros como Ross Ashby (psiquiatra), Alan Turing 

24(matemático e cientista da computação), William Grey Walter (neurofisiologista e 

roboticista), entre outros. Os encontros se sucederam de 1949 até 1958 e as 

temáticas, em sua maioria, contemplavam tópicos de computação ou de neurologia, 

com ênfase na dimensão informacional. De acordo com Husbands e Holland (2012), 

o Ratio Club selecionara alguns dos mais brilhantes jovens cientistas do Reino Unido, 

quando muitos deles já desempenhavam importantes pesquisas alinhadas à 

perspectiva cibernética, recebendo, posteriormente, grande reconhecimento na 

história da ciência pelo legado de seus trabalhos. Talvez o mais notável exemplo seja 

o de Alan Turing. Por suas relevantes contribuições, esse pesquisador é considerado 

como o “pai” (ou um dos “pais”) da ciência da computação e da inteligência artificial. 

Uma década antes da fundação do Ratio Club, Turing já tinha desenvolvido seu 

modelo matemático e abstrato de máquina universal de computação25 - a Máquina de 

Turing, muito referenciada, inclusive, pelos ciberneticistas norte-americanos. Já 

durante o envolvimento com o clube, Turing propôs o seu teste de inteligência, o 

famoso Teste de Turing26, com o objetivo de testar a habilidade de uma máquina em 

mostrar comportamento inteligente de forma equivalente ou indistinguível do 

 
24 “Alan Mathison Turing [...] (Paddington, Londres, 23 de junho de 1912 - Cheshire East, Cheshire, 7 

de junho de 1954) foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico. Foi 
influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do conceito de algoritmo e 
computação com a máquina de Turing, desempenhando um papel importante na criação do 
computador moderno. Foi também pioneiro na inteligência artificial e na ciência da computação. É 
conhecido como o pai da computação”. (TURING, 2018, n.p). 
25 “A Máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi concebido 

pelo matemático britânico Alan Turing (1912-1954), muitos anos antes de existirem os modernos 
computadores digitais (o artigo de referência foi publicado em 1936). Num sentido preciso, é um modelo 
abstrato de um computador, que se restringe apenas aos aspectos lógicos do seu funcionamento 
(memória, estados e transições), e não a sua implementação física. Numa máquina de Turing pode-se 
modelar qualquer computador digital”. (MÁQUINA, 2018, n.p). 
26 O Teste de Turing foi descrito por Alan Turing em seu artigo “Computing Machinery and Intelligence”, 

de 1950, publicado no Jornal britânico Mind (v. 59, n.236, p. 433-460, out. 1950) Link do artigo: 
https://www.jstor.org/stable/2251299. Acesso em:  20 jul. 2018. Site do jornal: 
https://mindassociation.org/. Acesso em:  20 jul. 2018. 

https://www.jstor.org/stable/2251299
https://mindassociation.org/
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comportamento humano. Alguns acreditam que o teste proposto pelo matemático foi 

uma resposta direta às discussões engendradas pelo clube. (ASARO, 2015, p.88).  

 

Foram de interações e encontros como os das conferências Macy e das 

reuniões informais do Ratio Club, bem como das contribuições dos importantes 

trabalhos individuais desses intelectuais que erigiram os impactantes modelos 

cibernéticos em torno da dimensão informacional da realidade. Ressalta-se, 

entretanto, que apesar de toda atenção que a cibernética recebeu em sua fase inicial, 

ela não prosperou enquanto ciência autônoma, pois deixou de ser ponto comum para 

sintetizar e relacionar os avanços científicos. Já os modelos desenvolvidos, estes sim, 

prosperaram, tendo sido assimilados, editados e ampliados por disciplinas cada vez 

mais especializadas. Este argumento é fundamentado por Masaro: 

 

É claro que a visibilidade e difusão obtidas pela “galáxia de conceitos 
em torno da informação” não é obra exclusiva da cibernética – ela 
contou com a ajuda de outras tecnociências contemporâneas, como a 
logística, a teoria da informação, a teoria dos sistemas, a computação. 
[...] o que a cibernética fez foi nada mais nada menos que descobrir 
na informação uma terceira dimensão da natureza, para além de 
matéria e energia. Realidade esta, porém, que só foi primeiro 
inventariada em toda sua extensão pelas Conferências Macy, grandes 
responsáveis pela invenção dos primeiros modelos da dinâmica da 
informação. Eles é que permaneceram e se difundiram, enquanto a 
disciplina cibernética paulatinamente se apagou. Com a 
descontinuidade da prática de comunicação transdisciplinar, a ciência 
cibernética não pôde resistir diante dos avanços esotéricos de setores 
ultraespecializados da ciência, pois parou de acompanhar e sintetizar 
o avanço do conhecimento científico. (MASARO, 2010, p. 202) 

 

Complementando este raciocínio, Triclot (2008, apud MASARO, 2010) refere-

se à cibernética como uma “ciência verdadeiramente singular”, já que ela não logrou 

em se tornar uma disciplina reconhecida, “apesar do fato de seu vocabulário e seus 

conceitos haverem em larga medida obtido ganho de causa e se espalhado em todo 

o espaço de nosso discurso” (TRICLOT, 2008, apud MASARO, 2010, p. 30).  

 

Destarte, por ter sido terreno fértil para o desenvolvimento dos primeiros 

modelos da dinâmica da informação e, consequentemente, de dispositivos como os 

computadores, podemos dizer que a cibernética certamente ajudou a instituir as bases 

do nosso modo de vida contemporâneo, hoje chamado de sociedade da informação 
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(POLIZELLI e OZAKI, 2007) que, de certa forma, já havia sido previsto desde a década 

de 1960 sob o rótulo de “sociedade cibernética”, conforme indicado em um editorial 

de uma newsletter da American Society for Cybernetics27, de outubro de 1968: 

 
Estamos no meio de uma transição de uma sociedade semi-
automatizada para uma sociedade cibernética. Autoridades sobre o 
assunto nos asseguram que até o final deste século os sistemas 
eletrônicos afetarão praticamente todos os aspectos do esforço 
humano. Cada indivíduo terá à sua disposição um vasto complexo de 
serviços de informática. Utilitários de informações e bancos de dados, 
por exemplo, disponibilizarão o poder do computador ao público da 
mesma maneira que as concessionárias de energia elétrica hoje 
atendem a nossas casas e escritórios. Os sistemas de comunicações 
de alta velocidade, em uma base global, transmitirão dados e 
mensagens quase instantaneamente entre quaisquer dois pontos na 
Terra ou no espaço colonizado. Estudantes, empresários, cientistas, 
funcionários do governo e donas de casa conversarão com os 
computadores tão prontamente quanto falam agora por telefone. 
 
A própria estrutura da nossa sociedade será afetada por esses 
desenvolvimentos. A introdução de um sistema de cartão de crédito 
universal pode eliminar completamente a necessidade de dinheiro 
físico, levando-nos a uma sociedade sem dinheiro. Elaborados 
aparelhos de exibição universais, localizados em nossas residências, 
permitirão que um número incontável de nós façamos nosso trabalho 
sem ter que ir para escritórios e outros locais de negócios, tornando a 
viagem uma questão de prazer ou de emergência extrema. Os 
mesmos dispositivos serão usados para exibir jornais ou livros[...]. 
(ASC NEWSLETTER, 1968a, p. 3, tradução nossa).28 

 

 
27 A American Society for Cybernetics (ASC) é uma organização escolar americana sem fins lucrativos 

para o avanço da cibernética como ciência e a colaboração e síntese interdisciplinar da cibernética. A 
sociedade contribui para a cooperação em torno da pesquisa e desenvolvimento de métodos e técnicas 
de cibernética para gerenciar sistemas complexos. Para isso, realiza conferências e seminários e 
mantém contatos com cibernéticos e organizações de cibernética em outros países. Outras atividades 
do ASC são: glossário ASC sobre teoria cibernética e de sistemas (http://www.asc-
cybernetics.org/foundations/ASCGlossary.htm); matrizes disciplinares em cibernética e ciência de 
sistemas; prêmios Wiener e McCulloch. (AMERICAN, 2018, n.p, tradução nossa). 
28 Texto original: We are in the midst of a transition from a semi-automated to a cybernetic society. 
Authorities on the subject assure us that by the end of this century electronic systems will affect 
practically every aspect of human endeavor. Every individual will have then at his or her disposal a vast 
complex of computer services. Information utilities and data banks, for example, will make computer 
power available to the public in the same way that electric utilities today service our homes and offices. 
High-Speed communications systems, on a global basis, will transmit data and messages almost 
instantaneously between any two points on the earth or colonized space. Students, businessmen, 
scientists, government officials, and even housewives, will converse with computers as readily as they 
now talk by telephone. The very structure of our society will be affected by these developments. The 
introduction of a universal credit card system may eliminate completely the need for physical money, 
leading us into a cashless society. Elaborate and universal display apparatus located in our homes will 
permit untold numbers of us to do our work without having to commute to offices and other places of 
business, thereby making travel either a matter of pleasure or dire emergency. The very same devices 
will be used to display newspapers or books [...]. 

http://www.asc-cybernetics.org/foundations/ASCGlossary.htm
http://www.asc-cybernetics.org/foundations/ASCGlossary.htm
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Quem assinou esse editorial foi o Dr. Carl Hammer (1914-2004), um 

matemático estadunidense que esteve envolvido com o desenvolvimento dos 

computadores UNIVAC29 desde a década de 1950. Como podemos notar, as 

previsões deste pesquisador – que em sua maioria já se tornaram realidade - retratam 

o vínculo tradicional que a cibernética teve com áreas como a engenharia e a 

computação, até a década de 1960, e revelam alguns possíveis impactos sociais das 

aplicações tecnológicas da cibernética. Contudo, uma nova geração de ciberneticistas 

passa a se preocupar com o papel do observador na descrição de um sistema e com 

os processos cognitivos relacionados.  Diante deste novo viés de analisar os sistemas, 

o biofísico Heins von Foerster - importante representante dessa nova geração – 

introduz, em 1974, a distinção entre “cibernética de primeira ordem” (ou primeira 

cibernética) e “cibernética de segunda ordem” (ou segunda cibernética), sendo, 

respectivamente, a cibernética dos sistemas observados e a cibernética dos sistemas 

observantes, termos que serão explicados adiante neste capítulo. Com esta 

perspectiva mais ampla, a cibernética encontra novas confluências em áreas como 

ciências da saúde, ciências biológicas, ciências sociais, entre outras. No campo das 

artes, a influência da teoria cibernética - seja de primeira ou de segunda ordem - é 

mais visível na arte tecnológica, tendência artística que explora as relações entre arte, 

ciência e tecnologia. Desde as primeiras esculturas cibernéticas de Nicolas Schöffer, 

ainda no final da década de 1950, passando pelos primeiros eventos internacionais 

de arte e ciência, como a exibição Cybernetic Serendipity (1968), chegando ao cenário 

atual da arte tecnológica, nota-se que a cibernética tem encontrado eco nas pesquisas 

e práticas de diversos artistas. Entre eles, podemos citar o artista digital 

contemporâneo Edmond Couchot. Ao falar de interatividade, Couchot (2003) designou 

os termos “primeira interatividade” e “segunda interatividade” em associação à 

primeira e à segunda cibernética, respectivamente, dados os paralelos conceituais 

que puderam ser estabelecidos, conceitos que serão explicados no próximo capítulo, 

quando trataremos de interatividade nas artes. 

 

 
29 UNIVAC - acrônimo de UNIVersal Automatic Computer - foi o nome utilizado inicialmente para 

denominar os primeiros computadores eletrônicos comerciais americanos, projetados para realizarem 
tarefas diversificadas de processamento de dados. O nome foi ainda adotado como designação 
comercial para a subdivisão de Informática da empresa americana Remington Rand. (UNIVAC, 2018, 
n.p). 



32 
 

Enquanto disciplina independente, a cibernética continua sendo foco de 

estudo para alguns poucos grupos dedicados, como o Principia Cybernetica Project30 

e o American Society for Cybernetics, com alguns projetos, publicações, palestras e 

encontros ainda ativos. 

 

1.2 Cibernética de primeira ordem – controle e comunicação nos sistemas 

observados  

 

As bases conceituais erigidas, principalmente, pelas conferências Macy 

delinearam o escopo teórico daquilo que von Foerster veio a chamar de cibernética 

de primeira ordem. Laurentiz (2006) revela que em uma perspectiva de primeira 

ordem:  

 

O sistema operava de acordo com um propósito ou meta, cujo alcance 
era garantido por procedimentos de regulação e controle. Ou seja, 
mecanismos que controlavam de alguma forma os distúrbios que 
viessem a atingir e desvirtuar o todo, com o objetivo de mantê-lo 
estável. De fato, partia-se da idéia de que um sistema estável devia 
ter algum subsistema controlador que o mantinha dessa forma. 
(LAURENTIZ, 2006, p. 113). 

 

De forma sintética, a cibernética de primeira ordem é aquela instituída 

inicialmente por Wiener como a ciência do controle e da comunicação no animal e na 

máquina. Os mecanismos que garantem a regulação dos sistemas cibernéticos de 

primeira ordem se dão por meio de processos circulares de retroalimentação da 

informação. É o que os ciberneticistas chamam de “causalidade circular”. Essa ideia 

de circularidade pode ser constatada nas observações de Wiener a respeito do 

funcionamento do sistema nervoso: 

  

O sistema nervoso central não aparece mais como um órgão 
autossuficiente, recebendo inputs provenientes dos sentidos e 
descarregando-os nos músculos. Pelo contrário, algumas de suas 
atividades mais características são explicáveis apenas como 
processos circulares, que emergem do sistema nervoso para os 
músculos e voltam a entrar no sistema nervoso pelos órgãos dos 

 
30 O Principia Cybernetica foi iniciado em 1989 nos EUA por Cliff Joslyn e Valentin Turchin, e um ano 

depois se expandiu para a Europa com Francis Heylighen, da Bélgica, juntando-se à sua cooperação. 
As principais atividades do Projeto Principia Cybernetica são: Principia Cybernetica Web: uma 
enciclopédia on-line (http://pespmc1.vub.ac.be/); Dicionário da Web de Cibernética e Sistemas; um 
dicionário online (http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html); Boletim informativo Principia 
Cybernetica News; Conferências e publicações tradicionais. (PRINCIPIA, 2018, n.p, tradução nossa). 

http://pespmc1.vub.ac.be/
http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html
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sentidos, sejam eles proprioceptores ou órgãos dos sentidos 
especiais.  (WIENER, 2017, p. 30). 

 

Esta perspectiva circular é amadurecida pelos ciberneticistas ao se 

debruçarem sobre os conceitos de feedback, propósito, auto-regulação, entropia, 

entre outros, constituindo o arcabouço teórico delineado pela primeira cibernética, o 

que será explicado adiante. 

 

1.2.1 Comportamento propositado 

 

Antes mesmo de Wiener ter cunhado o termo “cibernética”, com a publicação 

do artigo de 1943, “Behavior, Purpose and Teleology” (Comportamento, Propósito e 

Teleologia), escrito por Wiener em coautoria com o fisiologista mexicano Arturo 

Rosenblueth e o estadunidense Julian Bigelow, um pioneiro da engenharia de 

computação, vieram a público as ideias embrionárias da teoria cibernética. Pelo 

conteúdo do artigo, verifica-se que Wiener et al. (1981) apresentam o método 

científico de investigação adotado por eles: a “abordagem comportamental” 31. Tal 

método estabeleceu uma mudança de enfoque investigativo que os conduziram às 

questões de comunicação e controle em sistemas que, segundo os autores, podem 

ser tanto de organismos vivos como de máquinas. Para iniciar a discussão teórica, os 

pesquisadores definem o método comportamental e o distinguem do método 

funcional:  

 

[...] a abordagem comportamental consiste no exame da saída (output) 
do objeto e das relações entre essa saída e a entrada (input). [...] 
Numa análise funcional, em oposição à abordagem comportamental, 
o principal objetivo é a organização intrínseca da entidade estudada, 
sua estrutura e suas propriedades; as relações entre o objeto e seu 
meio são relativamente secundárias. (WIENER, 1981, p. 43). 

 

Em outras palavras, a abordagem comportamental, no sentido dado por 

Wiener et al. (1981), é aquela que enfatiza a observação de como as coisas se 

comportam em um sistema, contrapondo (sem desconsiderar totalmente) análises 

funcionais ou estruturais que se interessam mais no que consistem tais coisas. Ashby 

 
31 Não confundir com a “teoria comportamental” estudada pela administração ou com o “behaviorismo” 

do campo da psicologia. Muito embora estas duas teorias possam ter relações com a cibernética, elas 
se diferem fundamentalmente da “abordagem comportamental” descrita por Wiener et al. (1981), além 
de serem distintas entre si. 
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confirma essa perspectiva quando fala da cibernética baseando-se no contexto das 

máquinas: 

 

Há muito livro que ostenta o título “Teoria das Máquinas”, mas em 
geral contém informações sobre coisas mecânicas, sobre alavancas e 
engrenagens. A Cibernética é também uma “teoria das máquinas”, 
mas não aborda coisas, mas modos de comportar-se. Não inquire “o 
que é esta coisa?”, mas “o que ela faz?”. [...] É, assim, essencialmente 
funcional e comportamental. (1970, p. 1). 

 

Wiener et al. (1981) definem comportamento como “qualquer modificação de 

um objeto, desde que, possa ser detectável externamente” (1981, p. 43). Em seguida, 

os autores subdividem comportamento em duas classes: propositado e não-

propositado. Sendo que comportamento propositado é aquele em que o ato “pode ser 

interpretado como visando a consecução de um objetivo” (1981, p. 44) e 

comportamento não propositado é, por sua vez, “aquele que não é interpretado como 

dirigido para um objetivo” (1981, p. 44). 

 

A cibernética de primeira ordem elegeu como objeto de estudo os sistemas 

ditos de comportamento propositado, ou seja, sistemas que são dirigidos a um 

objetivo. Nesta abordagem, um propósito é atribuído ao sistema estudado como se 

fosse algo intrínseco ao objeto analisado: 

 

Algumas máquinas, por outro lado, são intrinsicamente dotadas de 
propósito, como por exemplo um torpedo equipado com um 
mecanismo localizador de alvo. O termo servo-mecanismo foi cunhado 
precisamente para designar máquinas com comportamento 
intrinsicamente propositado. (WIENER, 1981, p. 44). 

 

É válido ressaltar que essa visão objetivista descrita pela cibernética de 

primeira ordem, omite que o propósito a que se atribui a um objeto inanimado é, na 

verdade, proveniente de um agente externo, o observador subjetivo, ignorado na 

atividade de observação do objeto. Na cibernética de segunda ordem, essa crítica 

será levada em consideração, conforme veremos no tópico 1.3 
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1.2.2 Feedback, input, output e throughput 

 

Dois dos conceitos mais elementares da teoria cibernética são os de input 

(entrada) e output (saída). Wiener et al. (1981, p. 43) ensinam que: 

 

• input se refere a qualquer evento externo ao objeto que modifica de 

alguma maneira este objeto; 

• output se refere a qualquer mudança produzida no ambiente pelo 

objeto. 

 

Das relacões destes dois conceitos, somos conduzidos a outros como os de 

feedback e throughput. Este último refere-se à transformação (ou processamento) das 

entradas em saídas, concluindo a conhecida tríade básica: entrada (input), 

processamento (throughput ou process) e saída (output). Já o feedback 

(realimentação ou retroalimentação) consiste em um ciclo no qual parte da saída é 

direcionada novamente como entrada no processo, gerando a circularidade 

necessária para o controle e a regulação de um sistema. Sobre as noções 

apresentadas, Chaves (2016) complementa:   

 

Assim, as máquinas controladas por feedback, têm o input baseado 
no output do próprio sistema. Para que isso ocorra, é necessário que 
elas sejam providas de detectores e monitores, que executem o papel 
de órgãos sensórios, possibilitando que as informações coletadas 
possam ser avaliadas em termos do desempenho estimado. A 
diferença entre o desempenho realizado e o estimado resulta na 
informação que o mecanismo de compensação utilizará para trazer o 
desempenho futuro para valores mais próximos do padrão esperado 
(CHAVES, 2015, p. 7). 

 

Nota-se, portanto, que os sistemas cibernéticos possuem mecanismos 

automáticos de controle, remetendo a ideia de auto-regulação e, consequentemente, 

de não-intervenção humana nos ciclos de feedback.  Um tanque de água como o da 

Figura 1 representa um dos casos mais simples de auto-regulação em sistemas ditos 

propositados.  
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Figura 1: tanque de água equipado com uma boia 
Fonte: Principia Cybernetica Web32 

 

No caso deste sistema, a quantidade de água que passa pela torneira (input) 

é diretamente restringida pelo sistema de controle que, neste exemplo, configura-se 

como o mecanismo da boia, sendo responsável por “monitorar” o nível de água dentro 

do tanque (output) e restringir as novas entradas de acordo com os feedbacks 

aplicados a cada momento (o fechamento gradual da torneira). Ou seja, através do 

feedback se dá de forma simples e automática em que parte da “informação” da saída 

(o nível da água) é utilizada pelo sistema de controle para restringir a entrada de água 

no sistema. Fala-se, portanto, de um sistema auto-regulado, ou seja, que após ser 

configurado, não depende da intervenção humana para o seu controle. 

 

Para detalhar mais o conceito de feedback, retomaremos aquele que deu 

origem ao termo cibernética: o timoneiro em seu ofício de nagevação (Figura 2), 

considerado como um dos mais antigos exemplos de regulação e controle em 

sistemas dirigidos a um objetivo. Por questão de simplicidade, adotamos um cenário 

que desconsidera os mais diversos detalhes envolvidos em um contexto real de 

navegação à vela. Dito isto, suponhamos que uma nau (Figura 2) se desloca sobre as 

águas do mar com a finalidade de chegar em um porto.  

 
32 Disponível em: http://pespmc1.vub.ac.be/FEEDBACK.html. Acesso em: 15 jun. 2018. 

http://pespmc1.vub.ac.be/FEEDBACK.html
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Figura 2: timoneiro na navegação marítima – um dos mais antigos casos de regulação e 
controle 
Fonte: hlavac33 

 

Conforme se depreende da Figura 2, a embarcação não é capaz de se 

deslocar diretamente sobre a linha reta imaginária que vai até o porto, principalmente, 

por conta da incidência dos ventos laterais. Contudo, o timoneiro consegue fazer a 

nau se deslocar em diagonais e mudar a sua direção quando necessário, permitindo 

uma navegação na forma de ziguezague para eventualmente alcançar o seu destino. 

Pensando em termos cibernéticos, extrai-se deste cenário que:  

• Os inputs relevantes são:  

o Os ângulos da roda do leme a cada instante;  

• Os outputs relevantes são:  

o Os deslocamentos da nau com uma determinada orientação 

espacial (direção e sentido) a cada instante; 

• Os throughputs são os processos que transformam um determinado 

ângulo da roda do leme (input) em deslocamentos da embarcação 

em uma determinada orientação espacial (output).  

 

 
33 Disponível em: 
http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/TeachPresEn/55AutonomRobotics/045FeedbackCyberneticsEn.pdf. 
Acesso em: 01 jun. 2018. 

http://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/TeachPresEn/55AutonomRobotics/045FeedbackCyberneticsEn.pdf


38 
 

Uma vez reconhecidas as relações entre os inputs e os outputs relevantes 

para o sistema, o timoneiro ficará a cargo de fazer o controle da rota da embarcação 

através de atividades como:  

• monitorar os outputs (os deslocamentos da nau e sua orientação 

espacial);  

• comparar o desempenho realizado (a trajetória percorrida) com o 

desempenho desejado (a trajetória esperada);  

• realizar o feedback com base nas informações coletadas. 

 

Dessa forma, com base na observação dos outputs e da comparação com o 

que se é esperado, o feedback consistirá ou em novos ajustes nos inputs (mudanças 

no ângulo da roda do leme) para aplicar uma correção no sentido oposto quando, por 

exemplo, a nau se afastar demais da trajetória esperada; ou na escolha por manter o 

input anterior, caso a trajetória da nau esteja dentro do esperado. Embora este 

exemplo tenha considerado a interferência humana no processo de realimentação, 

poderíamos analisar a situação de forma semelhante caso tratasse de um barco 

controlado automaticamente, ou seja, auto-regulado, configurando um típico sistema 

cibernético de primeira ordem. 

 

A categoria de realimentação abordada nos exemplos anteriores, relativa à 

correção dos desvios, é chamada pelos ciberneticistas de “feedback negativo”, ou 

seja, o tipo de feedback em que “os sinais provenientes do objetivo são usados para 

restringir saídas que, de outra forma, ultrapassariam o objetivo”. (WIENER et al., 1981, 

p. 44-45). Podemos constatar, então, que o feedback negativo está relacionado à 

regulação e à estabilidade do sistema. Uma observação que deve ser feita, neste 

momento, é que os primeiros ciberneticistas já tinham a consciência de um outro tipo 

de realimentação, o “feedback positivo”, o que pode ser verificado na fala de Wiener 

et al.: 

 
[...] pode-se citar o amplificador elétrico com realimentação. Neste 
caso, a realimentação é positiva - a fração de saída que entra 
novamente no objeto tem o mesmo sinal algébrico (+ ou -) que o sinal 
original de entrada. A realimentação positiva aumenta os sinais de 
entrada, ela não os corrige. (WIENER et al., 1981, p. 44-45). 
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Entrentanto, por não corroborar diretamente com a estabilidade do sistema, o 

feedback positivo é apenas mencionado por estes pesquisadores como sendo um 

mecanismo amplificador de desvios, ou seja, que tem um efeito de reforço da saída 

ao invés de restrição da mesma. Apesar da pouca atenção recebida pelos primeiros 

ciberneticistas, novas gerações desses pesquisadores ressaltaram o papel do 

feedback positivo: 

 

[Os ciberneticistas] vêem sistemas reais como caracterizados por 
muitas camadas hierárquicas interativas de feedbacks positivos e 
negativos, com feedbacks negativos de alto nível restringindo o 
crescimento de feedbacks positivos de baixo nível. Onde o feedback 
negativo é a condição essencial para o controle e a estabilidade, e os 
feedbacks positivos são responsáveis pelo crescimento, a auto-
organização e a amplificação de sinais fracos. (JOSLYN e 
HEYLIGHEN, 2003, p. 471, tradução nossa)34. 

 

Enfim, podemos dizer que a realimentação é um mecanismo central nos 

sistemas propositados, estabelecendo uma circularidade no fluxo informacional que 

vai garantir a regulação e a estabilidade por meio do feedback negativo ou o auto-

reforço e a instabilidade por meio do feedback positivo.  

 

1.2.3 Entropia, homeostase e informação 

 

Loveluck afirma que no cerne da cibernética, tal como ela é concebida por 

Wiener, apoia-se a noção de entropia, termo oriundo da termodinâmica e que designa 

a “quantidade de desordem” no âmago de um sistema isolado, tal como representado 

na Figura 3. Segundo Loveluck, a observação mostra um movimento da organização 

- o estado menos provável - em direção à desorganização - o estado mais provável 

(LOVELUCK, 2018, n.p).  

 

 
34 They see real systems as characterized by many interacting hierarchical layers of positive and 

negative feedbacks, with higher-level negative feedbacks constraining the growth of lower-level positive 
feedbacks. Where negative feedback is the essential condition for control and stability, positive 
feedbacks are responsible for growth, self-organization, and the amplification of weak signals. 
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Figura 3: representação do nível de entropia 
Fonte: New Media History and Theory35 

 

O mecanismo que busca frequentemente romper com a desordem, trazendo 

estabilidade temporária é conhecido por homeostase: 

 

Já vimos que certos organismos, como o do homem, tendem a manter 
durante algum tempo, e freqüentemente mesmo a aumentar, o nível 
de sua organização, como um enclave local no fluxo geral de 
crescente entropia, de caos e des-diferenciação crescentes. A vida é 
uma ilha, aqui e agora, num mundo agonizante. O processo pelo qual 
nós, sêres vivos, resistimos ao fluxo geral de corrupção e 
desintegração é conhecido por homeostase. (WIENER, 1984, p. 94). 

 

Assim, quando pensamos em um sistema cibernético de primeira ordem, ou 

seja, um sistema propositado controlado por feedback, a homeostase consiste na 

busca constante de estabilidade, pela redução da entropia, conseguindo garantir, por 

um determinado tempo, que o sistema não se afaste de seu propósito. Um exemplo 

cibernético que ilustra ambas as noções de homeostase e de comportamento 

propositado é o termostato. Este dispositivo “busca” a estabilidade do sistema 

ajustando a temperatura de um ambiente, como um banheiro ou quarto, para um nível 

esperado. Logo, mesmo que a variação de temperatura nesse ambiente tenha um 

determinado nível de entropia pela imprevisibilidade das condições climáticas 

naturais, o termostato consegue controlar tal desordem por se manter frequentemente 

ajustando os desvios de temperatura por meio de feedback negativo.  

 

 
35 Disponível em: https://oss.adm.ntu.edu.sg/17s2-ap9044-sem-1/syllabus/interactivity/. Acesso em: 15 

Jun. 2018. 

https://oss.adm.ntu.edu.sg/17s2-ap9044-sem-1/syllabus/interactivity/
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Este processo de romper com a desordem, reduzindo a entropia, é 

possibilitado por meio dos fluxos de informação. Wiener (1984) explica que as 

mensagens são, por si mesmas, uma forma de configuração e organização. Assim, 

para este autor, enquanto “a entropia é uma medida de desorganização, a informação 

conduzida por um grupo de mensagens é uma medida de organização” (WIENER, 

1984, p. 21). Para ilustrar o que foi exposto, podemos imaginar o caso dos 

formigueiros. Formigas de determinadas espécies se organizam e constróem níveis 

avançados de sociedade desses insetos, o que denominamos de formigueiro. Tal 

organização e estabilidade são possibilitadas pelas trocas de informações entre as 

formigas, principalmente por meio de substâncias químicas – os feromônios, 

rompendo com o caos desintegrador que seria caso as numerosas formigas 

convivessem em um mesmo ambiente sem ter a capacidade de se comunicar. Este 

exemplo corrobora, portanto, com a perspectiva cibernética de que a informação é 

uma medida de organização. 

 

1.2.4 Lei da Variedade Requerida 

 

A forma como um sistema se comporta ante determinada perturbação ou 

informação de entrada, em um determinado momento, é chamada de estado do 

sistema naquele instante. E a quantidade de estados distintos que um sistema pode 

apresentar no decorrer de sua execução indica a variedade possível de seu 

comportamento. Ocorre que quanto mais variado é o comportamento do sistema que 

se deseja regular de forma a reduzir a sua entropia, mais variado também deve ser o 

seu mecanismo de controle - com seus processamentos (throughputs) e ciclos de 

feedbacks – para tratar de toda a variedade de perturbações que possam ocorrer ou 

de informações que possam surgir. Nisto consiste a Lei da Variedade Requerida 

formulada por Ashby, que pode ser definida, ainda, conforme o enunciado: para um 

sistema se manter estável, a variedade de estados de seu mecanismo de controle 

deve ser igual ou maior à variedade de estados do sistema controlado. Ashby sintetiza 

esta lei enunciando que “somente a variedade pode destruir a variedade” (ASHBY, 

1970, p. 244). Pensando de outra maneira, podemos dizer que somente a variedade 

do mecanismo de controle pode absorver a variedade de estados do sistema 

regulado. Vejamos um exemplo prático: para que um sistema de piloto automático de 

um carro consiga conduzir com segurança os passageiros aos seus destinos, o 
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mecanismo de controle deve ser capaz de tratar toda a variedade de perturbações 

que podem vir a influênciar o comportamento do carro, como um buraco na pista ou 

um eventual pneu furado do veículo, e toda variedade de informação de entrada 

necessária para a condução do carro, como os dados de GPS. Deste modo, 

conseguindo prever e tratar um número X de  perturbações / informações que o carro 

possa receber, diz-se que esta variedade foi absorvida por X atividades de regulação 

do mecanismo de controle, que ao invés de deixar as perturbações afetarem, à sua 

maneira, o comportamento do carro, ou de ignorar informações de entrada 

importantes, o mecanismo regulador mapeou estas pertubações / informações, 

realizou os processamentos devidos e acionou as saídas necessárias, como, por 

exemplo, a desaceleração ou conversão do carro. 

 

1.2.5 O conceito da caixa-preta 

 

Para falar de caixa-preta vamos retomar ao exemplo do termostato. Em um 

sistema deste tipo é compreensível que exista uma enorme complexidade no que diz 

respeito à dinâmica de variação de temperatura no ambiente analisado, seja pela 

intrincada relação a nível molecular e atomístico das partículas, seja pelas intrincadas 

relações naturais a nível macro. Contudo, para se atingir o objetivo específico de 

manter a temperatura em torno de um determinado valor, é possível abstrair a 

complexidade dos elementos constituintes do sistema, para lançar mão da abordagem 

comportamental, investigando as relações entre entradas e saídas face ao objetivo 

desejado. Assim, observar e manipular um sistema (ou subsistema) sem determinar 

as causas internas que geram o seu comportamento resultante é tratá-lo como uma 

“caixa-preta”.  

 

Tomando emprestado esse conceito que surgiu um pouco antes no campo da 

engenharia elétrica, Ross Ashby tratou amplamente da caixa-preta no universo da 

teoria cibernética: 

Ashby explica que não sendo possível determinar as causas internas 
que geram o comportamento de um sistema ‘excessivamente 
complexo’, o mesmo somente poderá ser abordado como uma ‘caixa 
preta’. O investigador poderá assim descobrir regularidades e deduzir 
as regras de operação do sistema manipulando ou observando as 
entradas (inputs) e classificando as respostas na saída (output) 
(Ashby, 1970, apud KASPER, 2000, p. 83). 
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Ashby fala sobre como o conceito de caixa-preta está mais presente no nosso 

cotidiano do que imaginamos, ao citar o exemplo do funcionamento de uma bicicleta: 

 

De fato, na nossa vida cotidiana, trabalhamos muito mais com Caixa 
Pretas do que tendemos a pensar. Em primeiro lugar, estamos 
propensos a pensar, por exemplo, que uma bicicleta não é uma Caixa 
Preta, pois cada ligação é visível. Todavia, iludimo-nos. Em última 
análise, os vínculos entre o pedal e a roda são aquelas forças 
interatômicas que unem as partículas do metal; destas não vemos 
nada, e a criança que aprende a andar de bicicleta pode tornar-se 
capacitada com o mero conhecimento de que a pressão sobre os 
pedais provoca o giro das rodas. (ASHBY, 1970, p. 128). 

 

Embora os exemplos da bicicleta e do termostato sejam de compreensão 

relativamente simples, a ideia de caixa-preta permitiu aos ciberneticistas abordarem 

problemas intrinsicamente complexos, cujo tratamento era praticamente impensável 

por meio exclusivo de abordagens como o método analítico de Descartes. 

 

1.2.6 Método analítico, método sistêmico e a atualização do pensamento 

mecanicista 

 

De acordo com Capra (2016), a abordagem de pensamento que enfatiza o 

todo é holística, enquanto a abordagem que coloca a ênfase nas partes é reducionista 

ou analítica. Esta última abordagem remonta à época de filósofos como Descartes, 

Galileu Galilei, Francis Bacon e Isaac Newton, representantes da Revolução Científica 

do século XVII. Um dos símbolos dessa Revolução foi o método analítico criado por 

Descartes, pautado na suposição de que com a redução do todo em partes cada vez 

menores, passíveis de serem analisadas, seria possível compreender o todo pelas 

propriedades das próprias partes, como se a soma destas equivalesse ao todo.  

 

No século XX, os métodos baseados no reducionismo cartesiano se 

mostraram insuficientes para a solução de problemas intrinsicamente complexos de 

diversas áreas da ciência da época. Como resposta, começa a emergir o pensamento 

sistêmico, acrescentando uma camada holística de pensamento na qual o todo 

deveria ser analisado em sua integridade, ou seja, em sua complexidade. Deste modo, 

cada parte do todo é tida, a priori, como sendo relevante, bem como as relações entre 

essas partes e, ainda, entre as partes e o todo (SALLES, 2007). Neste contexto, a 

cibernética foi uma das primeiras teorias a adotar uma visão sistêmica como método 
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científico. Na tentativa de criar uma linguagem comum para abarcar os mecanismos 

de regulação e controle em sistemas de qualquer espécie, inclusive biológicos, os 

ciberneticistas encontraram nas relações das coisas (aspectos organizacionais) a sua 

principal ferramenta de investigação, levando-os a esquadrinharem a dimensão 

informacional e os conceitos correlatos, aparentemente mais adequados à descrição 

e modelagem de sistemas complexos.  

 

Um outro aspecto suscitado pela Revolução Científica do século XVII e que, 

naquele contexto, estava relacionado ao método reducionista cartesiano, refere-se à 

crença de que tudo ao nosso redor, incluindo o nosso corpo biológico, pode ser 

explicado pelos mesmos mecanismos de constituição das máquinas. Esta visão ficou 

conhecida como pensamento mecanicista ou, simplesmente, mecanicismo. 

Descartes, por exemplo, que tinha uma visão dualista do ser humano (corpo / alma), 

refere-se ao corpo como uma máquina: 

 

Gostaria de considerar que estas funções (incluindo a paixão, a 
memória e a imaginação) decorrem da mera organização dos órgãos 
da máquina tão naturalmente quanto os movimentos do relógio ou de 
outro autómato decorrem da disposição dos seus contrapesos e rodas. 
(DESCARTES e HALL, 1972, p. 108, tradução nossa).36 

 

Percebe-se que a cibernética estabeleceu uma forma tecnologicamente 

atualizada do mecanicismo da Revolução do século XVII. Assim, para os 

ciberneticistas do século XX, todos os sistemas, inclusive os de organismos vivos - 

vistos como uma categoria de máquina mais complexa, podem ser entendidos pelos 

mesmos princípios de organização das máquinas feitas pelos seres humanos. Esta 

postura pode ser constatada em Wiener et al.:  

 

Uma comparação adicional entre organismos vivos e máquinas nos 
conduz às seguintes inferências. Os métodos de estudo dos dois 
grupos são atualmente similares. Se eles serão sempre os mesmos, 
isso depende, talvez, de haver ou não uma ou mais características 
peculiares, qualitativamente distintas, que estejam presentes em um 
grupo e ausentes do outro. Essas diferenças qualitativas até agora não 
surgiram. (WIENER et al., 1981, p.48). 

 
36 Texto original: I should like you to consider that these functions (including passion, memory, and 

imagination) follow from the mere arrangement of the machine’s organs every bit as naturally as the 
movements of a clock or other automaton follow from the arrangement of its counter-weights and 
wheels. 
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Em complemento, Loveluck opina que assim como Darwin havia colocado “o 

ser humano e o macaco” em um plano semelhante, da mesma forma o século XX 

presenciou a convergência “ser humano” e “máquina”, com duradouras implicações 

religiosas, éticas e políticas. (LOVELUCK, 2018). Esta faceta mecanicista se tornou 

uma das características marcantes da cibernética, encontrando notável eco na 

sociedade e dando asas ao imaginário popular, pelo que, talvez, possa explicar à 

ulterior associação midiática de cibernética com a previsão de um futuro tecnológico 

repleto de seres como os androides e os ciborgues (ou cyborgs - cybernetics 

organisms). Sobre esta questão, Dupuy faz uma ressalva ao dizer que, ao contrário 

da crença popular, o que a cibernética representou não foi a antropomorfização da 

máquina, mas sim a mecanização do humano (DUPUY, 2009).  

 

1.3 Cibernética de segunda ordem – circularidades estendidas 

 

Com o fim dos principais e pioneiros encontros em nome da cibernética, esta 

ciência, conforme era conhecida, é quase toda diluída em disciplinas como a 

inteligência artifical (computação), a robótica (engenharia) e teorias gerais de 

sistemas. Contudo, conforme Froese (2010), essa desintegração ofereceu a 

oportunidade para uma nova geração de pesquisadores de levar os princípios da 

cibernética para uma segunda ordem. O cientista Heinz von Foerster (1911 - 2002), 

que foi um ativo ciberneticista desde as conferências Macy, é considerado, 

geralmente, o pioneiro no desenvolvimento dessa nova ordem cibernética. Em 1974, 

com a publicação do livro “Cybernetics of Cybernetics”, editado por Foerster, o 

pesquisador articula a distinção entre cibernética de primeira ordem e cibernética de 

segunda ordem, sendo, respectivamente, a cibernética dos sistemas observados e a 

cibernética dos sistemas observantes. (SCOTT, 2004, p. 1365). Sobre essa distinção, 

Ramage (2009) chama nossa atenção: 

 

É importante perceber que a cibernética de segunda ordem, apesar de 
historicamente surgir depois, não deve ser pensada como uma 
segunda fase do campo (um erro infeliz cometido por aqueles que 
escrevem sobre a cibernética); a palavra “segunda” do termo refere-
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se à ordenação lógica em vez de histórica. (RAMAGE, 2009, p. 4, 
tradução nossa).37 

 

Cientes de que a distinção entre cibernética de primeira e segunda ordem diz 

respeito à diferentes ordens lógicas, podemos agora checar um quadro comparativo 

elencando alguns dos conceitos teóricos enfatizados por cada uma dessas ordens:  

 

CIBERNÉTICA DE PRIMEIRA ORDEM CIBERNÉTICA DE SEGUNDA ORDEM 

Sistemas controlados Sistemas autônomos 

Auto-regulação Auto-organização 

Transmissão de informação 
Processos cognitivos e processos 

sensório-motores 

Realimentação Auto-referência 

Realidade objetiva (ignora o 

observador) 

Realidade construída (dependente do 

observador) 

Propósito do sistema observado Papel do observador 

Interações entre variáveis de um 

sistema 

Interações entre sistema observante e 

sistema observado 

Quadro 1: alguns dos conceitos enfatizados pela cibernética de primeira e segunda ordem 

 

Embora os conceitos do Quadro 1 tenham sido colocados lado a lado, a 

intenção não é a de contrapô-los, como se uma ordem rejeitasse a outra, mas sim de 

indicar o enfoque dado por cada uma das duas ordens cibernéticas. Ademais, apesar 

de toda a multiplicidade conceitual, no âmago da cibernética como um todo, encontra-

se a ideia de circularidade:  

 

Parece que a cibernética representa coisas muito diferentes para 
muitas diferentes pessoas. Mas isso é por causa da riqueza de sua 
base conceitual; e acredito que isso é muito bom, caso contrário, a 
cibernética se tornaria um exercício um pouco entediante. No entanto, 
todas essas perspectivas surgem de um tema central; o da 
circularidade (FOERSTER, 2002, p. 288, tradução nossa).38 

 
37 Texto original: It is important to realise that second-order cybernetics, although historically arising 

later, should not be thought of as a second phase of the field (an unfortunate mistake sometimes made 
by those writing about cybernetics); the ‘second-ness’ of the term refers to logical rather than historical 
ordering. 
38 Texto original: It seems that cybernetics is many different things to many different people. But this is 

because of the richness of its conceptual base; and I believe that this is very good, otherwise cybernetics 
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Ressalta-se que na cibernética encabeçada por von Foerster, essa 

perspectiva circular é estendida. Não por acaso, Glanville (2002) diz que é no 

desenvolvimento da cibernética de segunda ordem que a circularidade é realmente 

levada a sério. Este argumento pode ser constatado visualmente nas capas de dois 

livros ligados ao contexto da cibernética de segunda ordem. O primeiro (Figura 4, à 

esquerda) é “Heinz von Foerster 1911-2002”, de 2004, dedicado a vida e obra deste 

pesquisador. O segundo (Figura 4, à direita) é “De Maquinas y Seres Vivos”, de 1973, 

dos biólogos chilenos Maturana e Varela, colegas de von Foerster.  

 

  
 
Figura 4: símbolos do Ouroboros nas capas de livros sobre cibernética de segunda ordem 
Fontes: Google Livros39 e Research Gate40 

 

Os símbolos mitológicos do Ouroboros41 estampados nas capas dos livros 

(Figura 4) confirmam a relevância dos aspectos de circularidade da segunda 

cibernética, referindo-se às questões centrais desta teoria de segunda ordem como a 

auto-referência nos processos cognitivos. Enquanto von Foerster ataca tais questões, 

 
would become a somewhat boring exercise. However, all of those perspectives arise from one central 
theme; that of circularity. 
39 Disponível em: 

https://books.google.com.br/books/about/Heinz_Von_Foerster_1911_2002.html?id=p00pIaFvuEQC&s
ource=kp_cover&redir_esc=y. Acesso em: 15 Jun. 2018. 
40 Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Original-cover-of-the-book-introducing-

autopoietic-systems-Maturana-and-Varela-1973_fig1_220039783. Acesso em: 15 Jun. 2018. 
41 Antigos símbolos mitológicos representados pelas imagens de serpentes, ou dragões, que mordem 

a própria cauda, ou, ainda, de duas criaturas em que uma morde a cauda da outra, indicando, entre 
outras coisas, ideias de auto-referência e de infinitude como o eterno retorno e a auto-fecundação. 

https://books.google.com.br/books/about/Heinz_Von_Foerster_1911_2002.html?id=p00pIaFvuEQC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://books.google.com.br/books/about/Heinz_Von_Foerster_1911_2002.html?id=p00pIaFvuEQC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://www.researchgate.net/figure/Original-cover-of-the-book-introducing-autopoietic-systems-Maturana-and-Varela-1973_fig1_220039783
https://www.researchgate.net/figure/Original-cover-of-the-book-introducing-autopoietic-systems-Maturana-and-Varela-1973_fig1_220039783
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principalmente, por meio de estudos sobre a cognição do sistema nervoso e de 

discussões de raízes construtivistas42, Maturana e Varela, por sua vez, embora não 

dispensem, também, o aporte construtivista, veem a necessidade de se estudar a 

cognição enquanto um fenômeno biológico mais abrangente, não dependente apenas 

da organização do sistema nervoso. É o que os esses pesquisadores chamam de 

biologia da cognição, culminando na elaboração da influente teoria conhecida como 

Autopoiese. 

 

1.3.1 O papel do observador e o estudo dos processos cognitivos 

 

Na cibernética de primeira ordem, conceitos como propósito e comportamento 

orientado a objetivo eram atribuídos aos objetos dos sistemas observados em uma 

perspectiva positivista que busca depreender uma realidade objetiva dos próprios 

objetos enfatizados, como se uma autêntica verdade emanasse deles, independente 

da influência do observador. Contudo, desde alguns trabalhos de ciberneticistas de 

primeira ordem, como os de Ross Ashby, já se via a questão da influência do 

observador na descrição de um sistema, gerando um incômodo nos tracionais 

métodos científicos da época.  Um exemplo é a problemática em torno da aplicação 

do conceito de caixa-preta que foi introduzida por Ross Ashby ainda no contexto da 

primeira cibernética. Conforme explica Glanville (2002), a caixa-preta “contém um 

mecanismo presumido, que não pode ser visto e é o produto da interação do 

observador com o que quer que seja [a caixa-preta]” (GLANVILLE, 2002, p. 5). E, nas 

palavras do próprio Ashby: 

 
A teoria da Caixa Preta é simplesmente a teoria dos objetos ou 
sistemas reais, quando se dá uma atenção estrita ao problema que 
relaciona objeto e observador, de qual informação provém do objeto, 
e como é obtida. Destarte, a teoria da Caixa Preta é o simples estudo 
das relações entre o experimentador e o seu ambiente, quando se dá 
uma atenção especial ao fluxo de informação. (1970, p. 129). 

 

Assim, a ideia de caixa-preta já indicava para Ashby uma dimensão 

interacional entre o sistema observado e o sistema observador. Ainda nessa direção, 

o reconhecimento da dependência do observador também é percebido por Ashby na 

 
42 O termo construtivismo a que nos referimos neste trabalho se trata da tese epistemológica culminada 

por Jean Piaget no final da década de 1960, defendendo o papel ativo do sujeito na criação e 
modificação de suas representações do objeto do conhecimento. 
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tentativa de formalizar a noção de organização de um sistema em termos das 

restrições entre suas variáveis: 

 

A "restrição" é, portanto, uma relação entre observador e objeto; as 
propriedades de qualquer restrição particular dependerão do objeto 
real e do observador. Segue-se que uma parte substancial da teoria 
da organização estará preocupada com propriedades que não são 
intrínsecas ao objeto, mas são relacionais entre o observador e o 
objeto (ASHBY, 1962, p. 258, tradução nossa).43 

 

Diante dessas constatações, Ashby se queixou de a teoria organizacional ter 

“uma peculiaridade não encontrada nas ciências mais objetivas da física e da química” 

(1962, p. 257). Embora este pesquisador não vá mais a fundo nessa questão, 

mantendo-se enraizado no polo do realismo da primeira cibernética, uma nova 

geração de ciberneticistas, liderados por von Foerster, sentiram-se motivados a 

explorar com mais profundidade esse terreno no âmbito da ciência. Com sua bagagem 

de biofísico e pesquisador multidisciplinar no Biological Computer Laboratory 

(Laboratório de Computação Biológica) da Universidade de Illinois (EUA), von 

Foerster se ampara em estudos sobre os processos cognitivos dos organismos vivos 

e na revisão de teorias construtivistas. Neste ínterim, ele percebe a necessidade de 

lidar com conceitos como fecho circular, reflexividade e auto-referência, conhecidos 

no meio científico por suas armadilhas, tais como o paradoxo do mentiroso, no caso 

da auto-referência: “Como você entenderia se eu fizesse o seguinte enunciado auto-

referencial: ‘Eu sou um mentiroso’. Eu falo a verdade? Então eu minto. Mas quando 

eu minto, falo a verdade” (FOERSTER, 2002, p. 281). Contando com as contribuições 

de outros pesquisadores, como as de Varela (1975), von Foerster encontra cálculos 

de recursões infinitas e de auto-referência considerados adequados para tratar dos 

problemas de segunda ordem. Por meio destas ferramentas, ele acredita que os 

pesquisadores estavam “capacitados a entrar rigorosamente em um framework 

conceitual que lida com o [sistema] observante e não apenas com o observado” 

(FOERSTER, 2002, p. 285). O ciberneticista, reconhecendo estar lidando com uma 

intrincada dimensão de circularidades, revela que: 

 

 
43 Texto original: The “constraint” is thus a relation between observer and thing; the properties of any 

particular constraint will depend on both the real thing and on the observer. It follows that a substantial 
part of the theory of organization will be concerned with properties that are not intrinsic to the thing but 
are relational between observer and thing. 
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Claramente, quando os ciberneticistas estavam pensando nas 
relações dos processos de circularidade da observação e da 
comunicação, eles estavam entrando em um terreno proibido. No caso 
geral do fechamento circular, A implica B; B implica C; e (Oh, um 
horror!) C implica A! Ou no caso reflexivo, A implica B e (Oh, um 
choque!) B implica A! E agora o casco do diabo em sua forma mais 
pura, a forma de auto-referência; A implica A (Uma afronta!) 
(FOERSTER, 2002, p. 289, tradução nossa).44 

 

Ao analisar os trabalhos de von Foerster relativos à segunda cibernética, 

Müller (2007) separa as principais ideias encontradas na forma de “blocos de 

construção”, conforme indicado na Figura 5. Dessa forma, o autor cobre, de forma 

geral, diversas publicações do proemintente ciberneticista sobre a nova ordem 

cibernética, as quais podem ser encontradas, em grande parte, no livro de 2002, 

“Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition”. Para organizar 

melhor os blocos de construção, Müller os renue, didaticamente, em três grupos: 

Módulos Centrais, Teoria da Cognição e Designs de Pesquisa.  

 

 

Figura 5: principais blocos de contrução da cibernética de segunda ordem de von Foerster 
Fonte: MÜLLER45 

 
44 Texto original: Clearly when cyberneticians were thinking of partnership in the circularity of observing 

and communicating, they were entering into a forbidden land. In the general case of circular closure, A 
implies B; B implies C; and (Oh, horror!) C implies A! Or in the reflexive case, A implies B, and (Oh, 
shock!) B implies A! And now the devil’s cloven-hoof in its purest form, the form of self-reference; A 
implies A (Outrage!) 
45 (MÜLLER, 2007, p. 9). 
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Sairia do escopo deste trabalho falar sobre cada um dos blocos identificados 

por Müller, por esta razão vamos nos focar em alguns deles. Unidade de Cognição 

(Unity of Cognition), para começar a discussão, refere-se ao teorema unificador de 

von Foerster em que faculdades cognitivas como percepção, memória e inferência 

devem ser estudadas de forma unificada:  

 

Mas se alguém deseja isolar essas faculdades funcionalmente ou 
localmente, está fadado ao fracasso. Consequentemente, se os 
mecanismos responsáveis por qualquer uma dessas faculdades forem 
descobertos, então a totalidade dos processos cognitivos deve ser 
considerada. [...] Se apenas uma das três faculdades mencionadas 
acima for omitida [percepção, memória e inferência], o sistema é 
desprovido de cognição:  
 
(i) Omitir percepção: o sistema é incapaz de representar internamente 
regularidades ambientais. 
(ii) Omitir memória: o sistema tem apenas processamento. 
(iii) Omitir previsão, ou seja, a faculdade de extrair inferências: 
percepção degenera em sensação e memória em gravação. 
 
(FOERSTER, 2002, p. 105-106). 

 

Pautado neste teorema, von Foerster propõe o seu modelo de “circuito 

funcional integrado” para cognição que, segundo ele, poderia prover a base para uma 

nova arquitetura de futuros computadores que pudessem servir como modelos para 

uma memória cognitiva com visão retrospectiva e preditiva, tal qual nossa memória 

(FOERSTER, 2002, p. 123). Primeiro, o pesquisador lança mão de uma “Unidade 

Elemenar de Cognição” (Cognitive Tile), Figura 6, que incorpora todas as três 

faculdades cognitivas já apresentadas. Em conformidade com o teorema unificador, 

von Foerster ressalta que em sua Unidade Elementar de Cognição nenhuma das três 

faculdades pode ser isolada funcionalmente:  é a interação de todos os processos 

envolvidos que dão vida à informação do sinal de entrada e o traduz em ação 

significativa para a unidade elementar. (FOERSTER, 2002, p. 121). 
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Figura 6: Unidade Elemenar de Cognição (cognitive tile) 
Fonte: FOERSTER46 

 

Por fim, o ciberneticista explica que a sua Unidade Elementar Cognitiva, 

representando um caso mínimo de um processo cognitivo, tem a capacidade de ser 

utilizada em conjunto com outras Unidades Elementares Cognitivas da mesma 

espécie para formar verdadeiros mosaicos (Tesselations), Figura 7, cujo 

funcionamento dá a impressão de “nuvens” de atividade que se deslocam, 

desaparecem e se reformam conforme a exigência da tarefa (FOERSTER, 2002, p. 

121).  

 

 

Figura 7: representação de mosaico de Unidades Elementares Cognitivas  
Fonte: FOERSTER47 

 
46 (FOERSTER, 2002, p. 120). 
47 (FOERSTER, 2002, p. 122). 
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Como um todo, conforme revela Foerster (2002), esses mosaicos permitem 

alta flexibilidade na representação de estruturas não só do que foi percebido, mas 

também dos símbolos - os “operadores lingüísticos” - que, em última instância, devem 

transmitir em linguagem natural tudo o que pode ser inferido do que foi percebido. 

(FOERSTER, 2002, 119). Deste modo, percebe-se que, da dinâmica de conectividade 

das diversas unidades cognitivas, ocorre a produção de um comportamento que 

nenhuma delas poderia assumir individualmente. Trata-se, portanto, de 

comportamentos “emergentes”, em que a rede supostamente teria a capacidade de 

encontrar soluções não programadas ou não óbvias, como o processo de fazer 

inferências sobre um discurso representado em linguagem natural. 

 

Um outro bloco de contrução da segunda cibernética de von Foerster, 

segundo Müller (2007), é a Linguagem Recursiva (Recursive Language). Esta 

linguagem se refere à uma forma altamente genérica de descrição dos processos 

cognitivos da observação, sendo caracterizada pela recursividade. Esta linguagem 

empregada por Foerster (2002) é usada para descrever, por exemplo, o teorema do 

fechamento, que diz que “em todos os sistemas operacionalmente fechados, surgem 

Eigen-behaviors” (FOERSTER, 2002, p. 321). Varela explica que o conceito de Eigen-

behavior é usado para “definir o comportamento de sistemas cognitivos autônomos, 

que através do fechamento das interações sensório-motoras em seus sistemas 

nervosos, dão origem a regularidades perceptuais como os objetos” (VARELA, 1979). 

Foerster (2002) complementa dizendo que aquilo que é referido como “objeto”, em 

uma abordagem que exclui o observador, é tido como um token (signo) para um Eigen-

behavior (comportamento estável) na perspectiva que inclui o observador. Segue 

abaixo, em linguagem recursiva, um exemplo de representação do processo de 

fechamento circular do qual surgiriam comportamentos estáveis durante o ato de 

observação de um sujeito, conforme desenvolvido por Foerster:  
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Fórmula 1: desenvolvimento em linguagem recursiva para representar processos de 
observações dos quais emergem comportamentos estáveis como os “objetos” 

 

A ideia resultante desta fórmula é metaforicamente representada por Foerster 

(2002) na figura de uma criatura do Ouroboros que devora a sua própria cauda (Figura 

8), ou para usar as palavras do próprio ciberneticista: “isto é, a serpente comendo sua 

própria cauda: cognição computando suas próprias cognições” (FOERSTER, 2002, p. 

265). 

 

 

Figura 8: criatura do Ouroboros mordendo a própria cauda 
Fonte: FOERSTER 48 

 
48 (FOERSTER, 2002, p. 265). 
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Uma decorrência do teorema do fechamento, de acordo com Foester (2002), 

é que como as nossas concepções sobre um objeto externo são construídas 

ativamente no interior das nossas próprias cognições, então não seria possível 

distinguir, ontologicamente, um objeto externo do seu signo construído por um sujeito. 

Como consequência, conforme este autor, as definições de objetos, tal como 

concebemos, “parecem residir exclusivamente na própria experiência do sujeito por 

suas coordenações sensório-motoras” (FOERSTER, 2002, p. 266). Mas então como 

poderia um objeto assumir “objetividade”? O próprio ciberneticista explica que isso 

acontece aparentemente apenas “quando um sujeito, S1, estipula a existência de 

outro sujeito, S2, não diferente de si mesmo, que, por sua vez, estipula a existência 

de ainda outro sujeito, não diferente de si mesmo, que bem pode ser S1.” 

(FOERSTER, 2002, p. 267). Ou seja, a “objetividade” é assumida quando há 

interações entre mais de um sujeito (observador), onde a experiência observacional 

de um sujeito torna-se referência para outro sujeito. Foerster (2002) ilustra esta 

perspectiva indicando duas criaturas do Ouroboros que devoram a cauda uma da 

outra (Figura 9): 

 

 

Figura 9: duas criaturas do Ouroboros mordendo a cauda uma da outra 
Fonte: FOERSTER49 

 

 
49 (FOERSTER, 2002, p. 265). 
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Dessa forma, é estabelecido, entre os sujeitos, um equilíbrio em relação ao 

token (signo) do objeto. Nas palavras de Foerster (2002):  

 

onde o equilíbrio é obtido quando os Eigenbehaviors de um 
participante geram (recursivamente) aqueles para o outro; onde uma 
cobra come a cauda da outra como se fosse sua própria, e onde a 
cognição calcula suas próprias cognições através daquelas do outro: 
aqui está a origem da ética. (FOERSTER, 2002, p. 267, tradução 
nossa).50 

 

Um outro importante “bloco de construção” da teoria cibernética de segunda 

ordem, conforme Müller (2007), é o Fechamento Triádico (Triadic Closure), sendo 

entendido como uma extensão da abordagem convencional de pesquisa científica por 

incluir o cientista observador na relação com o sistema observado, implicando em uma 

organização triádica circular de relações. É fácil identificar esta perspectiva em várias 

ideias de von Foerster, tal como em sua explicação sobre o termo “meio ambiente”: 

 

O "meio ambiente" aparece em três domínios distintos: no domínio do 
"mundo real" (W) [World], no domínio dos "processos cognitivos" (C), 
que fornecem a um organismo uma representação interna de seu 
entorno; e no domínio das "descrições" de mundo feitas por um 
organismo (D). Meio Ambiente é o relacionamento triádico E (W, C, D) 
entre esses domínios (FOERSTER, 1971, p. 239, apud MÜLLER, 
2007, p. 12, tradução nossa).51 

 

Portanto, o “meio ambiente” enquanto objeto de estudo para a cibernética de 

segunda ordem é revelado como o relacionamento circular dos três domínios 

mencionados por von Foerster. Este princípio triádico, por ressaltar a importância do 

papel do observador na descrição da realidade, está intimamente ligado com uma 

teoria espistemológica que se desenvolveu em conjunto com a cibernética de segunda 

ordem. Trata-se do “construtivismo radical”, termo cunhado em 1974 pelo filósofo, 

professor emérito de psicologia e ciberneticista Ernst von Glasersfeld (1917 - 2010). 

De acordo com Glasersfeld (2005), a palavra “radical” do nome da teoria indica uma 

 
50 Texto original: where equilibrium is obtained when the Eigenbehaviors of one participant generate 

(recursively) those for the other (see, for instance, Appendix Example A 2); where one snake eats the 
tail of the other as if it were its own,and where cognition computes its own cognitions through those of 
the other:here is the origin of ethics. 
51 Texto original: ‘Environment’ appears in three distinct domains: in the domain of the ‘real world’ (W), 

in the domain of ‘cognitive processes’ (C), which provide an organism with an internal representation of 
his surroundings; and in the domain of an organism’s ‘descriptions’ (D) of his world. Environment is the 
triadic relationship E(W,C,D) between these domains. 
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retomada às raízes construtivistas segundo Jean Piaget. (GLASERFELD, 2005, p. 

10). Deste modo, com suas origens no construtivismo52 e seu desenvolvimento ligado 

à cibernética de segunda ordem de von Foerster, o construtivismo radical anuncia dois 

princípios básicos:  

 

[1] “o conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos 
nem por meio da comunicação; o conhecimento é construído 
ativamente pelo sujeito cognitivo” (GLASERSFELD, 1995a, p. 97, 
apud RODRIGUES, 2015, p. 4). 
 
[2] “a função da cognição é adaptável, no sentido biológico do termo, 
tendendo para a adaptação ou viabilidade; a cognição serve a 
organização do mundo experiencial do sujeito, não a descoberta de 
uma realidade ontológica” (GLASERSFELD, 1995a, p. 97, apud 
RODRIGUES, 2015, p. 6-7). 

  

Algumas decorrências destes dois princípios evidenciam distinções 

fundamentais entre a cibernética de primeira e segunda ordem. Uma primeira 

consequência é que a comunicação entre os organismos vivos não pode ser 

modelada como uma transmissão ou transporte de informação de um sistema 

cognitivo para outro. Ao invés, a comunicação deve ser vista como processo de 

construções interpretativas e abstratas decorrentes dos atos cognitivos dos próprios 

observadores em sua interação com o meio e com os outros observadores. Uma outra 

consequência é que o conhecimento não pode ser concebido como uma 

representação de uma realidade externa objetiva ou independente do sujeito 

observador. Concordando com este princípio, Varela afirma que em “contraste com o 

que é comumente assumido, uma descrição, quando cuidadosamente inspecionada, 

revela as propriedades do observador”. (1975, p. 22). Talvez por isso, na ocasião de 

uma palestra sobre “comunicação” e “recursão”, von Foerster afirma a seus ouvintes: 

“No final da minha palestra, vocês poderão não saber nada sobre recursão ou 

comunicação, mas certamente saberão algo sobre mim!” (2002, p. 308).  

 

Em complemento, Rodrigues reforça que:  

 

Ao substituir a noção de “verdade” por “viabilidade”, o construtivismo 
radical torna-se abertamente instrumental, sendo essa uma das suas 
características mais importantes, pois, como afirma von Glasersfeld 

 
52 O construtivismo, enquanto tese epistemológica, não deve ser confundido com “construtivismo 

russo”, o movimento artístico-político iniciado na Rússia na década de 1910. 
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(1995a), não tem a pretensão de ser nem verdadeiro nem falso, como 
as conjecturas metafísicas; quer apenas ser um instrumento 
conceitual que só terá seu valor aferido mediante utilização. 
(RODRIGUES, 2015, p. 6). 

 

Deste modo, seguindo o viés construtivista, um dado conhecimento não pode 

ser avaliado como verdadeiro ou falso, certo ou errado, mas em termos de sua 

viabilidade, verificada por meio das interações e experiências entre os sujeitos, e entre 

estes e o seu ambiente. Para exemplificarmos esta perspectiva, tomemos como 

exemplo a crença passada de que a Terra é plana. Tem-se que este conhecimento se 

mostrou viável para a adaptação do homem em um período passado, mas 

posteriormente veio a se tornar inviável por conta de novas experiências, 

observações, anseios e necessidades. Em paralelo às teorias de viés construtivista, 

pautadas em aspectos mais filosóficos, alguns ciberneticistas, seguindo uma linha de 

pesquisa um pouco mais semelhante a de von Foerster, propuseram uma análise 

fundamentada na biologia, conforme será apresentado adiante. 

 

1.3.2 Biologia da cognição e Autopoise 

 

Os pioneiros trabalhos dos biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco 

J. Varela, colegas de von Foerster, são tidos, frequentemente, como importantes 

contribuições à cibernética de segunda ordem. Estes pesquisadores se interessaram, 

inicialmente, pelo estudo do sistema nervoso e dos fenômenos da percepção, em 

particular. A partir desses primeiros estudos e experiências, chegaram à conclusão de 

que a cognição não pode ser entendida somente por meio do exame do sistema 

nervoso, mas enquanto um fenômeno biológico mais abrangente. É o que estes 

biólogos chamam de “biologia da cognição”, tratando-se de uma perspectiva dual em 

que a função cognitiva é estudada sob um ponto de vista geral (o ser vivo em sua 

totalidade) e sob um ponto de vista particular (o sistema nervoso). (MATURANA e 

VARELA, 1980). Esta ótica remete a hipótese de Piaget () de que haveria, pois, uma 

certa continuidade entre a inteligência e os processos puramente biológicos de 

morfogênese e de adaptação ao meio. (PIAGET, 1970, p. 15). 

 

Sobre o ponto de vista particular da cognição do sistema nervoso, os autores 

se empenharam em diversos assuntos, tais como os processos de representação do 
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conhecimento, os processos de memória e de aprendizagem, a linguagem natural, a 

questão do observador e da observação em função da organização neural, entre 

outros assuntos. Nota-se que este ponto de vista segue uma linha semelhante àquela 

percebida nos trabalhos de von Foerster, embora, muitas vezes, com abordagens 

direferentes.  

 

Já no ponto de vista geral da biologia da cognição, é onde as ideias desses 

biólogos começam realmente a se diferenciar dos trabalhos dos demais ciberneticistas 

de segunda ordem. A base desse ponto de vista pode ser depreendida da seguinte 

afirmação de Maturana e Varela: “os sistemas vivos são sistemas cognitivos e o viver 

como um processo é um processo de cognição. Esta afirmação é válida para todos os 

organismos, com ou sem sistema nervoso” (MATURANA e VARELA, 1980, p. 13). Há 

então, um alargamento da noção de cognição que passa a ser vista, nesta 

perspectiva, como um sistema cuja organização define um domínio de interações no 

qual o sistema pode agir com relevância para a manutenção de si mesmo. Assim, o 

processo de cognição é o próprio comportamento de agir nesse domínio. 

(MATURANA e VARELA, 1980, p. 13). Neste sentido, a cognição (incluindo àquela 

proveniente do sistema nervoso, quando existir) é um mecanismo necessário para a 

circularidade organizacional de qualquer organismo vivo, garantindo a continuidade 

de sua manutenção e se revela por meio de processos auto-referentes como a 

produção e a regulação de si próprio. No caso de organismos com sistema nervoso, 

a cognição se revela, também, por meio de processos auto-referentes como a 

representação das próprias interações com o meio (seres observadores) e, no caso 

dos seres humanos, a representação das próprias representações, permitindo, 

inclusive, a descrição de si próprio, ou seja, a auto-observação (seres auto-

conscientes). 

 

Já que a cognição está intimamente relacionada à organização circular dos 

seres vivos, Maturana e Varela (1980) se empenharam em elaborar uma teoria com o 

objetivo de descrever o que poderia ser, então, a organização mínima dos sistemas 

vivos, isto é, a organização comum a todos eles, qualquer que fosse a natureza de 

seus componentes. Eis que surge a teoria da Autopoise, ou Autopoesis (do grego, 

auto: “próprio”, poeisis: “criação”), buscando captar a essência da organização dos 

seres vivos que torna possível a eles serem unidades autônomas auto-referentes, 
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capazes de auto-produção, autorregulação e de manterem interações com o meio em 

que existem. Ressalta-se que essa teoria, em comformidade com a metodologia da 

cibernética, não se centra nas características materiais dos componentes dos 

sistemas vivos, mas no conjunto de relações que devem existir ou que têm que ser 

satisfeitas para que o “viver” aconteça (MOREIRA, 2004, p. 598).  

 

Desse modo, Maturana e Varela referem-se aos sistemas vivos como 

máquinas. Para eles, “qualquer máquina é um sistema que pode materializar-se diante 

de muitas estruturas diferentes e cuja organização definitória não depende das 

propriedades dos componentes, mas da relação entre eles” (MATURANA e VARELA, 

1997, apud BARRETO, 2011, p. 54). Contudo, há que se diferenciar entre a máquina 

produzida por nós e a máquina entendida como sistema vivo.  A primeira, chamada 

de alopoética, é um sistema organizado que têm como produto do seu funcionamento 

algo diferente da própria máquina, como no caso de um carro. (MATURANA e 

VARELA, 1980). Já a segunda, denominada de máquina autopoética, é um sistema 

organizado (definido como unidade) como uma rede de processos de produção 

(síntese e destruição) de componentes tais que estes componentes:  

 

1. regeneram continuamente a rede que os produz e; 
 

2. constituem o sistema como uma unidade distinguível no domínio 
em que eles existem  

 
(VARELA, 1997, p. 75, apud WEBER e VARELA, 2002, p. 19). 

 

Assim, uma máquina ou sistema autopoético define, continuamente, sua auto-

organização e seus próprios limites, tratando-se, pois, de um sistema homeostático 

que tem sua própria organização como a variável a ser mantida constante. Caso perca 

essa organização, o sistema se desintegra, ou, para utilizar o jargão da biologia, o 

organismo morre. Maturana e Varela (1980) fala de quatro características básicas de 

qualquer máquina autopoética por consequência de sua específica organização auto-

referente. Uma máquina autopóetica é autônoma (por sua auto-organização), possui 

individualidade (por manter constantes a suas regras de auto-organização, conservam 

sua identidade), são definidas como unidade (suas operações internas definem seus 

próprios limites e fronteiras no espaço de sua existência) e não possuem entrada e 

saída (por serem fechadas organizacionalmente). Já as máquinas alopoéticas, “não 
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são autônomas, dependem do observador para possuir identidade, para definir seus 

limites a partir dos seus dispositivos de entrada e saída” (SANTOS, 2013, p. 2287).  

 

Como foi introduzido anteriormente, os sistemas (ou máquinas) autopoéticos 

não têm entrada e saída. Contudo, são suscetíveis à interações com o meio externo 

(incluindo outros sistemas autopoéticos) que os levam a sofrer mudanças estruturais 

internas. As interações que provocam alterações estruturais internas conservando a 

organização autopoética do sistema são tidas como perturbações compatíveis com 

essa organização. Do contrário, são interações destrutivas. (MATURANA e VARELA, 

1995 p. 114). As perturbações compatíveis, quando recorrentes, resultam no que 

Maturana e Varela (Árvore do conhecimento) chamam de acomplamento estrutural 

com o meio. Para eles, “o acoplamento estrutural é sempre mútuo; organismo e meio 

sofrem transformações” (MATURANA e VARELA, 1995, p. 115). Em outras palavras, 

podemos dizer que o acoplamento estrutural é o fenômeno em que o meio promove 

alterações na estrutura dos sistemas e que estes, por sua vez, agem sobre o meio, 

modificando-o, em uma relação circular.  

 

Duas importantes implicações dos processos que envolvem variações nos 

sistemas autopoéticos são a ontogenia e a filogenia. A ontogenia refere-se à história 

das modificações estruturais de uma unidade autopoética desde a sua estrutura 

inicial, sem que a unidade perca a sua organização. Trata-se, portanto, da história de 

adaptação entre a unidade autopoética e o seu meio por uma compatibilidade mútua, 

onde “o meio pode ser visto como um contínuo ‘seletor’ das mudanças estruturais que 

o organismo experimenta em sua ontogenia” (MATURANA e VARELA, 1995, p. 115). 

Já a filogenia está relacionada com a linhagem de unidades autopoéticas geradas 

sequencialmente por relações reprodutivas. As mudanças estruturais engendradas 

nesse processo filogênico constituem a alteração evolutiva, o que Maturana e Varela 

(1995) chamam de deriva natural. Este autor ainda explica que cada linhagem distinta 

“é uma circunstância específica de variações sobre um tema fundamental, que 

acontece numa seqüência ininterrupta de etapas reprodutivas, com manutenção da 

autopoiese e da adaptação” (MATURANA e VARELA, 1995, p. 119). Se as 

configurações estruturais que caracterizam uma determinada linhagem não lhe 

permitir conservar sua organização autopoética, bem como a adaptação que garantia 

a sua continuidade, essa linhagem desaparece. 
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No caso dos seres humanos, a nossa filogenia implicou em alterações 

evolutivas que nos proporcionaram uma cognição peculiar com capacidades como a 

auto-consciência. Contudo, conforme a perspectiva de cognição enquanto processo 

de viver, não podemos considerar a nossa cognição como somente uma atividade do 

sistema nervoso.  A partir do acoplamento estrutural, a nossa cognição se realiza nas 

interações entre o nosso ser (o corpo com suas capacidades sensório-motoras) e o 

meio. Esta ideia aponta para a abordagem atuacionista de Varela et al. que descrevem 

a cognição como ação incorporada, atuação ou enação:  

 

a cognição não é a representação de um mundo preconcebido por 
uma mente preconcebida mas, ao contrário, é a atuação de um mundo 
e de uma mente com base em uma história da diversidade de ações 
desempenhadas por um ser no mundo” (2003, p. 26).  

 

Desta perspectiva, Varela desenvolve sua “neurofenomenologia”, propondo 

que a ação orientada pela percepção faz emergir atos cognitivos dos esquemas 

sensório-motores recorrentes. O que pode ser confirmado quando Varela et al. 

explicam que a enação pode ser entendida a partir de dois pilares, quais sejam: “(1) a 

percepção consiste em ação perceptivamente orientada e (2) as estruturas cognitivas 

emergem dos padrões sensório-motores recorrentes que possibilitam a ação ser 

perceptivamente orientada.” (2003, p. 177). Ao tocarmos em noções como ação, 

interação e percepção, estamos dando os primeiros passos que conduzirão o leitor às 

discussões futuras sobre participação e interatividade em um contexto que serve à 

arte.  

 

1.4 Primeiras confluências entre cibernética e interatividade na arte 

 

Com o desenvolvimento da cibernética, juntamente com o desenrolar de todo 

o contexto histórico que se engendrava desde os primórdios do século XX, o elo entre 

arte e ciência começava a compor uma relação que viria a tornar cada vez mais tênue 

as fronteiras entre esses dois campos. A partir das décadas de 1950 e, principalmente, 

1960, artistas pioneiros como Abraham Palatnik, Nicolas Schöffer, Roy Ascott e Nam 

June Paik passam a encontrar na cibernética elementos para constituir suas obras de 

arte (SHANKEN, 2000). De acordo com Ballard, o curador e historiador de arte Jack 
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Burnham foi um dos que perceberam, naquele período, a possibilidade de relacionar 

as noções sistêmicas da cibernética às práticas artísticas: 

 

Enquanto o sistema é um conceito fundamental da cibernética, o seu 
valor como uma ideia artística reside no seu poder para lidar com 
situações cinéticas, e particularmente com as estruturas conectivas de 
eventos em evolução (BURNHAM, 1968, apud BALLARD, 2013, p. 1). 
 

Para Burnham, a descrição cibernética dos sistemas como “eventos 

relacionais em evolução mediados por feedback, oferecia um conceito desafiador pelo 

qual a arte poderia habitar novos ambientes, novas máquinas e novos materiais” 

(BALLARD, 2013, p. 1). O artista britânico Roy Ascott53, que estava trabalhando com 

ideias de duração e interação na década de 1960, foi um dos que aceitaram os 

desafios engendrados pela cibernética, tendo sido reconhecido não só por suas obras 

artísticas, mas também por sua atividade de pesquisador e teórico de arte. Neste 

domínio, uma de suas contribuições foi a sua visão cibernética da arte. Ascott 

acreditava que a cibernética era a ciência que mais efetivamente podia contribuir com 

o universo artístico: 

 

A ciência como um todo funciona em muitas frentes - muitos campos 
altamente especializados, na verdade, para o artista consultá-los, 
exceto casualmente. A cibernética, no entanto, é essencialmente 
integradora, reunindo muitas ciências diferentes. Ela abrange muitos 
territórios de investigação científica. É uma coordenadora da Ciência, 
como a arte é a coordenadora da experiência. [...] Ela [a cibernética] 
se preocupa com o que as coisas fazem e como as fazem, e com o 
processo dentro do qual elas se comportam. Ela toma uma visão 
dinâmica da vida, não muito diferente da do artista. (ASCOTT, 2003, 
p. 129, tradução nossa).54 

 

Para Ascott, a visão cibernética que moldava a ciência e a tecnologia 

modernas, integrando e conectando diferentes campos de conhecimento e 

aprimorando os sistemas artificiais de controle e comunicação através da 

 
53 Roy Ascott (nascido em 26 de outubro de 1934) é um artista britânico, que trabalha com cibernética 
e telemática, em uma arte tida como tecnoética, com foco no impacto das redes digitais e de 
telecomunicações na consciência. (ROY, 2018, n.p). 
54 Texto original: Science as a whole works on many fronts – too many highly specialised fields, in fact, 

for the artist to consult them all, except casually. Cybernetics however is essentially integrative, drawing 
many disparate sciences together. It ranges over many territories of scientific enquiry. It is a co-ordinator 
of science, as Art is the co-ordinator of experience. [...] It is concerned with what things do, how they do 
them and with the process within which they behave. It takes a dynamic view of life not unlike that of the 
artist. 
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compreensão de processos naturais complexos, podia também encontrar expressão 

e ampliação na arte, “servindo para aumentar sua variedade e vigor” (ASCOTT, 2001, 

p. 103). Observa-se que este artista já reconhecia uma tendência na arte moderna 

daquele tempo que, segundo ele, alinhava-se com a perspectiva cibernética. Tratava-

se do início de uma forma de arte que oferecia um alto grau de inderteminação e que 

permitia uma grande intensidade de participação do espectador. Ascott dizia que essa 

tendência se preocupava em iniciar eventos e em formar conceitos de existência, 

diferentemente da estética determinista de outrora, que estava mais centrada na 

estruturação, ou ‘composição’, dos fatos, dos conceitos da essência das coisas, 

encapsulados em um campo visual factualmente determinado.  Portanto, conforme 

esse pesquisador, a visão da arte havia se deslocado do campo de objetos para o 

campo do comportamento e que sua função se tornara menos descritiva e mais 

intencional (ASCOTT, 2001, p. 97). É o que Ascott chamou de tendência 

comportamental (behavioral tendency) da arte moderna, indicando aproximações com 

a abordagem comportamental da cibernética de Wiener, com sua ênfase nas relações 

das coisas e na intencionalidade dos sistemas. Ainda sobre a tendência da arte 

moderna, Walter Zanini constata que: 

 

Ao environment, preparatório do happening, atividades de uma 
epistemologia do efêmero que se projetaram nas décadas seguintes, 
acrescentaram-se a Body Art, a performance e a Land Art nas décadas 
de 1960-70 [...]. Os valores que emergiram desses movimentos de 
fundamentos conceituais (radicalmente contrários às estéticas 
formalistas vigorantes), quando a interlocução entre autor e 
espectador adquire primazia, se aprofundarão nos sistemas 
complexos das tecnologias eletrônicas e computacionais. (ZANINI, 
2018, p. 202) 

 

Ascott (2001) acrescenta que nesta arte comportamental, espera-se que o 

espectador seja envolvido e que a obra de arte apresente algum comportamento. 

Consequentemente, o artista, o artefato (a obra artística) e o espectador estão todos 

envolvidos em um contexto mais comportamental; O espectador sente-se atraído a 

participar ativamente no ato de criação; é oferecida a ele, através do artefato, “a 

oportunidade de se envolver em comportamento criativo em todos os níveis de 

experiência - física, emocional e conceitual”. (ASCOTT, 2001, p. 97-98). Em suas 

investigações sobre esta perspectiva, Ascott enxerga no conceito de feedback um 

ingrediente circular necessário para enriquecer a relação entre espectador e obra: 
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O princípio básico é o feedback. O sistema Artefato / Observador 
fornece sua própria energia de controle; uma função de uma variável 
de saída (resposta do observador) é atuar como uma variável de 
entrada, o que introduz mais variedade no sistema e leva a mais 
variedade na saída (experiência do observador). (ASCOTT, 2001, p. 
102, tradução nossa).55 

 

E foi justamente a partir do conceito de feedback que muitos outros artistas 

se puseram a enveredar por caminhos cibernéticos na arte. Alguns o fizeram por meio 

de esculturas cinéticas responsivas. Neste sentido, Walter Zanini revela que apesar 

da frequente resistência à introdução do movimento elétrico no objeto artístico, a 

pesquisa para o desenvolvimento de obras de arte com movimento acionados a motor 

foi se engendrando por meio de múltiplas soluções. (ZANINI, 2018, p. 79). Exemplos 

destas soluções podem ser visto em obras de Nicolas Schöffer, Edward Ihnatowicz e 

Gordon Pask, só para citar alguns.  

 

Nicolas Schöffer, que já fazia experimentações com os aspectos de tempo, 

duração e movimento, parece ter sido um dos primeiros artistas a criar esse tipo de 

escultura com cinetismo eletro-mecânico. Em sua obra de 1956, CYSP I (um acrônimo 

que junta as duas primeiras letras das palavras "CYbernetic" e "SPatiodynamic"), 

Figura 10, o artista se inspira na ideia de ciclos de feedback para criar uma escultura 

cinética programada de forma a monitorar eletronicamente o ambiente e a responder 

aos estímulos externos por meio de movimentos em sua estrutura, “envolvendo 

ativamente o espectador na experiência temporal do trabalho” (SHANKEN, 2000, p. 

7). 

 

 
55 Texto original: The basic principle is feedback. The system Artifact/Observer furnishes its own 

controlling energy; a function of an output variable (observer response) is to act as an input variable, 
which introduces more variety into the system and leads to more variety in the output (observer's 
experience). 
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Figura 10: CYSP I (1956), de Nicolas Schöffer, considerada a primeira escultura cibernética 
Fonte: Artsy56 

 

O polonês Edward Ihnatowicz, por sua vez, desenvolveu as esculturas SAM 

(Sound Activated Mobile - 1968) e Senster (1970). A primeira (Figura 11), com 

aparência de um ser vertebrado, utilizava-se de quatro microfones e um circuito 

eletrônico para reconhecer a direção de onde os sons do ambiente se originavam. 

Uma vez captado algum som, a criatura se rotacionava e se inclinava, por meio de 

mecanismo hidráulico, em direção à origem do som. A segunda escultura (Figura 12) 

era maior e mais complexa. Além de ser responsiva ao som ambiente, tinha uma 

movimentação mais dinâmica e era sensível aos movimentos dos espectadores. 

Enquanto sons ambientes e movimentos dos participantes, até um certo limite de 

intensidade, atraíam a criatura, ruídos altos e ações corporais rápidas causavam 

movimentos de recuo da estrutura móvel. 

 
56 Disponível em: https://www.artsy.net/artwork/nicolas-schoffer-cysp-1-in-the-streets-of-paris-place-de-

la-concorde. Acesso em: 17 jun. 2018. 

https://www.artsy.net/artwork/nicolas-schoffer-cysp-1-in-the-streets-of-paris-place-de-la-concorde
https://www.artsy.net/artwork/nicolas-schoffer-cysp-1-in-the-streets-of-paris-place-de-la-concorde
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Figura 11: SAM (1968), de Edward Ihnatowicz 
Fonte: Senster57 
 

 

 

Figura 12: Senster (1970), de Edward Ihnatowicz 
Fonte: Senster58 

 
57 Disponível em: http://www.senster.com/ihnatowicz/SAM/sam-now01-lrg.jpg. Acesso em: 17 jun. 

2018. 
58 Disponível em:  http://www.senster.com/ihnatowicz/senster/sensterphotos/senster9-lrg.jpg. Acesso 

em: 17 jun. 2018. 
 

http://www.senster.com/ihnatowicz/SAM/sam-now01-lrg.jpg
http://www.senster.com/ihnatowicz/senster/sensterphotos/senster9-lrg.jpg
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As interrelações em um trabalho de arte participativa são vistas por Ascott 

(2001) como um sistema auto-organizado composto por dois fatores controladores. 

De um lado, o espectador (participante); do outro, a obra artística, que, geralmente, 

não se encontra em um estado homeostático (ASCOTT, 2001). Assim, conforme este 

autor, enquanto que na estética determinística de antes predominavam a ordem e a 

certeza, a forma participativa da arte tendia à entropia e a indeterminação, onde, “ao 

contrário da Arte Clássica, não há nenhum ponto no qual se possa dizer que [o 

artefato] chegou a uma forma final” (ASCOTT, 2001, p. 99). Estas características, 

embora possam ser percebidas em certo grau nas esculturas cibernéticas já citadas, 

ficam mais evidenciadas na obra Colloquy of Mobiles (1968) do educador, psicólogo 

e ciberneticista Gordon Pask.  

 

 

Figura 13: Colloquy of Mobiles (1968) – Gordon Pask 
Fonte: Medien Kunst Netz59 

 

Neste trabalho (Figura 13), cinco esculturas móveis (os mobiles) com 

capacidade de rotação e suspensas pelo teto, comunicam entre si por meio de luz e 

som. Dentre os mobiles, os dois ao centro são tidos como machos e os três maiores 

 
59 Disponível em: http://www.medienkunstnetz.de/works/colloquy-of-mobiles/images/2/. Acesso em: 10 

Jul. 2018. 

http://www.medienkunstnetz.de/works/colloquy-of-mobiles/images/2/
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que circundam os machos, são tidos como fêmeas. Após um período de inatividade, 

as fêmeas (feitas de fibra de vidro) começam a brilhar mais intensamente e os machos 

emitem um raio de luz. Quando o raio de luz incide no espelho da fêmea, por meio da 

rotação desse espelho ela tenta desviar o raio de volta para os sensores de luz 

suspensos acima e abaixo do corpo de alumínio do macho. O objetivo da comunicação 

é atingir esse momento de “satisfação”. Para tanto, os mobiles aprendem, através de 

processamentos computacionais, a otimizar seu comportamento até o ponto em que 

esse estado possa ser alcançado com o menor uso possível de energia. Os 

espectadores, por sua vez, podem assumir os papéis dos mobiles com a ajuda de 

lanternas e espelhos para influenciar o processo de aprendizagem. (ROSEN, 2018). 

Diante deste processo de interação interna envolvendo aprendizagem e autonomia de 

máquina, somado à possibilidade de interação com os participantes, torna-se visível 

a imprevisibilidade e entropia desta obra, da qual não há como se falar em uma forma 

final definitiva, já que a experiência se dá muito mais nos âmbitos da ação ativa e dos 

eventos. Enquantos que nas outras esculturas cibernéticas citadas, podemos notar 

uma noção de feedback muito mais pautada numa relação de estímulo e resposta, 

algo característico da cibernética de primeira ordem, Pask preferiu, em Colloquy of 

Mobiles, enfatizar a ideia de conversação, representada pela aprendizagem do 

sistema mediante interações, um conceito extraído de sua teoria cibernética (teoria da 

conversação) em que busca explicar como as interações levam à “construção de 

conhecimento”, portanto, uma teoria de segunda ordem.  

 

No Brasil, mesmo com os escassos investimentos em recursos tecnológicos, 

alguns artistas também se propuseram a seguir por caminhos não convencionais, para 

a época, buscando convergir arte e cibernética. Como revela Zanini, Abraham Palatnik 

é o primeiro nome a se pensar quando nos remetemos aos primeiros tempos da arte 

tecnológica no país. (ZANINI, 2018, p. 280). Com uma formação educacional que 

incluiu física, matemática, mecânica de motores e arte, Palatnik passou do suporte 

tradicional da pintura para a experimentação com tecnologia, buscando novas formas 

de expressão: 

 

[Almir Mavignier], na época monitor do serviço de tratamento de 
esquizofrênicos através da arte [...], possibilitou a visita de Palatinik ao 
ateliê destinado aos trabalhos dos pacientes. algo que o desconcertou. 
Ao comparar o que chama de estímulos externos de suas 
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representações a essas manifestações do inconsciente, Palatnik 
estimou como vão qualquer esforço de alcançar níveis da mesma 
expressividade. Pensou em abandonar a pintura. Nesse estado de 
espírito, ouviu Mário Pedrosa, que tentou dissuadi-lo do propósito, 
sugerindo outras soluções para a criação da forma e orientando-o em 
leituras em torno da gestalt e da cibernética. Desse diálogo, afirma 
Palatnik, nasceria a tentativa de fazer confluir suas experiências em 
tecnologia e arte. (ZANINI, 2018, p. 280). 

 

Palatnik dá início à essa nova fase ao buscar uma combinação de luzes, 

utilizando elementos da física, matemática e eletricidade, dando vida luminocinética a 

aparelhos os quais o crítico Mário Pedrosa denominou por Cinecromáticos. Sobre o 

primeiro destes aparelhos, chamado Azul e roxo em primeiro movimento, Luiz Camilo 

Osorio, crítico de arte e curador, revela: 

 

Seu aparelho cinecromático, apresentado na primeira Bienal de São 
Paulo em 1951, introduziu o movimento através de uma engenhosa 
composição de luzes, programada para funcionar segundo uma ordem 
e um ritmo pré-fixados por um pequeno motor. Uma espécie de acaso 
controlado definia o acender e o apagar das luzes, que criavam efeitos 
cromáticos na superfície de uma tela que cobria a caixa onde 
lâmpadas – coloridas à mão àquela época - se instalavam. (VER, 
2017, p. 14) 

 

  
 
Figura 14: aparelho Cinecromático (1955), de Abraham Palatnik 
Madeira, metal, tecido sintético, lâmpadas e motor / 122 x 74,5 x 20 cm 
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras60 

 
60 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5971/aparelho-cinecromatico. Acesso em: 

07 Jul. 2019. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5971/aparelho-cinecromatico
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Zanini (2018) nos conta que Palatnik conseguiu resultados relevantes ao 

introduzir luzes em movimento eletromecânico no espaço estático das artes plásticas 

e que continuaria a construir seus Cinecromáticos anos afora (Figura 14), enquanto 

se diversificava com outros tipos de trabalhos como os seus Objetos Cinéticos (Figura 

15). Sobre estes, Felipe Scovino, professor e pesquisador em artes, conta-nos que se 

trata de esculturas capazes de criar uma forma no espaço pelo movimento, 

confundindo e ampliando as fronteiras que se tornavam fluidas, entre pintura e 

escultura. Scovino, ainda, destaca que essas fronteiras se tornavam ainda mais 

elásticas considerando que Palatnik incluía, também, o som como elemento de sua 

obra, destacando a ligação da sua pesquisa com outros meios, o que, de acordo com 

o pesquisador, permite que vislumbremos que tanto a pintura quanto a escultura 

alcançavam novos territórios, além de uma interpretação muito conservadora sobre 

os seus parâmetros. (SCOVINO, 2017, p. 22). Pensando neste alargamento da pintura 

e da escultura como suportes nos Objetos Cinéticos de Palatnik, Scovino reflete que: 

 

não é essencial que a forma pareça sólida, pelo contrário, o artista está 
interessado na dissolução da imagem (e por conseguinte do som) no 
espaço. Em especial nos Objetos cinéticos, há um som próximo – 
baixo, porém intermitente – de um relógio que demarca essa 
experiência de encantamento que os objetos produzem no espectador 
e ao mesmo tempo delimita a fronteira cada vez mais fluida entre o 
tempo mecânico e o tempo duração. (SCOVINO, 2017, p. 22). 

 

 

Figura 15: Objeto Cinético (1964), de Abraham Palatnik.  
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras61 

 
61 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35066/objeto-cinetico. Acesso em: 05 Jul. 

2019. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35066/objeto-cinetico
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Assim, observa-se que as esculturas cinéticas automáticas de artistas como 

Palatnik e Schoffer, trouxeram à tona possibilidades de experimentação conjunta de 

diferentes técnicas (pintura, escultura e eletromecânica) com diferentes dimensões 

(espacial, temporal, cinética e sonora) em uma mesma obra. Retomando ao contexto 

europeu, Shanken revela que no final da década de 1960, com a chegada dos 

equipamentos de vídeo ao mercado de consumidor, os efeitos visuais de feedback 

eletrônico por vídeo, paralelamente às esculturas cinéticas, tornaram-se o foco de 

pesquisa de muitos artistas (2000, p. 7). Em algumas dessas obras, como as 

videoinstalações Iris (1968) e Contact: A Cybernetic Sculpture (1969), de Les Levine, 

bem como Wipe Cycle (1969), considerada sucessora das duas primeiras, de Frank 

Gillette e Ira Schneider, “câmeras de vídeo capturavam várias imagens dos 

espectadores as quais eram realimentadas, frequentemente com atrasos de tempo ou 

outras distorções, em um banco de monitores” (SHANKEN, 2000, p. 7, tradução 

nossa).62 

 

 

Figura 16: Wipe Cycle (1969), de Frank Gillette e Ira Schneider 
Fonte: FRANKGILLETTE63 

 
62 Texto original: video cameras captured various images of viewers, which were fed-back, often with 

time-delays or other distortions, onto a bank of monitors. 
63 Disponível em: https://www.frankgillette.com/wipe-cycle. Acesso em: 05 Jul. 2018. 

https://www.frankgillette.com/wipe-cycle
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Sobre a obra Wipe Cycle (Figura 16), Schneider explica: 

 

A função mais importante do Wipe Cycle [...] foi a de integrar o público 
à informação. Era um sistema de feedback ao vivo que permitia ao 
espectador em seu ambiente ver-se não apenas agora no tempo e no 
espaço, mas também oito segundos atrás e dezesseis segundos atrás. 
Além disso, o participante assistia imagens de transmissão padrão 
alternando com sua própria imagem atrasada / ao vivo. E também 
duas fitas programadas do tipo colagem, variando de uma captura da 
terra, para o espaço sideral, para vacas pastando e uma cena de 
banheira com 'movimentos de pele'. (SCHNEIDER apud 
YOUNGBLOOD, 1970, tradução nossa).64 

 

A norte-americana Marita Sturken, professora e pesquisadora de cultura 

visual, complementa dizendo que “Wipe Cycle foi uma das primeiras instalações de 

vídeo a envolver o espectador em uma função ativa na tela” e que “sua correlação 

entre a imagem do espectador e imagens de broadcast enfatizou a relação do 

indivíduo com a informação” (1984, p. 7, tradução nossa).65 Percebe-se, portanto, 

nesse tipo de obra, uma utilização do conceito de feedback em que são constatados 

aspectos embrionários da cibernética de segunda ordem. Contudo, ao invés das 

noções de aprendizagem, autonomia e conversação utilizadas por Pask em Colloquy 

of Mobiles, as videoinstalações como Wipe Cycle enfatizavam a questão da auto-

referência nas dimensões temporais e espaciais, bem como as relações dos sujeitos 

com os processos de recepção de informação nos meios televisivos, tidos 

tradicionalmente como passivos. 

 

Alguns dos trabalhos já citados aqui, juntos a muitos outros não citados, foram 

apresentados na exibição internacional Cybernetic Serendipity (Figura 17) que 

aconteceu em Londres no ano de 1968, sendo levada, em seguida, para Washington, 

DC e São Francisco entre 1969-70.  

 

 
64 Texto original: The most important function of Wipe Cycle [...] was to integrate the audience into the 

information. It was a live feedback system which enabled the viewer standing within its environment to 
see himself not only now in time and space, but also eight seconds ago and sixteen seconds ago. In 
addition he saw standard broadcast images alternating with his own delayed/live image. And also two 
collage-type programmed tapes, ranging from a shot of the earth, to outer space, to cows grazing, and 
a 'skin flick' bathtub scene. 
65 Texto original: Wipe Cycle was one of the first video installations to involve the viewer in an active role 

on the screen; it provided an element of surprise and its correlation between the viewer's image and 
broadcast imagery emphasized the individual's relationship to information. 
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Figura 17: Cybernetic Serendipity (1968)  
Fonte: Pinterest66 e Medien Kunst Netz67 

 

Com curadoria de Jasia Reichardt, a exibição reuniu trabalhos de arte 

cibernética produzidos não só por artistas, mas também por cientistas e engenheiros 

daquela época, muitas vezes, em parceria uns com os outros. Sobre os dispositivos 

utilizados na composição dos trabalhos, Reichardt ressalta o aspecto de 

realimentação e os compara ao termostato: 

 

Um dispositivo cibernético responde a estímulos externos e, por sua 
vez, afeta o ambiente externo, como um termostato que responde ao 
frio de uma sala ao ligar o aquecimento e alterar a temperatura. Esse 
processo é chamado de feedback. As exposições à mostra são 
produzidas com um dispositivo cibernético (computador) ou são 
dispositivos cibernéticos em si. Eles reagem a algo no ambiente, seja 
humano ou máquina, e em resposta produzem som, luz ou movimento 
(REICHARDT, 2018, n.p, tradução nossa).68 

 

Por sua grande repercussão, Cybernetic Serendipity difundiu a ideia de se unir 

a cibernética com a arte (SHANKEN, 2000) e, muito embora o termo interatividade só 

tenha vindo a ser firmado após o barateamento e a popularização dos computadores 

digitais a partir da década de 1980, muitos desses pioneiros trabalhos das décadas 

 
66 Disponível em: https://br.pinterest.com/source/cyberneticserendipity.net/. Acesso em: 10 jul. 2018. 
67 Disponível em: http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/serendipity/images/5/. Acesso em: 10 jul. 

2018. 
68 Texto original: A cybernetic device responds to stimulus from outside and in turn affects external 

environment, like a thermostat which responds to the coldness of a room by switching on the heating 
and thereby altering the temperature. This process is called feedback. Exhibits in the show are either 
produced with a cybernetic device (computer) or are cybernetic devices in themselves. They react to 
something in the environment, either human or machine, and in response produce either sound, light or 
movement. 

https://br.pinterest.com/source/cyberneticserendipity.net/
http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/serendipity/images/5/


75 
 

de 1950 a 70, buscando convergir cibernética e arte, já ensaiavam os primeiros passos 

da interatividade na arte tecnológica, com suas origens inseridas em um contexto 

maior de uma tendência participativa da arte. Seguindo adiante no tempo, observa-se 

o contínuo desenvolvimento e a crescente propagação dos dispositivos cibernéticos 

com suas novas possibilidades técnicas para a interação máquina – humano. Com a 

adoção cada vez mais frequente destes dispostivos por artistas, cientistas, designers 

e outros profissionais, questões teóricas sobre a interatividade começam a ser cada 

vez mais discutidas por pesquisadores de diversas áreas.  a exemplo de Edmond 

Couchot, Roy Ascott, Lev Manovich, entre outros.  Alguns dos aspectos da 

interatividade – relevantes para esta pesquisa – serão tratados no próximo capítulo. 
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2 PARTICIPAÇÃO E INTERATIVIDADE 

 

2.1 Graus de abertura da obra de arte à recepção 

 

Em seu artigo “Arte e interatividade: autor-obra-recepção”, Julio Plaza69 - 

artista, pesquisador e professor, coloca que: 

 

[...] é necessário fazer um levantamento conceitual das interfaces, 
tendências e dispositivos que se situam na linha de raciocínio da 
inclusão do espectador na obra de arte, que ao que tudo indica - segue 
esta linha de percurso: participação passiva (contemplação, 
percepção, imaginação, evocação etc.), participação ativa 
(exploração, manipulação do objeto artístico, intervenção, modificação 
da obra pelo espectador), participação perceptiva (arte cinética) e 
interatividade, como relação recíproca entre o usuário e um sistema 
inteligente. (PLAZA, 2003, p. 10) 

 

Ademais, ao levantar as tendências de inclusão do espectador na obra de 

arte, Plaza emprega o conceito de “abertura da obra de arte à recepção” e indica que 

tal abertura está relacionada à três fases produtivas da arte, correspondentes a três 

graus de abertura desenvolvidos no decorrer histórico. O pesquisador explica que a 

noção de poética como programa operacional proposto pelo artista corresponde ao 

projeto de formação de determinada obra, já a participação do observador, de acordo 

com pesquisador, pode ser equacionada a partir desses graus de abertura à recepção. 

(PLAZA, 2003, p.11).  

 

Julio Plaza explica que no primeiro grau, tem-se as obras artesanais - o que 

ele classifica como imagens de primeira geração. Neste contexto, o autor cita o 

conceito de Obra Aberta de Umberto Eco como representante da abertura de primeiro 

grau, pois “remete à polissemia, à ambiguidade, à multiplicidade de leituras e à riqueza 

de sentido”. (PLAZA, 2003, p. 9). Essa primeira fase pode ser bem percebida nos 

vários campos da arte a partir dos anos de 1920 até a década de 1960. 

 
69 Julio Plaza González (Madrid, Espanha, 1938 - São Paulo, Brasil, 2003), artista intermídia, 

pesquisador, escritor, curador, professor e pioneiro no desenvolvimento tecnológico das artes, 
trabalhando com novos suportes e mídias. Depois de viver em Paris e San Juan, Porto Rico, radica-se 
em São Paulo em 1973. Foi professor titular do Departamento de Artes Plásticas da Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), da Fundação Armando Álvares 
Penteado (Faap), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e da Universidade de 
Campinas (Unicamp). (JULIO, 2019, n.p). 
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O segundo grau refere-se a fase industrial (imagens de segunda geração). 

Conforme Plaza, a “abertura de segundo grau da obra se identifica com as alterações 

estruturais e temáticas que incorporam o espectador de forma mais ou menos radical”. 

(2003, p. 9). O autor segue dizendo que se trata da chamada “arte de participação”, 

em que os processos de manipulação e de interação física com a obra vem 

acrescentar atos de liberdade sobre a mesma e tem por objetivo aproximar criador e 

espectador. Plaza afirma, ainda, que “na participação ativa o espectador se vê 

induzido à manipulação e exploração do objeto artístico ou de seu espaço” (2003, p. 

14). Essas propostas se deram principalmente na década de 1960 e envolveram 

vários campos das artes: 

 

Esta tendência invoca as artes: o teatro (Living Theater), a música 
experimental (J. Cage, K. Stockhausen, H. Pousseur, P. Boulez), a 
dança (M. Cunninham). Inclui também a obra aberta como 
participação de segundo grau (manipulação de elementos plásticos - 
Calder, Soto, L. Clark), penetráveis (onde o espectador penetra ou 
veste objetos: parangolés de Hélio Oiticica) ou ambientes (Soto). Lygia 
Clark: "No meu trabalho, se o espectador não se propõe a fazer a 
experiência, a obra não existe". (PLAZA, 2003, p. 14) 

 
A partir dos processos proporcionados pela interatividade tecnológica, na 

relação “homem-máquina”, entra em cena a “abertura de terceiro grau”, 

compreendendo a fase das Imagens de Terceira Geração (eletro-eletrônicas). Sobre 

essa transição, Plaza comenta: 

 

Ao participacionismo artístico sucedem as artes interativas e a 
participação pela interatividade, só que, desta vez, há a inclusão do 
dado novo: a questão das interfaces técnicas com a noção de 
programa. As noções de interação, interatividade e 
multisensorialidade intersectam-se e retroalimentam as relações entre 
arte e tecnologia. A exploração artística destes dados perceptuais, 
cognitivos e interativos está começando. A arte das telecomunicações, 
a telepresença e mundos virtuais partilhados, a criação compartilhada, 
a arte em rede (herdeira da mail-art) problematizam os câmbios sócio-
culturais relacionados com o progresso tecnológico. (PLAZA, 2003, p. 
17) 

 

Dando prosseguimento, Plaza ressalta que o conceito de interatividade só 

veio tomar uma forma cultural mais definitiva com a ascenção das artes da 

telepresença e das redes telemáticas, nos anos de 1980. Mas é a partir de meados 
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da década de 1990 que o termo “arte interativa”70 começa a se difundir, conforme 

sustenta o autor. Em complemento, Plaza afirma que “a interatividade não é apenas 

uma comodidade técnica e funcional; ela implica física, psicológica e sensivelmente o 

espectador em uma prática de transformação.” (2003, p. 20), prática esta, possibilitada 

pela noção de programa, onde a relação espectador – máquina é intermediada pela 

execução de um código programado para estabelecer o diálogo interativo. 

 

Neste ponto, achamos relevante apontar que existem críticas as 

classificações especificadas por Plaza (2003), como as de Rogério Salatini de 

Almeida, artista e pesquisador paulista, quando discorre que: 

 

Não seria propício afirmar que uma obra figurativa teria menor grau de 
abertura do que uma obra cinética, pelo que, ainda no tempo, 
evolutivamente, obras figurativas permanecem, transfigurando suas 
múltiplas possibilidades de significados em relação ao nível de 
complexidade de seu ambiente. Tampouco seria útil, podendo tender 
ao equívoco, ao próprio sistema da arte, classificar obras por 
características da relação estabelecida entre estas e seus 
espectadores, e (des)medir, valendo-se de uma leitura de matriz 
genérica, o nível de abertura dessa relação. São essas relações que 
se alteram evolutivamente, de corpo/contexto a corpo/ contexto, e não 
as próprias obras em si, as quais sequer podemos tomar como 
sistemas isolados, por impossibilidade ontológica, como bem nos 
demonstra o professor Vieira, em uma realidade que não abarca 
fenomenologicamente esta ideia de “coisa em si”. (ALMEIDA, 2017, 
120) 

 

Contudo, torna-se importante ressaltar que ao falarmos nesses graus 

imaginados por Plaza, não pretendemos, e acreditamos que nem o autor pretendia, 

quantificar ou qualificar fruição ou recepção, já que são aspectos subjetivos do lado 

do espectador e que não podem ser mensurados em termos objetivos como as 

classificações de Plaza. Para nós, o que a classificação desses graus busca 

 
70 A arte interativa é “uma forma de arte dinâmica que responde ao seu público e / ou ambiente. Ao 

contrário das formas de arte tradicionais, onde a interação do espectador é principalmente um evento 
mental – da ordem da recepção – a arte interativa permite diferentes tipos de navegação, montagem 
ou participação na obra de arte. Arte interativa que vai muito além da atividade puramente psicológica. 
As instalações artísticas interativas geralmente são computadorizadas e usam sensores, que medem 
eventos como temperatura, movimento, proximidade, fenômenos meteorológicos que o autor 
programou para obter respostas ou reações particulares. Nas obras de arte interativas, o público e a 
máquina trabalham ou trabalham juntos em um diálogo que produz uma obra de arte única em tempo 
real”. (ARTE, 2019, n.p). Dada a predominância de utilização de elementos computacionais e 
eletrôncios nas instalações de arte interativa, esta pode ser vista como uma das formas de expressão 
dentro do contexto maior da arte tecnológica. 
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representar são mudanças marcantes no sistema da arte - influenciado pelo universo 

maior da sociedade em que se insere - que interferem nas práticas dos próprios 

artistas, conduzindo-os a criar novas propostas de participação do espectador, com 

as possibilidades técnicas e poéticas de que se dispõem. A isso referimo-nos como 

abertura da obra de arte à recepção. Assim, um artista que vai a uma bienal expor sua 

série fotográfica, já previu qual o tipo de participação que o público provalmente vai 

engendrar, enquanto na exposição de uma instalação de arte tecnológica interativa, o 

autor da obra entende que muito provavelmente haverá determinados tipos de 

interações entre homem – máquina que se distinguem de outros tipos, como o da 

relação contemplativa. Não cabe aqui, por tanto, pensar em categorias de níveis de 

recepção, fruição ou de experiência do espectador com a obra.  

 

Ressaltamos, por fim, que aquilo que Plaza define como participação passiva, 

onde, supostamente, o espectador não exercerceria um papel ativo no processo de 

interação com a obra de arte, vemos aqui com cautela. A rigor, é impossível afirmar 

que a atividade contemplativa de um espectador se configure, ou já tenha alguma vez 

se configurado, como um mecanismo passivo, já que existe aí uma ação interpretativa, 

um exercício hermenêutico que implica em um papel ativo do receptor no processo 

comunicacional. (ROCHA, 2018b, p. 104). De toda forma, a participação ativa a qual 

Plaza parece se referir, diz respeito à experiências mais pautadas em sensações 

multissensoriais, onde a estética se define muito mais pelo próprio processo de 

participação com a obra do que pelas atividades de percepção e cognição daquilo que 

a obra parece representar, como um produto final. Ademais, lembrando Cleomar 

Rocha, podemos dizer que as classificações ou, como ele chama, os exercícios 

taxionômicos, sempre padecem de uma certa imprecisão, mas alimentam e dão forma 

“a uma visada analítica, servindo para melhor compreender o objeto de estudo, 

sempre que tais classificações soem como modo de organização ou critério basilar 

para tal”. (ROCHA, 2016, p. 53). Diante do que foi exposto, salientamos que, no 

decorrer desta pesquisa, tivemos em mente estas reflexões e empenhamo-nos em 

nos pautar nas classificações de Plaza (2003) sem, no entanto, abrir mão de críticas 

e complementações sempre que julgamos necessário. 
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2.2 Primeira e segunda interatividade 

 

Se, por um lado, Plaza (2003) reflete sobre aspectos relacionados a 

evolução71 da participação do espectador / interator, de acordo com mudanças de 

ordem tecnológica e de uma ordem mais ampla – a do sistema global na qual a arte 

está inserida, por outro lado, Edmond Couchot, Marie-Hélène Tramus e Michel Bret, 

ao analisarem a evolução de processos de modelagem utilizados na construção de 

imagens da terceira geração,  percebem o surgimento, a partir de 1970, de algoritmos 

que seguem uma lógica bastante distinta da que se via até então. Ao identificar as 

características gerais que distinguiam esses novos algoritmos dos anteriores, Couchot 

et al. (2003) falam de duas ordens de interatividade, nomeadas por eles de primeira 

interatividade e segunda interatividade em analogia à primeira e à segunda 

cibernética. Assim, infere-se que a primeira interatividade traz pararelos conceituais 

mais próximos com a cibernética de primeira ordem, enquanto a segunda 

interatividade é mais bem explicada a partir de aspectos da cibernética de segunda 

ordem, o que Couchot et al. explicam da seguinte maneira: 

 

A interatividade atingiu uma etapa superior em complexidade e 
autonomia. Nesse sentido, ela segue a evolução da cibernética. 
Enquanto a “primeira cibernética” se perguntava mais sobre as noções 
de controle e de comunicação (no animal e na máquina) e de 
informação, a segunda cibernética se interroga preferencialmente 
sobre as noções de auto-organização, sobre estruturas emergentes, 
redes, questões de adaptação e de evolução. De uma maneira 
análoga, enquanto a primeira interatividade se interessava pelas 
interações entre o computador e o homem, num modelo estímulo-
resposta ou ação-reação, a segunda se interessa mais pela ação 
enquanto guiada pela percepção, pela corporeidade e pelos processos 
sensório-motores, pela autonomia (ou pela “autopoïèse”). [...]. Pouco 
a pouco, o computador é dotado de propriedades que são em geral 
características dos seres vivos e inteligentes. O diálogo do homem e 
da máquina torna-se mais afinado. (COUCHOT et al., 2003, p. 32). 

 

Em Couchot (2009), podemos comparar, lado a lado, essas características 

marcantes de cada uma das duas ordens da cibernética e da interatividade (Quadro 

2): 

 

 
71 O termo evolução, aqui, não deve ser interpretado no sentido de aperfeiçoamento, em que o novo é 

tido como melhor do que antigo. Ao invés, trata-se tão somente do processo por meio do qual algo se 
modifica ao longo do tempo. 
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PRIMEIRA CIBERNÉTICA PRIMEIRA INTERATIVIDADE 

controle e comunicação no animal e na 

máquina 

relação entre homem e máquina pelo 

modelo reflexivo (estímulo-resposta) ou 

ação-reação retroação, homeostase 

informação 

SEGUNDA CIBERNÉTICA SEGUNDA INTERATIVIDADE 

cognição ação / percepção 

auto-organização processos sensório-motores 

estruturas emergentes incorporação 

redes autopoiesis 

adaptação  

evolução  

Quadro 2: características marcantes das duas ordens da cibernética e da interatividade 
Fonte: Coucht (2009, p. 402) 

 

Para não ficarmos só nos conceitos, um exemplo corriqueiro de primeira 

interatividade que podemos facilmente identificar, está na relação usuário – máquina 

percebida na maioria dos jogos eletrônicos de computador ou consoles de video 

game. O jogador, em seus pressionamentos de teclas (os estímulos ou as ações, 

como “cutucões”), vê os resultados acontecerem imediatamente na tela (as respostas 

ou as reações aos cutucões), que pode ser um herói desferindo golpes no inimigo a 

cada comando acionado pelo jogador. Neste caso, o corpo do interator é subjugado a 

um papel secundário e a máquina age como se fosse uma extensão do próprio 

usuário. Observa-se, assim, que o sistema se limita a receber os dados de quais teclas 

foram pressionadas sem, no entanto, reconhecer algo inerente do interator, enquanto 

ser vivo com seu corpo e processos sensório-motores. 

 

Como exemplo de segunda interatividade, ainda aproveitando o mundo dos 

jogos eletrônicos, podemos lembrar de jogos que reconhecem gestos corporais do 
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interator, captados por sensores como o Kinect72, para, então, provocar as ações de 

seus personagens digitais. Assim, o interator deixa de ser acionador de teclas (os 

cutucões), e passa a usar o seu corporal para estabelecer comunicação com a 

máquina. Deste modo, estamos diante de uma perspectiva de segunda ordem, em 

que o sistema passa a realizar processamentos avançados de visão computacional e, 

até mesmo, de inteligência artificial, para reconhecer o corpo do interator e distinguir 

atributos dele, como a sua posição e distância. Estes processamentos se dão por meio 

de algoritmos que, como dizem Couchot et al., “inspiram-se em modelos provenientes 

das ciências cognitivas” (2003, p. 27). Por esta razão, podemos dizer que se trata de 

uma relação de ação / percepção ao invés de ação / reação. 

 

Couchot et al. (2003) ainda explicam que a interatividade não se limita às 

conversas entre “interator – máquina”, o que eles chamam de interatividade exógena. 

Os autores revelam a existência de uma interatividade endógena, consistindo nas 

interações que acontecem no contexto interno da máquina e que regulam “o diálogo 

dos objetos virtuais entre eles, quer sejam bi ou tridimensionais, abstratos ou de 

aparência realista” (2003, p. 28-29). Ressalta-se que um sistema interativo pode 

mesclar interatividade exógena e endógena, pois, como ainda afirmam Couchot et al., 

“a combinação das duas possibilidades enriquece, com efeito, consideravelmente o 

diálogo” (2003, p. 34). Neste ponto, cabe salientar que dada a forma como o termo 

interatividade se popularizou, quando se diz que uma obra é interativa, significa que 

ela possibilita uma interatividade exógena, ou seja, aquela que se dá entre interator e 

máquina. Do mesmo modo, quando falamos de primeira ou de segunda interatividade, 

estamos nos referindo a uma interatividade exógena de primeira ou de segunda 

ordem, respectivamente.  

 

Com relação à interatividade endógena, embora Couchot et al. (2003) tratem 

apenas dos aspectos de segunda ordem desse tipo de interação, acredito que 

podemos pensar, também, em uma interatividade endógena de primeira ordem. Neste 

caso, a interatividade entre os objetos virtuais decorre de uma relação do tipo ação / 

 
72 O Kinect, desenvolvido pela Microsoft junto com a empresa Prime Sense, é um sensor de movimento 

capaz de permitir aos jogadores interagir com os jogos eletrônicos sem a necessidade de ter em mãos 
um controle/joystick. Para tanto, o dispositivo possui componentes como câmera e sensor de 
profundidade (infra vermelho) que permitem o escaneamento do ambiente a sua volta em três 
dimensões e detecta 48 pontos de articulação do nosso corpo. 
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reação, possibilitada por algoritmos de primeira ordem, desprovidos das 

complexidades de segunda ordem que remetem aos seres vivos e ao próprio 

observador do sistema. Esta perspectiva endógena de primeira ordem pode ser 

verificada no exemplo da Figura 18, o qual ilustra um cenário bidimensional onde um 

objeto circular, que se desloca em um determinado sentido, de repente alcança uma 

barreira lateral e interage com ela em uma perspectiva de colisão, indicando uma 

rudimentar simulação física em 2D criada a partir de algoritmos típicos de primeira 

ordem que, neste caso, coletam informações como localização e velocidade, os inputs 

dos objetos virtuais em questão, para então poderem realizar os feedbacks que, em 

última instância, geram as interações esperadas por quem programou o sistema. 

 

 

Figura 18: exemplo de interatividade endógena de primeira ordem 
Fonte: Wilder Fioramonte, 2019 

 

Já no caso da interatividade endógena de segunda ordem, a comunicação 

entre os objetos internos ao sistema se dá numa perspectiva de ação / percepção, por 

meio de algoritmos inspirados na cognição, genética, autopoiese, entre outras 

características de ordem superior dos seres vivos - aquelas que os distinguem dos 



84 
 

objetos e elementos inanimados como as rochas, o ar, as máquinas alopoéticas etc. 

Deste modo, ao compararmos as interatividades endógenas de primeira e de segunda 

ordem, lembramo-nos de Couchot et al. quando dizem que “aos modelos físicos e 

mecânicos da primeira interatividade, opõem-se e / ou acrescentam-se os modelos 

tirados das ciências cognitivas ou das ciências da vida” (2003, p. 33). 

 

2.3 Agência, transformação e aleatoriedade 

 

Quem nos fala sobre os conceitos de agência e transformação é a 

pesquisadora e designer estadunidense Janet H. Murray. Em seu livro “Hamlet no 

holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço”, a autora explica, entre outras coisas, 

o que ela considera como alguns dos prazeres característicos dos ambientes digitais, 

dadas as inúmeras possibilidades narrativas e as experiências de interatividade 

desses ambientes. A agência - um dos prazeres citados por Murray - é a “capacidade 

gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados de nossas decisões e 

escolhas” (2003, p.27). Já a transformação, segundo à pesquisadora, está relacionada 

à característica dos computadores de “oferecerem incontáveis maneiras para 

mudanças de formas” a partir das agências dos interatores (2003, p.153). 

 

Voltando-se para o aspecto de interatividade em obras de arte tecnológica, 

Cleomar Rocha, analisa a questão da agência em situações nas quais existe uma 

perspectiva de aleatoriedade nos feedbacks do sistema: 

 

Com a aleatoriedade do sistema, em seus feedbacks, quebra-se a 
perspectiva de causalidade regular, pela imprevisibilidade dada. 
Embora continue sabido que um feedback há de existir, a ação 
propriamente dita não é previsível, torna-se um jogo de dados, com 
qualquer ação como um possível. De outro lado, trabalhos que 
assumem a aleatoriedade como partido poético, desnorteiam por 
completo o interator, restando a ele crer que sua agência produziu, de 
fato, aquele feedback. Nesse ponto, a fruição é mais de base cognitiva, 
já que a experiência se mantém nesse campo, que perceptiva. 
(ROCHA, 2018a, p. 342) 

 

Assim, podemos inferir que quanto mais próxima de uma perspectiva de 

aleatoriedade for a relação de agência do interator e a resposta do sistema, mais 

poderá ser comprometido o sentimento de agência do primeiro. O que nos sugere ser 

importante existir algum tipo de controle para fazer ver a resposta do sistema diante 
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da agência do interator, sem o qual, torna-se ingrata a sua verificação, pois como 

ressalta Rocha, “não perceber a agência resulta em não perceber a transformação”. 

(ROCHA, 2018a, p. 343). Para os capítulos que se seguem, as questões teóricas 

discutidas até aqui serviram de apoio para tratar de uma série de instalações 

midiáticas e instalações de arte tecnológica as quais tive envolvimento desde 2017, 

seja como autor, co-autor, ou ainda, contribuindo com manutenções, sugestões e 

implantações. 
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3 INSTALAÇÕES NO MUSEU CASA DE CORA CORALINA 

 

3.1 Contextualização 
 

As bases poéticas das instalações de arte tecnológica deste capítulo são 

construídas em torno da vida e do universo literário da poetisa e contista Ana Lins dos 

Guimarães Peixoto Bretas (Cidade de Goiás, 20 de agosto de 1889 - Goiânia, 10 de 

abril de 1985). A escritora se tornou conhecida pelo nome de Cora Coralina, 

pseudônimo de reconhecimento mundial criado por ela quando começou a publicar 

crônicas e contos em jornais, por volta de 1907. Cora Coralina passou parte da 

infância e da velhice na Cidade de Goiás, residindo em uma antiga casa às margens 

do Rio Vermelho, construída no século XVIII para abrigar os “recebedores do Quinto 

Real” e adquirida pelo trisavô de Cora, o sargento-mor João José do Couto 

Guimarães, em 1825. (VESSONI, 2019, n.p). E lá mesmo, durante seus últimos anos, 

a escritora deu vida aos seus versos e contos.  

 

Poucos anos depois de seu falecimento, a casa de Cora é transformada no 

Museu Casa de Cora Coralina, estabelecendo-se enquanto um típico espaço 

museológico focado em apresentar a personalidade que ali viveu. Neste sentido, 

Rocha e Fioramonte explica que: 

 

a visita monitorada [no museu] estabelece não apenas a ordem de 
apresentação, mas condiciona o percurso da visita, espacial e 
temporalmente. Explanações sobre os elementos mais notórios da 
casa, como as peças, prêmios e títulos, além de fragmentos da 
biografia de Cora são o texto base para a visita, fio de Ariadne que 
serve de guia aos visitantes. (2017, p. 879) 

 

Deste modo, até 2015, o Museu oferecia uma visita guiada que apresentava 

a vida de Ana Bretas, mas não exatamente o universo poético de Cora Coralina, que 

reside “nos versos que cantam o mundo, a mulher, a velha, a cidade e a sagacidade 

de quem vê a vida em verso.” (ROCHA e FIORAMONTE, 2017, p. 879). Foi diante 

deste cenário que o Media Lab / UFG recebeu uma proposta de atualizar 

tecnologicamente o Museu. Este, por sua vez, “recebeu como resposta outra 

proposta: mudar o foco da visita, dos elementos materiais para a imaterialidade da 

poesia. O objetivo seria devolver à casa a poesia que inspirou a poetisa” (ROCHA e 
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FIORAMONTE, 2017, p. 880). Assim, apropriando-se de metáforas encontradas nos 

versos de Cora como “Terra, água e ar. O triângulo da vida” (CORALINA, 2012d, p. 

57), uma equipe multidisciplinar do Media Lab se encarregou de transpor os versos 

coralinos para diversos meios característicos da casa, como uma parede e um quadro 

(versos em um meio sólido, a “terra”), uma bica d’água (versos em um meio líquido, a 

“água”) e o vapor que emana de uma panela de barro na cozinha e flui pelo ar (versos 

em um meio gasoso, o vapor no “ar”). Assim, a tecnologia surgiu como recurso 

midiático para fazer ver e ouvir poesia, onde a imagem denota o elemento verbal da 

escrita e o som, na voz de declamadores, incluindo a própria Cora Coralina, dá um 

tom mais humanizado à poesia em execução, remetendo à uma perspectiva de 

incorporação, já que a voz é um elemento produzido naturalmente pelo corpo humano. 

 

3.2 Instalações na sala de espera 

 

3.2.1 Um videowall com apresentação de Cora Coralina por ela mesma 

 

 

Figura 19: videowall na sala de espera 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

As primeiras instalações implementadas no Museu já podem ser vistas ao 

chegar na sala de espera. Lá, um videowall73, Figura 19, convida os visitantes a ver e 

 
73 Videowall ou Video Wall é um equipamento que consiste em uma série de monitores conectados 

fisicamente em arranjo, de modo a formar uma grande tela. Normalmente são compostos por painéis 
de LCD ou LED. Dentre outras finalidades, os video walls são utilizados em salas de monitoramento e 
controle, publicidade e em shows. (VIDEOWALL, 2019, n.p). 
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ouvir Cora Coralina por meio da reprodução em loop74 de uma montagem de vídeo 

que contextualiza a visita, com o universo da poetisa por ela mesma. “Uma estrutura 

de seis aparelhos de TV dá o tom de aproximação que a tecnologia proporciona, em 

uma quase viagem no tempo, apresentando a dona da casa, a dona da poesia 

coralina” (ROCHA e FIORAMONTE, 2017, p. 880).  

 

Nesta obra, percebe-se uma perspectiva de abertura de primeiro grau, na qual 

o visitante se coloca em um estado contemplativo de participação para assistir trechos 

de vídeos em que Cora Coralina se apresenta e declama poesia. A inicialização 

automática e a reprodução em loop contínuo da montagem de vídeo remetem à 

característica de auto-regulação dos sistemas cibernéticos de primeira ordem. Como 

não há interação entre o espectador e a obra, os feedbacks do mecanismo de controle 

se restringem aos estados relacionados ao âmbito interno do sistema tecnológico da 

instalação. Assim, por exemplo, se o mecanismo de controle detecta que o estado 

atual do sistema é “vídeo finalizado”, o mesmo trata de reiniciar o vídeo 

imediatamente, retomando o comportamento do sistema para o estado inicial, o que 

resulta em um ciclo de execução que só é interrompido com o desligamento do 

sistema, seja por uma pessoa ou por algum outro fator externo, como a falta de 

energia. 

 

3.2.2 Linha do tempo de Cora Coralina 

 

Ao lado direito do videowall, coexiste uma instalação interativa (Figura 20) 

disponibilizada de forma independente em quatro pontos consecutivos compostos, 

cada um, por um microcomputador, um sensor Leap Motion75 e um aparelho de TV. 

Ao se colocar de frente para qualquer uma das quatro telas, o visitante é convidado a 

pairar uma de suas mãos sobre o sensor,  podendo, a partir de então, executar 

movimentos naturais com a mão para percorrer uma linha cronológica com algumas 

informações históricas e fotografias relacionadas à vida da poetisa. Vale ressaltar que 

a utilização do sensor Leap Motion remete ao contexto de uma interface cognitiva ou 

natural e pretende dar ao visitante uma experiência de interação mais natural ao 

 
74 Loop, do inglês, significa “laço”, “circuito” ou “ciclo”, indicando a repetição de algo, em uma 

perspectiva circular. 
75 O Leap Motion é um pequeno dispositivo com sensores capazes de captar os movimentos e as 

posições dos dez dedos das mãos do usuário. 
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gestual humano. Rocha nos explica que as interfaces naturais ou cognitivas são 

aquelas acionadas por reconhecimento de ações e/ou outros tipos de manifestações, 

sem a necessidade de haver o contato direto com elementos materiais de 

acionamento físico-motor. (2016, p. 73).  

 

 

Figura 20: instalação interativa Linha do Tempo de Cora Coralina 
Fonte: arquivo pessoal do prof. Dr. Hugo Nascimento 

 

Levando em conta as classificações de Plaza (2003), acredito que esta 

instalação aponta para uma perspectiva de terceiro grau de abertura à recepção, pois 

se trata de obra interativa em que um sistema computacional auto-regulado é capaz 

de responder aos gestos de mãos das pessoas. Neste caso, o espectador se torna 

interator. Na obra, observa-se que a agência do interator é transformada em 

movimentos de um cursor representado pelo ícone de uma mão, Figura 21, e pode, 

ao atingir determinados pontos na linha cronológica, resultar no aparecimento de 

alguma fotografia relacionada à vida de Cora Coralina. Neste sentido, fica evidenciada 

a questão da interface técnica, com a sua noção de programa, permitindo a 

“interatividade como relação recíproca entre usuários e interfaces” (PLAZA, 2003, p. 

17).  
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Figura 21: interatividade na obra Linha do Tempo 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 

 

Creio ser importante trazer, neste momento, algumas comparações. Podemos 

observar que a instalação do videowall, por não ser interativa, apresenta o fluxo de 

seu conteúdo de uma forma linear: a reprodução da montagem de vídeos se segue 

sem qualquer tipo de interferência ou desvio. Por outro lado, a obra Linha do Tempo, 

ao ser acrescida de interatividade, tem a sua forma de apresentação deslocada de 

linear para não linear, uma vez que a sequência de conteúdo se torna dependente 

das agências do interator. Seguindo a nossa discussão, importa dizer que muito 

embora a Linha do Tempo se distingua do videwall por incluir o princípio da 

interatividade, nota-se que ela constitui, ainda sim, um sistema auto-regulado. Uma 

vez que a máquina é ligada, a instalação é iniciada automaticamente, ficando pronta 

para a interação com algum visitante. Ao detectar a presença da mão de um interator, 

a interface começa a responder aos movimentos de mão da pessoa. E, caso seja 

detectada a ausência de interação por um determinado intervalo de tempo, o sistema 

executa, também de forma automática, uma rotina que coloca a interface em seu 

estado inicial.  

 

Ressalto, ainda, que ao mesmo tempo que a Linha do Tempo incorpora um 

sistema cibernético de primeira ordem, com seus atributos de auto-regulação e 

feedback, ela transcende essa ordem quando é capaz de reconhecer os movimentos 
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naturais das mãos do interator. É como se a obra enxergasse sua mão e 

estabelecesse com ele um diálogo. Assim, não é absurdo pensarmos que ao se 

deparar com o interator mexendo a mão em frente a interface, uma pessoa poderia 

imaginar que ali estivesse havendo um diálogo por meio de sinais. O interator emite 

seus sinais de movimentos de mão, enquanto a máquina dispara seus sinais 

imagéticos como resposta. Assim, concluímos que esta instalação possibilita uma 

interatividade que se aproxima de uma perspectiva de segunda ordem, já que durante 

a interação são levados em conta os processos sensório-motores do interator 

relacionados aos gestos executados. Neste caso, algoritmos com características de 

segunda ordem são capazes de perceber, distinguir e rastrear a mão humana, bem 

como a estrutura esquelética que a compõe. Este cenário de interação vai ao encontro 

de Couchot et al. quando afirmam que a segunda interatividade se “interessa mais 

pela ação enquanto guiada pela percepção, pela corporeidade e pelos processos 

sensório-motores. [...] O diálogo do homem e da máquina torna-se mais afinado.” 

(COUCHOT et al., 2003, p. 32).   

 

Por fim, creio que nesta instalação, além da interatividade (exógena) de 

segunda ordem já observada, podemos falar de uma interatividade endógena de 

primeira ordem. Este argumento, pode ser verificado ao analisar as relações que se 

estabelecem entre o ícone do cursor, a “mãozinha” observada na Figura 21, e os 

elementos da Linha do Tempo, como os pontos de acesso às fotografias . Os objetos 

virtuais em questão, interagem entre si a partir de simples algoritmos que detectam a 

sobreposição de um objeto no outro. 

 

3.3 Instalações com video mapping 

 

3.3.1 Terra – instalação na sala de escrita 

 

“Vendo aquela anciã - 70 anos - batucando seus dedos não tão ágeis, [os 

jovens] são incentivados a levar a sério o aprendizado [...]” (TAHAN, 2012, p. 154). 

Conforme revela Tahan, após ganhar uma máquina de escrever, Cora Coralina se 

matricula em um curso de datilografia, aos 70 anos.  A partir de então, a máquina 

passa a fazer parte da rotina da poetisa, dando asas para os seus versos conquistar 

novas terras, incluindo - por que não? - as terras das novas mídias, a exemplo desta 
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proposta, que por meio de video mapping76 sugere que versos coralinos do poema O 

Cântico da Terra77, ao som de teclas sendo datilografadas, partem do papel na 

máquina de escrever em direção à parede logo atrás, onde dão vida poética a novos 

versos que, em seguida, escondem-se no vazio da parede. Deste modo, a 

imaterialidade dos versos anima a dureza áspera do meio sólido da “terra”, o adobe 

da parede, neste caso. A Figura 22 e a Figura 23 revelam uma sucessão de 

modificação na saída visual da obra, incluindo uma camada com diferente intensidade 

de brilho nos versos exibidos.  

 

 

 

Figura 22: versos em uma única camada (video mapping na sala de escrita) 
Foto: arquivo do Media Lab / UFG, 2016 

 
76 Videomapping, video mapping ou mapeamento de vídeo é uma técnica que consiste na projeção de 

vídeo em objetos ou superfícies irregulares, tais como estruturas de grandes dimensões, fachadas de 
edifícios e estátuas. (VIDEOMAPPING, 2019, n.p). 
77 “Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o 

amor. Veio a árvore, veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. [...]” (CORALINA, 2012c, p. 164). 



93 
 

 

Figura 23: versos em mais de uma camada (video mapping na sala de escrita) 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Em termos cibernéticos, a reprodução em loop ininterrupto do vídeo com os 

versos projetados, bem como a sua inicialização automática quando o projetor é 

ligado, remetem a um sistema cibernético de primeira ordem, auto-regulado. Ademais, 

assim como o videowall, essa instalação em video mapping pode ser vista por uma 

perspectiva de primeiro grau de abertura à recepção. O visitante se coloca em um 

estado contemplativo para deslumbrar a animação de versos coralinos sendo 

mapeados nas superfícies do papel e da parede.  

 

3.3.2 Água – instalação na bica 
 

“Humilde, pequenina e ofertante, a biquinha d'água, generosa, indiferente à 

decadência, a biquinha anciã de águas puras de ignota mina. Cantante e fria, correndo 

sempre menina na sua calha de aroeira” (CORALINA, 2012a, p. 8). Além do próprio 

Rio Vermelho que corre ao lado do lar de Cora Coralina, a bica d’água no porão da 

moradia foi outra fonte de inspiração poética para Cora. O sistema da bica existe 

desde a época em que a casa foi construída, por volta de 1770. Sua água vem de 

uma nascente no Morro São Francisco, atrás da Igreja Nossa Senhora do Rosário, 

situado na mesma cidade, que após abastecer a casa, deságua no Rio Vermelho. 

Diante deste cenário, foi proposta uma intervenção em video mapping, Figura 24, na 



94 
 

qual um projetor de vídeo faz correr pela bica, na velocidade da água, os versos 

citados anteriormente, os quais se movimentam no sentido de escoamento da água, 

que flui em direção ao Rio Vermelho. É a imaterialidade dos versos sendo incorporada 

à cadência do movimento e à forma resultante das ondas suaves que correm pela 

água. 

 

 

Figura 24: video mapping na bica d’água 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

A intervenção na bica inaugura, nesta pesquisa, um tipo de composição que 

inclui, na proposta poética, elementos dinâmicos naturais com alto nível de 

imprevisibilidade. No caso desta obra, a água que vem da nascente foi o elemento 

incluído. Convém observar, contudo, que a água que flui pela bica, na verdade, já é 

elemento constituinte do próprio sistema artificial da bica, com seus próprios objetivos, 

e que nada tem a ver com a instalação tecnológica, a não ser o fato de ter sido inserida 

passivamente na obra. Sendo assim, o mecanismo de controle que absorve a 

variedade de estados imposta pelo fluxo da água, já estava implementado por meio 
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de elementos de controle da própria bica, como a infraestrutura de canalização do 

curso d’água. Por esta razão, o mecanismo regulador da instalação de arte 

tecnológica desenvolvida nesse espaço não precisou controlar nenhum aspecto 

relacionado ao fluxo e ao direcionamento da água, limitando-se a controlar a direção 

correta e o fluxo ininterrupto e cadenciado dos versos projetados sobre a água na 

bica, o que se concretizou com a colocação de um projetor multimídia e a 

implementação do video mapping com a animação dos versos de Cora. 

 

Em termos tecnológicos, esta instalação se assemelha com o video mapping 

da sala de escrita. Contudo, há de se atentar que, diferentemente do que acontece 

com a sólida parede da sala, a água da bica é um elemento convidativo à interação. 

De fato, os visitantes gostam de “brincar” com a água, ou até mesmo bebê-la. Decorre 

que, durante essas interações, segmentos dos versos que descem pela bica, além 

das alterações visuais que já recebem por conta do fluxo natural da água, acabam 

sofrendo novas deformações visuais por conta da manipulação da água pelas 

pessoas. Contudo, as novas deformações são tão fluidas e efêmeras quanto às 

alterações que a porção de água manipulada recebe. Diante do que foi exposto, 

arrisco a dizer que o tipo de abertura à recepção desta instalação, conforme minha 

leitura de Plaza (2003), pode se deslocar do primeiro para o segundo grau, já que a 

obra, ao se apropriar da bica, possibilita que os visitantes entrem em contato com a 

água e alterem as formas visuais dos versos que correm pelo líquido, o que remete à 

uma experiência estética voltada também para o processo de interação com a obra. 

Do ponto de vista da cibernética, esta instalação possui a característica de auto-

regulação de um sistema cibernético de primeira ordem, pois quando se liga o projetor, 

o vídeo com os versos a serem projetados na água se inicia automaticamente e é 

reproduzido em loop contínuo. 

 

3.3.3 Ar – instalação na cozinha 

 

“Vive dentro de mim / a mulher cozinheira / Pimenta e cebola. / Quitute bem 

feito. / Panela de barro. / Taipa de lenha. / [...]” (CORALINA, 2012c, p. 16). Do fogão 

da cozinha de Cora, além de doces e quitutes, sairam, também, deliciosas inspirações 

para versos que nos enchem de emoção até os dias de hoje. É neste contexto poético 

que o vapor de água saindo da panela de barro acabou sendo escolhido como suporte 
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para uma projeção em video mapping na cozinha de Cora Coralina (Figura 25). Frases 

como “Sou poeta por acaso e doceira por convicção e necessidade” são projetadas 

sobre a neblina de água que sai constantemente da panela em direção ao teto. É o ar 

da cozinha sendo umidificado e poetizado por versos coralinos que fluem com o vapor. 

 

 

Figura 25: video mapping na cozinha 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Para conseguir o fluxo constante de “fumaça”, membros da equipe da área de 

computação criaram um sistema cibernético de primeira ordem (auto-regulado) 

composto por um aparelho umidificador de ar; uma bomba submersa na água de uma 
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bacia; uma placa Arduino78, responsável por controlar quando a bomba d’água deve 

introduzir o líquido no reservatório interno do umidificador; e um módulo com 

ventoinhas79, responsável por impulsionar a névoa de vapor produzida pelo 

umidificador, conduzindo-a pelo interior de um cano que vai desde a saída de vapor 

do aparelho até a boca da panela de barro. 

 

Ressalta-se que esta obra é composta por dois sistemas auto-regulados de 

primeira ordem. De um lado, temos o subsistema de reprodução em loop contínuo da 

projeção dos versos, do outro, temos o subsistema gerador da “fumaça”. A respeito 

deste último subsistema, salientamos que, diferentemente do que acontece na 

instalação da bica, o vapor - elemento imprevisível - não existe pronto e controlado 

em um outro sistema preexistente, como o de canalização da água. Sendo assim, a 

equipe teve de implementar tanto o subsistema da projeção em video mapping, com 

seu próprio mecanismo de controle, quanto o subsistema de geração do vapor d’água. 

Este aumento de complexidade pode justificar o fato de que esta foi a instalação que 

mais recebeu manutenções e adaptações ao longo do tempo até o seu mecanismo 

de controle ser capaz de absorver grande parte das perturbações que afetam o 

subsistema do vapor. A Figura 26 mostra o comportamento da instalação (subsistema 

do video mapping + subsistema do vapor) durante três etapas sucessivas de 

aprimoramento dos mecanismos de controle da instalação. 

  

 
78 Arduino é uma “plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar. As 
placas Arduino são capazes de ler entradas - luz em um sensor, um dedo em um botão ou uma mensagem no 
Twitter - e transformá-lo em uma saída - ativando um motor, ligando um LED, publicando algo online. Você 
pode dizer à sua placa o que fazer enviando um conjunto de instruções ao microcontrolador na placa” 
(ARDUINO, 2019, n.p). Link do site oficial: https://www.arduino.cc/. 
79 Módulo desenvolvido por membros do Núcleo de Robótica da Universidade Federal de Goiás, o Pequi 

Mecânico. O núcleo é uma iniciativa de alunos e professores da Escola de Engenharia Elétrica, 
Mecânica e de Computação da UFG. 

https://www.arduino.cc/
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Figura 26: três etapas sucessivas de aprimoramento dos mecanismos de controle da 
instalação da cozinha 
Fotos: arquivo do Media Lab / UFG (A e B), 2016, e Wilder Fioramonte (C), 2017 
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Na relação “espectador – obra” desta instalação, percebe-se uma perspectiva 

de contemplação com a peculiaridade de que o visitante deve se posicionar em um 

determinado ângulo em relação a “fumaça” para que ele possa ver nitidamente os 

versos fluindo em meio ao vapor. Acredito que este requisito se relacione muito mais 

a uma limitação tecnológica imposta ao programa operacional da obra do que a um 

elemento da poética, enquanto experiência estética. Sendo assim, parece-me que a 

abertura de primeiro grau é a que melhor descreve a questão da participação do 

visitante nesta obra, tendo em vista as classificações de Plaza (2003). 

 

3.4 Instalação com realidade aumentada 

 

Nesta proposta, Figura 27, o vistante interage com a obra como se o 

dispositivo tecnológico (um tablet, no caso) fosse um filtro mágico que revela a 

personagem Aninha80 sentada sobre a cama da própria Cora Coralina, recitando a 

envolvente poesia “Que eu possa agradecer a Vós, / minha cama estreita, / minhas 

coisinhas pobres, / minha casa de chão [...]” (CORALINA, 2012b, p. 50). 

 

Conforme já foi mencionado, esta instalação contou com a ajuda de uma 

equipe do Media Lab / UNIFESSPA81, que ficou encarregada de criar o modelo da 

Aninha em animação 3D, tendo como referência a personagem do filme A Infância de 

Aninha (2013)82, e de implementar um aplicativo de realidade aumentada (R.A), 

responsável por misturar a animação 3D com a captura em tempo real da imagem da 

cama pela câmera de um tablet. O Media Lab / UFG, por sua vez, atuou com a coleta 

de informações, captura de som / imagem e implantação da instalação. Danilo 

Guimarães, pesquisador e desenvolvedor de jogos digitais, explica que a realidade 

aumentada é uma das facetas da realidade mista. Esta, por sua vez, é a mistura de 

mundos digitais com o mundo real (físico) em tempo real, o que possibilita a criação 

de novos espaços a partir de objetos virtuais e físicos.  

 
80 Aninha é o apelido de Cora Coralina, utilizado pela própria poetisa em suas histórias, referindo-se a 

ela durante sua infância. 
81 A equipe Media Lab / UNIFESSPA, responsável pela animação 3D em Realidade Aumentada, contou 

com a coordenação de Teófilo Augusto, doutorando em artes visuais e com a colaboração de: Nycacia 
Delmondes Florindo e Lívio Fagundes, estudantes de artes visuais; Abraão Saraiva e Matheus 
Willames, estudantes de sistemas de informação; e Victor Hugo Viana, estudante de engenharia da 
computação. 
82  Filme de animação baseado nos poemas de Cora Coralina que reconstitui sua infância com enfoque 

em sua relação familiar e social na cidade de Goiás. (A INFÂNCIA, 2019, n.p). 
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Figura 27: animação de Aninha em realidade aumentada 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 

 

Danilo afirma, ainda, que o conceito de realidade misturada “engloba a 

realidade aumentada (R.A) e à virtualidade aumentada. A realidade aumentada 
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caracteriza-se por seu ambiente principal ser físico e nele são inseridos elementos 

virtuais”. (GUIMARÃES, 2018, p. 455).  

 

No caso da realidade aumentada, tecnologia adotada nesta instalação, para 

que estas misturas entre elementos do mundo virtual e mundo real aconteçam, 

geralmente é feito o uso de um marcador fiducial83, tal como o da Figura 28, sendo 

este colocado sobre o local do mundo real em que se deseja exibir um elemento 3D 

do mundo digital. Desta forma, o aplicativo de R.A captura o mundo real pela câmera 

do dispositivo e consegue facilmente identificar o marcador, por ser um padrão 

especificamente criado para isto. Em seguida, o aplicativo insere, em perspectiva 

tridimensional, o elemento do mundo digital sobre a imagem capturada do marcador. 

Após isto, a cada mudança de posição do tablet empreendida pelas mãos do interator, 

o aplicativo atualiza o posicionamento do elemento 3D tendo como referência a 

mudança de perspectiva do marcador fiducial capturado pela câmera.  

 

    

Figura 28: exemplo de marcador fiducial e de R.A com esse tipo de marcador 
Fonte: Ricardo Filipe84, à esquerda, e Blog Baruch Cuny85, à direita 

 

Apesar do emprego de R.A com marcador fiducial ser a forma mais estável 

dessa tecnologia, é também a mais invasiva, visualmente falando. Por esta razão, as 

 
83 Em aplicações de realidade aumentada, os marcadores fiduciais ajudam a resolver vários problemas de 
integração entre a visão do mundo real e as imagens sintéticas que a ampliam. Marcadores fiduciais de padrão 
e tamanho conhecidos podem servir como âncoras do mundo real de localização, orientação e escala. Eles 
podem estabelecer a identidade da cena ou objetos dentro da cena. Por exemplo, um marcador fiducial impresso 
em uma página de um livro pop-up de realidade aumentada identificaria a página para permitir que o sistema 
selecione o conteúdo de aumento. Este marcadror serviria também para ancorar as coordenadas do conteúdo 
aumentado na localização tridimensional, orientação e escala do livro aberto, ajudando a criar uma fusão estável 
e precisa de imagens reais e sintéticas. (FIDUCIAL, 2019, n.p, tradução nossa). 
84 Disponível em: http://ricardofilipe.blogs.ua.sapo.pt/1434.html. Acesso em: 11 Ago. de 2019. 
85 Disponível em: https://blogs.baruch.cuny.edu/bus4093h/. Acesso em: 11 Ago. de 2019. 

http://ricardofilipe.blogs.ua.sapo.pt/1434.html
https://blogs.baruch.cuny.edu/bus4093h/
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equipes investiram em uma solução que, ao invés de utilizar um desses marcadores 

convencionais, baseia-se no reconhecimento de um padrão qualquer extraído da 

própria cena a ser capturada pela câmera. Apesar dessa diferença, a ideia de 

funcionamento continua sendo a mesma do marcador fiducial. Vale lembrar que esse 

tipo de tecnologia já vem sendo utilizado há algum tempo, como pode ser observado 

na Figura 29 e na Figura 30, em que o game Zumbis da Política, de Danilo Guimarães, 

utiliza-se de uma pintura com a temática do jogo na parede do local de exposição para 

extrair o padrão necessário a ser utilizado pelo algoritmo de R.A. No jogo, os tais 

zumbis da política são misturados por R.A com a captura do cenário do mundo real. 

A missão do interator é desinfectar esses zumbis, que segundo Danilo, representam 

políticos que, como zumbis ou mortos-vivos, vivem a procura de cérebros para comer. 

(GUIMARÃES, 2018, p. 452). 

 

 

Figura 29: Zumbis da Política86 - um game de R.A em exposição no #17.ART, 2018 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 

 

 
86 Game Zumbis da Política, de Danilo Silva Guimarães, exposto no #17.ART (2018) – Museu Nacional da 
República, Brasília. 
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Figura 30: Zumbis da Política - um game de R.A em exposição no #17.ART, 2018 
Fonte: Danilo Guimarães87 

 

Para implementar uma solução similar aquela utilizada em Zumbis da Política, 

ao invés da arte na parede, foi utilizado como padrão de imagem a foto de uma 

determinada região do lençol da cama de Cora Coralina, Figura 31. Por meio deste 

padrão imagético, a equipe do MediaLab / Unifesspa pôde programar o aplicativo de 

realidade aumentada para fazer, digitalmente, a mistura da Aninha em 3D com o 

ambiente do quarto capturado pelo tablet, Figura 27.  

 

 

Figura 31: foto do padrão do lençol usado para criar o marcador da realidade aumentada 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 

 
87 Disponível em: https://art.medialab.ufg.br/up/779/o/55-Danilo_Guimaraes.pdf. Acesso em: 12 Ago. 2019. 

https://art.medialab.ufg.br/up/779/o/55-Danilo_Guimaraes.pdf
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Pela própria descrição da instalação, fica evidenciada a sua característica de 

interativade, o que remete a um terceiro grau de abertura à recepção. Na experiência 

de interação, o processo de “agência” do interator com a obra se desenvolve por meio 

de uma relação de ação – percepção. Enquanto o interator movimenta o tablet, o 

aplicativo de realidade aumentada realiza processamentos avançados de visão 

computacional para detectar e rastrear a imagem alvo (o recorte escolhido do lençol) 

e, em seguida, sobrepor digitalmente em tempo real a personagem 3D de Aninha, a 

“transformação”, reajustando o seu tamanho, a sua posição e a sua rotação, conforme 

a posição e a orientação da câmera vão se alterando. Deste modo, percebe-se que o 

sistema funciona como um “olho cibernético” que enxerga e distingue imagens, 

remetendo à uma característica própria do observador com sua capacidade de 

percepção óptica e de processamento cognitivo do que é visto.  

 

Pelo que foi exposto, verifica-se uma peculiaridade. Nesta obra, 

diferentemente do que acontece na instalação da Linha do Tempo, o dispositivo 

cibernético não enxerga e nem distingue o interator ou alguma parte de seu corpo. Ao 

invés, o dispositivo vê o ambiente do quarto de Cora Coralina. Mas esta percepção 

visual engendrada pela máquina se dá em simultaneidade com os processos motores 

do interator ao orientar o tablet com as mãos, enquanto caminha pelo quarto. Por esta 

razão, acredito que se trate, também, de uma perspectiva de segunda ordem, uma 

vez que o interator precisa utilizar de seus processos corporais, enquanto agência, 

para poder vislumbrar a presença virtual de Aninha, a transformação. Constata-se, 

assim, que o corporal do interator assume papel fundamental, o que sustenta um 

princípio de segunda interatividade, lembrando Couchot quando diz que este tipo de 

interação se preocupa com a “ação executada pelo corporal – percepções, processos 

sensório-motores, incorporação [...]” (2009, p. 401). Deste modo, essa interatividade 

pode ser entendida sob uma ótica de segunda ordem que nos lembra o conceito de 

enação de Varela, cuja essência está relacionada a uma abordagem atuacionista em 

que a preocupação geral 

 

 “não é determinar como um mundo independente do observador pode 
ser recuperado; é, ao contrário, determinar os princípios comuns ou 
ligações regradas entre os sistemas sensorial e motor que explicam 
como a ação pode ser perceptivamente orientada em um mundo 
dependente do observador” (2003, p. 177).  
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A respeito da camada endógena da obra, considerando que o sistema 

cibernético do tablet (hardware e software) age como se fosse os próprios olhos do 

observador, distinguindo padrões de imagens do ambiente, podemos assumir que se 

trata de uma interatividade endógena de segunda ordem, em que a detecção e o 

rastreamento do padrão imagético, bem como a sobreposição da personagem 3D na 

cama capturada, são processos possibilitados por meio de complexos algoritmos de 

visão computacional, inspirados em mecanismos de perpeção e cognição humana. 

Em complemento, podemos afirmar que se, por acaso, a agência do interator se 

realizasse unicamente, por exemplo, através do pressionamento de teclas, então, 

neste caso, ainda que a interatividade endógena continuasse sendo de segunda 

ordem, a interatividade exógena passaria a ser de primeira ordem, já que estaria 

pautada em uma relação de estímulo / resposta na qual os atributos que remetem ao 

próprio espectador incorporado encontrariam-se relegados a um segundo plano. 

 

Ressaltamos, ainda, que assim como acontece na Linha do Tempo, parte do 

sistema da instalação com realidade aumentada funciona em uma pespectiva 

cibernética de primeira ordem, com seus os feedbacks internos e seus mecanismos 

de auto-regulação, como o loop ininterrupto tanto da animação da personagem 3D 

quanto do áudio reproduzido. Por fim, fica constatado na obra o aspecto de 

plurissensorialidade, onde as dimensões visuais (a mistura da captura visual da cama 

com a personagem 3D), cinéticas (movimentos com o tablet) e sonoras (o poema 

recitado) se complementam durante a experiência do interator com a instalação, 

confirmando a afirmação de Plaza quando diz que a “multisensorialidade trazida pelas 

tecnologias é caracterizada pelo uso de múltiplos meios, códigos e linguagens [...], 

que colocam problemas e novas realidades de ordem perceptiva nas relações 

virtual/atual.” (PLAZA, 2003, p. 17).  

 

3.5 Instalações sonoras 

 

3.5.1 Parede que sussurra 
 

“Não morre aquele / que deixou na terra / a melodia de seu cântico / na música 

de seus versos” (CORALINA, 2012b, p. 89). Buscando inspiração nestes versos para 

o desenvolvimento da proposta midiática “Parede que sussurra” (Figura 32), 



106 
 

vislumbrei o termo “terra” em sua dualidade. De um lado, a terra enquanto mundo, o 

lar e abrigo de todos nós. Do outro, a terra enquanto pó, poeira, sedimentos e 

fragmentos que vieram do próprio mundo. Desta forma, a proposta inicial sugere a 

permanência de Cora Coralina ao deixar a “música de seus versos” perpetuar, 

vibrante, pelas paredes (a terra em sentido de pó, enquanto componente do adobe) 

que, em conjunto, sustentam a casa, o mundinho da poetisa, erguida sobre a 

superfície da Terra (a terra em sentido de mundo, o lar e abrigo de todos nós).  

 

Na prática, a proposta poética tomou existência na forma de poesias coralinas 

que ressoam em todo e qualquer ponto de um quadro de Cora Coralina (Figura 32), 

incorporadas em discretos impulsos sonoros, os sussurros, que emergem do interior 

da parede (a terra, Figura 33) para o meio material do quadro. Assim, os sussurros só 

são inteligíveis para aqueles que aproximam os seus ouvidos em direção a superfície 

do quadro e, ainda, podem ser percebidos por aquele que é o primeiro sentido que 

desenvolvemos, o tato. São os convites de aproximação afetuosa entre visitante / 

fruidor e obra. Durante à experiência, repentinamente, os versos sussurrados ganham 

movimento espacial. Ora se afastando do visitante, ora se aproximando, outrora se 

entrelaçando com outros versos. 

 

 

Figura 32: Parede que Sussurra – uma experiência de participação multi sensorial 
Foto: Laurita Salles, 2017 
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Figura 33: compartimentos feitos no interior da parede para abrigar os alto-falantes fixados 
no quadro de Cora Coralina 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Em termos tecnológicos, para atingir o efeito poético desejado, foi necessário 

lançar mão de um tipo especial de alto-falante que pelo simples contato com alguma 

superfície sólida e plana, como uma porta ou uma caixa de papelão, consegue fazer 

o som se propagar por toda a matéria física do objeto em contato. Nota-se que na 

ausência de contato com a superfície apropriada, as vibrações sonoras emitidas pelo 

dispositivo mal podem ser escutadas por conta de sua ineficiência em fazer as ondas 

sonoras se propagar diretamente pelo ar.  

 

 

Figura 34: alto-falante tradicional (o maior) e alto-falante de propagação sonora por contato 
(o menor) 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 
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Do ponto de vista estrutural, vale explicar que a principal diferença entre um 

alto-falante tradicional (Figura 34, o dispositivo maior) e um alto-falante de propagação 

sonora por contato (Figura 34, o dispositivo menor), é que enquanto o primeiro possui 

uma larga membrana flexível de forma cônica, o diafragma, que vibra e produz as 

ondas sonoras diretamente no ar com a potência final desejada já determinada, o 

segundo, ao invés do diafragma flexível, possui uma pequena base circular plana feita 

de algum material rígido, porém móvel. Ao ser fixada à superfície de um objeto 

qualquer, a base circular vibra de forma a produzir ondas mecânicas diretamente no 

objeto em contato, que se torna a principal fonte geradora das vibrações sonoras. 

Deste modo, as vibrações podem ser percebidas não somente pela audição, mas 

também pelo tato, ao encostar a pele na superfície vibrante. Neste caso, entram em 

ação, principalmente, os nossos mecanorreceptores táteis, notadamente aqueles 

conhecidos como Corpúsculos de Meissner (Figura 35). Localizados bem abaixo da 

superfície da pele, estes receptores são responsáveis pela percepção de pressão para 

tato leve e vibração. (BOCCHI e TEIXEIRA, 2015, p. 14). Assim, quando passamos 

ligeiramente as mãos sobre a superfície do quadro de Cora Coralina, são eles os 

principais responsáveis pelas sensações de textura e vibrações que experimentamos. 

 

 

Figura 35: receptores táteis, incluindo os corpúsculos de Meissner, os mecanorreceptores 
mais relacionados com a experiência de tato em Parede que Sussurra 
Fonte: Anatomia, papel e caneta88 

 
88 Disponível em: https://www.anatomia-papel-e-caneta.com/sistema-tegumentar/. Acesso em: 06 Jul. 2019. 

https://www.anatomia-papel-e-caneta.com/sistema-tegumentar/
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Retomando à perspectiva auditiva, percebe-se que características como 

intensidade e timbre, resultantes dos sons reproduzidos pelo acoplamento alto-falante 

- objeto, variam consideravelmente a depender de propriedades físicas do próprio 

objeto como a densidade, constituição e a espessura. Por esta razão, uma série de 

materiais foram testados com o intuito de entender melhor essas dinâmicas (Figura 

36). Constatei que o vidro, por exemplo, evidencia mais as frequências agudas, 

deixando o som propagado com um aspecto muito estridente, o que pode soar 

desagradável para muitos ouvidos.  

 

  
  

  
 
Figura 36: testes de propagação sonora em diferentes superfícies de placas fixas 
Fotos: Wilder Fioramonte, 2017 
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Um destes testes resultou em um protótipo (Figura 37) da obra e ficou em 

exposição durante um evento no próprio Museu.  

 

 

Figura 37: protótipo funcional da instalação sonora Parede que Sussurra no recorte 
imagético de Maria Grampinho 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

A Figura 38, por sua vez, exibe a estrutura interna do material utilizado no 

protótipo - um recorte de chapa de um papelão resistente, estampando a imagem de 

Maria Grampinho89. Por apresentar uma composição compartimentada de contíguos 

espaços, como mini-cavernas, o material se mostrou muito eficiente, propiciando uma 

boa intensidade de propação sonora, com frequências equilibradas. 

 
89 Maria Grampinho, apelido de Maria da Purificação, viveu na Cidade de Goiás na mesma época de Cora Coralina. 
A mulher, negra e simples, dormia no porão da casa de Cora Coralina, onde fica a Bica, e, durante o dia, 
perambulava pelas ruas e pelos becos da Cidade de Goiás. Fonte: Escola de Andrade. Disponível em: 
https://escolasilenedeandrade.wordpress.com/tempo-integral/oficinas/contacao-de-historia/maria-
grampinho/. Acesso em: 10 Jul. 2019. 

https://escolasilenedeandrade.wordpress.com/tempo-integral/oficinas/contacao-de-historia/maria-grampinho/
https://escolasilenedeandrade.wordpress.com/tempo-integral/oficinas/contacao-de-historia/maria-grampinho/
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Figura 38: estrutura interna do material do protótipo de Parede que Sussurra 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

 

 

Figura 39: par de alto-falantes de propagação por contato acoplados no quadro 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Após verificada e aprovada a viabilidade dos alto-falantes de contato para esta 

instalação, dois deles foram acoplados à superfície detrás do quadro de Cora (Figura 

39). Como os dois dispositivos sonoros foram ligados em estéreo por meio de um 

aparelho reprodutor de áudio, foi possível criar o efeito de deslocamento espacial do 

som pela superfície do quadro.  
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Parede que sussurra, assim como as instalações com video mapping e video 

wall - já citadas - não é uma obra interativa, já que as ações dos visitantes não 

resultam em feedbacks implementados no sistema “quadro – sons”. Portanto, não há 

que se falar em agência, transformação e ordem de interatividade aqui. Contudo, 

parece-me importante dizer que a instalação não foi criada para ser exatamente ou 

somente contemplativa, ainda que o seu suporte material - o quadro de Cora - seja 

tipicamente tido nas artes como objeto de contemplação. Em seu projeto de formação, 

a obra prevê o engajamento do visitante, em que por truques poéticos como o aspecto 

de sussurro e o deslocamento sonoro pela superfície do quadro, ele é convidado a 

uma experiência sensorial que vai além da contemplação, explorando o efeito de 

espacialidade e de “incorporação” vibrante dos versos que emergem do interior da 

parede (a terra)  para o meio material do quadro.  

 

Neste sentido, arrisco a dizer que a obra possibilita potenciais de interações 

que se aproximam de um contexto de segundo grau de abertura da obra de arte à 

recepção, o que pode ser corroborado por Plaza ao dizer que na “participação ativa o 

espectador se vê induzido à manipulação e exploração do objeto artístico ou de seu 

espaço” (PLAZA, 2000, p. 14), referindo-se ao segundo grau de abertura. Ressalta-se 

que se, por um lado, Parede que Sussurra não apresente a característica de 

participação em grupo ou comunidade, muito comum em trabalhos de arte 

participativa, por outro lado, o projeto da obra considera relevante a questão da 

inclusão do público, convidando-o a ultrapassar as fronteiras da percepção daquilo 

que a instalação parece representar e se focar em suas sensações diante da obra e 

com a obra, nascendo uma relação na qual a experiência de interação também define 

a estética, característica que se aproxima de uma perspectiva de participação ativa. 

Enquanto que em trabalhos como Os Bichos (1960 - 1964), de Lygia Clark - 

considerada precursora do conceito de Arte Participativa, o participante é chamado a 

interagir manualmente com as criaturas, dando a elas novas formas geométricas e 

visuais, em Parede que Sussurra o visitante é induzido a alterar a sua própria posição, 

bem como a sua proximidade e contato com a obra, mudando, por conseguinte, as 

dinâmicas sonoras e vibracionais resultantes percebidas. Se, por acaso, o visitante 

não for ou não se sentir convidado a participar ativamente, muito provavelmente se 

colocará em uma postura fixa de contemplação. Neste caso, ainda que possamos 

dizer que existe um processo ativo do ponto de vista cognitivo, a experiência se difere, 
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em sua essência, de uma participação mais ativa que explora outras dimensões 

sensório-motoras. O que não quer dizer que a experiência vivenciada pelo espectador 

não será significativa. De qualquer maneira, independente de quais dessas situações 

ocorram, faz mais sentido pensar na abertura máxima de participação que é 

possibilitada com a obra, e não o inverso. Por esta razão, o segundo grau de abertura 

me parece o mais apropriado para falar de Parede que Sussurra. 

 

3.5.2 Jardim de versos sonoros 

 

“Sou árvore, sou tronco, sou raiz, sou folha, / […] / Pela minha voz cantam 

todos os pássaros [...]” (CORALINA, 2012d, p. 85). No caso desta proposta, quem 

canta e encanta é a própria Cora Coralina, na voz de diversos declamadores. Para 

tanto, foram definidos alguns pontos estratégicos entre as árvores do jardim no quintal 

para que do interior de elementos do próprio ambiente soem versos coralinos, 

adicionando à paisagem sonora do jardim, pitadas de poesias coralinas, levando aos 

visitantes que ali transitam, novos sabores sonoros.  

 

Nesta intervenção, a princípio, pensamos em esconder caixas de som 

convencionais no interior de elementos das árvores do jardim, com cada uma das 

caixas reproduzindo, em baixo volume, um poema distinto da escritora. A solução 

mais econômica e prática encontrada para a reprodução independente de cada áudio 

se deu através de um sistema de home theater com tecnologia de separação de 

canais 5.1 (Dolby Digital), conseguindo, assim, enviar áudios separados para cada 

uma das caixas de som. O primeiro elemento de jardim escolhido para abrigar as 

caixas de som foram casinhas de passarinho de madeira (Figura 40), revestidas com 

stain impregnante.  Fabricadas por Rúbio Dorneles, membro da equipe do projeto, as 

casinhas, quando colocadas sobre às árvores, mantinham sintonia com os versos 

citados anteriormente pela associação popularmente conhecida com pássaros de 

jardim. Contudo, o artefato tecnológico escolhido – o sistema de reprodução de som 

– implicou na inserção de novos elementos à estrutura da casinha, como os fios de 

áudio e uma tampinha para cobrir a entrada de pássaro para que a caixa de som não 

fosse vista. Tais elementos provocaram ruídos indesejados ao significante visual, que 

poderiam alterar, em última instância, a percepção do signo - ou token, conforme 
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Foester (2002) - “casa de passarinho”. Mas, no decorrer do projeto, algumas boas 

soluções foram surgindo. 

 

Quanto aos fios, escolhemos uma cor discreta, o preto, e uma espessura com 

a medida mínima, o suficiente, de acordo com a relação durabilidade x discrição. A 

colocação dos fios se deu de forma a ocultá-los, saindo por debaixo das casinhas e 

seguindo, rentes, por detrás dos galhos e troncos das árvores, até chegarem na 

entrada de uma tubulação sob o chão que foi instalada especificamente para a 

passagem destes fios. Em sua outra extremidade, estes fios se ligam ao aparelho de 

home theater colocado no teto em um recinto da casa. Com o passar do tempo, por 

influência do próprio meio, as partes visíveis dos fios foram se misturando mais à 

estética do ambiente. 

 

 

Figura 40: casinhas de passarinho construídas por Rúbio90 para as instalações sonoras no 
jardim 
Foto: arquivo pessoal de Rúbio, 2017 

 

Para proteger a caixa de som das intempéries do meio ambiente, 

providenciamos tampinhas para cobrir a entrada circular da casa de madeira. A 

princípio, optamos por uma peça opaca, conforme se verifica na Figura 40, com o 

intuito de não revelar aos visitantes as caixas de som no interior das casinhas. Os 

 
90 Rúbio Dorneles de Bessa, mestrando em Sociologia pelo PPGS / UFG e atuante no Media Lab /UFG como 
membro da equipe responsável pelo novo projeto expográfico no Museu Casa de Cora Coralina. 
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pequenos furos na tampinha serviam para facilitar a saída do som. Com a chegada 

dos pequenos alto-falantes de contato, constatei que eles poderiam substituir as 

caixas de som do home theater por serem bem menores do que elas. Fixando-os no 

chão da casinha, logo abaixo do nível da entrada circular, os alto-falantes ficavam 

totalmente ocultos, dispensando uma tampinha opaca. Com isso, adotamos uma nova 

tampa, agora de um vidro transparente, o que tornou o sistema tecnológico ainda mais 

invisível. Neste sentido, Rosangella Leote reflete nossa intenção, ao dizer que: 

 

Quando no evento perceptivo sobre uma obra de arte não nos ocorre 
atentar para o dispositivo tecnológico, ou mesmo para o conhecimento 
científico utilizado, e estes ocupam um segundo plano, temos o 
destaque da poética, sendo isto desejado pela maioria dos artistas que 
nesse meio produzem. Se isto acontece é comum se dizer que a 
tecnologia ficou invisível. (LEOTE, 2015, p. 28). 

 

Esta nova tampa não mais requereu os pequenos furos para facilitar a vazão 

do som pelo ar, pois, com o alto-falante de contato, o som consegue se propagar de 

forma eficiente a partir do próprio corpo material da casa e, em menor medida, pelos 

galhos e troncos próximos à zona de contato com a casinha. Este último fluxo de 

propagação contribuiu com a poética ao incluir a própria árvore como elemento do 

jardim que recita poesias coralinas. Dito isto, ressalta-se que, esse tipo de propagação 

pela própria árvore foi mais bem percebido na instalação do pé de goiaba, que pela 

estrutura física mais larga e grossa de seu galho, oferece uma maior área de contato 

para a transferência das vibrações entre casinha e galho. Na prática, para poder 

desfrutar dos versos sonoros emergindo do próprio corpo do pé de goiaba, é 

necessário que o visitante encoste o ouvido na árvore.  

 

Resolvida a questão das casinhas, sugeri aos colegas de equipe a inclusão 

de um outro elemento de jardim, o coité. Este, bem característico do jardim de Cora 

Coralina, conforme pode ser visto na Figura 41. A ideia de reprodução sonora seria 

semelhante a que foi adotada nas casinhas de madeira, com a diferença que a 

implementação seria muito distinta, dada à forma esférica da cabaça de coité. Assim, 

para consolidar esta proposta, utilizei os conhecimentos que eu já havia adquirido 

antes à cerca da utilização do alto-falante de contato, e trabalhei em uma estrutura de 

propagação sonora no interior do coité que, ao mesmo tempo em que fosse eficiente 

na difusão das vibrações, fosse eficiente na proteção do dispositivo sonoro que ficaria 
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sujeito a todo tipo de intempéries naturais. Tal estrutura envolveu a pesquisa de 

propagação em resistentes materiais plásticos, alguns rígidos, outros flexíveis, e a 

pesquisa sobre colas e maneiras adequadas de colar estes itens. Fabricada a 

estrutura, faltava ainda realizar os cortes necessários na cabaça de coité de forma a 

abrigar corretamente a estrutura sonora, o que foi feito em conjunto com o marceneiro 

do Museu (Figura 42). 

 

 

Figura 41: cabaça de coité: um elemento característico da paisagem natural do jardim de 
Cora Coralina 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

 

Figura 42: realização dos cortes na cabaça de coité pelo marceneiro do Museu 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 
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Estando as casinhas e a cabaça de coité prontas em seus lugares, conforme 

o rascunho da Figura 43, e com os fios já todos passados, tive também que 

implementar um módulo de controle, Figura 44, para regular individualmente os 

volumes de cada um dos alto-falantes distribuídos pelas instalações sonoras, uma vez 

que o aparelho de home theater oferece apenas um controle geral de volume dos 

canais de saída.  

 

 

Figura 43: rascunho das instalações sonoras do jardim 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

 

Figura 44: modulo de controle de volume de todas as instalações sonoras 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 
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Feito isto, pude me concentrar na finalização da edição dos diferentes canais 

de áudio com as declamações dos poemas gravados. O áudio resultante dessas 

edições foi salvo no formato AC391 e gravado em uma mídia de DVD para reprodução 

em loop contínuo no aparelho de home theater. Por fim, fizemos os últimos ajustes 

nos níveis de volume de cada um dos alto-falantes das casinhas do pé de goiaba 

(Figura 45), do pé de caju (Figura 46), e da cabaça de coité (Figura 47), para 

finalmente entregar ao museu versos coralinos na forma de poesias sonoras que 

brotam de elementos naturais do jardim. 

 

 

Figura 45: instalação sonora no pé de goiaba – casinha de passarinho 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 

 
91 O formato AC3 (Audio Coding 3) é “uma extensão para arquivos de áudio com som surround. Foi 

criado pelos Laboratórios Dolby em 1987 para o uso em DVDs, reprodutores de Blu-ray, programação 
HDTV e home theaters. O formato AC3 contém até 6 canais de áudio discretos. Os 5 canais mais 
utilizados são dedicados para auto-falantes de alcance normal (20 a 20.000Hz) e o outro canal restante 
para subwoofers de baixa frequência (20 a 120Hz). Especificamente, são os canais esquerdo frontal, 
direito frontal, central, esquerdo traseiro, direito traseiro e 1 faixa para os graves, chamada de canal 
5.1, que é o som surround padrão mais comumente utilizado em cinemas e home theaters.” (AC3, 2019, 
n.p). 



119 
 

 

Figura 46: instalação sonora no pé de caju – casinha de passarinho 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 

 

 

Figura 47: instalação sonora no pé de café – cabaça de coité 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 



120 
 

Pela descrição da instalação no jardim, fica constatado não se tratar de um 

trabalho interativo. Assim, o tipo de participação percebida na relação “espectador – 

obra”, remete a uma perspectiva de abertura de primeiro grau, pois o visitante se 

coloca em um estado contemplativo para apreciar as poesias coralinas que são 

declamadas do interior da paisagem natural. Do ponto de vista da cibernética, 

percebemos características de auto-regulação dos sistemas de primeira ordem, já que  

existe um mecanismo de controle responsável pela automaticidade da reprodução em 

ciclos contínuos de todos os canais de áudio e pela distribuição correta dos áudios 

específicos para cada um dos três pontos sonoros no jardim, o que acontece por meio 

de transmissão de informações engendrada no interior do subsistema “mídia de DVD 

– aparelho de home theater”. 

 

3.6 Sonoridades Coralinas 

 

3.6.1 Contextualização 

 

A obra Sonoridades Coralinas (2017)92, aparece aqui no final do capítulo sobre 

às instalações do Museu Casa de Cora Coralina (embora não pertença ao rol de 

instalações da Casa) e logo antes do capítulo sobre Metamorfônicos por dois motivos:  

 

1. Sonoridades Coralinas surgiu a partir de experiências realizadas para as 

instalações sonoras do museu;  

2. De experiências realizadas durante a criação de Sonoridades Coralinas, 

surge parte do conhecimento técnico que foi utilizado na criação de Metamorfônicos.

                  

Dessa forma, evidenciada a relação entre as três obras, fica mais fácil de 

perceber que além de sua importância como obra de arte, Sonoridades Coralinas se 

estabeleceu, no decorrer das investigações desta pesquisa, como uma ponte que 

conectou dois projetos artísticos tecnológicos e, também, dois capítulos da 

dissertação. 

 

 
92 Autoria: Cleomar Rocha e Wilder Fioramonte. Colaboradores: Reuben Lago, Gabriel Mesquita, Harry 
Fioramonte e Igor Aguiar. Poesias recitadas pelas vozes de Erick Ungarelli, Calíope Spíndola, Danielle Do Carmo, 
Simone Livia Moraes e Cora Coralina. 
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3.6.2 Uma obra, múltiplas sensações 

 

Enquanto proposta poética, Sonoridades Coralinas (Figura 48) consistiu na 

incorporação sonora de versos coralinos na tridimensionalidade espacial das letras da 

palavra “CoRa”, feita na forma de um letreiro em caixa alta. As consoantes em 

maiúsculo e as vogais em minúsculo, bem como os contrastes de seus volumes 

espaciais, assim foram definidos visando contribuir com a proposição poética de 

experimentação sensorial a partir das diferenças de propagação do som em suas 

possíveis “incorporações” em cada uma das regiões do letreiro.  Para a difusão 

sonora, foram fixados, equidistantemente na superfície anterior do letreiro, dois alto-

falantes de propagação sonora por contato, como aqueles utilizados nas instalações 

do Museu, porém menores, mais leves e menos potentes.  

 

 

Figura 48: Sonoridades Coralinas em exposição no #16.ART (2017) - Museu Nacional da 
República, Brasilia 
Foto: Cleomar Rocha, 2017 
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Durante a fase de testes, foi necessário que eu trabalhasse com a propagação 

de vibrações sonoras em caixas acústicas (Figura 49) formadas por recortes de foam 

board93, simulando o mesmo tipo de suporte utilizado na obra, o letreiro em caixa alta 

confeccionado também em foam board. 

 

 

Figura 49: protótipo para testes de propagação sonora em espaços tridimensionais distintos 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Tal como Parede que Sussurra, Sonoridades Coralinas também faz uso do 

padrão de áudio estéreo para criar o efeito de localização espacial do som. As mágicas 

principais desse efeito consistem na emulação da sensação de sons que partem de 

regiões específicas do letreiro, como uma das letras de “C o R a”, e a emulação do 

deslocamento sonoro, como se alguém estivesse caminhando em uma ou outra 

direção enquanto declama os versos.  

 
93 “Também conhecido como papel pluma, contracole, papel metiê ou papel espuma, o Foam Board é uma placa 
de espuma sintética laminada com papel nos dois lados. O miolo da placa tem uma propriedade de memória que 
mantém sua forma original e uniforme mesmo após o corte nas suas extremidades e dobras. De alta rigidez e 
leveza, as placas são fáceis de cortar e têm a superfície extremamente lisa”. (FOAMBOARD, 2019, n.p). 
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Se em Parede que Sussurra, por atenção à própria proposição poética, a 

travessia sonora se dá em uma única superfície regular e bidimensional, em 

Sonoridades Coralinas, por sua vez, além de poder percorrer toda a superfície 

tridimensional do letreiro, os versos sonoros também podem transitar pelos espaços 

internos dos quatro compartimentos volumosos das letras, cada uma com uma forma 

diferente, resultando em 4 espécies de caixas acústicas (C o R a) que, às suas 

maneiras, amplificam o som quando visitadas pelas propagações. Em relação ao 

conteúdo sonoro, diferentes camadas de áudio se revesam, entrelaçam-se e se 

somam, em um tipo de coro recitativo com as vozes de cinco declamadores, além de 

uma música de fundo (Figura 50). 

 

 

Figura 50: criação e edição de oito camadas de áudio combinando as vozes dos 5 
declamadores dos poemas de Cora Coralina e uma trilha sonora de fundo 

 

Sonoridades Coralinas, embora não apresente nenhum tipo de interatividade, 

busca deslocar o espectador da postura contemplativa para a de participação ativa, 

na qual ele pode ter uma experência multissensorial (visão, audição e tato) com a obra 

ao explorar as distintas regiões do letreiro em caixa alta, cada uma com a sua 

tridimensionalidade imagética, material e sonora. 
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3.6.3 Sobre apropriações e desvios – atividades criativas de segunda ordem 

 

Durante uma das experimentações com o alto-falante de contato, acabei por 

descobrir uma outra aplicação para o dispositivo, a qual veio a ser peça chave para 

se trabalhar com Metamorfônicos. Após deixar o peculiar dispositivo sonoro com sua 

base de contato apoiada no chão, reproduzindo a peça de áudio de Sonoridades 

Coralinas, constatei a presença de leves deslocamentos do aparelhinho pela 

superfície por conta das vibrações geradas. Imaginei, então, que se eu acoplasse o 

alto-falante a um material como o foam board, provavelmente os movimentos 

resultantes seriam realçados por conta da propagação sonora mais eficiente. A partir 

desta constatação, um novo tipo de criatura ganhou “vida” cinética e o bichinho que 

acabara de nascer já improvisava os seus primeiros passos, impulsionado pelas 

oscilações mecânicas provenientes da base do alto-falante, que vibrava com o coro 

dos declamadores de Cora, incluindo ela mesma.  

 

Ao dar novas significações para aquilo que se propõe a trabalhar, o artista (eu 

incluso) se coloca em atividades de apropriações e desvios nas quais as tecnologias 

inventadas pela nossa sociedade, sejam elas antigas ou modernas, palpáveis ou 

abstratas, passam a compor seus universos poéticos. Ressalta-se que neste processo 

de experimentação com os artefatos tecnológicos, o artista torna mais transparente a 

caixa preta que os envolve e exerce um ato de resistência às “intenções” dos 

aparelhos, lembrando Flusser (2002). E foi com este espírito que nasceu e se 

desenvolveu Metamorfônicos - obra do próximo capítulo.   
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4 METAMORFÔNICOS 

 

4.1 Contextualização 

 

Metamorfônicos é uma instalação de arte tecnológica de minha autoria, 

resultante, em sua primeira versão, do trabalho final individual que desenvolvi para a 

disciplina de Arte e Tecnologia do programa de mestrado da FAV em 2017, ministrada 

pelo prof. Dr. Edgar Franco94. A poética inicial da obra foi a de trazer vida cinética a 

uma criatura que pudesse realizar desenhos ou pinturas a partir de sons, tal qual um 

dançarino improvisador que realiza pinturas no chão enquanto se move ao ritmo de 

alguma música. Admitindo-se algum grau de imprevisibilidade como atributo de suas 

execuções e permitindo a interferência de um ou mais interatores através de 

diferentes tipos de interface de entrada, a obra se mostrou um ambiente fértil de 

experimentações para tratar dos aspectos teóricos relacionados com esta pesquisa.  

 

Em termos de aparatos tecnológicos, Metamorfônicos, em sua forma mais 

completa, conta com um ou mais dispositivos de entrada (teclado, Leap Motion, entre 

outros), um computador, um amplificador de áudio e alto-falantes de propagação por 

contato que são acoplados à esculturas feitas por materiais leves. O primeiro é o 

responsável por receber os inputs de interatores, realizar os devidos processamentos 

e enviar saídas sonoras para o amplificador. Este último fica a cargo de elevar a 

potência dos sinais de áudio e encaminhá-los para peculiares alto-falantes fixados à 

uma escultura feita de materiais leves como o foam board, apelidada aqui como 

criatura metamorfônica.  

 

 

 

 
94 “Edgar Silveira Franco, mais conhecido como Edgar Franco (Ituiutaba, 20 de setembro de 1971) ou Ciberpajé é 
um autor de histórias em quadrinhos, brasileiro, formado em arquitetura, doutor em artes e professor da 
faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. [...] Cunhou os neologismos artlectos, usado para 
definir androides e e redes de computadores, criado com a junção de artificial e intelecto, HQtrônica, usado para 
definir histórias em quadrinhos digitais (como as webcomics) com conteúdo multimídia e HQforismo, misto de 
histórias em quadrinhos e aforismos. Criou um universo compartilhado de ficção científica conhecido como 
Aurora Biocibertecnológica ou Aurora Pós-Humana, criado em 2004 a partir do projeto musical "Posthuman 
Tantra" [...]”. (EDGAR, 2019, n.p). 
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4.2 Criaturas metamorfônicas: o subsistema de saída 

 

4.2.1 Gênese 

 

Quando comecei a idealizar Metamorfônicos, eu tinha em mente que a poética 

inicial de “criaturas que fazem desenhos a partir de sons musicais” não requeria, 

necessariamente, algum tipo de interatividade exógena. Assim, sem esse tipo de 

interação, a minha atenção ficou, inicialmente, toda voltada para as possíveis relações 

endógenas do universo que comporia o palco das criaturas que, para  arriscar um 

raciocínio cibernético de primeira ordem, represento aqui como o sistema S1: { 

“criatura” <-> “suporte_desenho” }, no qual a seta <-> (bidirecional) indica que há uma 

interação mútua importante entre os elementos “criatura” e “suporte_desenho”.  Para 

saber quais tipos de interações poderiam existir em S1, eu precisava escolher os 

artefatos tecnológicos dos elementos desse sistema. Contudo, as escolhas 

dependiam de como fossem respondidas algumas questões básicas:  

 

- Seriam criaturas implementadas de forma digital (software) ou analógica 

(hardware)?   

Optei pelo último tipo, o “hardware”.  

- Do que seriam feitas? Motores, engrenagens e rodas, ou...?  

Optei pelo “ou...”. 

 

Curiosamente, a mesma tecnologia de alto-falante de propagação por contato 

utilizada no Museu Casa de Cora Coralina e em Sonoridades Coralinas foi adotada 

em Metamorfônicos, porém com um propósito bem diferente daquele observado nas 

duas primeiras instalações. Nestas, muito embora o dispositivo sonoro tenha sido 

apropriado pelos artistas para a construção de perspectivas poéticas e estéticas que 

transcendem a dimensão do utilitarismo, ele foi empregado de acordo com a sua 

função usual - a de fazer superfícies planas emitir sons. Já em Metamorfônicos, ao 

lembrar do potencial cinético do alto-falante de contato quando acoplado a um objeto 

leve, imaginei que seria no mínimo curioso tentar utilizá-lo não somente como 

reprodutor de sons, mas também como o agente propulsor de movimentos que, em 
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última instância, resultariam nas performances das criaturas. Instigado que fiquei, 

resolvi me jogar nesta vibrante, mas ao tempo peculiar e imprevisível aventura. 

 

Repondidas as questões básicas relacionadas aos artefatos tecnológicos 

iniciais, comecei a criar um primeiro teste em que simplesmente catei um recorte do 

material mais leve que eu tinha disponível em casa – que felizmente eram restos de 

foam board de Sonoridades Coralinas - e improvisei para dar vida a escultura Adão-

Eva, Figura 51, a primeira dentre muitas criaturas metamorfônicas que nasceram em 

seguida. Após alguns minutos olhando para aqueles traços de tintas, como quem 

estivesse tentando entender os códigos telegrafados por uma criatura alienígena, 

vislumbrei um refinamento poético para a obra: “criaturas que transmutam vibrações 

sonoras em rastros visuais de tinta”. 

 

 

Figura 51: a escultura Adão-Eva: primeira criatura metamorfônica 
Fonte: Wilder Fioramonte, 2017 
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4.2.2 Metamorfoses 

 

Diante do tipo de tecnologia adotada, eu achava que para alcançar a póetica 

“criaturas que transmutam vibrações sonoras em rastros visuais de tinta”, era 

necessário fazer com que o bicho fosse capaz de se manter locomovendo 

praticamente o tempo todo, pois, se de outra forma, ele ficasse muito tempo parado 

somente vibrando a sua ferramenta de desenho, o resultado visual seria não mais do 

que borrões de pontos de tinta sobrepostos, o que, poeticamente falando, eu 

acreditava não compor uma saída visual muito encantadora para representar a 

transmutação dos sons recebidos de uma música, por exemplo. Contudo, o cinetismo 

desejado implicava em mais variedade de estados no sistema S1: { “criatura” <-> 

“suporte_desenho” }, o que, pela Lei da Variedade Requerida de Ashby, implicaria 

mais variedade no mecanismo de controle de S1 para que este pudesse se comportar 

dentro do esperado.  

 

Assim, mesmo sabendo da existência inerente e inevitável da 

imprevisibilidade nos movimentos físicos das criaturas em S1, que inclusive já estava 

prevista na poética da obra, era necessário que a imprevisibilidade tivesse aspectos 

importantes controlados pelo mecanismo de controle de forma que se não era possível 

controlar cada variável, uma a uma, era possível e necessário limitar as variáveis 

dentro de um certo conjunto de possibilidades. E foi com o desafio de implementar tal 

mecanismo de controle que o sistema S1: { “criatura” <-> “suporte_desenho” } veio 

sofrendo numerosas modificações até chegar no ponto em que foi capaz de absorver 

parte da variedade de S1, a parte que desviava o comportamento das criaturas do que 

fora estabelecido pela proposta póetica, como a realização dos já citados borrões de 

tinta ou as eventuais quedas dos bichos durante suas performances ou outras 

situações que serão detalhadas em outro momento. Pela importância que tiveram na 

concretização da obra, estes processos de modificações realizados ao longo do tempo 

são apresentadao, resumidamente, nos próximos parágrafos.  

 

No princípio, eram apenas alguns alto-falantes de contato, recortes de foam 

board ou isopor, algumas canetas e lápis de tipos diversos, pedaços de fios elétricos 

e alguns outros materiais que encontramos em nossas casas, como caixinhas de 

papelão, tampinhas de caneta, entre outros itens. Após alguns furos, cortes, encaixes, 
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colagens e muita música tocando, começaram a tomar forma os modelos da primeira 

geração de criaturas metamorfônicas (Figura 52), incubidas do desafio sinestésico de 

“imprimirem” os sons que recebem.  

 

 

Figura 52: exemplares da primeira fase de criação dos seres metamorfônicos 
Fotos: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Neste cenário, o alto-falante de propagação sonora por contato de superfície 

é o coração da criatura. Ao ser fixado em uma região plana e alimentado por sons, ele 

pode bombear o seu sangue - as vibrações sonoras, distribuindo-as por todo o corpo 

do bicho, incluindo a sua “pata desenhista”, uma caneta com tinta.  Dessa forma, as 

batidas desse coração sonoro conduzem a criatura à uma inevitável dança em que a 

cada “passo” executado, um registro visual é deixado pela caneta.  

 

Sobre o aspecto sonoro, é necessário ressaltar que são as frequências mais 

graves dos sons reproduzidos as que têm maior impacto na movimentação das 

criaturas. Por este motivo, durante o processo de edição das amostras de áudio ou da 

programação da síntese sonora, algumas vezes se tornou necessária a aplicação de 

filtros e equalizações que puderam realçar os graves nos trechos em que essas 

frequências eram pouco intensas.  
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Os modelos da Figura 53 compõem a segunda fase de desenvolvimento das 

criaturas metamorfônicas, em que procurou-se testar diferentes arranjos de materiais, 

quantidades de canetas e posições dos alto-falantes com o objetivo de explorar novas 

possibilidades de locomoção e de desenho.   

 

 

Figura 53: exemplares da segunda fase de criação dos seres metamorfônicos 
Fotos: Wilder Fioramonte, 2017 

 

O material final escolhido para constituir o corpo da escultura sonoro-cinética 

foi o foam board, pois já havia apresentado bons resultados de propagação e 

intensidade sonora nos testes realizados com diferentes materiais ainda durante o 

desenvolvimento das instalações do Museu Casa de Cora Coralina. No caso de 

Metamorfônicos, essas características são relevantes não somente pelo resultado 

sonoro em si, mas principalmente pela constatação empírica de que quanto mais 

eficiente for um material leve para propagar o som, maior deverá ser o seu potencial 

cinético. 

 

Creio ser relevante mencionar que à época do desenvolvimento das criaturas 

de primeira geração, ainda não havia um suporte para prender os fios que conectavam 

os alto-falantes das criaturas ao amplificador de áudio, nem existiam barreiras laterais 

que pudessem limitar o “palco” de suas performances. Assim, os fios estavam sempre 

em configurações direrentes, a depender de onde eu colocasse o amplificador: às 
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vezes no chão, às vezes em cima de algo como uma mesa ou cadeira. E, as 

empolgadas criaturas frequentemente extrapolavam a região do papel, ficando presas 

do lado de fora por conta do desnível existente entre o papel e chão. Com essa 

precariedade inicial de mecanismos de controle, a variedade de estados de S1: { 

“criatura” <-> “suporte_desenho” } se tornava desnecessariamente grande, o que 

dificultava bastante a análise do sistema na busca de mapear relações entre inputs e 

outputs, ou entre perturbações e reações que pudessem contribuir com a consecução 

da proposta poética.  

 

Percebendo essas dificuldades, fui, aos poucos, instituindo novos elementos 

de controle na tentativa de diminuir tanta variedade. As figuras de 53 a 57 apresentam, 

resumidamente, um retrospecto dos incrementos dos mecanismos de controle desse 

sistema. 

 

   

Figura 54: fios no chão e ausência de barreiras laterais 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 
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Figura 55: um dos primeiros testes com barreiras laterais 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

  

Figura 56: sistema improvisado de cerca condutora de sinais de áudio com dois fios  
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 



133 
 

 

Figura 57: inclusão de garras jacarés nas extremidades dos fios dos alto-falantes e de cerca 
condutora de sinais de áudio com quatro fios para suportar o sistema estéreo 
Foto: Wilder Fioramonte, 2017 

 

 

Figura 58: inclusão de quatro barreiras laterais independentes 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 
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Durantes os testes, foi observado que as criaturas da fase inicial tendiam ou 

a entrar em uma trajetória circular ininterrupta por conta da resultante da força de 

impulsão da criatura com a força de tensão nos fios dos alto-falantes, ou a ficar 

estagnadas em um “bate e volta” nas barreiras em torno do papel, quando presentes. 

Por esta razão, em alguns dos exemplares da segunda fase foram feitas modificações 

em suas estruturas que possibilitaram que as criaturas tivessem mais facilidade para 

mudar de direção e sair dos loops indesejáveis. Todavia, foi na terceira fase (Figura 

59) que essa questão recebeu sua melhor solução. Foram construídos alguns 

modelos com lados do mesmo tamanho, a caneta no centro e pernas laterais 

pendentes podendo se revezar na função de apoio, o que facilitou consideravelmente 

a troca de direção e sentido por conta de uma maior variação nas possibilidades de 

inclinação da criatura. 

 

 

Figura 59: exemplares da terceira fase de criação dos seres metamorfônicos 
Fotos: Wilder Fioramonte, 2017 

 

Outra descoberta que teve importante influência na dinâmica de locomoção 

das criaturas foi a aplicação do sistema de áudio em estéreo. Com o uso combinado 

de dois alto-falantes de contato, entra em cena a possibilidade de se trabalhar 
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simultaneamente com diferentes áudios e diferentes intensidades sonoras para cada 

um dos dois alto-falantes. Uma vez acoplados simetricamente distantes um do outro, 

é possibilitado o direcionamento do fluxo de vibrações sonoras para a esquerda ou 

para a direita ou para ambos os lados, influenciando ativamente na direção de 

movimento da criatura metamorfônica. Testes com mais de 2 alto-falantes também 

foram executados, porém, com o peso adicional dos dispositivos a mais, a criatura 

teve a sua locomoção bastante limitada. Portanto, optei por manter a proposta de 

criatura cinética com somente um par de alto-falantes, que foi a configuração que 

melhor funcionou até então. 

 

4.2.3 Animais de papel x animais de areia 

 

Ao olharmos as etapas de modificações e adaptações das vibrantes criaturas 

metamorfônicas, é possível traçarmos alguns paralelos com os processos gradativos 

de desenvolvimento das esculturas cinéticas de Theo Jansen7. Em Strandbeesten, 

Figura 60, o artista constrói suas criaturas com tubos plásticos e garrafas PET 

concebidas para se locomover - ou até sobreviver - sozinhas, contando apenas com 

o vento das praias como propulsor da locomoção. Aos poucos, Jansen vai adaptando 

a mecânica da criatura para que ela consiga, por exemplo, inverter a direção quando 

encontra água e evitar um “afogamento”. No caso de Metamorfônicos, as criaturas 

cinéticas têm como elemento propulsor as vibrações sonoras. E as consecutivas 

modificações e adaptações já descritas, surgiram do desejo de dinamizar a 

movimentação e o rastro visual impresso, bem como da expectativa de evitar 

situações limitantes da locomoção das criaturas, como os loops circulares 

ininterruptos e a tendência de se fixar nas bordas do papel, o que seria análogo à 

tendência por parte das esculturas de Strandbeesten de se encaminharem para um 

inevitável afogamento na água do mar. 
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Figura 60: Strandbeest (animais de areia) de Theo Jansen 
Foto: site da Internet8 

 

Um fato curioso, no caso de Metamorfônicos, é que a verdadeira forma  de 

funcionamento cinético das criaturas metamorfônicas frequentemente passa 

despercebida pelos observadores e interatores que, em um primeiro momento, 

acreditam se tratar de robôs, tais como as criaturas robóticas observadas em obras 

como Painting Robots Orchestra (2013) e BeBot (2017) de Leonel Moura ou 

Interactive Robotic Painting Machine (2011) de Benjamin Grosser. Mas, justamente 

por se locomover a partir de impulsos sonoros convertidos em vibrações mecânicas 

ao invés de servomotores, engrenagens e rodas é que as esculturas metamorfônicas 

conferem especificidades à obra que a torna inédita, exigindo investigações e 

soluções inovadoras frente às peculiaridades desse curioso sistema sonoro-cinético, 

onde a aparente imprevisibilidade dos movimentos surge como a variável a ser 

observada. 

 

4.2.4 Homeostase e entropia nos sistemas auto-regulados: vida e morte 

cibernética 

 

Sob uma ótica organizacional, tanto as criaturas cinéticas em Strandbeest, 

quanto as de Metamorfônicos podem ser vistas como sistemas (ou subsistemas) 

cibernéticos de primeira ordem. Seja sobrevivendo sobre os arredores da praia, 

movidas pelo vento - no caso das esculturas de Theo Jansen, seja sobrevivendo sobre 



137 
 

uma superfície de papel, movidas por ondas sonoras - no caso das criaturas 

metamorfônicas, o que estas duas espécies de esculturas cinéticas possuem em 

comum em seus sistemas é a característica de auto-regulação pelos seus 

mecanismos de controle desenvolvidos e aperfeiçoados para absorver a variedade de 

perturbações que as afetam. Assim, pelo tempo que se mantiver a organização 

necessária para que elas continuem, incansavelmente, seguindo os propósitos 

atribuídos a cada uma delas, as suas vidas cibernéticas auto-reguladas estarão 

garantidas, ou seja, os seus sistemas estarão estáveis, indicando que os seus 

processos homeostáticos, quaisquer que sejam, estão funcionando bem.  

 

Contudo, lembrando Loveluck, sabemos que a observação mostra um 

movimento da organização - o estado menos provável - em direção à desorganização 

- o estado mais provável (LOVELUCK, 2018). Logo, conforme o tempo passa, o nível 

de entropia dentro dos sistemas dessas criaturas, inevitavelmente, vai aumentando e 

as suas estruturas organizacionais originais vão se desordenando, pelo 

envelhecimento das peças, por exemplo. Quando o nível de desordem for alto o 

suficiente ao ponto das criaturas se desviarem de seus propósitos iniciais e não 

conseguirem mais retomá-los, este momento representará o fim de suas vidas 

cibernéticas propositadas.  

 

4.2.5 Inputs, outputs e feedbacks: uma vida feita de propósitos 

 

Ao observarmos com atenção o subsistema que envolve as criaturas sonoro-

cinéticas de Metamorfônicos, podemos detectar que os inputs são os sinais de áudio 

transmitidos do subsistema computador-amplificador para os alto-falantes. Os 

outputs, além, claro, dos próprios sons reproduzidos, são as respostas cinéticas e 

visuais resultantes de intrincadas interações mecânicas que se sucedem assim que 

os alto-falantes vibram gerando as oscilações mecânicas.  

 

Nota-se que os mecanismos de controle existentes no subsistema das 

criaturas são capazes de manter as complexas interações mecânicas em um nível de 

organização que se mostra suficiente para garantir a auto-regulação do sistema. 

Deste modo, os elementos de controle atuam como componentes homeostáticos que 

corrigem os desvios de deslocamentos que de outra forma levariam a criatura sonora 
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a destinos que se opõem aos propósitos atribuídos as dimensões cinéticas e visuais 

da obra, como os já citados loops indesejáveis ou os tombos do bicho. Mas para 

confrontar a complexidade inerente do universo físico de existência das criaturas 

metamorfônicas, lancei mão do conceito de caixa-preta. Assim, ao invés de tentar 

compreender toda complexidade física do sistema, parte a parte, ele foi encapsulado 

em uma caixa-preta na qual apenas a relação entre os inputs e outputs do recorte 

selecionado foi observada, para em seguida implementar mecanismos de feedback 

com o intuito de corrigir os desvios, ignorando um sem-número de variáveis que não 

precisam sequer ser reconhecidas para a consecução dos objetivos esperados para 

a poética da obra. 

 

4.3 Considerações metodológicas 

 

4.3.1 Pensamento sistêmico e pensamento reducionista 

 

Na concepção de um sistema cibernético qualquer, muito dificilmente se 

empregará somente um tipo de metodologia científica. O mais provável é que ocorrerá 

momentos em que se predomina um ou outro método, ainda que, por vezes, o 

modelador do sistema, que bem pode ser um artista, não se dê conta da distinção. 

Pois bem, conforme já visto em Salles (2007), sabemos que a ciência cibernética 

acrescentou uma visão sistêmica em seu método científico, mantendo a utilização do 

método analítico cartesiano (ou método reducionista) para a solução de problemas 

em que este último se mostre mais adequado. O resultado de se incluir uma visão 

sistêmica como método de pesquisa e modelagem para a busca de soluções é que 

essa nova camada metodológica, mais preocupada com questões relacionais do que 

estruturais, possibilita uma abordagem mais eficaz para tratar problemas de elevada 

complexidade, a exemplo dos problemas de artilharia de guerra investigados por 

Wiener, como já nos explicou Chaves (2016).  

 

4.3.2 Aplicação do método analítico cartesiano: um exercício imaginativo 

 

Para melhor compreensão do método analítico cartesiano, proponho um 

exercício imaginativo didático. Supondo que após criar uma determinada criatura 

metamorfônica com dois alto-falantes já acoplados em  seu corpo, eu quisesse 
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determinar características de dimensão dos fios de áudio que se ligam às criaturas e 

o tipo de música a ser reproduzido de forma que o bicho fosse capaz de se locomover 

pela maior área possível do papel durante o tempo de reprodução da música. Neste 

contexto hipotético, vou elencar, a seguir, alguns possíveis passos metodológicos que 

poderiam ser executados: 

 

A princípio, eu tentaria isolar o máximo possível de partes desse sistema que 

eu considero fundamentais enquanto elementos que influenciam na locomoção da 

criatura: os alto-falantes, por suas vibrações mecânicas; o corpo da criatura, por sua 

distribuição de massa e pontos de equilíbrio; os fios que se ligam aos alto-falantes, 

pelas forças elásticas que eles exercem sobre a criatura. Em seguida, eu poderia 

propor os seguintes passos de investigação das partes elencadas: 

 

(1) entender a relação entre as frequências / intensidades sonoras enviadas 

para os alto-falantes e os tipos de movimentos cinéticos resultantes quando os alto-

falantes são colocados de forma isolada, ou seja, desacoplados da criatura e com o 

mínimo possível de tensão nos fios; 

(2) compreender as influências das forças do ambiente (gravidade, atrito etc.) 

sobre o corpo da criatura metamorfônica, já que isso influencia em vários aspectos de 

sua locomoção, como aceleração e direção; 

(3) compreender as influências das forças que agem a partir dos fios 

conectados aos alto-falantes da criatura metamorfônica, já que esses fios interferem 

na locomoção da criatura; 

(4) compreender como se dão as interações entre os atributos e as forças 

investigadas em (1), (2) e (3), pois disso resulta o deslocamento efetivo da criatura. 

 

A partir desses entendimentos eu acreditaria estar apto para definir de forma 

ótima tanto os atributos físicos dos fios a ser conectados nos alto-falantes, como os 

atributos sonoros das músicas de forma a atingir os objetivos de locomoção esperados 

para a criatura. O problema é que seria muito difícil, para não dizer impossível, 

resolver este tipo de problema com esse tipo de solução, já que demandaria um 

esforço enorme no sentido de dissecar o sistema que envolve a criatura 

metamorfônica, empreendendo uma investigação especializada em cada parte, 
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correndo o risco de fracassar por não ter percebido partes importantes ou por não ter 

entendido corretamente algumas dessas porções do sistema que também influenciam 

no deslocamento do bicho, o que, neste caso, levaria-me de volta a etapa de 

investigação analítica cartesiana em busca de partes não percebidas ou na redução 

em subpartes das partes já identificadas, para tentar compreendê-las melhor.  

 

4.3.3 Aplicação do método sistêmico: um exercício experienciado 

 

Na prática, ao incluir uma visão sistêmica, consegui resolver de forma 

satisfatória e em um curto período, um problema similar ao do tópico anterior: o de 

determinar características de dimensão dos fios de áudio que se ligam às criaturas e 

o tipo de música a ser reproduzido de forma que o bicho fosse capaz de se locomover 

pela maior área possível do papel durante o tempo de reprodução da música. Para 

tanto, procedi de maneira muito parecida com a que eu descrevo a seguir: 

 

Primeiro passo: escolhi 3 amostras de músicas para cada um dos 5 gêneros 

musicais escolhidos ao acaso (Eletrônica, Rock, Rap, MPB, Orquestral).  

 

A seguir, executei a performance com a criatura metamorfônica pendurada 

por um determinado fio F1 e com os alto-falantes tocando as 3 amostras de música 

do gênero Eletrônica.  

 

Observando como se comportava a criatura, pude analisar as relações entre 

os inputs e outputs, verificando que, de formal geral: 

(1) a criatura só conseguia se locomover até regiões próximas do centro do 

papel;  

(2) a criatura conseguia girar poucos graus em torno do próprio eixo. 

 

Pelas observações realizadas, defini os seguintes feedbacks para o próximo 

teste: manter o fio F1 e utilizar as amostras dos outros gêneros musicais.  

 

Segundo passo: realizei novas execuções com a aplicação dos feedbacks 

definidos no passo anterior. Ao analisar os novos inputs e outputs, observei que: 
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(1) com a utilização de amostras musicais dos outros gêneros que não o de 

música Eletrônica, a capacidade de locomoção e de giro da criatura ficara 

ainda mais limitada. 

 

Pela observação feita neste passo, defini os seguintes feedbacks para o 

próximo teste: retomar as amostras musicais do gênero Eletrônica; utilizar um fio F2 

com comprimento de 1/4 maior que o de F1, mas com a mesma espessura que a de 

F1.  

 

Terceiro passo: realizei novas execuções com a aplicação dos feedbacks 

definidos no passo anterior. Ao analisar os novos inputs e outputs, observei que: 

(1) a criatura conseguia se locomover até regiões um pouco mais distantes, 

com frequência moderada; 

(2) a criatura conseguia se rotacionar em ângulos maiores, porém era pouco 

frequente. 

 

Com essas novas observações, defini os seguintes feedbacks: manter as 

amostras musicais do gênero Eletrônica e utilizar um fio F3 com o mesmo 

comprimento de F2, porém com uma espessura equivalente a metade da espessura 

de F2.  

 

Quarto passo: realizei novas execuções com a aplicação dos feedbacks 

definidos no passo anterior. Ao checar as relações entre os novos inputs e outputs 

observei que:  

 

(1) a criatura, inicialmente, conseguia se deslocar para regiões ainda mais 

afastadas do centro do papel; 

(2) a criatura, inicialmente, conseguia girar em ângulos acima de 360º, muito 

frequentemente; 

(3) após algum tempo de execução, os fios se embaraçavam muito e as 

observações (1) e (2) deste passo deixavam de ser válidas por longos instantes. 
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Com essas novas observações, defini os seguintes feedbacks: manter as 

amostras do gênero Eletrônica; utilizar um fio F4 com o mesmo comprimento de F3 e 

com uma espessura equivalente a três quartos (3/4) da espessura de F2.  

 

Quinto passo: realizei novas execuções com a aplicação dos feedbacks 

definidos no passo anterior. Ao checar as relações entre os novos inputs e outputs 

observei que, de forma geral:  

 

(1) a criatura conseguia, com frequência moderada, se deslocar para regiões 

bastante afastadas do centro do papel; 

(2) a criatura conseguia se rotacionar em ângulos acima de 360º com pouca 

frequência; e em ângulos de até 360º com frequência moderada. 

 

Com essas novas observações, cheguei à conclusão de que o fio F4 satisfazia 

os propósitos esperados dadas as amostras musicais do gênero Eletrônica. Contudo, 

ainda faltava me certificar de que os resultados alcançados se manteriam satisfatórios 

ao variar o gênero musical. Assim, defini os últimos feedbacks: manter o fio F4 e 

utilizar as amostras dos gêneros musicais restantes: Rock, Rap, MPB e Orquestral. 

 

Quinto passo: realizei novas execuções com a aplicação dos feedbacks 

definidos no passo anterior. Ao verficar as relações entre os novos inputs e outputs 

observei que: 

 

(1) Rock: em 70% do tempo em que se tocou amostras musicais do gênero 

Rock, a criatura manteve observações similares a do quinto passo (fio F4 e amostras 

do gênero Eletrônica). 

(2) Rap: em 80% do tempo em que se tocou amostras musicais do gênero 

Rap, a criatura manteve observações similares a do quinto passo (fio F4 e amostras 

do gênero Eletrônica). 

(3) MPB: em 40% do tempo em que se tocou amostras musicais do gênero 

Samba, a criatura manteve observações similares a do quarto passo (fio F4 e 

amostras do gênero Eletrônica). 
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(4) Orquestral: em 20% do tempo em que se tocou amostras musicais do 

gênero Orquestral, a criatura manteve observações similares a do quarto passo (fio 

F4 e amostras do gênero Eletrônica). 

 

Com essas novas observações, por indução, cheguei às seguintes 

conclusões: 

 

(a) ao utilizar o tipo de fio F4, a criatura metamorfônica pode performar 

deslocamentos que satisfazem os propósitos esperados para ela, desde que a música 

escolhida tenha boas doses de graves e de intensidade sonora, já que os gêneros 

musicais que melhor atenderam aos requisitos estabelecidos inicialmente foram 

aqueles com amostras musicais que apresentaram maior quantidade de frequências 

graves e maior intensidade sonora, de modo geral, quais sejam: Eletrônica, Rap e  

Rock. 

 

4.4 A obra em execução: aspectos práticos e teóricos 

 

4.4.1 Interatividade na obra 

 

Em Metamorfônicos, os aspectos de interatividade dependem dos modos 

específicos de sua execução, conforme será detalhado adiante. 

 

1. Em um primeiro modo, o que se tem é a mera reprodução de alguma 

música ou amostra sonora, proveniente de um software do 

computador, que impulsiona os passos ritmados das criaturas sonoras, 

não havendo intervenção humana. Este modo, portanto, aproxima-se 

de um primeiro grau de abertura à recepção, em que o espectador 

assume uma postura de contemplação. Como não é evidenciada uma 

perspectiva de interatividade, não há que se falar em agência e 

transformação na relação “espectador – obra”. 

2. No segundo modo - este, interativo - são disponibilizadas uma ou mais 

interfaces ligadas ao computador com as quais os interatores podem 

acionar os sons que vão agitar as criaturas. 
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• Em um primeiro caso, amostras sonoras são associadas à 

determinadas teclas de um teclado de computador. Neste cenário, o 

interator se coloca somente como acionador de teclas, o modelo 

estímulo-resposta, onde o seu corporal é relegado a um papel 

secundário, imperceptível. Portanto, trata-se de uma perspectiva de 

primeira interatividade em que a agência se dá por meio dos 

pressionamentos de teclas e a transformação resultante consiste na 

composição sonora criada, bem como na performance executada 

pela criatura metamorfônica que, muito embora não pertenca ao 

ambiente digital do qual trata Murray (2003), desempenha o seu 

papel como resposta à agência do interator. 

• Em um segundo caso, por outro lado, o interator pode participar da 

geração e manipulação sonora com ações de gestos de mãos e de 

dedos reconhecidas por um sensor Leap Motion. A partir das 

percepções destes gestos, os sons são gerados e enviados para a 

criatura realizar sua performance. Neste cenário, assim como 

acontece na obra Linha do Tempo do Museu Casa de Cora Coralina, 

o interator não é somente um acionador de comandos, já que 

elementos naturais de seu comportamento, do seu corporal, estão 

incluídos no processo interativo, como se a máquina tivesse a 

capacidade dos seres vivos de enxergar para, a partir desta 

percepção, tomar a decisão de agir, em um tipo de diálogo mais 

natural ao interator. Deste modo, além de ficar caracterizada uma 

relação de segunda interatividade, torna-se evidenciado um modelo 

de segunda cibernética, pois, como afirma Rocha, para “a 

cibernética de segunda ordem, o usuário participa efetivamente da 

tarefa, necessitando, portanto, ser lembrado na concepção e 

desenvolvimento do sistema” (2018b, p.105). 

 

A foto da Figura 61 mostra a primeira exposição de Metamorfônicos, em 

dezembro de 2017, durante à própria apresentação do trabalho final para disciplina 

de Arte e Tecnologia do programa de mestrado da FAV / UFG. A foto retrata o 

momento inicial da apresentação em que a execução da obra se deu no modo sem 
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interator e os espectadores podiam contemplar as performances da criatura 

metamorfônica, alimentada pela música “Ato IV: Enterro Cósmico” do artista Edgar 

Franco, também professor da disciplina, naquela ocasião.  

 

 

Figura 61: momento de execução da obra em uma perspectiva de contemplação 
Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Já a foto da Figura 62 exibe a segunda apresentação da instalação que 

ocorreu durante o primeiro dia do Colóquio de Linguagens Midiáticas da Faculdade 

de Educação / UFG, em abril de 2018. Neste evento, os participantes puderam 

vivenciar uma experiênca de primeira interatividade, quando utilizaram um teclado de 

computador para animar a criatura metamorfônica a partir do acionamento de 

amostras sonoras relacionadas, principalmente, ao universo dos jogos eletrônicos de 

8 bits. Neste modo de execução da obra, fica evidenciada a característica de “estímulo 

/ resposta” ou “ação / reação” da interatividade engendrada. 
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Figura 62: momento de execução da obra em uma perspectiva de primeira interatividade 
Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Por fim, a foto da Figura 63 mostra a terceira exposição da obra, que se deu 

durante o Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI), em maio 

de 2018, no Media Lab / UFG. A foto exibe um momento da exposição em que eu 

demonstro uma perspectiva de segunda interatividade ao estabelecer com a criatura 

metamorfônica uma comunicação por meio de gestos de mãos, reconhecidos pelo 

sensor Leap Motion. Neste modo de execução da obra, ficam evidenciadas a 

característica de “ação / percepção” e a experiência por meio de processos sensório-

motores, aspectos próprios da segunda interatividade. 
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Figura 63: momento de execução da obra em uma perspectiva de segunda interatividade 
Fonte: acervo pessoal do autor 

 

4.4.2 Imprevisibilidade na obra 

 

Em decorrência das complexas interações entre as dimensões sonoras, 

cinéticas e físicas que afetam as criaturas metamorfônicas enquanto realizam suas 

performances em seu suporte, surge um alto grau de imprevisibilidade nas saídas 

visuais e cinéticas. Se não tratada, a imprevisibilidade resulta em uma sensação de 

total falta de controle sobre qualquer comportamento da criatura, quando no modo de 

execução com interator.  

 

Para reduzir tamanha entropia, era necessário que eu desonvolvesse um 

mecanismo de controle que, em última instância, mapeasse sons em padrões de 

movimento e de desenho. No entanto, como inicialmente eu modificava 

frequentemente a estrutura das criaturas e trabalhava com um número muito grande 

de amostras sonoras, escolhidas de forma muito aleatória, ocorria que as variações 

de comportamento das criaturas eram extremamente altas, o que resultava, quase 

sempre, em uma ação qualquer do bicho como resposta às entradas do interator.  

 

Contudo, as coisas se tornaram mais simples depois que atingi o nível de 

aprimoramento da criatura final da última geração dos seres metamorfônicos, que se  
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tornou o modelo utilizado nos restantes dos testes, e depois que diminuí a quantidade 

de amostras sonoras, podendo observá-las mais isoladamente (o método analítico 

reducionista coexistindo com um sistêmico mais holístico). Com esse ambiente um 

tanto mais controlado, aos poucos fui conseguindo relacionar algumas texturas 

musicais e frequências sonoras específicas com padrões de movimento e de desenho. 

A Figura 64 mostra o resultado imagético de um destes testes, o qual envolveu apenas 

a emissão de sons na forma de frequências de ondas senoidais variando de 55Hz a 

180Hz.  

 

 

Figura 64: rastros visuais deixados pela criatura metamorfônica (modelo final) ao emitir 
frequências de onda senoidal variando crescentemente de 55Hz a 180Hz 
Foto: Wilder Fioramonte, 2018 
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Quanto mais capacidade de regulação assumia o mecanismo de controle da 

obra,  menor era a entropia interna do sistema e maior ficava o sentimento de agência 

do participante nos modos interativos, pois ele já podia prever que se apertasse uma 

tecla específica, por exemplo, iria soar uma determinada amostra sonora ou uma 

determinada frequência, que induziria a criatura a um determinado padrão aproximado 

de movimento.  

 

Importa dizer que ainda que os padrões estivessem longe de ser totalmente 

previsíveis, isto não era um problema. Afinal, se a proposta poética da obra era a de 

uma criatura performática, então não seria apropriado que o seu cinetismo se desse 

de forma totalmente determinada, pois, caso isto acontecesse, a criatura deixaria de 

ter a sua independência e passaria a ser uma extensão do interator, que seria o único 

performer criativo, a partir de então.  
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CONCLUSÃO 

 

Do estudante técnico ao artista pesquisador 

 

A estrutura desta dissertação se mostrou coerente não somente por conduzir 

a linha de raciocínio da pesquisa, mas também por coincidir, de forma geral, com o 

processo de transformação o qual experimentei em minha atuação ao longo do tempo. 

Assim, a apresentação da teoria cibernética se relaciona, de certa forma, com a minha 

formação inicial na área de Sistemas de Informação, período em que a minha atenção 

estava predominantemente focada em códigos e operações lógico-computacionais; 

enquanto o capítulo relacionado ao universo poético de Cora Coralina remete à 

ampliação gradual de minhas atividades, apresentando desde projetos em que atuei 

com a função exclusiva de técnico de informática até alguns trabalhos em que, além 

de técnico, participei como co-autor (Parede que Sussurra, Jardim de versos sonoros 

e Sonoridades Coralinas); Já o capítulo sobre Metamorfônicos remete à minha 

atuação como artista propositor de poéticas tecnológicas, quando passo a vislumbrar 

tanto os processos de criação quanto a perspectiva estética inerente às relações de 

interação entre espectador e obra, desta forma de arte em que as novas tecnologias 

e a poética se fundem e se confundem, por vezes. Por fim, a consolidação do 

mestrado e da dissertação, indicam a minha formação enquanto pesquisador. 

 

Do trabalho individual ao trabalho coletivo 

 

Participar dos projetos do Museu Casa de Coralina significou vivenciar a grata 

experiência de práticas colaborativas com a reunião de diversas competências e 

saberes em prol de objetivos estabelecidos em conjunto. A equipe multidisciplinar de 

artistas, designers, cientistas e estudantes de computação, além de dialogar entre si, 

interagia com os funcionários do próprio Museu, incluindo os prestadores de serviços 

autônomos (eletricista e marceneiro). Deste modo, o exercício de comunicação e de 

sistematização das informações foi uma constante durante todo o projeto. Para 

preencher os espaços em branco das regiões fronteiriças dos múltiplos 

conhecimentos, foram necessárias práticas conjuntas para que cada um pudesse 

entender de forma razoável conhecimentos da área do outro. Após estas dinâmicas, 

iniciavam-se experimentações individuais ou em grupos menores de indivíduos, em 
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que uma pessoa ou um grupo ficava encarregado de conduzir o desenvolvimento de 

determinada instalação, geralmente associada às afinidades profissionais dos 

envolvidos. Destas experimentações, surgiam protótipos funcionais, os quais os 

membros das demais equipes tomavam conhecimento, realizavam questionamentos 

e faziam sugestões, quando existiam, de acordo com suas próprias experiências de 

atuação em suas áreas. Devo ressaltar que foram de fundamental importância as 

considerações dos funcionários do Museu e das pessoas externas que chegaram a 

ter contato com os protótipos e com as obras já implantadas. De acordo com as 

observações levantadas, novas experimentações eram realizadas, buscando aplicar 

os feedbacks necessários.  

 

Das tecnologias para a poesia de Cora Coralina 

 

Na apresentação das instalações de video mapping (tópico 3.3) foi revelado 

que os suportes escolhidos para as projeções de vídeo representam os “vértices” do 

Triângulo da Vida (a terra, a água e o ar), frutos do universo poético de Cora Coralina. 

No porão, a água da bica trata-se de um elemento externo que é incorporado à 

instalação. Por suas características naturais, o líquido cria um índice de 

indeterminação na visualização da projeção dos versos ao mesmo tempo que induz o 

espectador a um tipo de participação ativa em que um dos resultados consiste em 

novas alterações na perspectiva visual da obra pelo tempo em que a interação se 

mantiver. 

 

Parede que Sussura e Sonoridades Coralinas, embora não sejam obras 

interativas, abordam a questão da multissensorialidade e convidam o espectador a 

sair da típica postura contemplativa para engendrar uma participação mais ativa, 

envolvendo a exploração do objeto artístico e de seu espaço, o que nos remete ao 

conceito de enação, ação guiada pela percepção, de Varela (2003), e aponta para o 

segundo grau de abertura da obra de arte à recepção, conforme Plaza (2003). 

 

Nas discussões sobre a obra interativa Linha do Tempo, pude estabelecer 

comparações com o videowall da sala de espera, concluindo, dentre outras coisas, 

que a perspectiva de interatividade em um trabalho de arte tecnológica, embora 

desloque a forma de apresentação de conteúdo de linear para não linear, não implica 
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em ruptura com a característica de auto-regulação do sistema cibernético da obra. O 

que se altera é a forma em que se dão o fluxo e o percurso de apresentação, que 

passa a depender das agências do interator.  

 

Colocando em perspectiva as instalações da Linha do Tempo e da Realidade 

Aumentada, fica evidenciado que embora ambas as obras constituem sistemas 

cibernéticos de segunda ordem, mantêm características de primeira ordem como a 

auto-regulação e o feedback. O que muda, então, é que a perspectiva de circularidade 

dessas instalações deixa de estar enfatizada no sistema observado, para se 

consolidar, destacadamente, no elo entre observador (interator) e o sistema. Em 

outras palavras, podemos dizer que a concepção de um sistema cibernético de 

segunda ordem não rejeita as características típicas de uma primeira ordem, mas traz 

novos enfoques, como a atenção aos processos sensório-motores e cognitivos, pela 

questão da inclusão do observador. 

 

Dos artefatos simples às dinâmicas complexas 

 

O artista das novas tecnologias, ao conhecer mais a fundo a teoria cibernética, 

constrói um ferramental teórico importante que pode o ajudar a lidar com questões, às 

vezes complexas, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista 

metodológico. Um exemplo deste argumento pôde ser verificado no capítulo sobre 

Metamorfônicos. No subtópico 4.3.3,  tive a oportunidade de demonstrar, ainda que 

de forma simples, como alguns dos princípios básicos do método sistêmico podem 

ser aplicados na solução de determinados problemas, como foi o caso da escolha dos 

gêneros musicais e das medidas dos fios dos alto-falantes que melhor contribuíram 

para que as criaturas tivessem uma dinâmica de movimentação mais próxima do 

esperado. O exemplo demonstrou, ainda, que uma metodologia sistêmica não exclui 

o método analítico reducionista, mas acrescenta uma outra camada com novas formas 

de se tratar a complexidade.  

 

Em Metamorfônicos, pude comparar o potencial cinético e sonoro de diversos 

materiais quando conectados aos alto-falantes de propagação sonora por contato, 

chegando à constatação empírica de que quanto mais eficiente for um material leve 

para propagar o som, maior deverá ser o seu potencial cinético. A respeito dos 
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aspectos interativos da obra, pude comparar, por exemplo, as agências dos 

interatores que só acionam amostras sonoras por meio de um teclado, com as de 

interatores que produzem os sons por meio de gestos reconhecidos por uma interface 

natural.  

 

Pude comparar, também, as experiências de agências desses dois interatores 

com a experiência de um participante que só observa o registro visual da obra em 

função da música tocada. Por certo que se trata de experiências distintas. O interator 

que conversa com a criatura sonora por meio de gestos reconhecidos pela interface 

natural, pode vivenciar uma experiência de uma segunda interatividade pautada na 

relação de ação / percepção, em que o observador do sistema, enquanto sujeito 

incorporado, é incluído de forma destacada na modelagem do sistema, o que desloca 

a experiência estética com a obra para a própria atividade de interação. O interator 

gesticula, a máquina o percebe e demonstra essa percepção por meio das 

performances executadas por uma criatura metamorfônica. Portanto, é um tipo de 

agência diferente daquela que experimenta o interator que só pressiona teclas e vê a 

resposta da criatura, pois apesar de existir a interação homem-máquina, fica 

evidenciada aí uma perspectiva de primeira interatividade em que o corporal do 

interator é subjugado a um papel secundário, imperceptível.  

 

Em relação ao participante que só observa os registros visuais, cinéticos e 

sonoros criados pela escultura metamorfônica, indiferente ao espectador, a 

experiência estética se dá predominantemente no âmbito de contemplação, com toda 

a polissemia de significados que a obra possa provocar no observador. Neste ato 

contemplativo, não são percebidos processos de agência e transformação, já que não 

existe nenhum tipo de feedback efetivado pela obra como reposta a alguma ação do 

espectador.  

 

Ainda durante às experiências com Metamorfôncios, ao refletir sobre as 

influências dos níveis de imprevisibilidade nos processos interativos da obra, confirmei 

que quanto mais próximo de uma perspectiva de aleatoriedade, menor o sentimento 

de agência do interator, podendo causar frustração pela quebra no sentido dialógico 

entre interator e obra. Esta questão foi percebida no início do desenvolvimento da 

obra. Se por um lado, havia determinismo na dimensão temporal pelo fato de que as 
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transformações engendradas pelo sistema aconteciam em sincronia com as agências 

do interator, por outro lado, ainda não existia nenhum tipo de associação entre som 

emitido e padrão de movimento executado (a dimensão espacial e visual), o que 

resultava, quase sempre, em uma ação qualquer da criatura como resposta às 

entradas do interator.  

 

Contudo, conforme fui mapeando associações entre trechos sonoros ou 

frequências específicas e padrões aproximados de movimento, as possibilidades de 

efetivação do sentimento de agência foram sendo ampliadas. Com os aprimoramentos 

nos mecanismos de controle, cada vez mais o interator podia reconhecer padrões de 

movimentos da criatura diante dos sons por ele acionado, ainda que esses padrões 

estivessem longe de ser totalmente determinados.  

 

Ao escolher construir o corpo da criatura sonora em um meio físico, ao invés 

do digital, como seria no caso de modelagem por computador, recebi, naturalmente, 

o desafio da imprevisibilidade inerente ao meio material, restando que eu controlasse 

certos aspectos da entropia, a favor da proposta. Assim, a imprevisibilidade do próprio 

meio foi incorporada ao comportamento da criatura, de onde tira parte de sua vida 

performática, sendo a outra parte estabelecida no diálogo com o interator, nos 

acionamentos por teclas ou gestos.  

 

A inclusão, por si só, de imprevisibilidade em um trabalho de arte tecnológica 

interativa, não implica em quebra de agência, desde que a imprevisibilidade seja 

manipulada por um mecanismo de controle capaz de proporcionar o sentimento de 

agência dos interatores, tal como visto no caso de Metamorfônicos. 

 

A criatura metamorfônica em versos 

 

Por fim, encerro esta pesquisa descrevendo a performance das criaturas 

metamorfônicas à maneira da nossa ilustre Cora Coralina, com poesia95: 

  

 
95 A poesia “A criatura metamorfônica em versos”, de Wilder Fioramonte (o autor deste trabalho), foi criada no 
momento da própria escrita da dissertação. 
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A criatura, 

se recebe no peito 

sons magros e tímidos, 

o bicho mal se move... 

Os seus passos, 

sem pressa, sem gingado, 

compassados... 

E os seus rastros 

nascem calmos... 

Milimetricamente pintados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas não se engane! 

Se mais intensos e graves 

os sons que interagem, 

na criatura o coração dispara... 

Os seus passos 

são saltos, são samba. 

E os seus rastros? 

Pontilhados, desesperados! 

Tamanha a euforia do bicho 

desenfreado.  
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