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Apresentação

O livro Dimensões: Arte_Design_Tecnologia apresenta textos de artistas, 
designers e pensadores da atualidade que se deparam com a problemá-
tica da pesquisa, de ideias, de conceitos, de princípios e de teorias . As 
profundas mudanças que vivenciamos no campo da produção cultural, 
mostram que barreiras estão desaparecendo, aproximando novamente 
áreas como a arte, o design e a tecnologia.  Em última análise, em termos 
das características estéticas dos novos produtos que surgem dessa fusão. 
Os autores dos textos participaram do encontro Internacional de Arte 
e Tecnologia, no Museu Nacional da República, Brasília, DF, em 2018. O 
#.ART, tem buscado através da história, distinguir trabalhos artísticos, que 
utilizam a tecnologia digital como uma ferramenta para produzir formas 
tradicionais, de obras de arte, de outros tipos de produção, que surgiram 
a partir da colaboração entre arte, ciência e tecnologia e criam sistemas 
inéditos indissociáveis de um pensamento que conceitualiza o conheci-
mento sensível do homo aestheticus. Questões foram discutidas como as 
levantadas pelo filósofo Luc Ferry, para o qual a arte é, profundamente, 
uma ocorrência social e política, não no sentido em que mobiliza temas 
ou interesses sociais e políticos, mas porque mostra que as mutações his-
tóricas ou conceituais relativas ao que seja arte são, por excelência, o lugar 
onde a imagem social e política de uma sociedade é legível na sua maior 
depuração. Para o autor, noção de gosto, antes de referir-se ao universo 
artístico, designou um contorno particular da sociabilidade. O evento ho-
menageou o principal historiador de arte brasileiro a incentivar a relação 
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da arte e tecnociência paulistano Walter Zanini e continuou explorando 
temas específicos ao campo da arte computacional como a interativida-
de na arte, a vida artificial e inteligência, ativismo político e social, redes 
sociais e presença a distância, museu virtual, bem como questões como a 
coleta, apresentação e preservação da arte digital, entre outros, pois veri-
fica-se que com o acesso às redes livres aos softwares, hardwares, Internet 
e dispositivos móveis, como PDAs (Personal Digital Assistants) e celulares, 
está surgindo uma nova onda criativa como uma nova arte popular.

O #.ART, em suas edições, questiona o estado do artista hoje e os pro-
cessos de criação, assim como analisa conceitos como de Singularidade 
Tecnológica ou simplesmente Singularidade, cunhado por Ray Kurzweil 
(2013), que corresponde ao momento hipotético quando a inteligência 
artificial atingirá o mesmo grau de inteligência humana, mudando talvez 
a própria natureza humana, que se tornará cada vez mais não-biológica. 
É o alvorecer de uma nova civilização que nos permitirá transcender nos-
sas limitações biológicas e amplificar a nossa criatividade. Nesse sentido, 
pode-se dizer que as tecnologias digitais estão homeopaticamente con-
taminando camadas do sistema da arte, que deixa de ter o monopólio do 
meio. O encontro pretende verificar como a natureza da arte tecnológica, 
em si, faz com que os limites de controle fiquem mais porosos e permitam 
rever sistemas tradicionais de controle. Tudo isso está permitindo que a 
arte expandida desafie e até mesmo redefina suas noções.
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A condição política  

da arte

Lucia Santaella 
Pontifícia Universidade de São Paulo

Há mais de duas décadas, publiquei um artigo sob o título de “Linguagens 
e tensões políticas” (Santaella, 1996), no qual, de saída, chamava atenção 
para os ardis da linguagem e os mal entendidos da comunicação que 
afetam não apenas as conversações cotidianas, mas também os debates 
acadêmicos. Neste último caso, isso acontece porque, segundo a ética da 
terminologia de C. S. Peirce, na maior parte das vezes, “as disputas, confu-
sões e controvérsias intelectuais ocorrem porque os debatedores tomam 
as palavras no seu sentido comum, e não como conceitos no interior de 
uma teoria, ou porque dão sentidos diferentes a uma mesma palavra” 
(ibid., p. 312). Portanto, para evitar controvérsias ineficazes, como ponto 
de partida de qualquer debate intelectual, é tarefa ética a explicitação do 
sentido em que estamos tomando os conceitos que utilizamos.

No artigo citado, depois de passar pelos nomes daqueles que, ao 
longo dos séculos, dedicaram seus pensamentos às reflexões sobre a 
política, constatei que “é tal a crescente onipresença do discurso sobre 
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o político no mundo contemporâneo que esse discurso deve provavel-
mente desempenhar, para o homem de hoje, papel similar àquele que as 
discussões sobre Deus e os anjos exerciam na Idade Média” (ibid., p. 321). 
Vale notar que, de 1996 para cá, essa onipresença veio se tornando cada 
vez mais absorvente. 

Diante disso, como norte, tomarei a noção do político de M. Fou-
cault. Isso nos livra do equívoco raso de se considerar políticas apenas 
as forças do Estado e as contradições de uma democracia representativa 
gasta. Para Foucault, as relações políticas, muitas vezes difusas, flutuantes, 
imprecisas, nas relações humanas quaisquer que sejam -- amorosas, insti-
tucionais ou econômicas -- atuam em diversos níveis, sob diferentes for-
mas, de maneira móvel, sutil e múltipla. O político, portanto, é muito mais 
rizomático do que se pode pensar especialmente em períodos eleitorais.

Dois sentidos de arte política

Levando em consideração o que foi acima exposto, existem dois tipos 
principais de arte política. Um tipo, bastante explícito, quando a arte 
trabalha com um conteúdo político. Quase sempre, longe de cair no 
panfletário, a arte promove transmutações nas significações gastas e 
nos clichês facilitadores para trazer à baila a dimensão estética regene-
radora da sensibilidade e da reflexão. 

Há outro tipo implícito de arte política que é pouco lembrado e que é 
preciso colocar em relevo: o fato de que toda arte, por sua mera existência, é 
política. No mundo em que vivemos, no qual estamos assistindo a uma ver-
dadeira desintegração da mente coletiva minimamente saudável, a insistên-
cia da arte em existir, qualquer que seja essa arte, da mais povera à mais so-
fisticadamente tecnológica, a insistência da arte por existir é política, pois a 
arte, por princípio, celebra a vida e aquilo que o ser humano tem de melhor.



9

Para desenvolver brevemente essa hipótese, irei tratar a natureza 
política da arte sob o ponto de vista de seu caráter disruptivo, um caráter 
que sempre fez parte de toda arte do passado, do presente e provavel-
mente do futuro. Em artigo publicado recentemente (Santaella, 2018), na 
busca de compreensão das razões que têm levado os curadores e mes-
mo os artistas a uma aproximação com a um movimento filosófico emer-
gente, sob o nome de realismo especulativo, ou ontologia orientada ao 
objeto, tratei ambos, tanto este último quanto as artes, sob a égide do 
disruptivo. Para falar sobre a condição política, que considero inerente à 
arte, julgo que vale a pena retornar à discussão sobre o caráter disruptivo 
de toda arte na medida que arte é, via de regra, a atividade humana que 
nada contra a corrente do status quo, buscando o alargamento de hori-
zontes ainda não entrevistos.  

O termo disruptivo saiu do uso puramente dicionarizado e adquiriu 
relevo quando, em 1995, Clayton M. Christensen e Joseph Bower o in-
troduziram no artigo sob o título de “Disruptive technologies: Catching 
the wave”. Uma vez que o presente artigo não tem seu interesse voltado 
para o ambiente corporativo, mas sim para o acadêmico, minha hipótese 
para a exacerbação de usos do termo, a partir de 1995, tem a ver com o 
salto, mais do que quantitativo, qualitativo e, sobretudo, de escala que a 
revolução digital vem provocando em todos os campos de produção, de 
atividades, de criação e de reflexões humanas. Quando uma palavra entra 
em voga, isso também pode funcionar como sinal de que ela é capaz de 
expressar algo do espírito do tempo (Zeitgeist). 

Disruptivo tanto pode ser compreendido como indisciplinado, rebel-
de, agitado, perturbador, turbulento, incontrolável, quanto também pode 
ser atribuído a tudo aquilo que é inovador, inventivo, engenhoso, não 
usual, experimental, não convencional e sem precedentes. Isso justifica o 
argumento, que será aqui defendido, de que o adjetivo “disruptivo” pode 
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ser aplicado para se compreender a arte, as complexas condições da arte 
contemporânea e, particularmente para evidenciar que a política é inalie-
nável de sua condição. 

A rebeldia transformadora da arte

Para alguns, a arte sempre teve e terá algo de disruptivo, no sentido de 
rebeldia transformadora enquanto deslocamento e pontos de fuga dos 
estereótipos. Em relação a isso, há uma bela passagem de D. H. Lawrence, 
bem escolhida como citação no livro O que é a filosofia, de Deleuze e Guat-
tari (1992, p. 261-262) da qual não me cansarei jamais de me apropriar. 

Num texto violentamente poético, Lawrence descreve o que a po-
esia faz: os homens não deixam de fabricar um guarda-sol que os 
abriga, por baixo do qual traçam um firmamento e escrevem suas 
convenções, suas opiniões; mas o poeta, o artista abre uma fenda no 
guarda-sol, rasga até o firmamento, para fazer passar um pouco do 
caos livre e tempestuoso e enquadrar, numa luz brusca, uma visão 
que aparece através da fenda, primavera de Wordsworth ou maça de 
Cézanne, silhueta de Macbeth ou de Ahab. Então, segue a massa de 
imitadores, que remendam o guarda-sol, com uma peça que parece 
vagamente com a visão; e a massa dos glosadores que preenchem 
a fenda com opiniões: comunicação. Será preciso sempre outros 
artistas para fazer outras fendas, operar as necessárias destruições, 
talvez cada vez maiores, e restituir, assim, a seus predecessores a in-
comunicável novidade que não mais se podia ver. Significa dizer que 
o artista se debate menos com o caos (que ele invoca em todos os 
seus votos, de uma certa maneira) que contra os clichês da opinião.

A aguda lucidez desse texto fala por si e dispensa comentário em-
pobrecedores. O argumento universaliza um atributo que está presente 
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em toda arte, por mais modesta ou enigmática que ela seja. Esse atributo 
apresenta sempre algo de disruptor. Mas para não irmos muito longe e 
cairmos em generalidades, se tomarmos como ponto de partida a arte 
moderna que teve início com os impressionistas, seu caráter disruptor 
fica comprovado nas reações de alarme que provocou nos conversado-
res. Não poderia ser diferente. Afinal, séculos de aceitação, com raras ex-
ceções, de regras de representação visual foram abalroados pela explo-
ração de novos princípios estéticos, de resto, bastante sintonizados com 
os avanços nas pesquisas sobre o funcionamento da percepção humana 
dos estímulos visuais. Isso coincidiu também com a busca dos princípios 
pictóricos que nascem do embate em si com o espaço da tela liberta de 
uma servidão leal à visualidade do mundo lá fora.

Algum tempo depois, reação similar foi testemunhada em relação a 
obras que vieram depois do impressionismo conforme está discutido por 
Kosloff (1980) no seu texto sobre a “Anatomia da disrupção”, em que comen-
ta a exposição Pós-impressionismo, organizada por Roger Fry, em 1910 (ver 
Berkowitz, 2013). Daí para frente, o caráter disruptor do modernismo só teria 
parada, quando a disrupção se transformou em norma, uma das razões, en-
tre muitas outras, para a emergência do pós-moderno a partir dos anos 1960.

A acentuação tecnológica do disruptivo 

Mais recentemente, a disseminação da expressão “tecnologias disrupti-
vas” conduziu essa discussão também para o campo das artes. Exemplar 
é o texto de Betancourt (2002) com o título de “Disruptive technology, 
the avant-gardness of avant-garde art”. O autor inicia sua discussão ba-
tendo na mesma tecla que já foi batida muitas outras vezes, de resto, 
poucas vezes com a mesma originalidade de Walter Benjamin (1975): o 
impacto da fotografia sobre as artes pictóricas. O texto defende que, ao 
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ser empregada pelas artes, cada nova tecnologia introduz disrupção. O 
século XX, aliás, apresenta um desfile ininterrupto de tecnologias que 
foram, a cada passo, produzindo deslocamentos no sistema das artes 
até então em funcionamento. Isso culminou com o advento da internet 
que vem, de modo acelerado, ameaçando o sistema inteiro de distribui-
ção, propriedade e controle da informação nas artes e fora delas. 

Tomando como base de discussão o texto de Owens (1983), Betan-
court não limita o sentido de disrupção à tecnologia e toma como tema de 
discussão o curto-circuito provocado pelo pós-moderno nos parâmetros 
dominantes das artes em função da quebra das hierarquias espaço-tempo-
rais nos circuitos de sua produção e recepção, conforme foi discutido com 
maestra por Danto (1997). A quebra das hierarquias centralizadoras foi for-
talecida pela consciência da transculturalidade e da crítica pós-colonialista. 

Há algum tempo, venho defendendo (Santaella, 2009) que o pós-
-moderno abriu as comportas para o pluralismo e a heterogeneidade nas 
produções artísticas, uma heterogeneidade que, infelizmente, nem sem-
pre é reconhecida pela crítica ainda presa a parâmetros não mais vigentes. 
Cada vez com mais nitidez desmancha-se no ar a solidez de quaisquer 
padrões norteadores não só da produção, mas também da teoria e da 
crítica das artes contemporâneas. Por isso, não faz mais nenhum sentido 
demarcar fronteiras rígidas entre as artes digitais ou computacionais e os 
avanços da ciênciarte, de um lado, e as chamadas artes contemporâneas, 
de outro. Não é difícil perceber que essas divisões em nichos parecem 
atender, antes de tudo, a políticas de institucionalização e proteção de 
circuitos específicos das artes do que a critérios de produção estética. 

Tanto a hibridação se tornou regra que, para aumentar as misturas que 
os artistas produzem de acordo com princípios ditados por sua liberdade, 
hoje se fala em arte pós-digital como um sinal de não-obrigatoriedade do 
emprego artístico das tecnologias digitais sob cujo domínio nossa existência 
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cotidiana está colocada. A par de um sentido literal, tal chamada para o pós-
-digital também funciona como um alerta para o princípio da liberdade que 
se constitui agora e sempre como um dos grandes trunfos da capacidade 
criadora humana (ver Santaella, 2018). 

As radicalidades da arte

Tendo isso em vista, o caráter disruptivo das artes hoje se manifesta na 
abertura radical de espacialidades, temporalidades e materialidades que 
ela promove. Bem a propósito, no seu edital de cultura para 2018, Oi Futu-
ro levantou as seguintes perguntas e prenúncios de respostas: “Já que as 
fronteiras entre linguagens artísticas estão cada vez mais alargadas, para 
que compartimentar? Para que insistir nas classificações tradicionais? 
Para que reforçar nomenclaturas? Não há mais tempo para os mesmos 
verbetes. Não há mais espaço para o ensimesmado”. 

Embora breves, as questões parecem bem sintonizadas com o esta-
do da arte contemporânea ao final da segunda década do século XXI. De 
fato, cada vez mais, tudo se embaralha e se expande no campo das artes: 
espaços e tempos rodopiam. Materiais, métodos, suportes, mídias, estilos 
e tendências se misturam. Circuitos de exposições, de comercialização e 
de mercados perdem suas bordas nitidamente definidas. Como a crítica 
da arte se coloca diante disso? Com quais teorias e categorias tratar essa 
condição embaraçosa porque excessivamente miscigenada? A meu ver, o 
primeiro passo é dispensar velhas crenças, categorias e divisões. Aceitar 
que a arte hoje nos coloca em posição de reaprendizagem constante. Es-
tamos no meio de um redemoinho que nos obriga a abrir os olhos com 
curiosidade no espírito e atenção no olhar. 

Outro exemplo significativo desse estado de coisas encontra-se 
no texto de chamada para o evento sobre Arte e o Futuro Especulativo, 
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organizado por um cluster de grupos de pesquisa da Espanha e Estados 
Unidos1, em 2016, no qual, a busca por futuros alternativos, levou à 
exploração  não apenas de sentidos múltiplos, não apenas uma, mas 
múltiplas e diversas histórias da arte, ignoradas ou omitidas, incluin-
do artistas, materiais, tecnologias ou zonas geopolíticas excluídas nas 
histórias repetidas e comumente aceitas. Tais histórias da arte devem 
ser investigadas e reveladas de um escopo cosmopolítico que pretende 
construir um espaço comum no qual ninguém pode reclamar o direito 
de escolher o ponto de vista central a partir do qual um assunto deve ser 
abordado. Um espaço de coexistência da alteridade sem a necessidade 
de articular consensos: um espaço de coexistência da divergência que 
leva em conta nossa heterogeneidade constitutiva. 

A arte sob o signo do múltiplo

Para advogar o hibridismo, heterogeneidade e pluralidade como atributos 
da arte do nosso tempo não me vejo só. Hal Foster, respeitado teórico 
e crítico norte-americano, publicou na revista October, alguns extratos 
de um questionário enviado para vários historiadores e críticos de arte. 
Como proposição para esse questionário, Foster (2000) afirmava que 

a categoria da arte contemporânea não é nova. O que é novo 
é o sentido de que, na sua vera heterogeneidade, muitas das 
práticas do presente parecem flutuar livres de determinações 
históricas e julgamentos críticos. Paradigmas tais como “a nova 
vanguarda” e “pós-modernismo”, que costumavam orientar certa 

1 https://artfuturesconference.wordpress.com/eng/call-for-papers/
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arte e teoria, desmancharam-se na areia e pode-se argumentar 
que modelos de caráter explanatório e de força intelectual não 
se ergueram em seu lugar. 

Na mesma tecla, toca a consideração de Cauquelin (2005), quando 
afirma que, para falar de arte contemporânea, em lugar de apregoar a 
perda de medidas e de valores de uma decadência que nos espreita, é 
necessário buscar “um modelo inteiramente diferente para captar a reali-
dade contemporânea”. Ou seja, “é preciso “interpretar as novas regras do 
jogo, teorizando esse pluralismo sem lhe aplicar as normas do passado”. 
Isto porque se perderam as prerrogativas das “noções de originalidade, 
de conclusão, de evolução das formas e de progressão em direção de 
uma expressão ideal. Trata-se, de uma conjuntura, portanto, em que não 
cabem mais as nostalgias, os hábitos adquiridos, as construções mentais 
fixas e mantidas a todo custo. 

Diante disso, proponho a atenção cuidadosa às propostas que os 
artistas fazem emergir em um território que não conta com disposições 
pré-estabelecidas. Só o exercício da curiosidade e da atenção pode nos 
capacitar a perceber que a arte contemporânea se define sob o signo do 
múltiplo, da diversidade, dos deslocamentos de tempos e espaços, das 
misturas entre materiais e meios, entre suportes e técnicas, entre o artesanal 
e o tecnológico, entre o presencial e o virtual, entre o local e o global. 
Enfim, a teia é hipercomplexa e não dá lugar para a nostalgia, de um lado, 
nem para o deslumbramento tecnológico, de outro.

Deve ser o vórtice entre ambos os extremos ou mise-en-abyme 
que tem levado teóricos e curadores da arte a se deliciarem na pro-
fusão heteróclita de objetos, quase-objetos, anti-objetos, não-obje-
tos um extraordinário universo de coisas visíveis, invisíveis, acabadas, 
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inacabadas, estáticas, processuais, belas, feias, engenhosas, simples, 
chocantes, líricas, críticas, enigmáticas, e tudo o que mais queira a ima-
ginação do artista.  
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A relação entre gamificação e design vem se mostrando profícua para o 
desenvolvimento de experiências relacionadas às funções de projetos de 
estratégias e serviços. Em meio a popularização da utilização do termo 
gamificação pelo grande público na segunda década do século 20. O pro-
pósito deste artigo é uma análise introdutória ao modelo de gamificação 
Octalysis e suas categorias centrais de organização. A análise será pauta-
da por uma contextualização do desenvolvimento do conceito de gami-
ficação suas especificidades e diálogos com o campo do design. Em um 
segundo momento apresentamos o modelo Octalysis como projeto de 
gamificação. Consideramos que este estudo contribui para uma melhor 
compreensão do modelo de gamificação sob a perspectiva do design, 
servindo de inspiração para pesquisadores que pretendem desenvolver 
novos estudos.
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Mudanças profundas ocorreram acentuadamente em escala mun-
dial no início do século 21. Nesta Cultura da Convergência, segundo 
Jenkins, os dilemas do avanço da tecnologia de informação, a globalização 
econômica e ao mesmo tempo a convergência dos meios de comuni-
cação, cultura participativa e inteligência coletiva  nos localiza em meio 
a um cenário de mudanças exponenciais (JENKINS, 2009). Sejam os in-
divíduos chamados de trabalhadores, consumidores, ou usuários fato é 
que as discussões centradas no ser humano são parte da ordem do dia 
(WORLD ECONOMIC FORUM, 2018).

Diante desse cenário, o sociólogo francês Edgar Morin, defende que 
a maior urgência no campo das ideias não é rever doutrinas e métodos, 
mas elaborar uma nova concepção do próprio conhecimento. No lugar 
da especialização, da simplificação e da fragmentação de saberes, Morin 
propõe um dos conceitos que o tornaram um dos maiores intelectuais do 
nosso tempo: o da complexidade (MORIN, 2011). Segundo Morin, precisa-
mos reaprender a rejuntar a parte e o todo, o texto e o contexto, o global 
e o planetário, e o enfrentar os paradoxos que o desenvolvimento trouxe 
consigo (MORIN, 2018).

O campo do design constantemente vêm apresentando e adotando 
novas ferramentas em seus processos, desenvolvendo novos conceitos para 
projetar este e neste cenário complexo. Segundo Bonsiepe o design é a me-
lhoria da qualidade de uso do produto, da forma de um novo produto, do 
seu processo de fabricação, da sustentabilidade ambiental e social  (BONSIE-
PE, 1997). Tratando-se de melhoria, não só do produto final, mas também 
de todos os procedimentos que o mesmo abrange, novas técnicas são fun-
damentais para que se possa atender os mais peculiares problemas encon-
trados durante o processo e assim solucioná-los de forma mais adequada. 

A gamificação, do inglês, gamification, neste ínterim é um método que 
surgiu procurando diversificar a maneira de experienciar os já vivenciados  
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trabalhos, serviços ou produtos (SANTAELLA, L. NESTERIUK, S. & FAVA, F., 
2018). A relação entre gamificação e design vem se mostrando profícua para 
o desenvolvimento de experiências relacionadas não só a qualidade do pro-
duto como também ao projeto de estratégias e serviços (FERRARA, 2012).  

O principal objetivo da gamificação inserida no processo de design 
como ferramenta, é viabilizar uma nova forma de experiência ao praticar 
o já vivenciado. Neste sentido uma definição muito comum sobre o con-
ceito de gamificação é que se trata da prática de adicionar elementos de 
jogos em situações que não são jogos (KAPP, 2012). A gamificação em si 
não dependeria de nenhum tipo específico de tecnologia ou processo, 
ela seria a aplicação de aspectos usados pelos jogos para motivar, ou di-
vertir, os usuários, podendo variar entre os mais diferentes tipos de jogos, 
mas sempre visando obter um envolvimento que atinja metas específicas 
(ZICHERMANN, G. CUNNINGHAM, C., 2011). 

Gamificação: revisão de literatura

A relação entre o humano e os jogos não é um objeto recente de inves-
tigação. Com relação ao papel do jogo na sociedade Johan Huizinga, em 
1938, já dedicava ao jogo um papel central em sua investigação. O autor 
discute que o “jogar” é um elemento nuclear de formação da cultura hu-
mana e observa como os elementos lúdicos estão presentes em todas as 
esferas da vida humana como na política, na guerra, no amor, na poesia e 
em tantas outras facetas do humano. Neste sentido a cultura possui um 
caráter lúdico e que, sobretudo em suas fases mais primitivas, se proces-
sou segundo as formas e no ambiente do jogo. A linguagem, o mito e o 
sagrado, são marcados desde o início pelo jogo, que foi deixado de se-
gundo plano com o passar do tempo, mas que ainda está presente na 
essências das principais atividades da sociedade (HUIZINGA, 2014).
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Situações de jogo envolveriam alto grau de engajamento e a gami-
ficação ou qualquer dinâmica competitiva tem potencial de envolver as 
pessoas com mais facilidade, despertar emoções positivas, explorar apti-
dões pessoais, ao atrelar recompensas virtuais ou físicas ao cumprimento 
de tarefas. Com isso, neste momento de perda de espaços de experiência 
e avanço exponencial da tecnologia, a gamificação vem ganhando pro-
gressiva atenção e espaço na literatura relacionada ao pensar o jogo e ele-
mentos e jogos dentro de cenários de não-jogo. Os caminhos apontados 
são variados, a gamificação suporta um conjunto muito abrangente de 
possibilidades. (SANTAELLA, L. NESTERIUK, S. & FAVA, F., 2018).

Embora a história da gamificação ainda não esteja amplamente do-
cumentada, sabe-se que o termo "gamification" foi cunhado em 2003 por 
Nick Pelling, um programador de jogos que tinha a intenção de desenvol-
ver interfaces inspiradas em jogos para dispositivos móveis (WERBACH, 
2016). A gamificação era tratada, até meados de 2012, basicamente como 
uma estratégia de marketing e de gestão recursos humanos, quando sur-
gem as primeiras pesquisas científicas e os aspectos teórico-metodológi-
cos envolvendo modelos motivacionais. Entre os teóricos desse período 
se destacam Deterding (DETERDING, 2011) e Werbach (WERBACH, 2016). 

Nos últimos oito anos, a comunidade acadêmica passou a investigar 
mais as aplicações baseadas em gamificação, ganhando força a partir de 
congressos, workshops e seminários ao redor do mundo. Um dos princi-
pais eventos sobre gamificação surgiu em 2011 com o CHI Gamification 
Workshop onde autores como Deterding (DETERDING, 2011), Hamari e 
Huotari (HUOTARI, K. HAMARI, J., 2011), Zichermann e Cunningham (ZI-
CHERMANN, G.; CUNNINGHAM, C., 2011) passaram a se destacar no cená-
rio acadêmico por buscarem em teorias de áreas como a da psicologia e 
do game design, explicações sobre a motivação (intrínseca e extrínseca) e 
a influência que os jogos exercem sobre as pessoas em uma determinada 
atividade ou rotina profissional. No Brasil, as pesquisas sobre gamificação 
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ganharam força recentemente, em especial na área da educação. Auto-
res como Fardo (FARDO, 2013), Leffa (LEFFA, 2014) e Quadros (QUADROS, 
2014) investigam os efeitos da gamificação no contexto de ensino online.

Embora o campo de pesquisas seja relativamente recente, nota-se 
o potencial que a gamificação exerce nas pessoas de modo a motivá-las 
e engajá-las por mais tempo numa determinada atividade, seja edu-
cacional ou profissional. Modelos pedagógico-motivacionais como o 
ARCS (Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação), proposto por Keller 
(KELLER, 2008) e o Modelo Comportamental (Motivação, Habilidade e 
Gatilho) de BJ Fogg (FOGG, 2010) explicam, os fenômenos que envol-
vem os processos de ensino e aprendizagem em atividades baseadas 
em elementos de jogos.

Dessa forma podemos entender que existem atualmente três tipos 
gerais de divisões em técnicas comumente utilizadas: jogos sérios, do in-
glês serious games; jogos para divertir, do inglês “fun games”; e, design 
motivacional, do inglês motivational design (DETERDING, 2011). Os jogos 
sérios seriam os projetos onde função e diversão estão presentes em par-
tes iguais e ajudam a aumentar o treinamento, educação ou mudança de 
comportamento com design de jogos. Os usuários estão cientes de que o 
programa é um jogo com um resultado específico ou objetivo de negócio 
(MICHAEL, D. & CHEN, M., 2005) Por sua vez, os jogos para divertir desta-
cam a diversão, não o viés funcional. Usuários estão cientes de que eles 
estão jogando um jogo, mas pode ou não estar ciente de que há objetivos 
de negócios no trabalho também, ao contrário do design motivacional 
(WERBACH, 2016). O design motivacional difere-se dos anteriores por não 
destacar a função da diversão, apesar dela estar presente. Essa ferramenta 
utiliza o jogo de forma inconsciente como projeto inspirador,  onde os 
usuários não estão cientes de que eles estão necessariamente jogando 
um jogo (KELLER, 2008). 
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O modelo Octalysis: Análise introdutória

Em meio a efervescência da utilização do termo gamificação na última 
década, uma proposta vem se destacando e chamando a atenção ao pro-
por uma outra forma de conceber as ações em gamificação. A metodolo-
gia Octalysis, criada por Yu-kai Chou olha sob um viés, menos reducionis-
ta, a associação de mecânicas de games a situações de não-jogos (CHOU, 
2016).  A inovação do modelo reside no sentido de fazer diferente o que 
já é feito atendendo a uma demanda da sociedade contemporânea por 
processos formativos personalizados no projeto de espaços de experiên-
cia e construção de significados que extrapolam o campo comumente 
associado à gamificação (ANGELOVSKA, 2019).  

O modelo Octalysis, se apresenta como um guia para organização 
de ideias dentro de um projeto que envolva ideias de gamificação. A 
questão central abordada pelo autor em seu modelo é relacionada à mo-
tivação e geração de valor às ações humanas (CHOU, 2016). Neste sentido, 
na intersecção do design e da gamificação, o método de gamificação é 
proposto de forma complexa. O autor, game designer e com formação em 
Psicologia, desenvolveu um modelo onde as estratégias de gamificação 
se organizam em 8 categorias que operam possibilidades de mapeamen-
to do projeto de gamificação para gerar dados, e, avaliar ou estimular os 
motivadores humanos no intuito de gerar experiências positivas. 

Como uma análise introdutória vamos apresentar as categorias, que 
são delimitadas em oito núcleos. A primeira, “meaning”, ou significado, 
não é algo exclusivo de projetos que envolvem gamificação. Trata-se de 
dar um senso de propósito para o usuário. Ele precisa se sentir parte de 
algo maior e no qual tem uma missão a cumprir alardeando que eles são 
de alguma forma especiais. Oferecer uma experiência que tenha signi-
ficado para seu público é o ponto nuclear para iniciar um diálogo mais 
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envolvente em inúmeras situações para que um indivíduo dê o segundo 
passo dentro de uma determinado processo. 

A segunda categoria nomeia-se “accomplishment” ou conquista. O 
foco aqui é a promoção de realização pessoal do usuário e aumento do 
seu potencial a partir de desafios propostos em conjunto com as recom-
pensas expressas de maneira muito clara. Os desafios são os elementos 
de mudança e as recompensas são o que estabelecem sentidos de enga-
jamento e busca por melhorias. Mostrar para os participantes do sistema 
que eles estão evoluindo fornecendo rankings, pontos, medalhas, troféus, 
prêmios materiais e simbólicos são algumas maneiras de dar um feedba-
ck de que eles estão, ou não, vencendo os desafios propostos. O terceiro 
ponto é definido como “empowerment” ou empoderamento. Aqui é o 
momento onde existe o envolvimento em um processo criativo, a neces-
sidade de busca por soluções, combinações diferentes. Há uma proposta 
para o repensar soluções distintas para um mesmo problema. A quarta 
categoria é nomeada como “ownership” ou posse. A sensação de perten-
cimento e posse é um dos grandes motivadores para que um indivíduo 
permaneça engajado em uma experiência segundo Chou. Podemos re-
lacionar esta categoria ao tempo dedicado para evolução e composição 
de uma personagem, por exemplo. onde os envolvidos criam um vínculo 
com os resultados de suas ações. 

Se trabalhado de maneira correta, estimular competição pode ser 
um ponto positivo dentro de um ambiente de trabalho. A quinta ca-
tegoria, “social influence” ou influência social aborda este aspecto, ao 
salientar a necessidade de equilibrar as responsabilidades e orientações 
atribuídas a cada um. É imprescindível deixar as regras claras para os 
diferentes níveis de equipes para que todos se sintam motivados a al-
cançar os resultados dos melhores no sistema. Alguns games trabalham 
com recursos bastante limitados e estabelecem fronteiras rígidas do que 
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pode ou não ser feito no sistema. Em “scarcity” ou escassez, a sexta ca-
tegoria, envolve casos em onde o jogo avisa o player para voltar depois 
de algumas horas para poder jogar novamente. Limites são a essência 
dos games e eles precisam ser trabalhados nos sistemas gamificados 
também. Limitar os prêmios, bônus e tarefas diárias que precisam ser 
cumpridas é uma maneira de reforçar o engajamento e fazer com que os 
envolvidos valorizem as missões cumpridas e gerem expectativa para o 
próximo nível/desafio do sistema. 

Surpreender os participantes de um jogo ou de um sistema gami-
ficado pode ser um ponto de destaque na experiência. Com a sétima 
categoria, chamada “unpredictability” ou imprevisibilidade, o ponto é a 
entrega de conteúdo, que deve ser dosada.  A surpresa tem um efeito 
bastante interessante, prêmios inusitados ou um bônus surpresa no siste-
ma podem ser uma maneira de trabalhar os dois aspectos que dão nome 
para este tópico.  Por fim, no oitavo ponto, “avoidance” ou evitação estão 
as referências à compreensão do que falhou na experiência. O sistema 
deve mostrar os erros e falhas como aprendizados e gerar uma interação 
no qual se busca sempre aperfeiçoar um ponto fraco, e, saber evitar tudo 
que possa prejudicar seu trabalho. 

Considerações finais

O análise do modelo de gamificação Octalysis aponta para possibilidades 
de pesquisa no campo do design. Se estamos permeados pela comple-
xidade, onde a incerteza e as contradições são entendidas como parte 
da vida e da condição humana (MORIN, 2018), o sistema Octalysis nos 
apresenta uma compreensão do projeto de gamificação neste sentido.  
Dessa maneira, quando tocamos na questão de projeto, é disto que en-
tendemos se tratar a gamificação. 
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Neste ponto, a relação entre as 8 categorias do modelo Octalysis e 
o design, é observada como revestida de potencial pois é capaz de ge-
rar conhecimentos e bases teóricas para melhorar a prática projetual. A 
tendência deste encontro que promovemos é a construção de significa-
dos diversos, que extrapolam o campo da gamificação, tradicionalmen-
te associado a um reducionismo de mecânicas de games a situações de 
não-jogos trazendo contribuições efetivas para a melhoria intrínseca do 
produto ao invés de soluções que privilegiam a estética. Coloca em pauta 
uma metodologia que oferece oposição ao tradicional modelo de design 
focado em funcionalidade dando ênfase ao design focado no aspecto 
humano. Um modelo que considera que as pessoas, usuários, possuem 
sentimentos, inseguranças e opiniões a respeito do que espera-se delas, e 
estas questões devem ser levadas em conta no processo projetual. 
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Observar a cultura contemporânea, seus gostos e valoração de seu pa-
trimônio material e imaterial, permite enxergar como índice de um tem-
po o acentuado gosto pela conectividade. Desde o amalgamento da 
indústria e do comércio, formando ecossistemas, passando pelo lastro 
econômico globalizado, até se chegar ao cotidiano das pessoas com seus 
smartphones e computadores, a inegável presença da tecnologia dá o 
tom da conexão exercida em ambientes micro, meso e macro. Das mais 
variadas faixas etárias e sociais, a presença dos aparelhos tecnológicos é 
não apenas inegável, mas quase impensável. No Brasil, pesquisas apon-
tam que em 2016, para uma população de pouco mais de 206 milhões de 

1 Agradecimento a CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico, Brasil.
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habitantes, havia pouco mais que 244 milhões de celulares, alcançando  
impressionantes 118% de densidade na relação celulares/habitantes2.  

Em 2015, 92,1% dos domicílios brasileiros acessaram a internet por meio 
do telefone celular, enquanto 70,1% dos domicílios o fizeram por meio do mi-
crocomputador. Em 2014, o acesso à internet alcançou 80,4% dos domicílios 
e se deu por meio do celular, que também foi predominante em relação ao 
uso do computador, que atingiu 76,6% dos domicílios3. Esses dados indicam 
que mobilidade e conectividade andam juntas, em uma perspectiva da vida 
conectada, independentemente do local em que a conexão se dá.

Esse traço da contemporaneidade, identificado como a eliminação 
do binômio on e off line, instaura um inquietante predomínio da conec-
tividade no cotidiano das pessoas. Em parques, escolas, bancos, metrôs e 
quaisquer outros lugares, nas cidades e no campo, é provável que pesso-
as estejam verificando suas redes sociais e aplicativos de comunicação em 
seus smartphones. Essa perspectiva, engendrada no gosto da sociedade 
contemporânea, não elimina sequer atividades que demandam um quase 
isolamento, como em rituais religiosos, nas salas de cinema, nas salas de 
aula e até mesmo nos presídios. A presença dos aparelhos tecnológicos de 
comunicação assumem uma incidência tal, que é possível falar sobre uma 
onipresença da tecnologia, de igual modo como é possível falar sobre uma 
onipresença de personas nas redes (ROCHA; SANTAELLA, 2017).

A caracterização social em camadas informacionais aderentes ao mun-
do natural, pode ser melhor compreendida nos processos de digitalização 
e virtualização de documentos, saberes, comunicação e processos envol-
vendo toda a sorte da organização informacional social, como economia e 

2 Fonte: Teleco Inteligência em Telecomunicações, 2017.

3  Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016.
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relacionamentos. A tecnologia desmaterializou e desterritorializou a concre-
tude dos documentos, da moeda, de objetos estéticos e das relações sociais, 
possibilitando que a sociedade contemporânea viva, efetivamente, o modelo 
social moldado pela ciência e por sua filha mais proeminente, a tecnologia.

Na cultura, a integração social experimenta modelos baseados nas 
relações mediadas pela tecnologia, em acessos a redes e sites sociais. A 
comunicação se intensificou, adotando modelos assíncronos e imediatos, 
presenciais e remotos, experimentando o relativismo do espaço-tempo. 
Os deslocamentos pelo mundo, contudo, continuam em acelerado cresci-
mento, alimentados pelas relações decorrentes da comunicação. O modelo 
massivo, que se mantém como prática social, inclusive na tecnologia, en-
controu seu par no modelo pós-massivo, reinventando relações de todas as 
ordens. De produção e consumo de informação até a relação entre marcas 
e consumidores, os agora prosumidores buscam relacionarem com marcas 
e produtos, assumindo um gosto pautado pela experiência de consumo. 
Harvey, ainda nos anos 1990 já apontava esse modelo, que deixava o con-
sumo baseado em posse para o consumo baseado em uso (HARVEY, 1992). 
Essa condição pós-moderna foi um exercício para a sociedade operar sobre 
novas perspectivas de gosto: a conectividade.

Em linha diacrônica, esse padrão estético deve parte de seu lega-
do às estéticas de cunho objetivistas da primeira metade do século XX, 
desde a estética racional, definida pelo coeficiente de Birckhoff, passando 
pela estética informacional de Max Bense e Abraham Moles, até a estética 
cibernética de Frank e Franke, e por estéticas que operam na lógica das 
ações estéticas, como  as estéticas do fluxo, a relacional e a endoestética. 
A mudança de foco de objetos para ações, do gosto centrado na experi-
ência de contemplação para a experiência interativa, urge pela atualiza-
ção do conceito mesmo de experiência, datada em Dewey (2010) e com 
perspectiva de atualização em Rocha (2014). 
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É exatamente na confluência das práticas sociais baseadas na conecti-
vidade que o gosto instaurado pelas redes telemáticas e a consciência da co-
nexão com o mundo sustentam uma nova perspectiva estética. Das cento e 
cinquenta olhadas diárias para os smartphones, até os dashboards das salas 
de situação que monitoram fluxos de todas as ordens, passando pelas redes 
e mídias sociais, pelos novos modelos de negócio surgidos pela conexão en-
tre ofertantes e demandantes, a sociedade experimenta um gosto agudo e 
crescente pela conexão. Essa prática social é definidora de um programa de 
gosto, já lastreada, de alcance global, e que se estende para as mais diversas 
áreas, não se restringindo ao plano artístico, embora o englobe.

A estética da conectividade é mais que um estilo de época, é um 
registro indelével de gosto, tornado programa, verificável na derme social 
da contemporaneidade. No processo de absorção, já se verifica que esse 
gosto atravessa os tecidos sociais externos, fazendo ver que seus traços já 
podem ser identificados em camadas mais profundas, passando a com-
por o próprio DNA social contemporâneo.

Na arte, a conectividade se estabelece não apenas no uso da tecno-
logia telemática baseada em mediação, mas igualmente o faz entre huma-
nos e não-humanos, entre cérebros e cérebros, entre agentes computa-
cionais e as redes, em modelos tecnológicos como IoT e IoE (internet das 
coisas e internet de todas as coisas), até alcançar as sinapses tecnológicas 
(ROCHA, 2014). O Zeitgeist do século XXI já tem carne.

Conectividade e os planos da experiência social

O sociólogo François Dubet (1994) nos apresenta uma noção de so-
ciedade a partir da justaposição de três grandes tipos sistemas, a saber 
o sistema de integração, o sistema de competição e o sistema cultural. 
O primeiro se funda na noção de comunidade, o segundo na noção de 
mercado e o terceiro na noção de subjetivação. Grosseiramente, o sistema 
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de integração é nacional, o de mercado é internacional e o cultural é indi-
vidual. Esses três sistemas, base para a experiência social, sustentam três 
lógicas da ação: a integração, a estratégia e a subjetivação. Cada ator social, 
explica o sociólogo, adota necessariamente os três registros da ação que 
definem, simultaneamente, uma orientação visada pelo ator e uma maneira 
específica de conceber as relações com os outros.

Os princípios de Identidade, de Oposição e de Totalidade, ordenados 
a partir dos registros da experiência social, como prefere chamar Dubet, 
aponta firmemente para planos que, em seu conjunto, estruturam a própria 
noção de experiência social. Nesse sentido, ainda que se evidencie uma au-
tonomia de cada uma das três lógicas da ação, é em sua justaposição que o 
conceito de experiência é regulado.

A lógica integradora, vinculada ao registro de Identidade, se constrói a 
partir da relação de oposição e vinculação. Na era da conectividade, antes da 
neutralidade comum da conexão de todos, como se poderia argumentar, a 
integração se dá a partir das noções externas sociais e temporais, qualifican-
do a conectividade enquanto o processo atual e de pertencimento a atualida-
de. Em outros termos, a sociedade conectada do conhecimento se distingue, 
temporalmente, de grupos anteriores. Nessa direção, somos todos digitais, 
como as sociedades anteriores não foram. Na lógica de integração, em que a 
cultura é definida por valores, a conectividade torna-se um valor emergente, 
sustentada por dados como os percentuais de acesso à Internet. Pesquisas 
apontam que o maior acesso provém de pessoas com mais tempo de estudo 
(com mais de 15 anos de estudo atinge 92,3%)4, estudantes (79,8%), pessoas 
que trabalham com educação, saúde e serviços sociais (87,1%), e pessoas de 

4 Dados de pesquisa do IBGE, referentes ao Brasil. Disponível via URL <http://agenciabrasil.
ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/ibge-celular-se-consolida-como-o-principal-meio-de-
-acesso-internet-no-brasil>. Acesso em 25.mai.2017.
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maior renda (acima de 10 salários mínimos o índice é de 92,1%). Os dados evi-
denciam maior conectividade de pessoas mais estudadas, de melhor renda e 
de vínculos sociais gerais, como no caso dos envolvidos com serviços sociais, 
saúde e educação. Esse lastro vincula a conectividade a valores específicos, 
seja de formação e informação, atualidade, pertença social e mesmo melho-
ria de renda. Os valores atribuídos à conectividade formam uma identidade 
integradora da sociedade, mesmo que regulada por franjas da consciência- 
aquilo que não está  completamente claro à consciência.

Se é pela lógica de integração que nossa experiência social nos move 
a criar e manter perfis em redes sociais e a usar sistemas de comunicação, é 
pela lógica da estratégia que a conectividade se organiza em novos padrões 
de comportamento social, vinculados a atividades profissionais e empreen-
dedoras, além da utilidade da mediação tecnológica para atividades laborais 
e outras, de modo a singularizar os perfis, em uma concorrência de mercado. 

A lógica estratégica, aportada na busca pessoal pelo sucesso frente aos 
outros, tem força menor que a lógica de integração. Contudo, tem conquis-
tado cada vez mais espaço nas redes e sociais, a partir do impulso baseado 
em ser o primeiro a compartilhar e repercutir um determinado assunto. Na 
ânsia competitiva de ser o primeiro, a verificação de veracidade nem sempre 
é observada. As notícias falsas ganham espaço, sobremaneira, a partir dessa 
lógica de ação, pautada pelo capitalismo e pelo desejo de se sobressair.

Por outro lado, esse mesmo desejo de sucesso faz avançar um lado 
menos nefasto da concorrência: a inventividade e a criatividade. Resulta 
desse comportamento um impulso para a inovação, para a imaginação 
criadora e criativa. Lúdicos ou sérios, superficiais ou densos, os elementos 
surgidos pela lógica estratégica resulta em avanços sociais e na valoriza-
ção da noção de estar conectado. Novamente aqui a conectividade torna-
-se valiosa, seja para repercutir o último assunto, seja para criar o próximo 
assunto ou negócio. 
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Por fim, a lógica da subjetivação observa o contexto da cultura, da 
identidade, da crença. Nessa lógica há um posicionamento social balizado 
pelo modo de enxergar o mundo, por sentido nele. A lógica da subjetivação 
inscreve o sujeito na cultura, alinhando-o pela criticidade ou engajamento, 
em conformidade com sua natureza social, suas posições. Nessa lógica, estar 
conectado é, simultaneamente, a possibilidade de exercer uma e outra posi-
ção, validando o estar conectado como meio que garante sua subjetividade.

Nessas três lógicas de ação repousam a base social para a estética da 
conectividade, ela mesma uma ação valorada pela perspectiva de inte-
gração, de estratégia e de subjetivação.

Arte é conectividade: conclusões

Como se verifica, a estética da conectividade não tem lastro apenas na 
arte, produção artística em si, mas é um traço da cultura, um programa de 
gosto instaurado como prática social. Como elementos estético, contudo, 
é na arte que o gosto se consolida como um imanente no transcendente. 

A arte interativa, por si, já é conectividade, ao estabelecer relações 
do interator com o sistema, em uma segunda interatividade (COUCHOT, 
2003). A mediação, de que fala Plaza (2003), é um índice de gosto, já de-
clamada em prosa, verso, forma e cor, além do movimento contínuo do 
interator, no afã da agência e da transformação (MURRAY, 2012). 

O fazer artístico contemporâneo, ao se debruçar sobre a interativi-
dade e as relações dadas nas redes de computadores, definem uma nova 
estratégia de gosto, consolidando a perspectiva de uma estética centrada 
na conexão, na conectividade.

É exatamente nesse gosto, que na arte alcança sua plenitude, que 
se funda a estética da conectividade. Traço inequívoco de uma contem-
poraneidade de conexões, mediações e tecnologias.
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Estética da emergência: 

o advento  de um regime 

prático das artes 

Priscila Arantes 
Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo

Não é habitual considerarmos o século XX como o século da estética e, 
no entanto, em nenhum outro período da história se viu tantos textos na 
área. No século XX, contudo, a estética pretendeu ser muito mais do que 
a teoria filosófica do belo e do bom gosto, mantendo relação de estreita 
cumplicidade com o mundo da tecnociência.

Um fator importante a se considerar é que o desenvolvimento de 
uma estética e mais precisamente, de uma crítica voltada às manifesta-
ções artísticas que dialogam com os dispositivos tecnológicos, não é re-
cente. Já em fins do século XIX, Charles Baudelaire, imbuído pelo espírito 
romântico e pela estética do gênio, teceu feroz crítica à prática fotográfica 
enquanto fonte de experimentação estética.

Será mais precisamente nos anos 60 do século passado, contudo, 
que identificamos as primeiras tentativas de uma estética em diálogo 
com as transformações sociais provocadas pela revolução tecnológica do 
computador e das telecomunicações. 
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Com o advento das técnicas de comunicação eletrônica e do trata-
mento automático da informação, os olhares dos estudiosos voltaram-se 
para a cibernética e teoria da informação tentando, a partir destas duas 
vertentes, delinear novas propostas estéticas.

As estéticas informacionais, desenvolvidas por Abraham Moles e 
Max Bense são um bom exemplo neste sentido. Influenciadas pela teoria 
da informação e cibernética, elas partiam do pressuposto de que a arte 
já não deveria ser mais definida em termos de beleza ou verdade, mas 
a partir de informações estéticas mensuráveis matematicamente. Apesar 
destas teorias traduzirem com profundidade as mudanças na percepção 
do mundo ocorridas pelo desenvolvimento das tecnologias da comuni-
cação e do tratamento automático da informação, elas só exploraram o 
campo artístico sob o seu aspecto informacional, não levando em conta 
as interações entre a obra e o espectador e o sistema das artes em sentido 
mais amplo.

Sobre esta questão seria interessante resgatar o pensamento de 
Marshall Mcluhan que assinala a passagem da estética da forma da filoso-
fia da arte para a filosofia da mídia. Com seu volume Understanding Media, 
ele realiza uma virada de enorme importância, na qual os problemas da 
forma estética são pensados em diálogo com os meios de comunicação. 

Para o pensador canadense existiriam dois modos fundamentais 
de percepção: um homogêneo, linear e hierárquico - típico dos meios 
quentes e estreitamente ligado à escrita alfabética, à imprensa, cinema 
e fotografia - e um segundo, típico dos meios frios que, com baixa de-
finição, solicitariam a intervenção ativa do fruidor - correspondendo à 
televisão e ao computador. 

São poucos, contudo, os pensadores que partilham o entusiasmo 
de Mcluhan relativamente aos meios de comunicação e à ’aldeia global’. 
Gianni Vattimo (1996), por exemplo, assinala a explosão da estética para 
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fora de seus limites precisos, tal como definidos pela tradição. O “estra-
nhamente pervertido”, sinalizado por ele, é a expressão de um sintoma 
geral da contemporaneidade em que tudo é aparência e simulacro. Já 
Paul Virílio (1993) aponta para uma estética do desaparecimento, ao se referir 
às tecnologias do tempo real e à revolução das telecomunicações que afe-
tam, de forma substantiva, nossas percepções. 

Menos radical é Walter Benjamim que enfrenta, de forma determi-
nante e ainda atual, em meados do século passado, a idéia de que os no-
vos modos de produção impostos pela sociedade capitalista modificam 
de maneira substancial os preceitos da cultura e, consequentemente, da 
obra de arte. A reprodutibilidade técnica traduz não somente um novo 
processo econômico e de produção cultural mas, também, uma nova 
forma de circulação e recepção da produção artística. 

Um pensador decisivo para aqueles que querem mergulhar nos labi-
rintos da relação entre estética e a explosão dos meios de comunicação é 
Mario Costa, que estabeleceu, juntamente com Fred Forest nos anos 80, 
as bases de uma Estética da Comunicação. Ainda que remetendo em seus 
primórdios à comunicação de massa, a estética da comunicação começa 
a funcionar, posteriormente, segundo outro modo característico: aquele 
das redes numéricas, atenta à teoria da cibernética e às possibilidades de 
interação e feedback oferecidas pelas redes de telecomunicação. 

Em O Sublime Tecnológico, Costa apresenta uma reflexão filosófica 
sobre a nova condição humana e consequentemente sobre as novas for-
mas, de vivência estética, instauradas pelas tecnologias comunicacionais, 
bem como sobre o destino reservado, nessa nova situação, às categorias 
estéticas tradicionais como forma, beleza, autoria e obra de arte. Um dos 
fenômenos centrais de O Sublime Tecnológico é o decréscimo progressivo 
da idéia de autoria e a integração profunda da ciência e da arte na consti-
tuição de uma cultura das hibridações.
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Nicolas Bourriaud em sua Estética Relacional toma como ponto de 
partida a estrutura de pensamento que emerge da rede da Internet para 
analisar as criações colaborativas entre artistas e não-artistas e os projetos 
em rede que têm como horizonte o convívio, as interações humanas e 
os processos intersubjetivos. A pós-produção seria esta nova postura dos 
artistas e dos produtores culturais que para além de criarem imagens, 
em um mundo permeado e poluído por imagens do entretenimento, se 
apropriariam dos “códigos da cultura, de todas as formalizações da vida 
cotidiana, de todas as obras do patrimônio mundial” rearticulando e 
‘reprogramando’ a realidade cotidiana. 

No início dos anos 2000 em meu livro Arte e mídia: por uma estética 
digital desenvolvo o conceito de interestética, ou estética da interface, 
sinalizando para um novo momento da cultura e das artes que, para além 
das especificidades de linguagem características da modernidade e da 
obra de arte acabada, abrem-se para novas propostas criativas, híbridas, 
fluídas, colaborativas e em processo. 

Parece ter sido movido por idéias similares a estas que Reinaldo 
Laddaga escreve Estética da Emergência: a formação de outra cultura das 
artes. Organizado em nove ensaios, o livro traça, de forma precisa e multi-
disciplinar, discussões no âmbito da filosofia, teoria das mídias, socio-
logia, literatura e artes visuais no intuito de sinalizar para o advento de 
um novo momento da cultura vinculado a processos mais amplos de 
mutações das formas de ativismo político, produção econômica e inves-
tigação científica que definem o contemporâneo. 

Para Ladagga vivenciamos um momento de transição na cultura e 
nas artes comparável ao que aconteceu na passagem do século XVIII para 
o XIX, ou seja, do período correspondente às configurações dos paradigmas 
e postulados da modernidade estética “que se organizaba en torno a las 
diversas figuras de la obra como objetivo paradigmático de prácticas de 
artista que se materializaban en las formas del cuadro o el libro, que se 
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ponían en circulación en espacios públicos de tipo clássico y se destinaban 
a un espectador o un lector retraído y silencioso, al cual  la obra debía 
sustraer” (Ladagga, 2006 pag 7). 

O estabelecimento deste modus operandi no sistema das artes da 
modernidade é simultâneo à configuração das formas de organização 
disciplinares, tais como descritas por Michel Foucault, que assumiram a 
fórmula geral de dominação exercida em diversos espaços durante séculos 
passados; escolas, hospitais, presídios e instituições culturais. 

As instituições configuravam-se, neste sentido, como uma com-
binação de controle social e moral visando docilizar e colonizar os com-
portamentos e os corpos, adequando-os e formatando-os ao modo de 
produção social disciplinar. Vê-se, que desse modo, é possível estabelecer 
vínculos estreitos entre os indivíduos e os aparelhos de produção, formação, 
correção ou punição através de uma cultura da exclusão.

Estetica da emergência aponta, exatamente, para um novo e diferente 
mundo da cultura, fruto da crise do modelo disciplinar. Isto não quer dizer 
que as instituições culturais “disciplinares”  deixam de existir mas é percep-
tível que estes espaços entram em colapso para dar vazão a novas formas 
de organização e produção cultural mais “inclusivos”:

“Esta configuración se desplegaba al mismo tiempo (y en los mis-
mos lugares) que lo hacían las formas de organización y asociación de 
esa modernidad que Foucault llamaba “disciplinaria”: modernidad del 
capitalismo industrial y el Estado nacional. Por eso no es casual que ambas 
cosas entraran en crisis a la vez (...) “ (Ladagga, 2006 pag 7)

Estetica da emergência: a formação de outra cultura das artes coloca 
em debate, neste sentido, projetos criativos que se articulam em redes 
de colaboração entre artistas e não-artistas que, menos do que produzir 
obras de arte no sentido modernista do termo, se agrupam para participar 
da formação de ecologias culturais. 
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São projetos que implicam, muitas vezes, a implementação de formas 
de colaboração que permitem colocar indivíduos de diferentes proveni-
ências e lugares operando em relações de alteridade em um pensamento 
de troca de saberes e em processos de aprendizagem coletiva voltados, 
muitas vezes, para situações concretas da realidade cotidiana.

O autor reúne, assim, uma série de projetos desenvolvidos após os 
anos 90 no campo interdisciplinar das artes cênicas, artes visuais, lite-
ratura, audiovisual e que, para além de terem sido organizados dentro 
dos formatos tradicionais de exibições de arte, se manifestam através de 
grupos colaborativos conectados, muitas vezes, com um lugar de encon-
tro, atuando nas formas de vida e no bem comum. What’s the time in 
Vyborg (Vyborg/ Rússia); Park Fiction (Hamburgo/Alemanha), Wu Ming 
(Itália); The Venus Project ( ênus/Flórida/EUA); são alguns dos projetos 
analisados em Estetica da Emergencia. 

O espectador destes projetos, longe de ser “retraído e silencioso” 
torna-se colaborador ativo integrado aos processos de criação, guiado por 
trocas pós-disciplinares e transdisciplinares- comunidades experimentais de 
resistência- que resultam em “objetos fronteiriços” ou em proposições de so-
ciabilidade e práticas de convívio que repensam o próprio espaço comum.

Analisando produções que atuam em um campo expandido de lin-
guagens, Laddaga traz a tona projetos que se orientam dentro do que ele 
nomeia de um regime prático das artes, e não mais estético (no sentido 
modernista do termo) - dado na localidade e na aproximação legítima da 
arte com a vida e com o comum:

Cuando a comienzos de los ãnos 90, tras interregno del pos-moder-
nismo “realmente existente”, se volviera crecientemente frecuente que 
individuos formados em la trádicion moderna de las artes se abocaran 
a prácticas que suponían menos la realizacíon de objetos concluidos 
que la exploracíon de modos experimentales de coexistencia de per-
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sonas y de espacios, de imágenes y tiempos, sus acciones, sin embar-
go, responderían a una coyuntura particular” (Ladagga, 2006 pag 45).   

Sem fazer distinções entre o vivente e o não-vivente, e reconhecen-
do a importância da produção de objetos materiais para o entendimento 
do mundo social, e dos elementos não-humanos como agentes consti-
tuintes do processo organizativo, Ladagga estabelece paralelos entre o 
que ele nomeia de estética da emergência - ou seja, do advento destas 
formações não institucionais que se dão de forma colaborativa e em 
rede-  com o conceito de emergência advindo das ciências complexas e 
com os projetos de programação de código aberto como o Linux:

la forma de organización propia de la comunidade del fuente 
abierta (que está  em lá práctica organizada en torno a proyectos, 
procedimientos de comunicación, instrumentos de comunicación 
y módulos de software que evolucionan  constantemente ) no 
es simplemente azarosa ni se há desarrolado de manera espontá-
nea, sino que su desarrollo se basa en un sistema complejo de 
relaciones sociales, valores, expectativas y procedimientos (...) Se 
entiende por qué la programación en fuente abierta es un motivo 
de reflexión constante entre los participantes de los proyetos que 
hemos estado describiendo: es que allí se ensaya uma géstion de 
lo cómun que no depende de modelos de colectivización discipli-
narios ( Ladagga 2006 pag 277).

Ladagga, com este livro, constrói uma tessitura clara e crítica, refle-
xiva e contundente para mostrar as modificações da cultura em tempos 
pós-fordistas e pós-disciplinares. Abre, assim, nossos olhos e demais sen-
tidos para o cenário singular da atualidade. 

Quase 11 anos após a edição de sua primeira publicação em 2006 
na Argentina, pela editora Adriana Hidalgo, é possível dizer que muitas 
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das questões colocadas em Estética da emergência parecem reverberar no 
mundo atual, especialmente nos países da América Latina, como o Brasil 
em que é visível a crise e o impasse de muitas  instituições culturais. 

O que se percebe, no caso específico do Brasil, é um enfraqueci-
mento crescente do papel do Estado na defesa da democratização cul-
tural entendida, neste contexto, não somente como o acesso à cultura, 
mas também como o atendimento à diversidade cultural. O que se vê, 
muitas vezes, é um desmantelamento da área da cultura, especialmen-
te em tempos de crise econômica e política, considerada, dentro do 
pensamento neoliberal, como uma área de menor importância frente 
a outras do Estado. 

O questionamento do papel institucional vem acompanhado, es-
pecialmente no que diz respeito à esfera pública, por uma percepção de 
um descompasso profundo entre as práticas institucionais - que muitas 
vezes se direcionam exclusivamente ao desenvolvimento de propostas 
espetaculares e midiáticas - e ações que possam criar um diálogo e uma 
participação efetiva e inclusiva do corpo social. 

Percebe-se muitas vezes, dentro deste contexto, o advento de gru-
pos autônomos e de iniciativas independentes mais experimentais entre 
artistas e não-artistas no sentido de criar práticas mais oxigenadas frente 
à realidade do nosso tempo.

A cultura, nessa paisagem, pode ser vista tanto como uma arca fú-
nebre e fria – calculada e calculável – em que silenciados somos fadados 
a seguir os programas da caixa preta – como diria Vilém Flusser - ou, 
como em um circuito paralelo, pode nos permitir construir caminhos 
alternativos para reassumirmos o lugar da nossa experiência e vivência 
na constituição do sentido que damos ao mundo.
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FACTORS 4.0 é BIENALSUR:  

na arte contemporânea1

Nara Cristina Santos 
Universidade Federal De Santa Maria

Mariela Yeregui 
La Universidad Nacional de Tres de Febrero

O Festival de Arte Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, apesar 
do nome indicativo do estado, nada tem de regional, pois se configura 
como nacional e desde 2016 como internacional, reunindo artistas que 
atuam na arte contemporânea de modo transdisciplinar. Inserido nessa 
sequência de festivais que tem se espalhado pelo país, o FACTORS cons-
titui-se como um evento universitário de extensão, no campo da arte e 
da cultura, idealizado a partir do grupo de pesquisa Arte e Tecnologia/
CNPq, realizado pelo LABART2/PPGART/CAL/UFSM. A partir da edição de 
2017 tem mantido uma curadoria compartilhada também internacional, 

1 Este artigo tem como fonte o Catálogo FACTORS 4.0 é BIENALSUR. Disponível em http://
coral.ufsm.br/labart/index.php/factors/factors-4-0# e http://coral.ufsm.br/editorappgart/
index.php/noticias/19-catalogo-factors-4-0

2 LABART. http://coral.ufsm.br/labart/

http://coral.ufsm.br/labart/index.php/factors/factors-4-0
http://coral.ufsm.br/labart/index.php/factors/factors-4-0
http://coral.ufsm.br/editorappgart/index.php/noticias/19-catalogo-factors-4-0
http://coral.ufsm.br/editorappgart/index.php/noticias/19-catalogo-factors-4-0
http://coral.ufsm.br/labart/
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entre duas pesquisadoras das instituições, UFSM no Brasil e UNTREF na 
Argentina. Nesse mesmo ano integra a BIENALSUR3. 

A arte contemporânea é uma cultura importante; para si mesma, 
para as formações culturais locais em que se insere, para os inter-
câmbios complexos entre culturas vizinhas e como uma força capaz 
de gerar tendências no marco de la alta cultura internacional. De 
caráter essencialmente globalizante, consegue, no obstante, mobi-
lizar nacionalismos e até localismos, adotando formas específicas e 
complexas. (SMITH, 2012, p.300). 

No sentido defendido por Smith, pode-se compreender em parte a 
BIENALSUR, quando atende a uma demanda da arte contemporânea, ao 
se apresentar de modo distribuído, inserindo o local no global e demar-
cando marcos através dos quilômetros de distância que cada cidade tem 
da sede em Buenos Aires. O FACTORS 4.0 se insere no marco KM1055 no 
mapa da Bienal, integrando uma rede internacional descentralizada de 
exibição da produção artística na contemporaneidade.

Para sua edição de 2017, o festival tem como argumento curatorial o 
conceito de bioarte. Para Rincón, a concepção de bioarte pode ser enten-
dida a partir de uma classificação baseada em carbono, mas decorrente 
de três campos de conhecimento, a arte, a tecnologia e a biologia. No 
entanto, no contexto da arte contemporânea, 

a teorização da bioarte como ‘movimento artístico’ é uma questão 
controvertida, que reproduz a clássica comparação entre as artes, 
gerando a oposição entre as práticas artísticas, que será fundamen-
tal para a exploração das características da bioarte, assim como de 
suas distintas tendências. (RINCÓN, 2015, p.17)

3 BIENALSUR. https://bienalsur.org/es

https://bienalsur.org/es
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Para a curadoria do FACTORS 4.0, a bioarte não se configuraria como 
um movimento artístico, apenas como uma tendência da arte contempo-
rânea. Como conceito, a bioarte acolheria então diferentes práticas artísticas 
produzidas através de seres vivos e recursos naturais, em contato com 
meios e tecnologias artificiais. Essa concepção, mais recente no contexto 
da arte contemporânea, pode ser entendida não apenas como uma pes-
quisa da área da arte entrelaçada com a área da biologia, mas, também, 
da biotecnologia e da bioengenharia, propiciando relações transdiscipli-
nares. Como proposição artística, a bioarte pode ser considerada como 
um conceito transversal para pensar a arte, a ciência e a tecnologia, suas 
implicações políticas e éticas. Nesse sentido, as obras/projetos promovem 
um diálogo entre o natural e o artificial, em que os paradigmas da bioarte 
funcionam como uma plataforma de desdobramento ou, ao contrário, 
como termo de oposição, confrontação e contraponto crítico. Estas obras 
geram no conjunto do interesse transdisciplinar questões sobre o entorno 
e os sistemas interativos, aproximando de modo instigante, e nem por 
isso menos conflitante, a investigação artística e científica. 

O festival em 2017, ao tratar da bioarte, não só perpassa propostas 
que abordam relações metamórficas entre os dispositivos e os ambientes 
naturais, mas vale-se da tecnologia para criar um vínculo entre diversos 
mundos sutis e frágeis e as possíveis ressignificações diante da presença 
de organismos vivos. Problemas relacionados ao meio-ambiente, como 
a mudança climática, a extinção da diversidade da fauna e da flora, a 
deterioração e contaminação de solos, águas e ar, e o esgotamento dos 
recursos naturais, são evidências do grande rastro das atividades e com-
portamentos humanos, que dia a dia transformam e deterioram nosso 
ecossistema. As obras revelam que a ressignificação dos elementos naturais 
se dá no momento em que eles são modificados, a partir da intervenção 
tecnológica e dos experimentos científicos no confronto com a ação da 
natureza, provocando no público uma experiência artística e sensorial, ao 
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mesmo tempo particular e diversificada, e uma postura de afastamento 
ou aproximação do compromisso coletivo. 

FACTORS 4.0 é BIENALSUR: artistas e obras

O festival tem como curadoras Nara Cristina Santos (UFSM) e Mariela 
Yeregui (UNTREF) e assistentes curatorias Manoela Vares, Andréa Capssa 
(UFSM) e Ana Laura Cantera (UNTREF). A curadoria compartilhada tem 
sido uma prática das edições do FACTORS. Inicialmente porque o festi-
val surge de uma prática de grupo de pesquisa em laboratório, liderado 
por uma pesquisadora que orienta pós-graduandos na linha de Arte e 
Tecnologia na área de concentração Arte Contemporânea. Mas também, 
porque trata de questões transdisciplinares e muitas vezes complexas, 
não necessariamente difíceis de se abordar, mas sempre instigadoras de 
novas estratégias curatorias. 

A curadoria na arte contemporânea se tornou amplamente re-
conhecida como uma profissão significativa, presa nos impulsos 
centrais da vida contemporânea, mas também capaz de oferecer 
interpretações surpreendentemente originais das complexidades 
e contradições de nossa contemporaneidade. (SMITH, 2015, p. 15)

O FACTORS 4.0 apresenta propostas transdisciplinares, individuais 
e coletivas, realizadas por artistas nacionais e internacionais, tanto com 
trajetória consolidada como jovens artistas, entre brasileiros, argentinos 
e mexicanos. São onze obras/projetos que tratam de bioarte, incluindo 
biotecnologia e dialogando com a robótica. 

Robôs Mistos (2016), um projeto do Grupo de Pesquisa Robots 
Mestizos (UNTREF), propõe um espaço para reexaminar certos princípios 
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subjacentes na criação robótica. Os paradigmas robóticos se encontram 
ancorados no universo da modernidade e, portanto, fortemente vincula-
dos à ideia do progresso, funcionalidade tecnológica e modelos tecno-
cráticos, todos suscetíveis de análise e colocados em crise em um contexto 
latino-americano onde a modernidade aparece como um conceito ilusório 
ou, ao menos, problemático. Para o grupo, o conceito central é a questão da 
invasão do Outro e, portanto, assume-se a necessidade de criar um Outro 
(Outro que invade, que manifesta sua alteridade monstruosa), assumindo 
sua natureza fronteiriça: Outro tecnológico/Outro Telúrico, inspirado nos 
seres mitológicos do imaginário latino-americano. 

A ideia de invasão do Outro pode ser compreendida na obra de 
Eduardo Kac, não no que manifesta de alteridade, mas sim naquilo que 
revela como dualidade, entre dois seres vivos, porém, de espécies dife-
rentes: um ser humano e uma flor. É o caso de Edúnia (2003- 2008), uma 
petúnia transgênica criada na parceria entre Kac e cientistas da área da 
biologia e genética. Nesta planta, a criação parte do DNA do artista mis-
turado ao DNA da flor, cuja proteína produz uma mutação na forma de 
veias vermelhas que estão visíveis em suas pétalas, originalmente cor-
-de-rosa. O gene é escolhido estrategicamente para ser inserido na flor, 
uma vez que ele é o responsável por rejeitar corpos estranhos do corpo 
do artista, o que contribui em parte para um questionamento sobre os 
limites do eu/Outro, mas, sobretudo para refletir sobre as implicações 
éticas na manipulação de plantas. 

Na videoinstalação Jardim colaborativo de Fritz Müller em Open 
Frameworks (2017), a artista Yara Guasque (UDESC) e Kaue Costa eviden-
ciam a materialidade da interlocução entre o inglês Charles Darwin e o 
alemão naturalizado brasileiro Fritz Müller, que contribuiu com a teoria 
da evolução das espécies. Os naturalistas do século XIX trocaram mudas 
de plantas, as quais constam nos arquivos do herbário Kew Royal Botanic 
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Garden, na Inglaterra. A obra revela o entrecruzamento biológico e social 
ao ressaltar as taxonomias e termos científicos compartilhados através da 
produção e das redes de conhecimento. Também gera implicações políti-
cas e éticas, não nas parcerias estabelecidas, mas no envio e troca de 
material vivo para investigações científicas em outros países. 

Parte do processo de desenvolvimento e de vida das plantas pode 
ser acompanhada na obra de Rebeca Stumm. Trans(forma)ação assistida 
(2017) constitui-se em uma instalação onde plantas são cultivadas em 
pequenos orifícios feitos na argila. Nesta obra, a artista tem a intenção de 
remeter à verticalidade de um jardim urbano ou floresta artificial, cujo 
crescimento acontece por meio da umidade, luz e compostos orgânicos. 
O processo é impregnado de visualidades e temporalidades distintas, à 
medida em que as plantas são geradas, crescem e se decompõem, manten-
do o registro do seu ciclo vital. Organizada pelo acaso, a argila modelada 
em forma de potes sustenta a vida das plantas e torna esta estrutura um 
misto de caos e equilíbrio. 

Na relação mais direta entre arte, biologia, tecnologia e natureza, o 
artista Guto Nóbrega com apoio do Grupo NANO apresenta um trabalho 
que envolve plantas e microambientes, numa concepção denominada hi-
perorgânica. Em sua obra Bot-anic (2012), ele cria um ser híbrido entre o 
orgânico e o artificial, composto por uma planta e por um sistema robótico. 
Esse projeto interativo permite ao público presenciar uma planta reagindo 
ao ambiente em que se encontra, em estado de repouso e de interação. 
Tal como o que acontece com o girassol, o sistema robótico permite que a 
planta reaja ao ambiente e ao público presente na exposição, e se deslo-
que para onde há luz, ingrediente fundamental para sua sobrevivência. O 
trabalho permite refletir sobre uma possível autonomia das plantas e seus 
comportamentos emergentes, numa experiência que pode afetar a cons-
ciência do interator sobre a relação entre plantas e máquinas e ampliar a 
sua compreensão do ambiente. 
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A influência da luz nas plantas também é objeto de pesquisa na ins-
talação PLNT3 (2017), de Raul Dotto e Walesca Timmen, composta por uma 
planta que, sob influência de luz em variados comprimentos de ondas, per-
mite acompanhar o seu processo biológico de geração. O crescimento e os 
estágios de desenvolvimento da planta também são expostos, a partir de 
registros fotográficos, através de um monitor. Os artistas optaram pelo uso 
da luz de LED, por sua eficiência energética e redução de calor. Esta ilumi-
nação proporciona um experimento alinhado com as contribuições que a 
tecnologia oferece como alternativa para um desenvolvimento sustentável. 

Com Rizosfera FM (2016), o grupo Eletrobiotas, composto por Gabriela 
Munguía e Lupita Chávez, explora a diversidade e a possibilidade de novos 
diálogos interespécies através da instalação e intervenção sonora, com um 
conjunto de diferentes plantas presentes no mesmo lugar. Inspiradas nas 
infinitas formas de vida que habitam a rizosfera, seus processos e relações, 
as artistas constroem um complexo sistema orgânico-radiofônico vivo por 
tenho simtos biológicos, de comunicação remota, da apropriação de tecno-
logias, do som, da luz, das frequências, dos ritmos, das sintonias e das pos-
síveis linguagens na obra, propõem pensar a hibridação de sistemas como 
mecanismo e processo de co-criação, sensível ao olhar e interpretação 
sobre aqueles micro-habitats onde infinitos seres co-habitam, interagem, 
constroem e se expressam. 

Já a instalação Ausculta (2017), de Fernando Codevilla e Leonardo Arze-
no, propicia um percurso ao redor de troncos de árvores dispostos no piso, 
cujos espaços de circulação entre os pedaços de madeira são preenchidos 
com sons emitidos por alto-falantes. O áudio é composto pela paisagem 
sonora de uma área florestal combinada com os sons gerados no processo 
de sonificação, por meio de sensores que captam a vibração das plantas. As 
imagens fazem referencia ao lugar onde ocorreu a captação sonora e reve-
lam apenas silhuetas em um jogo de luz e sombra. Ao procurar auscultar as 
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plantas, a obra evidencia os sons que estão presentes no nosso cotidiano, 
para os quais não estamos atentos, assim como pode revelar o nosso silêncio 
diante das ações contra a natureza. 

Uma possível transformação das ondas sonoras que habitam, invisí-
veis, o som ambiente ou ruído de fundo é proposta em Rio Callado (2017), 
de Paula Guersenzvaig e do designer Juan Leon Sarmiento. A instalação 
procura transformar o som e a sua percepção, através de um percurso 
pelo fluxo elétrico para organizar uma cadeia de transducção eletro-acústica, 
composta por microfones subaquáticos (hidrofones), cabos, amplificado-
res e auto-falantes. Assim como o processo de cristalização de um mineral 
precioso, o som é captado, mediado e filtrado pela água, para logo ser de-
cantado, ponderado e exposto. A água interfere no processo como uma 
peneira e seletor sonoro, oferecendo sua impressão particular. 

Ana Laura Cantera chama atenção para alguns processos naturais 
pouco perceptíveis, como a lenta decomposição de uma fruta em Evolução 
de uma partida (2015-2016). Nesta instalação, a artista dirige seu olhar para 
aqueles fenômenos vitais de equilíbrio da biosfera, mas que escapam à vi-
sibilidade humana: a energia vegetal, o potencial da terra como substrato, 
o acionar das bactérias e a atividade de oxidação. Todos estes fenômenos 
são caracterizados como “miniaturas” e, nestes pequenos mundos, os dis-
positivos eletrônicos da obra possibilitam perceber a sucessão de morte, 
gênese e recomposição no ciclo da matéria através de um fruto que se des-
compõe e transmite essas modificações a uma matriz orgânica. Ela recebe 
a informação e altera as condições para o crescimento de micromundos e 
desenhos fúngicos. 

As frutas, assim como outros vegetais, são também a questão central da 
obra do artista Gilbertto Prado e o Grupo Poéticas Digitais, que apresentam 
Máquinas de Choque 1 (2016), uma instalação composta por elementos or-
gânicos, como milho, pimentas e laranjas, além de dispositivos tecnológicos. 
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Os elementos naturais, nessa obra, são utilizados como dínamos para gera-
ção de energia e possibilitar choques elétricos. O título da obra faz referência 
aos Toqueros e suas caixas tradicionalmente usadas na Cidade do México 
para alívio do estresse, da embriaguez, ou apenas para provar a valentia 
daqueles que se autoinfligem os choques. 

Os artistas que integram o FACTORS 4.0, independentemente do 
modo como se aproximam da concepção de bioarte, que fundamenta a 
curadoria, apresentam obras que lançam questões para se pensar o que é 
a arte contemporânea. Concordando com Smith (2012, p.331), há na arte 
contemporânea “artistas que fundam sua prática na exploração de relações 
sustentáveis com distintos entornos, tantos sociais como naturais, no 
marco de valores ecológicos”. Nesse sentido, a bioarte cumpriu seu papel 
como um conceito transversal para pensar a arte, a ciência e a tecnologia, 
suas implicações políticas e éticas, também no campo da cultura.
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Introdução

Redes, conexões, co-elaborações

Nos encontramos em uma fase de mudança de cultura nas artes 
comparável, em sua extensão e profundidade, à transmissão que teria 
lugar entre finais do século XVIII e meados do século XIX. O processo de-
cisivo dos últimos anos no universo das artes é a formação de uma cul-
tura diferente da moderna e suas derivações pós-modernas. Um signo 
particularmente eloquente deste processo é a proliferação de iniciativas 
de artistas destinados a facilitar a participação de grandes grupos de 
pessoas muito diversas, em projetos em que se associa a realização de 
ficções ou imagens com a ocupação de lugares e a exploração de formas 
experimentais de sociabilidade. Estamos diante de novas “ecologias cul-
turais” 1. Tais projetos articulam ideias e instituições, imaginários e prá-
ticas, modos de vida e objetos, novas formas de intercâmbio e demais 
processos que a tradição imediata não permitiria antecipar. HolosCi[u]
dad[e], obra-projeto sobre a qual nos deteremos mais adiante, engen-
dra elementos para uma leitura desta reorientação das artes em terri-
tórios globais, desta transição em curso da qual um número crescente 
de artistas reagem ao evidente esgotamento do paradigma moderno, 
facilitando a ativação de uma certa interação criativa que oferece contextos 
em que os participantes  podem estabelecer acordos gerais sobre proce-
dimentos e resultados, em que alguns podem colocar-se em posição de 
árbitros que estabelecem contornos às atuações, à habilidade individual, 

1 LADDAGA, Reinaldo. Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006. 
Termo que procede da antropologia cultural e que o autor rearticula no campo da estética. 
A forma de organização, coordenação, coexistência que se verifica nestes projetos através de 
uma quantidade limitada (ainda que aberta) de ações, pode ser comparada com a forma de 
coordenação ou da organização incomparavelmente mais vasta de uma cultura das artes.
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ao conhecimento, em que podem conceber formas de preparação dis-
ciplinada e acumular-se em histórias. Assim é que se produz a formação 
de identidades poéticas, onde se consolida uma “ecologia cultural”, em 
cujo interior, transações recorrentes entre unidades “produzem inter-
dependências entre lugares, transformam os entendimentos comparti-
lhados em curso do processo, e voltam a vastos recursos da cultura dis-
poníveis em cada lugar em particular, por meio de suas conexões com 
outros lugares”, através da uma organização espontânea que supõe “a 
formação e a ativação de redes que iniciam avanços ou demandas em 
suas escalas locais, mas que de alguma maneira os articulam com iden-
tidades de grande escala e lutas coletivas”2. 

Assumimos a condição intercultural que a proposição artística e in-
vestigativa Holosci[u]dad[e] sugere, concebida em trânsito relacional entre 
contextos ibero-americanos e asiáticos em deslocamento espaço-temporal. 
Procurou-se manter a polifonia, a coerência intercultural e a escrita compar-
tilhada como forma de inovação criativa - desafio da obra co-elaborativa, hí-
brida e processual,  decidindo-se por não traduzir as contribuições reflexivas 
e manter as línguas de origem dos cocriadores, ampliando a potência das 
narrativas “glocalizadas” que dão corpo e sentido ao projeto intercultural.  
Desta forma, a escrita co-elaborativa resulta do registro e do diálogo entre 
os diversos corpos/lugares/contextos/culturas e núcleos de pesquisa inter-
nacional, configurando a fisionomia mesma da multiplicidade das diversas 
narrativas em processo, polifonia.

2 TILLY, Charles. Stories, Identities and Political change. NY and Oxford: Rowmann & Litle-
field, 2002, p. 49.
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Apresentação

HolosCi[u]dad[e]3:  modos de pensar, fazer, acessar e compartilhar

Obra processual e performativa HolosCi[u]dad[e] constitui-se en-
quanto acontecimento poético, objeto sonoro visual, interface e dispo-
sitivo intensificador de experiência. Resulta da geração de combinações 
de sons que derivam e desdobram-se em tempo real a partir de um con-
junto de frases sonoras em permanente mutação e hibridização. Agen-
ciadas por algoritmos genéticos, articulam  sonoridades urbanas cap-
tadas em diversas regiões  do mundo, especialmente elaboradas para 
apresentação pública em performance também luminosa visual em uma 
interface Paredão automotivo e em espaço expositivo. HolosCi[u]dad{e] 
é uma composição co-elaborada por artistas e pesquisadores  vincula-
dos ao projeto ibero americano Observatório de Arte Digital y Electrónica, 
ativado durante a Residência Artística Ecossistemas Transversais e Conec-
tividade – Holos, realizada no contexto do V SIIMI no Media Lab UFG, 
Goiânia, 2018. A obra colaborativa tem concepção e curadoria de Lilian 
Amaral, coordenação de Laurita Salles e co-participação de uma rede de 
investigadores no campo da arte computacional. Documenta e coloca 
em relação os contextos sonoros do Brasil - Brasília, Goiânia, São Pau-
lo; Colômbia – Bogotá; Uruguai – Montevidéu; Espanha – Valência e Chi-
na 4. Mediada pela temática Corpocidade, o que te conecta? configura-se 

3 Apresentação da obra HolosCi(u)dad(e), Simpósio Internacional #17.ART. Dimensão Po-
lítica da Arte. Brasília, DF, UnB, outubro, 2018. Por Profa. Dra. Lilian Amaral- MediaLab BR / 
UFG e Rede Internacional de Educação Patrimonial contexto ibero-americano. Profa. Dra. 
Laurita Salles. PPGArtes, UFRN/MediaLab UFG. Ver http://holos.espai214.org/

4 HOLOSCI(U)DAD(E) em rede - BRASIL: Brasília, coordenação Suzete Venturelli, Antenor Fer-
reira e equipe, Universidade de Brasília - Media Lab/UnB. Goiânia, coordenação Laurita Salles 
e co-autores Cleomar Rocha, Lêda Guimaraes e Wilder Fioramante, Universidade Federal de 

http://holos.espai214.org/
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como invenção de um lugar utópico, multifacetado e em transformação. 
Propõe novos formatos de produção cocriativa e circulação poética em 
uma cultura de rede orientada para a inteligência distribuída, a partir 
de um processo de produção que emerge de um fazer  co-autoral, híbri-
do, como um organismo vivo – Holos. HolosCi[u]dad[e] centra-se, assim, 
no trabalho de co-pesquisa, co-design e opera a partir da Geopoética 
dos sentidos, processo performativo atento às mudanças no espaço ur-
bano e sua influência na subjetividade e, assim, na noção de patrimônio 
cultural (Amaral, 2015), das práticas artísticas em territórios específicos, 
em contexto ibero-americano contemporâneo.

Cultura digital e conectividade5

HolosCi[u]dad[e)]articula vozes e ações, em referências diretas ao 
conjunto, seja pelos termos Holos e Cidade/Ciudad, que alinham a pers-
pectiva de completude e sociabilidade, seja na forma sintática de nominar 

Goiás – Media Lab/UFG, apoio: Laboratório 10 Dimensões (UFRN). São Paulo, coordenação 
Lilian Amaral, Universidade Federal de Goiás – Media Lab/UFG e Ingrid Hotti Hambrogi, 
UPMackenzie e equipe. COLOMBIA: Bogotá, coordenação Liliana Fracasso, Universidad Anto-
nio Nariño (UAN), Francisco Cabanzo, Universidad El Bosque (UEB), Jorge Díaz Matajira, Uni-
versidad Antonio Nariño (UAN), colaboradores e equipes. ESPANHA: Barcelona, Hong Kong, 
Shen Zhen  e Zhan Jia Jie (China) , autor, Josep Cerdá, Universidad de Barcelona (UB). Valência, 
coordenação Bia Santos e Emílio Martínez, Universitat Politécnica de València (UPV) e colabo-
radores. URUGUAI: Montevidéu, coordenação, Daniel Argente, Marcos Umpièrrez, Marcos Gi-
menez e equipe, Universidad de la República Uruguai (UDELAR/IENBA). PRODUÇÃO SONORA 
GERAL: Programação, produção e orquestração: Gabriel Gagliano, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), Laboratório 10 Dimensões (UFRN), Laurita Salles, Laboratório 10 
Dimensões (UFRN) e Media Lab/UFG, Wilder Fioramante, Media Lab/UFG. Preparação sonora: 
Leonardo Pereira, Laboratório 10 Dimensões (UFRN). Curadoria e proposição: Lilian Amaral.

5  Por Cleomar Rocha. Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Prefeitura Municipal 
de Aparecida de Goiânia. Professor do PPG Arte e Cultura Visual | FAV | UFG. Media Lab 
BR – Coordenador.
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o trabalho, juntando termos e idiomas. Tais características nominativas es-
pelham a condição colaborativa do trabalho, ao tempo em que apontam, de 
igual modo, para a relação entre o analógico, formalizado pela continui-
dade, e o digital, compreendido como o discreto. Essas dimensões, passí-
veis de sondagem hermenêutica, sintetizam e bem o ensejo do conjunto 
de pessoas, de vários países, que se debruçaram sobre o fazer, poetifica-
do, juntos. O aglutinante das ações e motivo das articulações são o desejo 
e a razão. O desejo de colaborar em uma poética instaurada que tematiza 
o coletivo, e a razão no reconhecimento de vivermos um período em que 
a cultura da posse e da guarda cede lugar para uma cultura baseada no 
acesso e no compartilhamento. Essa nova instrução programática da cul-
tura recebe o legado da cultura digital e, mais fortemente, na conectivi-
dade, traço inequívoco do contemporâneo. A prática cultural, nos últimos 
anos, tem sido exercida com a forte presença dos aparatos tecnológicos, 
que remodelaram o pensar e o agir do homem, em constante exercício de 
sua neuroplasticidade. Tal característica, aliada à praticidade dos recur-
sos computacionais, inauguram o que alguns chamam de transhumano 
ou pós-humano que, de modo contundente, se engendra na sociedade, 
tornando a tecnologia parte mesma da estrutura humana. Esse modelo 
encontra na conectividade um lastro do que caracteriza o homem como 
ser social, reinterpretando as premissas de sociabilidade e alcançando um 
pensamento estético, a própria noção da estética da conectividade.

Esse valor, derivado da experiência estética, repercute ontologica-
mente no pulsar humano, compondo a cena contemporânea, em uma 
ordem simbólica das mais variadas e diversas práticas sociais. É nesse con-
texto que HolosCi(u)dad(e) se mostra, pleno como exercício completo, 
poroso como prática polifônica, pujante como a experiência singular da 
arte, contextualizada pela estética da conectividade e pela cultura digital.
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Holosci[u]dad[e]6 : organismo-plataforma-dispositivo sonoro visual

Performance multissensorial envolveu a presença de um dispositivo 
automotivo como interface de saída sonora. Os sons produzidos nos di-
versos territórios/países  foram processados em um computador a partir de 
um banco sonoro. Visualmente a própria presença da perua automotiva do-
tada de sistema de leds coloridos acrescidos de estruturas de rebatimento 
luminoso de placas de acrílico transparentes, potencializam os efeitos 
luminosos em movimento das fitas de leds. Há uma complementação entre 
som e presença de um emissor sonoro e visual impactante. Também o som 
reverbera com alta intensidade, especialmente os sons graves, ocasionan-
do a sensação corporal da reverberação sonora. Por outro lado, houve uma 
complementação visual realizada pelo grupo Orquestra de Laptops da UnB, 
por meio da projeção da imagem das palavras-chave selecionadas pelos 
artistas, em imagens/sons superpostos, ampliando o caráter de fluxo e com-
partilhamento, hibridização e co-elaboração performativas.

Na execução da obra, algoritmos computacionais implementados com 
o uso de Processing7 manipulam, misturam e reproduzem, em tempo real, 
os sons captados pelos artistas envolvidos. Neste contexto, os algoritmos 
atuam como integrantes da construção poética da obra, em um processo 
de composição sonora em que parte de sua execução é pré-determinada 
pela programação a partir de critérios especificados pelos artistas, enquan-
to outra parte é imprevisível,  por conta de processos aleatórios, podendo 
ser constatada apenas durante a fruição da obra  fazendo com que cada 
performance configure uma composição inédita, bastante distinta, embora 
mantendo alguns parâmetros fixos. Os sons originais foram organizados e 

6 Por Laurita Salles e Lilian Amaral.

7 Software bastante difundido e utilizado por artistas, designers e outros usuários de pro-
gramação em um contexto voltado para as artes visuais e interativas.
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classificados de acordo com a identificação do lugar de captação (Goiânia, 
Brasília, São Paulo, Uruguai, Colômbia, Espanha e China) e de acordo com 
a duração dos arquivos de áudio (5s, 15s, 30s e 60s). Para cada uma destas 
quatro possibilidades de duração foi criada uma “camada sonora”. Deste 
modo, cada camada recebe aleatoriamente os índices dos sons captados, 
procurando realizar uma distribuição uniforme entre os sete diferentes lu-
gares de captação. Durante a execução, as quatro camadas estão sempre 
ativas, ficando responsáveis por indicar o instante de acionamento de cada 
som escolhido previamente. 

Holosci[u]dad[e]: lugar utópico. Geopoéticas em trânsito > Brasil + 
Uruguai + Colombia + Espanha + China 

O projeto de pesquisa internacional em processo propicia o intercâm-
bio investigativo e poético entre artistas pesquisadores e alunos de progra-
mas de pós-graduação em arte, cultura visual e linguagens computacionais 
oriundos de contextos iberoamericanos. Propõe o desenvolvimento de ex-
periências multissensoriais e multilinguagens que articulam corporeidade, 
sonoridade, visualidade, textualidade como elementos de observação, in-
terpretação e intervenção em ambientes urbanos em transformação por 
meio da apropriação poética e da relação entre territórios humanos / urba-
nos e o patrimônio cultural tangível e intangível. Desenvolve criação coletiva 
de narrativas audiovisuais/multisensoriais que operam em simultaneida-
de e de forma distribuía, articulando memória, lugar, ficção, documentário, 
performatividade, resultando em obras híbridas que envolvem grupos de 
pesquisa transdisciplinares e comunidade externa em contextos nacionais 
e internacionais. Os trabalhos passam a integrar plataformas de pesquisa 
tais como o Observatório Ibero americano de Artes Digitais e Eletrônicas, o 
Media Lab UFG/BR, a Rede Internacional de Educação Patrimonial em con-
texto ibero americano e a Rede de Observatórios de lo Patrimoniable, entre 
outras. Por articular novas proposições como desdobramentos nos países 
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de origem dos artistas pesquisadores, reforça os laços entre instituições 
acadêmicas e a sociedade, permitindo especialmente, o intercâmbio entre 
docentes, discentes, comunidades locais/internacionais, aproximando as 
diversas áreas do conhecimento e métodos de copesquisa, codesign. Entre 
as ações emergentes destacam-se a apresentação do projeto de pesquisa 
em Arte  HolosCi[u]dad[e], derivado de Holos, no #17ART - A Dimensão Po-
lítica da Arte, Simpósio Internacional de Arte e Tecnologia, organizado pelo 
Media Lab UnB e Media Lab UFG, em Brasília, DF, outubro, 2018. HolosCi[u]
dad[e] – Paredão Automotivo, performance apresentada na mostra EmMeio 
#10, realizada no Museu Nacional da República, como parte da abertura da 
programação do #17ART, no periódo de 03 a 31 de outubro. Paralelamente, 
em Montevideo, procedeu-se à exibição da obra HOLOS | HUELLA, organi-
zada pelo IENBA/ALC, UDELAR, apontando para o caráter polimórfico de 
Holos. Como ações em deslocamento, a realização de conferências e resi-
dência artístico- investigativas estão pautadas junto  ao VI SIIMI - Simpósio 
Internacional de Inovação e Midias Interativas, Mutaciones, na Universidade 
de Buenos Aires/Argentina e ao IV Simpósio da ANIAV- Associación Nacional 
de Investigadors em Artes Visuales – Imagen [n] visible, na Universidade Po-
litécnica de Valência, UPV/Espanha, 2019. HolosCi[u]dad[e] configura-se, 
assim, como primeiro desdobramento co-elaborativo, no âmbito da co-
criação em arte computacional, a partir de elementos multissensoriais que 
estabelecem conexão entre os diversos núcleos de pesquisa internacionais 
interligados por meio das Redes, Observatórios e MediaLabs, distribuídos e 
atuantes em contexto ibero americano. O dispositivo norteador do projeto 
funda-se em Holos8,  concepção desenvolvida pelo artista e pesquisador 

8 HOLOS- defnições. Holos (do holos grego, inteiro, portanto katholou, universal) Con-
cepção filosófico-científica, que aparece primeiro no “campo da biologia” no começo do 
século XX, quando o psiquiatra alemão Adolf Meyer Abich, desenvolvendo ideias sobre os 
filósofos que partem de John ScottHaldane (1860-1936), argumenta que toda a realidade é 
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uruguaio Daniel Argente, propositor do Observatório Iberoamericano de 
arte digital e eletrônica, IENBA|UDELAR e apropriada de forma ampliada 

um todo orgânico ou um holismo orgânico. Posteriormente, denomina-se qualquer abor-
dagem teórica que tende a considerar o objeto de estudo de uma ciência primariamente 
como um conceito, aplicando os princípios organicistas de que indivíduos ou elementos 
não têm outro significado senão aquele que confere o todo, ou a estrutura  como a soma 
das partes de que é composto. Holos organismo vivo - “(Na física moderna) temos dividi-
do o mundo não em diferentes grupos de objetos, mas em diferentes grupos de conexões. 
(...)O que podemos distinguir é o tipo de conexão mais importante para um determinado 
fenômeno (...). Desta forma, o mundo aparece como uma teia complicada de eventos, onde 
conexões de diferentes espécies se alternam, movem ou combinam, determinando, assim, 
a textura do todo.‘ (W. Heisenberg, Physics and Philosophy, 1958, pág. 96) . Ao comparti-
lharmos desta linha de argumentação - “Chegamos a um novo conceito de totalidade ina-
balável, que nega a ideia clássica de análise do mundo em partes separadas independen-
tes. (...)O conceito clássico usual de que “partes elementares independentes são a realidade 
fundamental do mundo e que os vários sistemas são meramente formas e arranjos particu-
lares desses partidos foram invertidos, ao contrário, dizemos que a realidade fundamental 
da inter-relação única de todos os universos e que as partes que parecem funcionar de uma 
maneira relativamente independente são simplesmente formas contingentes e particula-
res dentro desse todo”.  (D. Bohm e B. Hiley, 1975). Ampliando a discussão a partir das ideias 
propostas por  Maturana (1992) - “Um ser vivo não é um conjunto de moléculas, mas uma 
dinâmica molecular, um processo que acontece como unidade separada e singular como 
resultado do operar e no operar, das diferentes classes de moléculas que a compõem, em 
um interjogo de interações e relações de proximidade que o especificam e realizam como 
uma rede fechada de câmbios e sínteses moleculares que produzem as mesmas classes de 
moléculas que a constituem, configurando uma dinâmica que ao mesmo tempo especifica 
em cada instante seus limites e extensão. É a esta rede de produção de componentes, que 
resulta fechada sobre si mesma, porque os componentes que produz a constituem ao gerar 
as próprias dinâmicas de produções que a produziu e ao determinar sua extensão como 
um ente circunscrito, através do qual existe um contínuo fluxo de elementos que se fazem 
e deixam de ser componentes segundo participam ou deixam de participar nessa rede, o 
que neste livro denominamos autopoiese”. MATURANA, Humberto (1992). Vinte Anos De-
pois (Prefácio de Humberto Maturana Romesin à segunda edição). In MATURANA, Hum-
berto e VARELA, Francisco (1992). De máquinas e seres vivos. Autopoiese: a organização 
do vivo. Artes Médicas: Porto Alegre, 1997). Assim, pensar em termos de distância, tempo, 
espaço tornou-se obsoleto. As novas tecnologias, os avanços da física quântica, suas inevi-
táveis manifestações no campo da arte, nos propõem repensar permanentemente nossa 
concepção de realidade, nossa noção do físico, do virtual, seus limites, nossas certezas. (Da-
niel Argente, Proyecto Holos, UDELAR, 2016). 
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pelos artistas pesquisadores participantes. HolosCi(u)dad(e) utiliza-se da 
estrutura|plataforma Paredão automotivo como “Dispositivo intensificador 
de Experiências”, pesquisa da artista e investigadora Laurita Salles/ UFRN 
junto ao MediaLab UFG. HolosCi[u]dad[e] é uma proposta de curadoria 
compartilhada, de copesquisa, co-elaborativa e processual, coordenada 
por esta artista e pesquisadora - Lilian Amaral/ MediaLab UFG|BR, atuante 
no campo das práticas artísticas, ciência, tecnologia e patrimônio cultural 
em contexto ibero-americano. Integram-se, desta forma, redes de coopera-
ção - Observatórios e MediaLabs,  potencializando a internacionalização da 
pesquisa e da prática poética na América Latina e contexto europeu,  inicia-
das 2008 e potencializadas na atualidade.

Figura 1.: Perua automotiva sonorizada, produzida para la presentación 
performativa, em el area externa del Museu Nacional da República, D.F, Brasília, 

por cerca de dos horas, em la noche del 3 de octubreo de 2018. Pormá parte de la 
muestra Em Meio #10. Foto: Lilian Amaral. Archivo Proyecto HolosCi(u)dad(e).
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Fig. 2

Fig. 3

Figs. 2 y 3: Proyección de imagen-síntese compuesta por palabras-clave. 
Presentación performada por la Orquestra de Lap Tops, Uiversidade de Brasília.  

Foto: Lilian Amaral. Archivo: Proyecto HolosCi(u)dad(e).
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Geopoéticas em trânsito: Glocalidades

Goiânia - sons baldios de um pequeno dia 9

Em Goiânia os sons foram coletados envolveram desde uma garga-
lhada, a sons do ranger de bambus de parques urbanos, às batidas de 
um pica pau em um bosque da cidade, uma briga telefônica por celular 
pela posse de um lote de terra em plena rua do arrabalde,  crianças nas 
calçadas do centro de Goiânia e propaganda eleitoral nas ruas do centro. 
Talvez este trabalho como um  todo  possa  ser compreendido como algo 
próximo à coleta de sons baldios de um pequeno dia, através da deriva 
pelas ruas e em espaços domésticos da cidade, uma escuta aberta aos 
eventos humanos e sonoros do cotidiano. Também sons do interior do 
corpo humano, de vísceras ao cérebro, já que são inseridos uma vez que 
conectam profundamente o corpo à cidade e que, surpreendentemente, 
dialogam  com os  sons rítmicos repetidos oriundos de máquinas. 

Se o cotidiano articula um conjunto de operações singulares que 
muito manifestam  da sociedade e  dos  indivíduos, como lembra Certeau,  
trata-se de mergulhar no cotidiano como “ invenção”, o que envolve, “[...] 
maneiras de ser um estranho fora da própria casa, como o viajante ou arqui-
vista [...] como um “selvagem” na cultura ordinária”(CERTEAU: 1998, p.73).  A 
captura dos sons realizada a partir de práticas de deriva e do caminhar en-
volveram, assim, “uma mobilidade [...] da cidade habitada” (CERTEAU: 1998, 
p.172) ”e [...] práticas cotidianas do espaço vivido[...]” (CERTEAU: 1998, 
p.175).  Podemos dizer ainda, ainda segundo o autor, que   estivemos a 
procura da “[...] fala dos passos perdidos (CERTEAU: 1998, p.176), já que 

9 Laurita Salles (UFRN/Media Lab UFG), Cleomar Rocha (Media Lab/UFG-PPGACV/UFG), 
Leda Guimarães (PPGACV/UFG), Wilder Fioramonte, (Media Lab/UFG)  e equipes. Palavras-
-chave: Evento sonoro, corpo, cidade, escuta ativa, paisagem sonora.
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começamos “[...] ao rés do chão, com passos” (CERTEAU: 1998, p.176), viven-
ciando o espaço como um lugar praticado. 

Brasília - peculiaridades e semelhanças sonoras: movimentos, ritmos, 
ataques, pausas e declínios. Entre sons maquínicos e sons orgânicos.10

As fronteiras entre o que é considerado artificial e o que é natural 
é propositadamente diluído nessa proposta, que se insere na obra pro-
cessual e performativa HolosCi(u)dad(e), com curadoria de Lilian Amaral 
e na obra maquínica Paredão de Laurita Salles e Media Lab / UFG.  Ao 
captarmos a paisagem sonora na Universidade de Brasília, buscamos 
sons e suas peculiaridades proporcionados principalmente pelas máquinas 
localizadas no campus Darcy Ribeiro. Aparelhos de ar condicionados, má-
quinas de xerox, impressora 3D, chaminés, funcionamentos de antenas, 
geradores de energia, são algumas das fontes sonoras captadas. Por meio 
desses sons, que surgem como sutis nuanças de um mundo registrado, 
tratado, amplificado buscamos que os mesmos pudessem se incarnar 
num espaço.  Pudemos perceber os gestos dessas fontes, movimentos 
que produziam ritmos, ataques, pausas e declínios, sons gerados por má-
quinas que se assemelhavam a sons orgânicos e que nos recordavam as 
funções vitais do nosso corpo, como respiração e batimentos cardíacos, 
nos quais pulsações, criavam um microcosmo vibrante, composto por 
relevos e ressonâncias.  Artificial_natural, envolve entender e, muitas ve-
zes, modelar a funcionalidade das máquinas como corpo vivo e ao nível 
mais profundo do potencial tecnológico contextualizá-la na natureza 
viva, que foi fundamental para esse projeto artístico. No processo criativo 

10 Suzete Venturelli, Antenor Ferreira e equipe (UnB). Palavras-chave: Sons maquínicos, 
sons orgânicos, gestos, movimentos, funções vitais, Campus Darcy Ribeiro, UnB
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e imaginativo, propomos uma intensa colaboração transdisciplinar, con-
duzida como uma auto-reflexão em profundidade sobre conceitos afins, 
nesse caso envolvendo, além da paisagem sonora, a ideia da criação de 
sound art, e possíveis relações através dessa investigação aberta e contí-
nua. O potencial reside em examinar os desdobramentos que a criação 
coletiva pode representar num contexto ainda maior, como o encontro 
com todos os nossos parceiros do projeto HOLOS.  Para a epistemologia e 
principais áreas de pesquisa da arte computacional, ou seja, a construção 
do modelo deve assim levar em consideração conceitos que pertençam a 
um conjunto de pesquisas inter-relacionadas complexas.

São Paulo - invisibilidades na cidade global 11

Deambulações em torno da cidade invisível, ou da invisibilidade pro-
cessual de elementos da paisagem cultural urbana foram os dispositivos 
disparadores do encontro com o bairro do Bixiga, na cidade de São Paulo, 
e com o que está em latência, apontando lugares de memória e memórias 
do lugar. Os atuais processos de gentrificação que incidem na região do 
Alto do Caaguaçu, conhecida como Avenida Paulista, em direção aos va-
les urbanos onde resistem, silenciados, os córregos Saracura, Bixiga ou 
Itororó, apontam dinâmicas que vêm ocultando as visadas aos elementos 
naturais e distanciando os habitantes urbanos do convívio com a paisa-
gem e o meio ambiente da cidade, em especial, do centro urbano de São 
Paulo. Desta forma, sons urbanos e humanos compõem uma cartografia 
mutante - CorpoCidade, em que rios, agora canalizados, são misturados a 
sons de grupos humanos em deslocamento constante em busca de espa-
ços de reexistência. Em sua origem, dentro de casas de antigos moradores, 

11 Lilian Amaral (Media Lab UFG), Ingrid Ambrogi (UPM) e equipe. Palavras-chave: Cidade 
invisível, CorpoCidade, deslocamento, memória, apagamento, reexistência, lugar de todxs
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podemos ainda captar som do olho d’água do rio cujo nome tem origem 
nos pássaros que no passado nomearam os rios locais, Saracura, que mes-
clam-se à falas de refugiados africanos ou paquistaneses que se deslocam, 
na atualidade, para a região do Bixiga, historicamente um lugar de passa-
gem e de mestiçagem das culturas italianas, africanas, nordestinas. 

O ¨esquecimento¨ desta parte da cidade por muito tempo deu-se 
por múltiplos aspectos como a sua topografia acidentada, os traçados 
das ruas e vielas que a acompanham, a grande inclinação da encosta, a 
presença de córregos que transbordavam causando enchentes, a insalubri-
dade e o vínculo com a origem de parte de seus moradores, estigmatizados 
pela pobreza. Os cenários de festas e ocupações de grupos subalterniza-
dos, como os blocos de escolas de samba e moradias precárias, resistem e 
disputam lado a lado com a materialidade e os sons da urbanidade, da in-
dústria cultural que  tudo deglute e descarta: a predominância das máquinas 
- os automóveis, metrô, os postos de gasolina, as construções urbanas que 
se erguem de forma veloz e transformam a fisionomia urbana, corroboram 
com o que o poeta afirmava no século passado,  apontando “ a força da 
grana que ergue e destrói coisas belas” (Caetano Veloso, Sampa, 1978). 
Tempos de mutação, amnésia e negociação.

Uruguay - holos/huella 12

Primer proyecto co-elaborativo resultante de las redes y observato-
rios participantes de la residencia HOLOS en el V SIIMI, 2018, en torno a un 

12 Daniel Argente, Marcos Umpièrrez, Marcos Giménez Fernando Acosta, Pablo Sedraschi, 
Mariana Perez, Juan Goyret, Lucía Antúnez, Andrés Castro, Elena Pica. Área de los Lenguajes 
Computarizados del Istituto Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay. Palabras-clave: 
huella, acción, vivencia, cultura, territorio, redes, conexiones, patrimônio.https://www.face-
book.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6M-
TAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/

https://www.facebook.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/
https://www.facebook.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/
https://www.facebook.com/baronrampante59/videos/10215540158229903/UzpfSTE1MDIyODMyNDE6MTAyMTYzNDk0NTQ4Mzc5NTU/
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concepto que por su propia naturaleza se trasciende y genera versiones 
de sí mismo. Es dentro de los límites de esta propuesta que se presentan 
dos de estas versiones, por un lado la colaboración con el proyecto con-
cepto HolosCiudade, y por otro la propuesta de Uruguay Holos/Huella 
en co-elaboración con el MediaLab/UnB Laboratório de Pesquisa em 
Arte Computacional y el Espacio de Arte Contemporáneo de la ciudad 
de Montevideo. Hemos capturado el registro sonoro en cuatro locaciones 
del país, tratando de vincularlos más allá de lo territorial, a una presente 
cosmovisión que propone identidad, para bien o para mal. La ciudad de 
Santa Lucía, pertenece al departamento de Canelones, está ubicada al sur-
-oeste del país, simbólica por llevar el nombre del río que da agua a más 
del 60% de la población de Uruguay y uno de los que más está sufriendo 
la contaminación por la industria y los agrotóxicos. Santa Lucía se une a 
través del ferrocarril a Villa 25 de Agosto, perteneciente al departamento 
de Florida, ubicada al sur-oeste del país, en uno de los pocos recorridos que 
queda, entre Montevideo y Villa 25 de Agosto, atravesando en su trayecto a 
la ciudad de Santa Lucía. El sonido del tren es emblemático. En otra de estas 
conexiones sonoras, escuchamos la localidad de Tambores, la cual está ad-
ministrada por dos de los 19 departamentos de Uruguay; Paysandú y Tacu-
arembó, ubicada al centro-norte del país. A estas localidades, a pesar de su 
distancia,  las vincula en estos registros sonoros, el agua y la tierra, tanto en 
lo que refiere al acercamiento al río a través del canto a orillas del río Santa 
Lucía, así como la protesta de parte del pueblo contra el agronegocio y el 
extractivismo en Tambores. En el caso de Montevideo se registraron lugares 
emblemáticos de la ciudad tales como la feria de Tristán Narvaja, icono y 
patrimonio vivo de Montevideo. Desde estudiantes dentro de su ámbito 
de estudio en la Universidad de la República, inmigrantes mezclados con 
la población local -fenómeno nuevo para el Uruguay de hoy - el trabajo en 
la calle, la resonancia de la ciudad, voces y sonidos anónimos de las mani-
festaciones de la cultura popular. Holos Huellas. Finalmente, como parte 
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del concepto de HOLOS, se propuso una instalación interactiva en la que 
se hace dialogar el concepto de “sistema vivo” con el concepto de “huella”. 
Este sistema invita al usuario a participar de un diálogo entre “cuerpos y 
tiempos”: tiempo - cuerpo pasado y tiempo - cuerpo presente (concepto 
de “composición en tiempo real” trabajado por el investigador en danza 
contemporánea Joao Fiadeiro (2008). La instalación se retroalimenta con 
la experiencia pasada y presente de los usuarios a través de las respectivas 
huellas, visuales, físicas y sonoras que van quedando en el espacio a medida 
que lo transitan, interviniendo la instalación en un tiempo presente - pasa-
do cercano, nutriéndose simultáneamente de los inputs generados en los 
diferentes nodos participantes, en un tiempo y un espacio diferentes, pero 
dejando su huella en nuestra realidad. Es debido a lo anterior, que el siste-
ma se mantiene en permanente cambio. En esta propuesta, el usuario se 
convierte en una pieza clave del sistema ya que sin la experiencia de este, 
no sería posible mantener viva la instalación. 

Colombia - patrimoniable sonoro en borde urbano 13. 

En las piezas compuestas se capturan los sonidos más evocativos de 
una realidad de borde urbano, en los Cerros Orientales de Bogotá. Los “ves-
tigios” sonoros, de tiempo y espacio rural, se entremezclan y coexisten con 
los sonidos del refrán de la metrópolis. Los sonidos humanos son compo-
siciones que capturan palabras-memoria: “yo recuerdo”, “cuando era joven”, 
“yo cuando estaba pequeño”, “se hacían muñecas de barro”, “lavábamos”, 
“nos reuníamos”… estas palabras están asociadas al uso de los lavaderos 

13 Liliana Fracasso (UAN); Francisco Cabanzo (UEB); Jorge Díaz Matajira (UAN).

Palabras-clave: patrimoniable, borde urbano, paisaje sonoro, evocaciones, memoria colectiva, 
lavaderos comunitarios, El Paraíso. 
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comunitarios del barrio El Paraíso, lugar patrimoniable objeto de investi-
gación-creación. A esas palabras-memoria, se suman sonidos del pregón 
urbano “que rico el arroz con leche” y risas de gente. Los sonidos mecánicos 
y tecnológicos son pitos, frenos de busetas, el rugido del motor, alarmas de 
carros, chillidos de los columpios y petacas de cervezas golpeándose. Los 
sonidos de la naturaleza son piezas compuestas que incluyen también la 
segunda naturaleza de los ecosistemas urbanos. Aquí en los bordes se es-
cuchan animales, gatos y perros, pájaros, grillos y el viento, con los cuales se 
tejen sonidos propios de un paisaje urbano, carros, motos, pólvora y dispa-
ros en el aire. Los sonidos de agua son flujos en las venas de este hábitat po-
pular: quebradas, ríos fluyendo, lluvia, aguaceros, caños, aguas regadas… 
Vivenciando, relatando el lavadero y capturando sus ecos subacuáticos, se 
generó la producción y la composición de pequeñas piezas de este paisaje 
sonoro patrimoniable en hábitat popular. Así emerge la memoria colectiva, 
del refregar, enjuagar, cepillar, exprimir, sacudir la ropa, acciones íntimas y 
comunitarias al mismo tiempo que son la esencia de este paisaje sonoro 
patrimoniable.  Encontramos  en el Paredão la justa síntesis de las expresio-
nes populares contemporáneas que desde Colombia, Brasil, España, entre 
otros, confluyen constituyendo algo más que una simple coicidencia. 

Espanha - lavadeiro/som/mascleta 14 

A capacidade do cotidiano de se tornar uma experiência do extra-
ordinário é um dos territórios mais férteis da exploração artística. O projeto 
Lavadeiro / som / mascleta nos permitiu realizar um projeto baseado na 
fragmentação sensorial. O som desconectado da experiência física do 

14 Bia Santos & Emilio Martínez. Valência (UPV). Palavras Chave: ritmo, tradição, cultura 
popular, estímulo corporal, natureza.
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acontecimento e da visualidade dominante, nos coloca em um espaço 
abstrato, descontextualizado, que requer uma reconstrução do sentido 
por parte do espectador. O projeto joga com esta primeira impressão 
desorientadora do som e a gradual recomposição de sentido a partir 
de elementos sonoros típicos de um contexto local, Valencia, uma cida-
de localizada no Mediterrâneo ocidental. Nos interessa  esta capacidade 
do local de oferecer sons elaborados nas próprias tradições culturais. O 
componente abstrato inicial do som muda gradualmente à medida que 
elementos reconhecíveis aparecem, o som da água, a música. O som da 
água corrente, em movimento, canalizado, transporta-nos para uma tra-
dição de cultivo, civilização ancestral, oásis, sinal de vida. A música, neste 
caso de um instrumento tradicional construído com um pedaço de cana, 
também nos fala desse contexto, acrescentando uma camada de cultura, 
construção humana. Estes sons foram gravados em um antigo lavadei-
ro, um prédio destinado a lavar roupas em uma comunidade e que era 
um elemento essencial nas sociedades camponesas até o final do século 
20, quando a modernização introduziu a máquina em casa liberando boa 
parte das cargas de trabalho doméstico. Estes edifícios ainda estão pre-
servados em todas as cidades estabelecidas no Mediterrâneo e, embo-
ra alguns ainda estejam em uso, eles são as últimas testemunhas de um 
passado que é diluído ao longo do tempo, mas não desaparece porque 
faz parte de nossa construção cultural. O edifício não visível é parte do 
que não vemos e está presente apenas na nuance com que o som é ex-
presso, a reverberação do espaço constrói a sonoridade do trabalho. SOM 
Lavadeiro é uma gravação em que um intérprete de uma dolçaina, um 
instrumento de sopro tradicional como uma pequena flauta com grande 
capacidade sonora, costuma ser usado em festas e eventos populares. O 
intérprete faz várias tentativas, repete as estrofes, ao lado dele o som da 
água percorrendo as diferentes jangadas que formam a parte central 
do edifício, cada uma dessas jangadas é uma das partes do processo de 
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lavagem pelo qual passam roupas e roupas e outras peças até que a lim-
peza desejada seja alcançada. Atualmente, esses edifícios abandonados 
ainda estão ativos e a água corre através deles, mas com sua função inicial 
eles ainda mantêm a sonoridade que formou a paisagem sonora coletiva 
por séculos. A água e a música funcionam como opostos intimamente 
relacionados, contrapontos da atividade humana. A água é o som do na-
tural trazido de volta ao serviço humano, é o som do trabalho, a música 
é o som artificial construído graças à ingenuidade que opera emitindo 
um som artificial que não encontramos na natureza e talvez por isso o 
tenhamos escolhido para celebrar no ritual, dimensão espiritual que nos 
acompanha em nossa existência. Juntamente com este par de opostos e 
complementares ao mesmo tempo, propomos um terceiro som, Mascle-
tá, que tem uma natureza completamente diferente e funciona como um 
som paradoxal. Mascletá é um evento em que uma quantidade importan-
te de pólvora é explodida com um motivo de lazer. A experiência da Mas-
cletá é uma experiência física, as explosões de pólvora produzem uma 
vibração nos materiais sob nosso próprio corpo que nos faz não apenas 
perceber através do ouvido, mas todo o nosso corpo se torna uma caixa 
de ressonância. Mas o som das explosões também traz uma memória dra-
mática, o olhar para uma história feita sobre violência, destruição, com o 
tempo as explosões foram um anúncio de destruição, e ao mesmo tempo 
elas também foram adotadas pelas comunidades como uma celebração, 
paz e comemoração. Amascletá é disparo pirotécnico realizado de forma 
rítmica conformando uma composição com bastante ruído que se reali-
zam nas festividades populares da comunidade Valenciana nas praças e 
ruas geralmente durante o dia. Diferente dos fogos de artificio, que pro-
curam o estimulo visual, a mascletá tem por objetivo estimular o corpo 
através dos fortes ruídos rítmicos. É importante que a força das explosões 
vá de mais a menos, com um ritmo que deve criar cada “maclets” ao explo-
dir y finalizar com uma apoteótica explosão. 
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Los sonidos de china 15

Propuesta de intervención / reflexión acerca de las ciudades como 
territórios compuestos de capas sonoras sobrepuestas, en que és nece-
sario desvelar para descubrir los matices culturales de cada lugar. Cada 
ciudad, barrio o calle tienen un ambiente sonoro diferencial que se va 
transformando y adaptando en el tiempo. Hay una identidad sonora de 
cada lugar, y ello configura la memoria sonora y  el subconsciente colec-
tivo de sus habitantes. Uno de los elementos básicos en que se puede 
detectar las transformaciones en el entorno urbano es en el sonido, las 
migraciones comportan nuevos sonidos que se detectan inmediatamen-
te en los edificios y en las calles. Todo cambio en un medio ambiente, na-
tural o cultural conlleva la escucha de nuevos sonidos. Existe por lo tanto 
otro concepto de lugar, entendido como cruce de tensiones, de acciones 
y confluencias. Las ciudades chinas, seguramente como todas las ciuda-
des del mundo son una sucesión de hibridaciones y mestizajes, donde 
cohabitan maneras de pensar diferentes y coexisten temporalidades dis-
tintas, es un territorio compuesto de múltiples dimensiones. No obstan-
te, la deambulación por lugares absolutamente desconocidos nos hace 
abrir las orejas a este universo mesclado. Los lugares, son por lo tanto, 
una relación sonora, textual, sentimental. Leer esta realidad es poner en 
contacto aspectos imprevistos, mas cercanos a lo inmaterial que a lo físi-
co. Los estudios de lugares donde existe una complejidad, producto de la 
mezcla entre lo local y globalización, desvela un conjunto de relaciones y 
de interconexiones donde el conjunto es mucho mas que la suma de las 
partes aisladas. Los lugares intersticiales y de confluencia son cruce entre 

15 Josep Cerdá (UB / Espanha – China. Palabras-clave: heterotopias, lugares intersticialies, 
hibridaciónes, mestizajes, flujos visibles e invisibles.
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dos medios, un encuentro de estados diferentes. Estas zonas de encuen-
tro, como nos explica Serge Gruzinski, son lugares muy dinámicos donde 
la única condición permanente es precisamente su inestabilidad. Estos lu-
gares marginales hay que percibirlos en su multidimensionalidad ya que 
son producto de una cultura hibrida resultado del ensamblaje. Aceptar la 
realidad enmarañada que uno tiene ante sus ojos, es un primer y positivo 
paso para ver otra realidad. La mezcla cultural, es ambigua y ambivalen-
te, no podemos estudiarla mediante clichés estereotipados. La mezcla de 
culturas encubre situaciones extremadamente diversas y complejas. Esta 
aproximación, sin traducciones de la complejidad de lo que nos rodea, 
nos confiere un componente afectivo o emocional del espacio. Experi-
mentamos los cambios estableciendo diferentes niveles de atracción o 
repulsión mediante movimientos entre fronteras fluctuantes y porosas. 
La partitura sonora de cada lugar representa flujos visibles e invisibles, es 
una experiencia que une la experimentación e interpretación de la reali-
dad cotidiana que opera simultáneamente en una esfera global y local. En 
realidad, una ciudad nos ofrece miles de posibilidades de recorrido, y el 
mero hecho de atravesar un espacio - establecer una trayectoria - es en si 
mismo una acción artística y política. 
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Imaginários impactados  

pelo ecocentrismo 

Suzete Venturelli 
Universidade Anhembi Morumbi 

Universidade de Brasília

O texto discute como e porque atualmente a ecologia impacta na teoria, 
na prática, nas ideias, na reavaliação e revisão da produção de obras, arte-
fatos e objetos. Nesse sentido, apresenta propostas de artistas designers 
engenheiros que pensam a ecologia, a partir do seu local, como um lugar 
do universal, no qual o lugar, onde se vive, não é somente um lugar de 
moradia, de construção, de exploração, mas também é um lugar de so-
brevivência do planeta. Assim, descreve-se obras que, em nome de uma 
concepção inspirada pelo ecocentrismo e pelo biocentrismo, propõem 
eliminar a diferença ontológica e axiológica entre todos os seres vivos, 
para tanto considera a biosfera como uma unidade biótica de valor indi-
ferençável.  Parte-se do princípio que um lugar é uma fonte de alteridade, 
situação, estado ou qualidade que se constitui através de relações de con-
traste, distinção e diferença. Ou seja, um lugar é um espaço de construção 
de relações com o outro e com seu meio ambiente.  
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Na busca da coexistência 

Coexistir é existir simultaneamente com qualquer um ou com alguma coisa 
ao mesmo tempo. Coexistir ou não com alguma outra ideia no mesmo su-
jeito, é preponderante e segundo os valores de igualdade do biocentrismo, 
todos os seres vivos têm o mesmo valor, portanto, merece respeito. 

As pesquisas recentes que realizo e que são construídas a partir de 
conceitos, principalmente, oriundos da confluência entre arte, design e 
computação buscam respostas para o problema de como os seres huma-
nos, cada vez mais numerosos vão estabelecer uma coexistência mais har-
moniosa com a natureza? A extinção de espécies se acelera, sem que ocorra 
a intervenção de outros mecanismos essenciais à diversificação de espécies 
como mutação, derivas e seleção. Qual é o nosso lugar, hoje?  Como está o 
lugar onde nós moramos, nosso meio ambiente? Como a nossa produção 
se posiciona e contribui para a nova consciência mundial?

Começarei a descrição pela proposta DesflorestamentoZer0, pois 
envolveu o lugar do Cerrado, uma de minhas moradias, que é uma área 
fito - e biogeográfica do Brasil, onde se localiza Brasília, capital do Brasil. 
Caracterizada especialmente pelo bioma savana, mas também por flores-
ta estacional e campo. A “fisionomia do cerrado sensu stricto” é uma das 
fisionomias do bioma savana, e faz parte da província florística cerrado 
lato sensu, do planeta.

A instalação (figura 1), exposta no Museu da República de Brasília, foi 
elaborada com a tecnologia da realidade aumentada, modelagem 3D e pai-
sagem sonora, sua poética buscou chamar atenção do público para o lan-
çamento da campanha DESMATAMENTO ZERO, liderada por Greenpeace, 
para levar uma lei de iniciativa popular ao Congresso, assim como, combater 
o desmatamento desenfreado no Brasil e, para que isso acontecesse, era 
necessário a participação popular de eleitores brasileiros, além de gerar um 
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grande movimento nacional em defesa das florestas para garantir sua 
aprovação. Em 2015, o Greenpeace entregou a um grupo de deputados 
em Brasília, o Projeto de Lei pelo Desmatamento Zero, cujo documente 
tinha começado a circular em 2012 e foi assinado por mais de 1,4 milhão 
de brasileiros. Mas, infelizmente no mês junho de 2016, o desmatamen-
to na Amazônia, por exemplo, dobrou em relação ao mesmo período 
de 2015. Na imagem de satélite, os alertas de desmatamento cobrem a 
Amazônia de pontos vermelhos. Segundo o Imazon, uma das principais 
causas do desmatamento é a grilagem de terras em regiões de grandes 
projetos de hidrelétricas.

Teve outro dado que chamou atenção dos pesquisadores: metade 
do desmatamento ocorreu em áreas particulares ou em processo de re-
gularização fundiária. O Imazon acredita que esse avanço da destruição é 
um indício de que produtores rurais não estariam respeitando o Código 
Florestal, que determina a preservação de 80% de reserva legal em cada 
propriedade da Amazônia.

Segundo a reportagem1 ”A expansão desse desmatamento em pro-
priedade pode estar muito atrelada ao aumento da ação de agricultura, 
pecuária. Se não houver um controle, uma fiscalização desse desmata-
mento, então é possível que tenha um descontrole e acabe expandindo 
a propriedade”, citado por Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon. 
Unidades de conservação e assentamentos de reforma agrária também 
foram atingidos pelo desmatamento. A reportagem, citando o relatório, 
também mostrou que nos últimos 11 meses, a derrubada na Amazônia 
foi 9% maior que no mesmo período do ano anterior.

1 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/07/desmatamento-na-amazonia-do-
bra-em-junho-diz-imazon.html
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Figure 1. DesflorestamentoZer0, instalação interativa  
(Autora Suzete Venturelli, 2014)

Para a organização Greenpeace, a Amazônia pode ser considerada 
o coração pulsante do nosso planeta, vital para regular o clima global, 
além de ser um importante bioma com território que corresponde a 6,9 
milhões de Km² que abrange nove países: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equa-
dor, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname. Ela armazena 
bilhões de toneladas de carbono, mais água doce do que qualquer outro 
lugar do mundo, e uma incrível variedade de plantas e animais. Também 
é o lar de milhares de pessoas, incluindo povos indígenas e comunidades 
tradicionais. Informam que tudo isso está ameaçado: o desmatamento já 
destruiu 20% da Amazônia e responde por cerca de metade das emis-
sões de gases de efeito estufa pelo Brasil. Se a exploração predatória das 
nossas florestas continuar no ritmo atual, todo o tecido delicado de vida 
sustentado por elas pode se desfazer. A ONG faz um apelo ao dizer que 
esta é uma batalha que não podemos perderam. É importante citar que 
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há 20 anos trabalham para mobilizar as pessoas e consolidar uma ampla 
rede de proteção ao redor da Amazônia e seus povos.

No cerrado a situação é semelhante, alto índice de devastação. 
O cerrado2, atualmente, é considerado um foco importantíssimo, com alta 
biodiversidade que se encontram ameaçadas, carecendo de maiores aten-
ções a fim de manter a sua preservação. No Brasil, existe apenas mais um 
local tão importante além do Cerrado, que é a Mata Atlântica, que também 
sofre por graves problemas de devastação. Segundo o Instituo Nacional de 
Pesquisa Espacial, as principais consequências do desmatamento do bioma 
Cerrado envolvem a extinção de algumas espécies animais e vegetais, com 
a perda da biodiversidade, além do impacto gerado sobre o leito de mui-
tos rios importantes para o país, a exemplo do São Francisco, que passará 
a contar com cada vez menos nascentes. Outro efeito é a degradação de 
outros domínios naturais que dependem direta e indiretamente do bioma 
Cerrado, o que inclui, principalmente, o Pantanal mato-grossense.

Verificamos que a campanha não era suficiente para a gravidade 
do problema. No contexto do trabalho artístico, pensei em propor algo 
que encontrasse o caminho do reflorestamento, com as obras EXTINÇÃO 
e Jardineiros: artificial_natural.

A obra EXTINÇÃO! foi exposta no Paço das Artes, em 2014, com o 
objetivo de mostrar primeiramente como o desflorestamento pode ex-
tinguir uma espécie viva, como o Mico-Leão Dourado. Uma máquina 
de pegar bichinhos de pelúcia, como são conhecidas popularmente as 
gruas de parque de diversão, são as máquinas (Toy Machines) propostas 
na instalação EXTINÇÃO! para compor sistema computacional de game-
arte, considerando a hibridização entre arte, natureza, ativismo, design, 
computação ubíqua/pervasiva (.....) e realidade aumentada. O visitante foi 

2 Dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) - http://www.inpe.br/.
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convidado para jogar, podendo num tempo determinado, pegar bolinhas 
ou caixinhas com marcadores que somente mostravam o bichinho Mi-
co-Leão de forma virtual, através do sistema conhecido como Realidade 
Aumentada. O visitante podia levar a bolinnha que conseguisse pegar, 
como um fetiche. Para jogar era necessário comprar fichinhas que eram 
inseridas na máquina, iniciando assim o sistema. A arrecadação foi doada 
para o Greenpeace, que tem como uma de suas missões a preservação de 
florestas. A poética relaciona a imagem virtual com a situação das espé-
cies vivas de nosso planeta que sofrem ameaçada pelo desmatamento e 
outros fatores que prejudicam sua sobrevivência atualmente. A Figura 5 
apresenta tatuagem que remete ao mesmo Mico-Leão, quando detectado 
pelo aplicativo EXTINÇÃO!  elaborado para celular android.

O projeto Jardineiros: artificial_natural que tem como preocupa-
ção inicial envolver a arte na busca incansável de promover ações para 
contribuir com a defesa do que sobrou das florestas no planeta, consi-
dera que aparatos e órteses que usamos podem adicionar componentes 
e substâncias orgânicas vivas, como sementes, musgos e outras, que de 
modo metafórico façam as pessoas se sensibilizarem e refletirem sobre  a 
urgência para o reflorestamento do planeta ao mesmo tempo em que 
estudamos a possibilidade de criação de vidas artificias, na busca da coe-
xistência entre o artificial e o natural.

Para a modelagem de forma tridimensionais para a impressão 3D, 
consideramos os recursos oriundos do algoritmos Game of Life, que tem 
como referência os trabalhos de Francis Bitonti Studio3, focado em modelos 
de produção em massa e processos emergentes para a formação de ma-
terial. Segundo o autor, eles se concentram em modelos de produção 

3 BITONTI, Francis. Disponível em: http://transnatural.org/workshops/simple-genetic-algo-
rithms/ e http://www.francisbitonti.com/. Acessível em 29 de abr. 2016.

http://transnatural.org/workshops/simple-genetic-algorithms/
http://transnatural.org/workshops/simple-genetic-algorithms/
http://www.francisbitonti.com/
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e transformação de informação. São artistas/designers, programadores e 
cientistas de materiais. Eles visam o futuro da indústria e assumem que os 
materiais podem ser gerados e modificados através dos meios digitais. Não 
projetam formas estáticas, projetam sistemas e algoritmos de formas, ou seja 
projetam objetos, espaços e wearables através de sistemas de informação. 

A forma do objeto foi modelada a partir de regras básicas do Game 
of Life, que apresenta que qualquer célula da vida artificial com menos de 
dois vizinhos vivos morrem de solidão. A segunda regra diz que qualquer 
célula viva com mais de três vizinhos morre de super população. Qual-
quer célula com exatamente três vizinhos vivos se torna uma viva. A quar-
ta regra com 2 vivos continua no mesmo estágio para próxima geração. A 
partir desse estudo, nosso primeiro teste impresso buscou misturar, como 
apresenta a próxima figura, impressões de órteses 3D e plantas, mostran-
do a possibilidade de utilizar os objetos vestíveis como suportes para a 
germinação e proliferação orgânica. Então, pensou-se na possibilidade de 
gerar formas sempre em mutação aproximando o contexto da vida artifi-
cial da vida natural. Sempre com a intenção de objetos generativos como 
suporte para a germinação e proliferação de vidas no ambiente natural.

A primitiva geométrica cubo é a morfogênese do projeto, que ao 
ser subdividida por parâmetros aleatórios, gera um padrão complexo, ao 
se repetir dentro da forma. A repetição do padrão faz surgir um forma 
conhecida como fractal4. A modelagem da forma final é dada a partir da 
lógica de auto-semelhança. Para Mandelbrot (2016), os fractais são repre-
sentações gráficas do caos e a lógica de auto-semelhança remete às formas 
da natureza. A pesquisa considera que a origem de sua forma, é o seu DNA, 
que surge de algoritmos estruturados a partir do conceito de arte e vida 
artificial, significando que não ocorrerá jamais duas impressões iguais. 

4 Teoria desenvolvida por Benoit Mandelbrot.
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Outra caraterística, que segundo Varela e Maturana, define o ser vivo é a 
sua capacidade de se auto-organizar. 

Depois da forma gerada artificialmente, a vida artificial, estabelece 
contato com o ambiente natural recebendo sinais que vão provocar a sua 
mutação e nova adaptação da sua morfogênese. 

Isso quer dizer que a geração da forma recebe sinais oriundos de 
plantas que estão conectas ao software, através de sensores. Os pa-
râmetros iniciais da geração da forma inicial, que são seus genes, são 
guardados numa matriz de variáveis, constituindo uma codificação ge-
nética.  O fenótipo é a característica e a expressão da forma. Ao rece-
ber as informações do ambiente ela cria uma outra matriz de variável 
sintetizada como nova codificação genética. Em seguida ocorre o cros-
sing over que significa que se dá a troca de informações de reprodução 
no mesmo sistema a partir de códigos genéticos diferentes. Ou seja, a 
forma original cruza informações oriundas dos sinais para que ocorra a 
mutação. Ele passa a ser um organismo geneticamente modificado. O 
sistema em resposta, retorna para o organismo planta, sinais em forma 
sonora, que podem deixar os organismos em harmonia. Pode parecer 
utópico, mas consideramos que é esta uma das funções da arte hoje, ser 
mais politizada e se manifestar contra os abusos do poder e do autorita-
rismo econômico devastador planetário. Como resultado apresentamos 
um objeto estruturado, que embarca e incumbe sementes que podem 
germinar em função do suporte que as protege para que germinem 
quando plantadas na região do cerrado. A obra, como mostra a figuras 
2, foi apresentada na Universidade Estadual de São Paulo, em 2016, no 
contexto de apresentações de experimentações artísticas realizadas em 
Laboratório de arte, ciência e tecnologia no Brasil.



89

Figura 2 – Jardineiros: artificial_natural  
(Autores: Suzete Venturelli, Artur Cabral Reis,  

Elias do Nascimento Melo Filho e Tainá Luize Martins Ramos, 2015)

Esses projetos, nos levaram a imaginar como pode ser interessante 
provocar a consciência das pessoas que nos cercam se nossas próprias 
roupas pudessem expressar os problemas do meio ambiente. Foi assim 
que surgiu a ideia do computador vestível AR_Ipêfeito.

A obra AR_Ipêfeito foi desenvolvida como um dispositivo compu-
tacional vestível,  uma vez que, pode ser considerada uma visualização 
de dados do ambientes não convencional. Apresenta-se como obra de 
arte, considerando o design de moda,  ao propor reflexões sobre a nossa 
relação com o ambiente e a natureza.



90

Fiigura 3. Wearable com placa lilypad e sensor acoplados (autores Suzete Venturelli, 
Tainá Louise Martins, Artur Cabral Reis, 2018).

A vestimenta se propõe a determinar a qualidade do ar em que está 
exposta por meio do sensor eletrônico de gás MQ-7, que detecta o gás 
Monóxido de Carbono (CO), liberado no ambiente de forma natural ou 
por ação humana, pela queima de combustíveis fósseis, usinas termelé-
tricas, sistemas de aquecimento e outros. A visualização da presença do 
gás CO é possível através dos LEDs presentes no vestido, que se apagam 
quando esse gás é detectado pelo sensor e toda essa ação é controlada 
através de um microcontrolador arduino Lilypad, que foi projetado para 
ser costurada em roupas e acessórios. 

A obra envolve questões naturais e biológicas por apresentar de forma 
visual a ação de um gás altamente tóxico presente em nosso meio ambien-
te, mas que tem suas fontes emissoras em maior quantidade antrópicas, ou 
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seja, por causas humanas. A tecnologia tem papel fundamental por possi-
bilitar essa visualização, onde a partir de dispositivos eletrônicos acoplados 
em um vestido, percebe-se a assiduidade do gás CO, tendo o vestido como 
artifício visual. 

Tornar visível o invisível

Ao introduzir, mais acima, o conceito de visualização de dados pela arte, 
pode-se dizer que é no movimento do difuso que a visualização de dados 
também se manifesta, logo que aparece pode mudar de rumo e desa-
parecer.  Percebe-se que na formação da imagem durante o seu tempo 
de aparição, o difuso é a transição para o visível, que ostenta o futuro da 
imagem, que se renova em tempo real da transmissão de sinais, no caso 
computacional. 

 A proposta Ventos, se insere nesse contexto, pois é um sistema inte-
rativo de visualização de dados em tempo real, que converte sinais a partir 
da observação dos fenômenos naturais, que trazem bons presságios ou 
provocam catástrofes naturais, torna visível o invisível. O sistema é compos-
to por sensor anemômetro, que mensura de forma digital a velocidade do 
vento, possibilita a visualização de informações, de fenômenos naturais. O 
anemômetro que foi impresso numa impressora 3D, é composto por es-
tacionário de conchas com unidade eletrônica remota para instalação em 
painel (dimensões 48x96x140mm). 

A unidade do sensor é composta por três “pás”, um microcontrolador 
arduino, um eixo com um imã acoplado, um transdutor magnético e resis-
tência para suportar ventos de até 150km/h. Um programa desenvolvido 
pela nossa equipe interpretado pelo microcontrolador arduino, computa 
a variação da tensão de saída do indutor em um período específico de 
tempo,  essa tensão é alterada quando o indutor  é exposto a um campo 
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magnético. A frequência em que o ímã se aproxima do indutor, altera a 
velocidade na qual uma série de LEDs instalados num pequizeiro são ilumi-
nados,  um a um de forma encadeada. Animando os LEDs como um fluxo 
sanguíneo, regido pela velocidade do vento. 

        
Figura 4. Fotografia do anemômetro (autores Suzete Venturelli,  

Artur Cabral Reis, Prahlada Hargreave, Teófilo Augusto e  
Nycacia Delmondes, 2018).                            

A árvore foi escolhida, por ser típica nativa árvore do cerrado. O 
pequi (Caryocar brasiliense), também chamado de pequizeiro, piqui, 
piquiá e pequiá, é uma árvore da família das cariocaráceas nativa do 
cerrado brasileiro. Seu fruto é muito utilizado na culinária sertaneja. Dele, 
é extraído um óleo denominado “azeite de pequi”. Seus frutos são, tam-
bém, consumidos cozidos, puros ou juntamente com arroz e frango. Seu 
caroço é dotado de muitos espinhos, e há necessidade de muito cuidado 
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ao se roer o fruto, evitando-se nele cravar os dentes, o que pode causar 
sérios ferimentos nas gengivas e no palato. O sabor e o aroma dos frutos 
são muito marcantes e peculiares. O fruto pode ser conservado tanto em 
essência quanto em conserva.

Embora a espécie de árvore, não fosse o foco da proposta, durante a 
apresentação da obra, ela se mostrou esteticamente interessante, em função 
de suas formas tortuosas que surgiam a partir do tronco, passando pelos 
galhos maiores e menores, quando encontravam as folhas e flores, ainda sem 
frutos. Com projeção sobre a mesma árvore, realizada por Alexandre Rangel, 
nossa equipe instalou os leds ao longo dos galhos que produziu um efeito de 
veias iluminadas pelos ventos. A proposta é levar o sistema para outras locali-
dades, onde os bons ventos possam significar novas esperanças.

Considerações Finais

Buscou-se nas pesquisas apresentadas oferecer a oportunidade de ex-
perenciar a estética de obras interativas, que questionam o local, para 
encontrar respostas no seu meio ambiente, na sua natureza, na qual a 
investigação poética expande a percepção do fenômeno estético. Em 
outras palavras, a natureza e a cultura não estão em oposição, a estética 
incorpora a ciência e a tecnologia, a arte pode colaborar para rever nossas 
próprias relações com ambas, e nos levar a questionar nossos hábitos e 
valores na prospecção da arte, no sentido exo-evolucionário. 
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O diálogo, o desenho  

e o texto: reflexões sobre  

a pesquisa em processos  

de criação

Lucia Leão 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

A vida antes de todas as coisas! 
(Raoul Vaneigem)

Introdução

O poder agenciador de mudanças que reside potencialmente na inter-
secção entre arte, política e educação é o ponto de partida do presente arti-
go. Pensando as relações entre arte e política, existe uma longa tradição 
de trabalhos que são catalogados nessa rubrica (THOMPSON, 2012). O 
recorte da discussão tem como foco os projetos de arte orientados a 
processos (Process Oriented Project - POP) que abordam a questão po-
lítica pela perspectiva educacional. Entendendo a educação como prá-
tica de liberdade (FREIRE, 1967); o valor do diálogo na produção de 
conhecimento (FLUSSER, 2007); as dinâmicas do pensamento por imagens 
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(DIDI-HUBERMAN, 2018); e a produção de textos, documentos e regis-
tros como dispositivos de poder (AGAMBEN, 2009), o artigo elabora 
uma curadoria de trabalhos de arte e propõe reflexões com base no 
método da cartografia de imaginários (LEÃO, 2011; 2016). 

Em A importância do ato de ler, Paulo Freire nos fala que  “ler é muito 
mais do que identificar um código escrito no seu idioma, ler é ler o mun-
do” (FREIRE, 1981, p. 9). No contexto de uma cultura de excessos, quando 
o cotidiano é vivido em tensão, demandas de tarefas infinitas, cobranças 
constantes e uma interminável sensação de vazio, algo fundamental se 
esvai. Sobrecarregados, dispersos e hiper-estimulados, seguimos rotinas 
extenuantes que comprometem nossas relações com os outros, com o 
tempo e o espaço. Nos discursos que analisam os problemas vinculados 
à essa situação, temas como baixa qualidade de vida, sociedade do cansa-
ço e dinâmicas psicopolíticas trazem pistas para se pensar a gravidade 
do problema (HAN, 2017). Não por acaso, transtornos mentais como 
ansiedade generalizada, depressão, fadiga crônica e síndrome do burnout 
apresentam índices alarmantes. Nossa sociedade está em crise. O que a 
arte e a educação podem fazer? 

No panorama proposto por Negri e Hardt (2014), o cenário se con-
figura em torno de quatro subjetividades: o endividado, o securitizado, 
o mediatizado e o representado. Entender as complexas dinâmicas que 
engendram cada uma dessas subjetividades nos parece fundamental 
para podermos ampliar nossa compreensão da crise. 

Defendemos que a arte e a educação podem contribuir na trans-
formação desse cenário, questionando os condicionamentos, abrindo 
espaço para novas perspectivas e despertando a importância de uma 
atitude atenta para os eventos do cotidiano. As relações entre arte e 
política caminham por uma compreensão das complexidades comuni-
cacionais e tangenciam, necessariamente, as bases de um projeto em 
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educação.  As forças transformadoras da arte atuam em três camadas: 
no campo das sensibilidades, nas ações e práticas do cotidiano e na am-
pliação da consciência. 

Raoul Vaneigem, em A arte de viver para as novas gerações1, publi-
cado em 1967, nos fala que a criatividade e a poesia são munições re-
volucionárias poderosas. Para o ativista belga, só existe um caminho 
para a felicidade: a releitura do mundo. Assim, a revolução deve começar 
no cotidiano, na recusa a uma postura passiva, pautada meramente no 
consumo de imagens e espetáculos. 

Adaptando as ideias de Vaneigem aos objetivos da nossa discussão, 
é possível afirmar que precisamos resgatar valores adormecidos e cultivar 
a ideia de que a vida pode ser vivida como obra de arte. As potencias de 
criação são ativadas através de diálogos, em conversas, parcerias, nos gru-
pos e oficinas. É na mesa, na rua, no parque, ou mesmo no quadro-negro, 
que um tipo de situação pode ser despertada. Nas festas, nos mutirões, nas 
gambiarras, a busca de solução de problemas e a paixão pela vida são 
entrecruzadas e, prenhas de invenção, geram novas artes e procedimentos 
(CERTEAU, 1994). Precisamos aprender a ver nosso cotidiano com olhos 
empoderados, assumindo uma perspectiva de liberdade e revestidos de 
um entendimento da potencia transformadora que habita em todos nós. 

O convite para pensar o diálogo, o desenho e o texto: reflexões sobre 
a pesquisa em processos de criação é, acima de tudo, uma chamada para 
compreender a potência transformadora que ativamos quando ousamos 
relacionar vida, conhecimento e arte. 

Escolhemos para o debate pensar os encontros ou experiências es-
téticas que valorizam o poder de produção de conhecimento que só o 

1 No original: Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. Paris: Gallimard, (1967) 1998.
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diálogo, em sua oralidade fluída, aciona (FLUSSER, 2007). Interessa-nos 
também ponderar sobre as capacidades criativas da atividade cartográfi-
ca, isto é, o potencial cognitivo que tem origem na atividade de um livre 
rabiscar, das anotações, diagramas, imagens, e desenhos. Pensada en-
quanto dispositivo (AGAMBEN, 2009) de territorialização (construção de 
território) e desterritorialização (construção de linhas de fuga), a cartogra-
fia nos auxilia a exercer um pensamento em fluxo (LEÃO, 2011). No caso 
das poéticas coletivas, a cartografia constrói um território comum onde 
podemos compartilhar ideias, impasses e relações (LEÃO, 2016). 

Por fim, nosso olhar se direciona a refletir sobre o poder que habita nas 
tessituras do texto. Aqui gostaria de deixar claro o que estou denominando 
processos de criação de texto. Para me referir a essa etapa, gostaria de trazer a 
imagem do tecelão que, em seu trabalho, produz as mais diversas tramas. Na 
escrita do texto podemos nos permitir um tipo de atenção diferenciada, que 
se foca nas linhas e letras e acompanha um devaneio ritmado. Escrever, nesse 
sentido, é uma meditação, uma viagem por recônditos do pensamento. A es-
crita é assim registro de viagem e partilha da experiência. 

Antes de iniciarmos nossa cartografia de projetos artísticos, é impor-
tante esclarecer que, no presente artigo, empregamos o termo dispositivo 
no sentido proposto por Agamben. Na síntese que o filósofo italiano elabora 
a partir do pensamento de Foucault, o dispositivo:

a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não linguístico, que in-
clui virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, , insti-
tuições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas etc. 
O dispositivo em si é a rede que se estabelece entre esses elementos.

b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica e se inscreve 
sempre numa relação de poder.

c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e de rela-
ções de saber. (AGAMBEN, 2009, p.29). 
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Mais adiante, no mesmo texto, após desenvolver uma genealogia 
terminológica, envolvendo um estudo ideia grega de oikonomia até che-
gar na versão latina dispositio, Agamben elabora uma generalização ainda 
mais ampla para o termo:

(…) chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha 
de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, in-
terceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 
opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p. 40).

Os quadros-negros de Beuys

Quadros-negros, quadros-verdes e mais recentemente, quadros-brancos, 
lousas de vidro e lousas digitais interativas são objetos que acompanham 
a experiência educativa da sala de aula. Quer pensemos em acessórios 
como giz, apagador, caneta hidrográfica ou sistemas digitais, nos deva-
neios sobre momentos coletivos de interação e aprendizagem, a figura da 
lousa se faz presente. A exposição ganha um precioso auxiliar na organi-
zação das ideias e no desenvolvimento dos argumentos, com um espaço 
de anotações e registro. 

Joseph Beuys (1921-1986), um dos artistas mais provocativos da história 
da arte,  realizou uma série de projetos e ações que deixaram quadros-negros 
como registros dos processos. Four Blackboards2 (1972) e  F.I.U. Blackboards3 

2 Blackboards (1972), obra de Joseph Beuys, da Tate Gallery, ação gráfica criada durante 
evento onde o artista discutiu sobre arte, comunicação e filosofia social. 

3 A obra F.I.U. Blackboards (1977-1979), de Joseph Beuys pertence atualmente ao acervo do 
Museu Hirshhorn do Instituto Smithsonian, Washington, EUA.
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(1977-1979), por exemplo, provocam até hoje, grande inquietação. Four 
Blackboards é uma série de quadros-negros que documentam uma ação rea-
lizada na Tate Gallery de Londres em 1972, durante um evento no qual Beuys 
discutiu sobre arte, comunicação e as bases da democracia. 

Na instalação presente no Smithsonian, F.I.U. Blackboards, um con-
junto composto por dois quadros-negros, giz, balde e um pano é ainda 
mais enigmático. Os quadros-negros parecem vazios, apagados mas, um 
olhar mais atento, nos revela resquícios de antigas anotações. Logo à fren-
te, um balde e um pano sujo nos apontam para marcas e outros resíduos 
derivados do ato de apagar. Como algo tão banal e corriqueiro, pode ser 
também uma obra de arte? 

Durante os anos 1970, Beuys viajou por várias partes do mundo 
para apresentar suas ideias e os quadros-negros foram recursos comu-
nicacionais e didáticos fundamentais nesses projetos. Seus discursos 
versavam sobre os mais diferentes assuntos, passando por problemas 
sociais, relações entre arte e política e defesa do meio ambiente. Beuys 
foi professor e seus projetos buscavam contribuir para criação de uma 
sociedade mais justa. 

Em 1977, com um grupo de amigos, fundou a The Free International 
University (F.I.U) for Creativity and Interdisciplinary Research, uma escola 
que funcionava no atelier de Beuys em Dusseldorf. Inovadora, a esco-
la tinha como plano pedagógico uma abordagem interdisciplinar, com 
grade curricular heterogênea e inusitada. Entre as matérias listadas, por 
exemplo, tradicionais disciplinas das artes como desenho, pintura, es-
cultura, teoria das cores, estão lado a lado com teoria do conhecimento, 
teoria da informação, dialética e fenomenologia da história. Totalmente 
inusitada, ao lado da matéria de comportamento social comparece a 
disciplina de solidariedade.
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A F.I.U oferecia cursos gratuitos e promovia seminários. Sua missão, 
em termos gerais, era promover um encontro entre a arte e as questões 
sociais. Segundo o manifesto da F.I.U, escrito por Beuys e Heinrich Böll4:

A criatividade não se limita a pessoas que praticam uma das for-
mas tradicionais de arte, e mesmo no caso dos artistas, a criativi-
dade não se limita ao exercício de sua arte. Cada um de nós tem 
um potencial criativo que está oculto pela competitividade e pela 
busca de sucesso. Reconhecer, explorar e desenvolver o potencial 
criativo é a tarefa da escola. A criação - seja uma pintura, escultura, 
sinfonia ou romance - envolve não apenas o talento, a intuição, 
os poderes de imaginação e aplicação, mas também a capaci-
dade de moldar o material que possa ser expandido para outras 
esferas sociais relevantes... Não é objetivo da escola desenvolver 
orientações políticas e culturais, formar estilos ou fornecer protó-
tipos industriais e comerciais. Seu principal objetivo é encorajar, 
descobrir e promover o potencial democrático e a sua expressão. 
(BEUYS, 1979)

Beuys via o poder comunicativo e a função social da arte como forças 
entrelaçadas. Suas ações, termo que usava para denominar seus projetos, 

4 Heinrich Böll (1917-1985) foi um importante escritor alemão do período pós-guerra, ga-
nhador do prêmio Nobel de Literatura em 1972. É interessante observar que a Fundação 
Heinrich Böll é uma homenagem a esse escritor. Segundo texto da fundação: 

“A Fundação Heinrich Böll é uma organização política alemã sem fins lucrativos 
que faz parte da corrente política verde... O nome da Fundação é uma homena-
gem ao escritor alemão Heinrich Böll, vencedor do Prêmio Nobel de literatura, 
que personifica os valores com os quais nos identificamos: a defesa da liberdade, 
justiça, tolerância, engajamento sociopolítico, o debate aberto e a valorização da 
arte e cultura como esferas independentes de pensamento e ação.”
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buscavam despertar a consciência para problemas como a desigualdade 
ou a destruição do meio ambiente. Desenvolveu um conceito expandido 
de arte que recebeu o nome de escultura social. Segundo Beuys, conce-
ber a escultura social como arte implica entender que cada um de nós, 
com nosso potencial criativo, pode e deve explorar as leis do organismo 
social e se engajar na transformação da sociedade. 

A instalação F.I.U. Blackboards, apresentada de modo imponente no 
museu, funciona como dispositivo educacional e é uma referencia aos 
pensamentos que orientavam as ações do artista. No caso, a obra docu-
menta o processo no qual, durante a apresentação de palestras por cien-
tistas de diferentes disciplinas, o artista se posicionava diante dos quadros 
e fazia anotações, desenhos, diagramas. Quando a lousa estava completa, 
Beuys apagava com o pano e iniciava um novo processo de reflexão grá-
fica. Assim, os quadros-negros de Beuys, ao articular palestras, discursos, 
escuta, palavras, signos gráficos, escrita e apagamento, se configuram 
como obra-dispositivo de ações.

A árvore dos desejos de Teles

Paulo Cesar Teles desenvolve um projeto interdisciplinar que agrega 
questões educativas, midiáticas e políticas desde 2001. Misto de vivên-
cia coletiva reflexiva e oficina de criação em hipermídia, o projeto Árvore 
dos Desejos, ao resgatar imagens míticas e reviver rituais é, antes de tudo, 
uma celebração festiva da vida e do poder criativo que habita em todas 
as pessoas (TELES, 2014). 

Nas instalações de Teles, o papel participativo da comunidade é cru-
cial, visto que os elementos simbólicos fundamentais – que darão o tom do 
projeto, são descobertos e escolhidos a partir do estabelecimento de um 
espaço de conversação onde todos os envolvidos têm voz ativa. A ideia do 
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Árvore dos Desejos se fundamenta justamente na valorização do poder, si-
multaneamente catalizador de afetos e descobertas, que o diálogo agencia. 

Os participantes são encorajados a se expressar utilizando diferentes 
mídias  (desenhos, textos, vídeos, entre outros) e, nesse diálogo, o conhe-
cimento sobre si mesmo e sobre a comunidade em que vivem são trans-
formados. Em seu processo de criação, Teles incorpora também a ideia 
de viagem como uma oportunidade de encontro com outras culturas e, 
assim, o projeto já foi realizado em várias partes do Brasil e do mundo 
como Portugal, Alemanha, Grécia, Nova Zelândia e Nigéria. 

Para nossa cartografia, escolhemos a experiência “IGI AA MU ERON-
GBA SE” (Árvore dos Desejos) realizada em 2016 na Nigéria, em parceria 
com o artista plástico local Sunday Olaniran Olaniyi, sua equipe e a comu-
nidade da região.

A vivência inicia com momentos de conversação sobre cotidiano, vida 
em comunidade, cultura, arte e tecnologia. Participam dos encontros pro-
fessores da região e alunos – crianças com idade entre 9 e 14 anos.  Uma 
árvore, construída pela a comunidade a partir de materiais reciclados, é a 
base que irá receber os desejos. Escritos, desenhados, fotografados, os de-
sejos são expressos em vários formatos e são colocados nos galhos da árvore 
que, como um eixo, organiza os afetos compartilhados. 

Símbolo ancestral, presente nas mais diversas tradições e culturas do 
mundo, a árvore evoca processos naturais de crescimento e transformação 
e, dessa maneira, é uma imagem que traduz os ritmos da vida. Segundo o 
estudo sobre antropologia do imaginário de Gilbert Durand (2002), a árvore 
é a imagem matriz de todo um universo de imagens ascensionais. Nesse 
universo, encontramos toda uma gama de imagens que falam da verticali-
zação e dos movimentos em busca dos planos superiores ou transcendência. 
Assim, em seus movimentos de crescimento e busca de luz, a imagem da 
árvore e a imagem do céu são inseparáveis. 
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Como todo símbolo complexo, a árvore guarda em si uma situação 
paradoxal: ao mesmo tempo em que denota movimento em suas dinâmicas 
de crescimento; a árvore é também uma expressão explícita de fixidez e 
imobilidade enraizada e, nesse sentido, é utilizada para exprimir ideias de 
estabilidade, firmeza, sedentarismo e aprisionamento.

Observar as árvores, em seus ciclos de crescimento, passagens pe-
las estações do ano, florescimento e morte, é a base de uma semiótica da 
vida, de um entendimento profundo e incontestável das eternas mutações. 
Prestar atenção às mudanças, nos signos dos ventos que transparecem no 
movimento das folhas, pode ter sido a origem de todo um pensamento 
meteorológico, que busca antecipar chuvas e tempestades. Na observação 
de folhas secas, ou mesmo das folhas que caem, um aprendizado sobre as 
necessidades das árvores e suas passagens pelo ano é construído. 

Na árvore, podemos descobrir também uma imagem de totalidade, 
uma imagem síntese que reúne os quatro elementos do universo: terra, água, 
fogo e ar. A terra como elemento mãe, berço e sustentação, é lugar onde a ár-
vore brota e a partir do qual suas raízes exploram as profundezas do mundo 
oculto, subterrâneo. A água como elemento nutritivo essencial no processo 
da manutenção da vida e como seiva que circula por todo o organismo árvo-
re. O fogo como imagem derivada da madeira e, na sabedoria chinesa, como 
elemento provedor de energia vital e regulador do equilíbrio metabólico. 
Por fim podemos reconhecer na imagem da árvore o ar, entendido tanto en-
quanto ambiente ao redor, microcosmo e umwelt, como meio de transporte 
da luz e da constante troca química entre oxigênio e gás carbônico. 

Para Chevalier e Gheerbrant (1988), a árvore é um símbolo universal 
das relações que se estabelecem entre a Terra e o Céu, à medida que: 

põe igualmente em comunicação os três níveis do cosmo: o sub-
terrâneo, através de suas raízes sempre a explorar as profundezas 
onde se enterram; a superfície da terra, através de seu tronco e 
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de seus galhos inferiores; as alturas, por meio de seus galhos su-
periores e de seu cimo, atraídos pela luz do céu. (CHEVALIER, J. e 
GHEERBRANT, 1988, p. 84)

A interatividade e a participação do projeto são criadas a partir de 
encontros e oficinas. Depois de conversas em roda, músicas e contação 
de histórias, as crianças são convidadas a compartilhar seus sonhos. Mais 
que uma oficina de exploração antropológica, o interesse do projeto de 
Teles é desenvolver uma plataforma de diálogos e descobertas. As crian-
ças participam também de vídeos, com gravação de relatos, depoimentos 
e poesias. Alguns dos desenhos são animados e o material produzido é 
digitalizado e projetado em camadas no espaço expositivo. 

No caso específico da experiência “IGI AA MU ERONGBA SE”, conside-
rando a importância que a música tem na cultura nigeriana, os instrumentos 
foram gravados separadamente. Na plataforma hipermidiática criada por Te-
les, sensores de movimento e proximidade acionam projeções de desenhos, 
textos e imagens que, em conjunto com os ritmos e melodias da experiência 
sonora criando uma paisagem mutante de sonho e encantamento. 

Considerações finais

Pode a arte, a educação e a política serem agenciadores de transformações 
na nossa forma de perceber o cotidiano e entender as complexidades da 
vida? Como traduzir essa experiência sensível em ações e práticas mais 
conscientes que foram provocadas por uma visão de mundo expandida? 
Inspirados pela reflexão acerca dos projetos de arte e política de nossa cura-
doria, podemos traçar algumas pistas. 

Sabemos, desde tempos imemoriais que as árvores comunicam. 
As árvores são mídias que nos informam e nos ensinam sobre todo o 
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ecossistema. No projeto de Teles, funções vitais da árvore, como mestra 
e como centro catalizador de uma vida em comunidade, são revividas. 
Na experiência estética com a Árvore da vida, os participantes puderam 
viver momentos de ampliação dessas funções vitais. A partir dos vídeos 
que podemos acessar nas redes que relatam o projetos, é possível, com 
uma atitude plena do devaneio, como diria Bachelard (1988), por em 
atividade as dinâmicas poéticas da imaginação. Na viagem por esse exer-
cício criativo, imaginando essas vivências, somos convidados a pensar 
que em cada árvore, em cada esquina, uma semiosfera vibrante repousa 
aguardando um tradutor. 

Diálogos, escuta e o livre fluir dos pensamentos se corporificam 
em cartografias nos quadros-negros de Beuys. Propondo que a arte é 
escultura social, isto é, um meio de dar forma à história, o artista desen-
volveu dispositivos agenciadores de transformações na forma de ver o 
mundo e de entender as múltiplas perspectivas dos problemas sociais e 
das ciências. Das complexidades que emergem de suas ações, da valori-
zação dos diálogos entre os saberes e do poder criativo de cada pessoa 
podemos extrair reflexões inspiradoras para novas ações na interface da 
arte, educação e política.

Em síntese, os projetos participativos que analisamos acionam 
potências de aprendizado e produção de conhecimento. Essas forças 
operam por entre diálogos, imagens e textos. Com o os diálogos, no li-
vre fluir do pensar e nas descobertas que as trocas com os outros nos 
proporcionam, criamos espaço para a produção criativa que emerge da 
comunicação (Flusser, 2007). Com as imagens, com o pensamento que 
se corporifica em desenhos e diagramas, se apoderando do espaço em 
suas horizontalidades (Didi-Huberman, 2018) e em seus movimentos de 
busca de compreensão, novas paisagens de signos se descortinam e nos 
instigam a serem desveladas. Por fim, na documentação, no registro e na 
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produção de textos, entendidos como plataformas operativas, as desco-
bertas se posicionam como saberes em fluxos, com força estética, lógica e 
política capazes de catalisar múltiplas outras experiências. 
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O trabalho de arte como um hiperorganismo

Para se compreender o conceito de hipergorganismo (NÓBREGA, 2009) 
há que se considerar, em princípio, processos de invenção e individuação 
de objetos técnicos. Para tanto faz-se necessário um modelo conceitual 
que seja capaz de ver o trabalho de arte – aqui pensado na forma de 
um objeto técnico – não como uma instrumentação para a criação de 
uma experiência estética, mas como uma entidade tecnológica em si. 

1 Este artigo é uma versão revista e ampliada de uma parte da tese do autor defendida em 
2009 na University of Plymouth-UK.
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Encontramos este modelo conceitual no trabalho do filósofo e psicólogo 
francês Gilbert Simondon (1926-1989). Para Simondon, o objeto técnico 
deve ser entendido como um indivíduo. Longe de ser reduzida à função 
utilitária, uma dada tecnologia, na visão de Simondon, trata-se de um 
processo de invenção no qual determinado objeto técnico adquire sua 
individuação através de um processo que ele denominou “concretização”.

Os próximos parágrafos que se seguem examinam o modo de exis-
tência dos objetos técnicos à luz de Simondon para contextualizar o 
processo de invenção de obras de arte tecnologicamente assistidas. O 
principal argumento desenvolvido nesta pesquisa é que a invenção de 
organismos estéticos, cuja forma embrionária se encontra estruturada no 
complexo artista-obra-de-obra-observador2, implica na instanciação de 
sistemas de comunicação coerentes.

Na visão de Simondon, “o objeto tecnológico não é isto ou aquilo que 
é dado aqui e agora, mas aquilo em que há uma gênese”3 (SIMONDON, 
1980, p.12). Simondon recorre à psicologia da Gestalt e à teoria da informa-
ção para promover um conceito de individuação, em que os objetos técnicos 
são colocados diante de um processo chave para o desenvolvimento 
tecnológico: a concretização.

Concretização pode ser entendido como um processo integral de 
convergência, no qual uma determinada estrutura técnica se torna co-
erente, ou seja, suas partes internas trabalham em sinergia para formar 
um todo interdependente. Mecanicamente falando, equivaleria dizer 
que os órgãos internos de uma determinada máquina estão integrados 

2 Consideramos esta tríade como a matriz estrutural da obra de arte, base sobre a qual se 
instancia a experiência estética.  

3 As traduções para o português neste artigo, fora especificamente indicado, foram feitas 
livremente pelo autor.
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como um todo em que as funções de diversos elementos trabalham 
coordenadamente dentro de uma função global. Quando esse nível 
de integração é alcançado o objeto técnico torna-se um indivíduo. No 
entanto, isso não significa dizer que o objeto técnico tenha atingido o 
estado final de sua existência. Muito pelo contrário, a individuação sig-
nifica um processo contínuo de transformação que se desenvolve ao 
longo da vida do indivíduo até sua morte. Nesse sentido, a evolução de 
um objeto técnico é semelhante a da natureza mas ocorre por diferen-
tes meios e lógica. A concretização de um objeto técnico é o resultado 
das sinergias estruturais e funcionais ou, nas palavras de Simondon, 
de “uma convergência de funções dentro de uma unidade estrutural” 
(SIMONDON, 1980, p. 15).

“O ser técnico evolui pela convergência e pela adaptação a si mesmo; é 
unificado a partir do interior segundo um princípio de ressonância interna” 
(SIMONDON, 1980, p. 13). Este princípio lógico baseia-se em coerência, um 
equilíbrio de forças convergente que atua sobre os objetos técnicos desde 
seus esquemas abstratos, orientando os mesmos em direção a unidades 
estruturadas. É essa dinâmica intrínseca de forças que dá ao objeto técnico 
uma forma de agência e, ao mesmo tempo, define seu nível de tecnicidade.

O objeto técnico existe, então, como um tipo específico que é obti-
do no final de uma série de convergências. Esta série vai do modo 
abstrato para o modo concreto: tende para um estado em que o ser 
técnico torna-se um sistema inteiramente coerente consigo mesmo 
e inteiramente unificado. (SIMONDON, 1980, p. 16, grifo nosso).

O reconhecimento de tal princípio é fundamental para os invento-
res, pois é, em essência, o modo pelo qual os objetos técnicos podem 
ser verdadeiramente criados, aperfeiçoados e experimentados. É neste 
ponto em que homem e máquina podem convergir em um relacionamento 
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simbiótico. As máquinas necessitam do homem para serem construídas 
e o homem precisa “escutar” a coerência interna das máquinas para fa-
zê-las funcionar em harmonia com ele.

Da forma abstrata à concreta

A tecnicidade e individuação de um objeto técnico é o resultado de um 
processo criativo, ele não procede da pura aplicação de conhecimentos 
científicos específicos. Um objeto técnico hipoteticamente perfeito deve 
ser identificado como um “conhecimento científico universal”. (SIMON-
DON, 1980, p. 32) Deve lidar com a diversidade no decurso da sua vida 
técnica, prevendo situações prováveis para funcionar em conformidade. 
Como esse objeto científico (abstrato) nunca é completamente conhe-
cido, o objeto técnico “nunca é completamente concreto” (SIMONDON, 
1980, p. 32). O processo de concretização de um objeto técnico cor-
responde ao “estreitamento da lacuna que separa a ciência da técnica”. 
(SIMONDON, 1980, p. 32)

O objeto abstrato está, no entanto, longe de constituir-se um sis-
tema natural. 

Este é uma tradução para a matéria de um conjunto de noções 
e princípios científicos que no nível mais básico estão desconec-
tados uns dos outros e que estão conectados apenas por aque-
las suas consequências que convergem para a produção de um 
resultado buscado. O objeto técnico primitivo não é um sistema 
natural físico, mas uma tradução de um sistema intelectual. (SI-
MONDON, 1980, p.46)

Por sua vez, o objeto técnico concreto é exatamente o oposto. 
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Tende à coerência interna e ao fechamento do sistema de causas e 
efeitos que operam de maneira circular dentro de seus limites. Além 
disso, incorpora parte do mundo natural que intervém como con-
dição de seu funcionamento e, assim, torna-se parte do sistema de 
causas e efeitos. (SIMONDON, 1980, p.46)

Pelo processo de concretização técnica, o objeto técnico se assemelha 
a um objeto natural. Mas o objeto técnico pode, no máximo, assemelhar-
-se apenas a objetos naturais. Os objetos técnicos tendem à concretização, 
enquanto os seres vivos naturais são concretos desde o início. Essa é a dis-
tinção fundamental entre objetos técnicos e objetos naturais4. Mesmo no 
mais concreto dos objetos técnicos, haverá uma quantidade de abstração. 
Poderíamos assim resumir que a concretização é um processo de vir a ser. 
O objeto técnico concreto é encontrado entre sua forma abstrata, o esquema 
e o organismo natural que é um ser concreto absoluto.

Processo de invenção

A evolução dos objetos técnicos é resultado de uma troca constante 
com o ambiente. Como um organismo vivo, o objeto técnico influencia 
e é influenciado por seu meio (SIMONDON, 1980, p. 61). Esse meio, ao 
mesmo tempo natural e técnico, Simondon chama de “meio associado” 

4 Humberto Maturana aborda essa questão de uma maneira diferente, argumentando que 
os sistemas vivos, assim como entidades naturais, diferem-se dos robôs porque são sistemas 
autopoiéticos, enquanto os robôs não o são. A diferença real está no fato de que os sistemas 
vivos são sistemas históricos, enquanto os robôs são “a-históricos”. Ambos são, no entanto, 
estruturas sistêmicas determinadas sob coerências operacionais dinâmicas. A diferença con-
siste principalmente no modo como a coerência é um resultado da invenção em um sistema 
artificial, enquanto que em um sistema natural esta é inata. (MATURANA, 1997)
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(SIMONDON, 1980, p. 61). O meio associado é, por definição, “o mediador 
da relação entre os elementos técnicos manufaturados e os elementos 
naturais com os quais o ser técnico funciona”. (SIMONDON, 1980, p. 61) 

A invenção de um objeto técnico pressupõe um pensamento previ-
sional,  imaginativo e criativo, a fim de prever as causalidades circulares 
que somente efetivamente ocorrerão no momento em que o objeto for 
constituído. O objeto real é condicionado por tais forças, um campo de 
potencialidades que informa o objeto já em seu nível abstrato de exis-
tência. Essa troca de forças, que dará origem ao objeto técnico em um 
determinado ambiente, é “acionada por sistemas da imaginação criativa”. 
(SIMONDON, 1980, p. 61)

Neste aspecto, afirma Simondon, a dinâmica do pensamento é se-
melhante à dos objetos técnicos pois 

Os sistemas mentais se influenciam mutuamente durante a inven-
ção, da mesma forma que diferentes dinamismos do objeto técnico 
influenciam uns aos outros no funcionamento material. A unidade 
do meio associado de um objeto técnico tem um análogo na unidade 
de uma coisa viva. (SIMONDON, 1980, p. 62)

Por esta razão, Simondon sugere que

Podemos criar seres técnicos porque temos em nós uma interação 
de relações e uma relação matéria-forma que é altamente análoga à 
que instituímos no objeto técnico. (SIMONDON, 1980, p. 66)

O processo de invenção reflete a coerência dos esquemas mentais 
ao lidar com a questão da matéria e da forma. No entanto, Simondon 
argumentou que o que determina o fator dinâmico nas operações mentais 
no processo de invenção não é a forma em si, mas suas trocas com o 
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“fundo”. (SIMONDON, 1980, p. 63) Baseando-se na psicologia da Gestalt, 
Simondon pontuou que 

O fundo é o porto para os dinamismos e é o que dá existência ao siste-
ma de formas. As formas não interagem com as formas mas com o pano de 
fundo, que é o sistema de todas as formas ou, melhor ainda, o reservatório 
comum das tendências de todas as formas, antes mesmo de terem existên-
cia separada ou constituírem um sistema explícito. (SIMONDON, 1980, p. 63)

O que está em jogo no argumento de Simondon é a inter-relação 
entre virtualidade e atualidade. O pano de fundo significa potencialida-
de, a fonte de virtualidades e o portador de informação a partir do qual 
a dinâmica da forma atualiza novas estruturas. É um “campo pré-indi-
vidual, um domínio “metaestável’ composto de virtualidades díspares” 
(TOSCANO, 2007). Assim, “invenção implica em levar em consideração 
o sistema de atualidade por um sistema de virtualidades, é a criação de 
um novo sistema a partir desses dois ”. (SIMONDON, 1980, p. 64)

Nesse sentido, poderíamos dizer que o processo de invenção de ob-
jetos técnicos é o estabelecimento de ressonância entre os estados coeren-
tes de processos mentais e os estados coerentes da dinâmica interna do 
objeto técnico a ser inventado. O pano de fundo mental, como um campo 
de potencialidade, desempenha um papel fundamental no processo de in-
venção, bem como no meio associado em que o objeto técnico ganha vida. 
Quando um objeto técnico é visto como uma obra de arte, seu meio asso-
ciado define o nível de acoplamento físico desse objeto com o observador. 
Ao mesmo tempo, o campo de potencialidade, herdado pelo objeto 
através do processo de invenção, determina a qualidade da ressonância 
na mente do observador. Isso não significa que o objeto técnico deter-
mine o significado da obra de arte. O significado é aberto e permanece 
assim enquanto o sistema é capaz de carregar - não uma forma final 
- mas a dinâmica entre forma e fundo, que foi intuída pela mente de seu 
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inventor. Por sua vez, se a relação é pensada dessa maneira, pode-se dizer 
que o objeto técnico é capaz de projetar um campo coerente de potencia-
lidades para seu observador. Dessa forma, o objeto técnico e o observador 
tornam-se um todo integrado ao meio associado e poderão desenvolver 
uma relação simbiótica a maneira de um organismo estético.

Contudo, a fim de possibilitar que ocorra uma relação simbiótica, o ob-
jeto técnico não pode ser considerado uma ferramenta, ou simplesmente 
uma aplicação de teoremas científicos. O que está em jogo não é o automa-
tismo, mas a interação entre  informação e significado nos vários campos 
interrelacionais à disposição no trabalho, a saber: o campo mental do artista, 
o campo mental do observador e o campo que emana do trabalho de arte.

O processo de concretização, através do qual o objeto técnico desen-
volve sua individuação, é o locus da operação artística. Este parece ser o 
ponto fundamental através do qual o mecanismo central dos seres técnicos 
pode ser acessado. Endentemos que objetos técnicos, na forma de obras de 
arte, são transdutores de energia, mais especificamente, são ressonadores 
de campos coerentes que interconectam o artista e o público como um 
todo dinâmico e integrado.

Após estas considerações, retornamos à ideia de arte como um hipe-
rorganismo. O termo hiperorganismo se baseia na natureza orgânica dos 
processos de invenção, individuação e concretização de objetos técnicos, 
situando tal condição sob a influência de três fundamentais redes con-
temporâneas de acesso: a telemática, a orgânica e a sutil. Chamamos de 
hiperorganismo, um sistema que combina a dimensão virtual da realida-
de, fomentada pela agência das tecnologias de informação, à estrutura de 
um objeto técnico. O hiperorganismo poderia ser pensado como parte de 
uma linhagem de objetos técnicos, à luz de Simondon, considerando que, 
dentro dos processos de individuação, tais objetos englobam uma dimen-
são telemática proporcionada pelos recursos das redes contemporâneas 
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de comunicação. Nesse sentido, o hiperorganismo deve ser considerado 
não um fim em si mesmo, mas um nó, um locus de ligação. Apesar do fato 
de um dado hiperorganismo possuir uma presença física, ele não deve 
ser concebido como uma unidade, uma totalidade, mas uma condição, 
um estado de ser que é definido por seu caráter relacional, em rede com 
outros seres, artificiais e naturais no mundo. Na figura 1 podemos ver a 
organização estrutural de um hiperorganismo  no contexto de um expe-
rimento estético. A seguir veremos como o conceito de forma, pensado 
aqui segundo a origem do termo no campo da biologia enquanto diagra-
ma de forças e a ideia de coerência atuam junto ao hiperorganismo na 
constituição da experiência estética.

Figura 1: Integrative field – iField. © 2009, Guto Nóbrega.
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Forma e coerência

Forma é mais do que estrutura, mais do que a posição estática dos 
componentes em um todo. Para a biologia, o problema da forma 
implica um estudo da gênese. Como as formas do mundo orgâ-
nico se desenvolveram? Como as formas são mantidas no fluxo 
contínuo do metabolismo? Como são os limites dos eventos orga-
nizados que denominamos organismos estabelecidos e mantidos? 
(HARAWAY, 1976, p.39)

Esta questão, originalmente derivada do campo da biologia, é simi-
larmente aplicável ao campo das artes, a diferença sendo que a resposta 
provável não só informará as origens e o modo dos organismos naturais, 
mas orientará os processos de invenção dos organismos estéticos. “A forma 
e o processo estão essencialmente ligados, lógica e historicamente, 
nos organismos”. (HARAWAY, 1976, p.39) Essa perspectiva significa que, 
em vez de sustentar a dicotomia predominante entre forma e processo 
(como se encontra na antiga estética formalista versus a estética proces-
sual), muitas vezes anunciada no discurso da arte e tecnologia (MARIÁTE-
GUI, 2007; PAUL, 2007), ao contrário, iremos considerar como forma e o 
processo trabalham juntos na gênese do que foi definido como um “hipe-
rorganismo”. Forma deve ser percebida como o resultado da interação de 
forças. Força precede forma, como a nova ciência da nanotecnologia nos 
mostrou (VELEGOL, 2004). Todos estes indícios apontam para uma questão 
fundamental: por que e como as forças coexistem na constituição da 
forma viva? O que significa ser um organismo vivo?

A definição de vida tem sido objeto de muitos (SCHRÖDINGER, 1967; 
DÜRR, POPP et al., 2002), mas sua natureza essencial é algo que derruba 
fórmulas e conceitos rígidos. Em sua própria tentativa, Mae-Wan Ho des-
creveu (HO, 1993, p.5):
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A vida é um processo de ser um todo organizador. É importante en-
fatizar que a vida é um processo e não uma coisa, nem uma proprie-
dade de uma coisa ou estrutura material. (...) A vida deve, portanto, 
residir no padrão de fluxo dinâmico de matéria e energia que, de 
alguma forma, torna os organismos vivos, capacitando-os a crescer, 
se desenvolver e evoluir. A partir disso, pode-se ver que o “todo” não 
se refere a uma entidade nômade isolada. Pelo contrário, refere-se a 
um sistema aberto ao ambiente, que se estrutura ou se organiza (e 
seu ambiente) ao “envolver” simultaneamente o ambiente externo e 
“desdobrar” espontaneamente seu potencial em formas altamente 
reproduzíveis ou dinamicamente estáveis.

Assim, organismos poderiam ser definidos como 

(…) Estruturas espaço-temporais coerentes mantidas longe do 
equilíbrio termodinâmico pelo fluxo de energia. Isso permite arma-
zenar e mobilizar energia com rapidez e eficiência características. 
(HO, 1993, p.155)

Organismos coerentes tornam-se indivíduos, um todo. 

(…) Um indivíduo é um campo de atividade coerente. (…) As indi-
vidualidades são entidades fluidas espacial e temporalmente, de 
acordo com a extensão da coerência estabelecida. Assim, na comu-
nicação de longo alcance entre células e organismos, toda a comu-
nidade pode se tornar uma só quando a coerência é estabelecida e 
a comunicação ocorre sem obstrução ou atraso. (HO, 1993, p.179)

Essas idéias nos remetem a Simondon. O que Simondon quer dizer 
com concretização ou individuação é semelhante ao modo como organis-
mos ou objetos técnicos se tornam coerentes. Enquanto os organismos 
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naturais são coerentes por princípio, os objetos técnicos tornam-se coerentes 
através de um processo de invenção e concretização. Esse processo depen-
de de estados de ressonância entre a dinâmica interna das operações men-
tais e físicas do inventor e a do objeto que está sendo criado. A partir deste 
norteador, podemos supor que a criação de objetos de arte corresponde à 
invenção de todos coerentes ligados ao artista por sua ressonância interna. 

Toda a atividade do ser vivo não é, como a do indivíduo físico, con-
centrada em seu limite com o mundo exterior. Existe dentro do 
ser um regime mais completo de ressonância interna que requer 
comunicação permanente e manutenção de uma metastabilidade 
que é a precondição da vida. (…) A ressonância interna e a tradução 
de sua relação consigo mesma em informação estão todas contidas 
no sistema do ser vivo. (SIMONDON, 1992, p.305)

Simondon classifica a consciência para com aquela ressonância in-
terna como “afeto”. Isso permite inferir que a criação de obras de arte 
implica na formação de laços afetivos. Nesse sentido, sugerimos que o 
conceito de interação seja revisto em termos de interconexão afetiva ou 
interafetividade. Desta maneira interagir não implicaria, tão somente, 
aspectos de ações recíprocas entre homem-máquina no nível técnico, 
mas entre níveis de ressonância ao nível afetivo. Interação não se trata 
da “fusão de tecnologia e estética” (KRUEGER, 1991, p. xii) mas do entre-
laçamento entre estética e “tecnicidade”.

Denominamos hiperorganismos trabalhos de arte tecnologicamente 
assistidos. Hiperorganismos são estruturas coerentes, indivíduos lutando 
continuamente contra a morte através de um processo de concretização. Eles 
emergem de, e respondem a, campos de forças (mentais, físicos, afetivos) que 
lhes informam e lhes dão forma. Poderíamos considerá-los como portado-
res de energia informada. Os hiperorganismos funcionam, metaforicamente, 
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como uma forma de DNA que fornece ao organismo estético sua identidade. 
Eles poderiam ser pensados   como a estrutura que faz o organismo estético 
ressoar em um certo estado de “sintonia”. Como tal, eles se  encontram em 
ressonância com o artista e são inventados para realizar “acoplamentos es-
truturais” coerentes (MATURANA, 1997) com seu meio. Contudo, é somente 
em seu encontro com o observador que eles manifestam sua real existência. 

Arte como fenômeno de campo

Tal qual um sistema vivo, o organismo estético emerge de um processo 
em busca de coerência. Os limites do organismo estético são demarcados 
pelo seu campo de coerência, que se manifesta a partir da interação dos 
três subsistemas: o artista, a obra de arte e o observador. Chamamos esta 
zona de “campo integrativo” (ver fig. 2) ou  “iField” (NOBREGA, 2009).

Figura 2: Campo Integrativo - iField. © 2009, Guto Nóbrega.
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O iField é o que provê a forma do organismo estético, definindo 
aquilo que chamamos de “membrana estética”. A membrana estética re-
presenta o espaço-tempo em que o organismo estético se manifesta 
definindo dessa maneira sua morfologia em termos afetivos. Ela instancia 
a dimensão em que todas as ressonâncias se manifestam e o elo imaterial 
entre o artista, o hiperorganismo e o observador ocorre. Se a memória 
do hiperorganismo é alocada nos elementos que constituem suas ca-
pacidades corporais e transdutoras, a memória do organismo estético é 
armazenada dentro do campo iField e é transferida pela ressonância de 
sua membrana através do comportamento da obra. Portanto, não seria 
inadequado dizer que a memória do organismo estético é transferida por 
ressonância mórfica a outros organismos (ver fig. 3), conceito alinhado à 
ideia sugerida nos anos 80 pelo cientista britânico Rupert Sheldrake.

Figura 3: ressonância mórfica. © 2009, Guto Nóbrega.
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A ressonância mórfica tem suas raízes no trabalho dos organicistas 
e no conceito de “campos morfogenéticos” desenvolvido por Alexandre 
Gurwitsh (1922) na Rússia, Hans Spemann  (1924)  na Alemanha e Paul 
Weiss (1929)5  na Áustria e explorado ainda mais pelo biólogo britânico 
Conrad Hal Waddington com a ideia da existência de “campos individuais” 
(WADDINGTON, 1957) ativos na formação de órgãos.

O princípio dos campos mórficos foi desenvolvido por Sheldrake em 
seu livro “A presença do passado” (1988), no qual ele afirma que a natureza 
de todas as coisas é informada por campos. Tais campos, denominados 
por ele de “campos mórficos”, ele define como “campo de informação”.

Os campos mórficos, como os campos conhecidos da física, como 
os campos gravitacionais, são regiões não materiais de influência 
que se estendem no espaço e continuam no tempo. Eles estão loca-
lizados dentro e ao redor dos sistemas que eles organizam. Quando 
qualquer sistema organizado em particular deixa de existir, como 
quando um átomo se divide, um floco de neve derrete ou um ani-
mal morre, seu campo de organização desaparece daquele lugar. 
Mas, de outra maneira, os campos mórficos não desaparecem: são 
potenciais padrões organizadores de influência e podem aparecer 
novamente fisicamente em outros tempos e lugares, onde e quan-
do as condições físicas forem apropriadas. Quando o fazem, contêm 
dentro de si uma memória de suas existências físicas anteriores. 
(SHELDRAKE, 1988)

As teorias do campo biológico tornaram-se bastante aceitas como 
modelos de trabalho no período de 1920 a 1950 (BISCHOF, 1998, p. 136). 
Eles funcionaram como um contra-movimento aos programas mecanicis-
ta-reducionistas. No entanto, a afirmação do campo da biologia molecular, 

5  Cf. livro “Priciples of Development” (STIEGLER, 1998 ; MACKENZIE, 2002).
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apoiada pela Fundação Rockefeller, estabeleceu uma abordagem reducio-
nista com ênfase nos aspectos moleculares e físico-químicos da fisiologia, 
que orientaram as pesquisas a partir de 1950 (KAY, 1993).

A teoria de Sheldrake do campo morfogenético e ressonância mór-
fica tem pouco apoio na ciência mainstream. Um dos primeiros críticos de 
sua teoria, Sir John Maddox, publicou em setembro de 1981 um editorial 
no prestigioso periódico científico “Nature” criticando o livro de Sheldrake, 
“A New Science of Life: The Hypothesis of Causative Formation” (1981). No 
editorial ele escreveu:

O argumento de Sheldrake é um exercício de pseudociência (...) Mui-
tos leitores ficarão com a impressão de que Sheldrake conseguiu 
encontrar um lugar para a magia dentro da discussão científica – e 
isso, de fato, pode ter sido parte do objetivo de escrever tal livro. 
(MADOXX, 1981 apud FREEMAN, 2005)

Em apoio à abertura ao pensamento inovador e radical, o editorial de 
Madoxx recebeu muitas cartas de protesto, uma das quais a do físico quân-
tico Brian Josephson, ganhador de Prêmio Nobel. Na carta ele afirmou que 
“a fraqueza fundamental é a falha em admitir, até mesmo, a possibilidade 
de existirem fatos físicos genuínos que estão fora do escopo das descrições 
científicas atuais”. (JOSEPHSON apud SHELDRAKE, 1981, p.21)

Enquanto no campo da biologia a teoria da ressonância mórfica é 
considerada, por um ponto de vista ortodoxo como pseudociência, no 
campo da arte ela se constitui uma potente metáfora, assim como um 
elegante modelo conceitual para entender a natureza dos organismos 
estéticos. Para ganhar aceitação na comunidade científica, teorias como 
a da ressonância mórfica deve revelar suas cadeias “ocultas” de causa e 
efeito que informam a matéria. No modelo estético aqui proposto, as for-
ças invisíveis que engendram a aparição de novos hiperorganismos e 
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sua inerente morfogênese estética podem ser percebidas como campos 
afetivos. Assim como nos campos mórficos propostos por Sheldrake, tais 
forças poderiam ser definidas como “regiões de influência não material 
que se estendem no espaço e continuam no tempo”. Podemos pensar 
ainda que estas forças encontram-se “localizadas dentro e ao redor dos 
sistemas que organizam”. Na verdade, esta poderia ser uma perfeita defi-
nição para a arte. Na forma de um campo mórfico, um organismo estético 
ganha dimensão imaterial. Portanto, mesmo que deixem de existir fisica-
mente, não desaparece completamente, pois permanece potencialmente 
organizado como padrões de influência que se manifestam aqui e ali, e as-
sim sua memória vai ganhando contorno e vida. Os organismos estéticos 
“contêm em si mesmos uma memória de suas existências físicas prévias”. 
(SHELDRAKE, 1988) 

Conclusão

Concluímos, à luz de Simondom, que os hiperorganismos são processos 
de coerência. Ao contrário dos organismos naturais, eles se movem em 
direção à coerência por meio de um processo denominado concretização. 
Como parte de um corpo estético, sujeito às interações do observador, 
seu estado de coerência é sempre flutuante de uma maneira metaestável. 
Isto é o que lhes dá a sua vivacidade, pois os hiperorganismos se tornam 
vivos manifestando sua capacidade de oscilar entre estados de coerên-
cia e incoerência. Como podemos perceber, coerência é o estado nuclear 
pelo qual os organismos estéticos podem ser impulsionados adiante em 
seu processo evolutivo, onde o desenvolvimento da criatividade inventiva 
pode alcançar o mais alto grau de liberdade, ao levarmos em consideração o 
experimentalismo apontado por Vilém Flusser (1986) como mecanismos de 
liberdade criativa. A partir deste princípio  sugerimos que ser experimental 
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na criação de hiperorganismos significa extrapolar os limites de seu nível 
de coerência; introduzir novos modelos para informar seus corpos pro-
téticos, deslocando seus elementos transdutores para produzir novos 
modos de individuação. 
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Introdução 

Experimentar o sentido colaborativo na produção artística anuncia um en-
contro interdisciplinar com o entrelaçamento de conhecimentos, interesses 
e desejos. Este trabalho é resultado da soma de distintos elementos à uma 
vivência processual e criativa, que parte do objeto artístico. É nesta con-
dição que emerge a proposição Sala dos Milagres a partir da aproximação 
dos artistas pesquisadores Agda Carvalho, Clayton Policarpo, Edilson Ferri, 
Daniel Malva, Miguel Alonso e Sergio Venancio. Este agrupamento se dá ini-
cialmente pelo interesse temático comum sobre o corpo biológico e digital, 
presente nas manifestações sociais, políticas e culturais do cotidiano.

A partir do corpo, tema disparador, os cruzamentos conceituais e 
práticos se encaminham para a questão do ex-voto. Entre os aspectos 
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abordados nas discussões, destacam-se para este encontro colaborativo 
as inquietações que surgem de diversas percepções do comportamento 
do indivíduo contemporâneo e seu envolvimento com a materialida-
de, das noções contemporâneas de lugar e da profusão de informações 
advindas dos diferentes meios de comunicação atuais. Da conjugação 
destes pontos surge, em 2018, o coletivo COM.6. Corporalidades/ Ora-
lidade / Matéria.

É relevante explicitar como o processo colaborativo desencadeia um 
estímulo para a ampliação das discussões e produções, com a diversidade 
projetual de experimentações práticas. Os artistas impulsionam suas ques-
tões iniciais sobre as ações sociais e políticas, arraigadas na cultura popular, 
observando comportamentos e objetos que dilatam o sentido do corpo. 
Como resposta a tais questões, é gerado o projeto Ex-Votos (2017), que 
culminou na realização da proposição Sala dos Milagres (2018). Exposta no 
Museu Nacional da República (Brasília) na mostra EmMeio#10, no #17. ART 
- Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, em outubro de 2018, Sala dos 
Milagres se configura como uma instalação multimídia que busca, através 
da união de diferentes áreas de conhecimento, desvelar aproximações entre 
elementos da cultura popular e o comportamento nas redes digitais. Am-
bos se caracterizam como lugares de “práticas sociais”, como aponta Certeau 
(2013). E nesta abordagem se assemelham a uma tipo de resistência, o pri-
meiro diz respeito a propagação dos ritos e tradições e o segundo à mudança 
das relações interpessoais com a proliferação de imagens e dados na rede. 

De modo inverso ao modelo dualista, de práticas científicas e de prá-
ticas míticas, que dita a tônica do pensamento ocidental, por vezes subju-
gando modelos ancestrais a determinadas tecnologias e conhecimentos, 
o projeto Sala dos Milagres busca explorar sincretismos possíveis, que não 
operem a partir de dicotomias excludentes ou moldes hierarquicamente 
pré-estabelecidos. Trata-se de uma junção do material e do subjetivo, do 
racional e do irracional, do científico e do artístico. 
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Da pesquisa sobre a prática dos ex-votos, ritual que mescla tanto a 
subjetividade da metafísica religiosa quanto a materialidade de objetos 
doados pelos fiéis, são propostas aproximações com as ações cotidianas 
que emergem com a evolução das redes sociais telemáticas de comunica-
ção e compartilhamento, que também possuem ligações entre subjetivo e 
objetivo. Nessa proposta poética há o sincretismo de um modelo de saber 
ancestral que é expandido para os novos moldes de sociabilidade. Já não 
há como classificar qualquer conhecimento como puro ou superior aos de-
mais, diluem-se as fronteiras antes impostas em prol de um processo de 
hibridação contínuo. Não há mais sentido em segmentar propriedades da 
realidade: real/virtual, físico/digital, fé/ciência, tecnologia/cultura e política/
arte/redes sociais são elementos que se cruzam e não se anulam na con-
temporaneidade. Conectados, nos mostramos dispostos a ceder nossas 
informações e imagens com a promessa de integrar um todo comum.

A prática religiosa dos ex-votos é a dinâmica da oferta de um objeto, o 
ressignificando como um ex-voto - como por exemplo, fotografias, modelos 
escultóricos que simulam partes do corpo humano - em forma de agradeci-
mento por um milagre ou uma graça alcançada. Esse ritual é justaposto com 
os novos modelos de relacionamento contemporâneo, com sua infinidade 
de representações individuais e coletivas compartilhadas nas redes sociais. 
Tais compartilhamentos são tratados aqui como uma doação de um tempo 
vivido, uma ação que elabora uma presença remota, que é transcodificada e 
modificada continuamente com a sobreposição de distintas interações. 

Corporalidades

Em Sala dos Milagres a discussão aponta a ampliação dos limites fisioló-
gicos do organismo corpóreo e as possíveis experiências com a instabi-
lidade das situações e dos estímulos cotidianos. Uma maior quantidade 
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de informações e novas formas de compartilhamento formam quadros 
dos espaços, das ruas, das cidades, e arrastam parte do conceito de pri-
vado e privacidade para novos cenários de participação e interação. 
Uma ideia que tem levado a extensão dos espaços de relacionamento en-
tre indivíduos e grupos diversos a experiências anteriormente impensáveis.

Com as redes sociais o interator está em diálogo com o mundo prati-
cando tanto os espaços sociais físicos como os virtuais, e muita vezes, isto 
ocorre simultaneamente. Trata-se de um outro modo de praticar os espaços 
ao viabilizar um conceito de comunicação, e transformar cidadãos e grupos 
em uma nova fusão nas áreas de relacionamento.

Pensar a corporalidade na instalação requer retomar o debate acerca das 
relações entre obra e espectador, como um preâmbulo para a interatividade, 
que adquire uma dimensão exacerbada diante das novas relações contem-
porâneas com a tecnologia. Julio Plaza (2003) descreve a abertura da obra à 
recepção a partir da relação às três fases produtivas da arte: (1) a fase artesanal, 
onde é reconhecida a ambiguidade e multiplicidade de interpretações que a 
obra proporciona, cabendo ao espectador completa-la; (2) a fase industrial, na 
qual inserem-se processos participativos a partir da possibilidade de manipu-
lação e interação física com a obra; (3) a fase eletroeletrônica, a intervenção da 
máquina é o novo e decisivo agente de instauração estética (ibid. p. 9).

As diferentes gerações de produção de obras acentuam a transfe-
rência de responsabilidade criativa para o público. Enquanto na fase arte-
sanal, a abertura da obra se dava pela riqueza de sentido, que a mantinha 
aberta a múltiplas leituras, na fase industrial, a obra só existe mediante a 
participação ativa do espectador, muitas vezes possibilitada através da 
manipulação física do objeto de arte.

A interatividade inaugurada com a emergência de interfaces com-
putacionais cria a possibilidade de relação recíproca entre usuários e 
máquinas, ao tempo que permite uma colaboração construtiva, crítica e 
inovadora (ibid. p.17).
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O modo dialógico, que governa as trocas com o computador, ins-
taura uma relação sem precedentes entre o homem e a máquina. 
Jamais pode ser confundido com as outras formas de interatividade 
e delas se distingue pelo fato de colocar obrigatoriamente em jogo 
processos computacionais que se interpõem entre a ação do usuário 
e a resposta do computador (COUCHOT, 2003, p.170).

A instalação Sala dos Milagres, ao propor um debate acerca das 
questões das corporalidades e seus desdobramentos, a partir da emer-
gência das redes sociais de comunicação e dispositivos móveis, e por 
meio do resgate da prática ancestral dos ex-votos, utiliza de interfaces 
digitais no processo de interação entre público e obra, ao tempo que 
exige uma interação física, através do próprio corpo do visitante, que 
precisa se ajoelhar diante de um oratório para “integrar” a obra. (Figura 1) 
A interação se dá em quatro etapas: 

ETAPA 1 - o visitante ‘doa’ seu retrato, ajoelhando-se em um oratório. 
A imagem é captada por uma câmera controlada por um software 
que reconhece a face e faz o recorte específico do rosto do interator;

ETAPA 2 - o retrato é projetado em uma escultura em formato de ca-
beça. A cabeça cria a tridimensionalidade da imagem, gerando uma 
novo “voto”; 

ETAPA 3 - uma câmera capta as imagens projetadas na cabeça, tam-
bém por reconhecimento facial;

ETAPA 4 - a partir da captação da sobreposição de imagens na escultu-
ra, que é feita numa velocidade maior que o segundo reconhecimento 
da etapa 3, um novo desenho é gerado pelo software, o desenho elabo-
rado pelo computador é projetado na parede da instalação, gerando o 
milagre convertendo o “voto” em “ex-voto”.
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Figura 1. Desenho esquemático para instalação multimídia Sala dos Milagres,  
considerando a posição do interator

Estamos então diante de um atrelamento homem(s)/máquina(s) /
homem(s), cujos processos de regulação introduzem no seio das socie-
dades hibridações de um novo tipo entre o vivo e o artificial (COUCHOT, 
2003, p.172).

O corpo contemporâneo ganha camadas mais complexas, mediadas 
pelas tecnologias. Há nele uma hibridação que o estende interna e externa-
mente para outras relações entre humano e máquina, orgânico e inorgânico.

Ao propor uma instalação multimídia interativa, Sala dos Milagres gera 
um espaço em que os visitantes são convidados a posicionar seu corpo em 
postura de penitência e doar sua imagem, através de um retrato capturado 
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por algoritmos de reconhecimento facial. Enquanto incita a doação da 
imagem, o trabalho solicita, como atitude corporal, a ação de estar ajoelhado 
e posicionado para a captura do retrato do interator. A imagem capturada 
passa a integrar o ambiente em uma só textura, gerada por software espe-
cífico, com a sobreposição dos demais retratos doados. A imagem doada 
incorporada a um conjunto de outras imagens doadas, torna-se um rastro.

Toda imagem é fisicamente um rastro, o resultado de uma trans-
posição ou de uma troca (um depósito de tinta, um efeito de car-
ga elétrica ou magnética, uma reação química). Em síntese, uma 
diferente modulação de informação armazenada, de “memória”. 
(FONTCUBERTA, 2010, p.54).

A doação acontece em diferentes tempos, em uma espera que des-
perta distintas reações. A ansiedade ou a impaciência do espectador muitas 
vezes cria dificuldades para que a câmera capture a imagem. 

Oralidade 

As linguagens humanas e os suportes pelos quais elas transitam passam 
por um processo de grande transformação no século XIX. Tecnologias de 
comunicação causam efeitos na sociedade que, por sua vez, constroem 
resistência e fetiche no paradigma do sonho e o temor de substituição. 
Prensa, fotografia, cinema, rádio, TV e computadores se conceberam envol-
tos entre os mitos e preconceitos e, para além de modificar o modo como 
nos comunicamos, restabelecem uma nova configuração da relação homem 
e meio. É certo que a emergência de uma nova tecnologia não apaga as 
que lhe antecedem, mas permite que as mesmas sejam repensadas dian-
te das possibilidades que se manifestam, por exemplo, na proliferação de 
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dispositivos ubíquos e de conexão contínua exige transformações socioló-
gicas e até psíquicas no comportamento dos grupos.

Santaella (2001) nos lembra que aparelho fonador é a primeira tecno-
logia de linguagem que dispomos, que se instalou em nosso próprio corpo 
por uma questão de sobrevivência adaptativa da espécie humana (ibid. 
p 56). Era essa tecnologia que se empregava nas sociedades tribais para 
a transmissão das narrativas necessárias à preservação de suas culturas. A 
oralidade está embebida de um senso de lugar que lhe é próprio e com a 
disseminação de tecnologias de linguagem se adaptam e se conformam 
às novas possibilidades que afloram. O modelo verbal de comunicação, 
embora não permaneça incólume à complexificação tecnológica, subsiste 
como um índice de encontros e espaços de trocas. 

São as histórias e estórias, os sonhos, as práticas e os vestígios de uma 
ancestralidade que contaminam os contextos. As ações culturais, políticas 
e as crenças populares permanecem aquecidas e embrenhadas na tradição 
de uma localidade e de um povo. E são estas práticas que impulsionam os 
ecos, os murmúrios, os ruídos de um tempo e as pulsações de um instante, 
que legitimam a manifestação da linguagem falada, dos relatos textuais, de 
composições musicais, e ainda, a realização de objetos e comportamentos 
conectados com a cultura popular. Em uma pesquisa sobre o êxtase pro-
porcionado pela oferta de objetos religiosos, Gomes (2013) nos fala sobre a 
prática dos ex-votos no Brasil e as “Salas dos Milagres”:

As Salas dos Milagres, presentes em centros de peregrinação no Bra-
sil e no mundo, são espaços de exibição de uma das diversas formas 
materiais que a devoção aos santos pode assumir: os ex-votos. Eles po-
dem ser partes do corpo moldadas ou esculpidas em diversos mate-
riais, muletas, imagens de santos, maquetes de casa, bilhetes, tufos de 
cabelos, óculos, mortalhas, cadeiras de roda, cartas, flores, cruzes, velas, 
esculturas, vestidos de noiva, fotografias etc. (GOMES, 2013, p.172) 
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As salas atulhadas de objetos provoca um forte impacto visual, ao 
tempo que também despertam os sentidos táteis e olfativos, “os obje-
tos parecem manifestar um poder que eclipsa noções como ‘bagunça’, 
‘confusão’, ‘sujeira’” (ibid. p. 174). Em uma Sala dos Milagres, qualquer 
busca por ordenação ou purificação pode resultar como frustrada. 
A desordem e sobreposição dos elementos ali expostos, e mesmo a 
eventual sujeira, não são vistas pela maioria dos frequentadores como 
itens potencialmente poluidores (ibid.). Ao transpormos tais questões 
para a instalação multimídia Sala dos Milagres, a justaposição das do-
ações realizadas pelos visitantes/interatores remete para a criação de 
um todo comum. São acolhidas as ambiguidades, denunciadas com 
os comportamentos e os relatos durante a interação, e na sequência 
exibidas as faces ofertadas para um tipo de receptáculo de mentes 
coletivas. Este receptáculo captura a doação imagética individual, que 
agora passa para uma convivência em rede com a transcodificação. 
Essa coletividade no processo é religada, mas agora transita em um 
percurso virtual na forma de código. A sobreposição das diferentes 
doações, sob uma perspectiva não linear de exibição se explicita no 
acontecimento gráfico, onde o interator observa o evento da cone-
xão e a proliferação e potência do compartilhamento em rede. Como 
desdobramento dos possíveis labirintos, e a propagação da informa-
ção em código, é possível observar a dinâmica da representação visual 
dessas interligações.

Nos percursos de interação, é difícil determinar onde tem início e 
onde finaliza a jornada da doação imagética na Sala dos Milagres. Os cami-
nhos que se formam não são lineares, mas múltiplos e mutáveis, de modo 
que não se sabe de antemão quais conexões serão estabelecidas, e ainda, 
se serão decifradas.
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Matéria

A pesquisa tem um sistema colaborativo/interdisciplinar cuja produção 
reflexiva e prática trata de aspectos da realidade e da virtualização do pro-
cesso das relações interpessoais e do sentido da convivência de mentes 
coletivas, com base nas modalidades de corporalidade inauguradas com 
os processos interativos e numéricos. Com a convivência e os experimentos 
surgem os modos de organização do fazer ou, como aponta Certeau, “as 
táticas formam um campo de operações dentro do qual também se 
desenvolve a produção de teoria” (2013, p. 152).

E neste processo, a compreensão da percepção do universo corpóreo, 
e a articulação com estruturas diversamente emocionais, conduz a uma 
nova conquista cognitiva e expressiva, somente encontrada na reorgani-
zação perceptual do indivíduo. Se nos primórdios da web, a digitalização 
da experiência sugeria uma destituição da materialidade em prol de am-
bientes virtuais de sociabilização, e por consequência um esvaziamento de 
significado dos espaços físicos de convívio, hoje observamos uma sobre-
posição e hibridização de realidades físicas e virtuais. Se antes, o acesso à 
internet dependia de rituais demorados, realizados em espaços específicos, 
agora a conexão é a regra, de modo que o digital perpassa todas as nossas 
atividades cotidianas. Em meio à disseminação de dispositivos munidos de 
câmera e conectados em rede, somados à computação pervasiva que inte-
gra desde sistemas complexos até os objetos mais banais, a web, antes tida 
como uma rede incorpórea, adquire materialidade.

A elaboração e execução da instalação parte da constatação dessa hi-
bridização irreversível da experiência, promulgada pela rápida evolução de 
tecnologias de comunicação, bem como os novos modos de sociabilização 
e pensamento que possibilitam. Uma vida vivida em múltiplas camadas de 
registro e compartilhamento gera dados e estatísticas rastreáveis, que nos 
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transforma em sujeitos passíveis de controle. A cada ação, uma nova infor-
mação é gerada e “doada”: como no ritual dos ex-votos, depositamos fé nos 
dados que são partilhados. O ambiente criado, de certo modo, materiali-
za essa ritualização da experiência. Em “devoção”, o espectador oferta sua 
própria imagem, que adquire contornos distintos ao ser projetada sob um 
outro rosto, dotado de outra fisionomia, para, então, se mesclar às demais 
“doações”, criando uma (des)figuração de um todo comum. 

Alguns caminhos da pesquisa seguem conceitos apontados por Cou-
chot (2003), que vê uma modificação no modus operandi, pois no mundo 
contemporâneo, a matéria se tornará, em algum estágio de sua existência, 
uma informação e, por consequência, um dado numérico. Isso se deve à 
nova configuração contemporânea de lidar com essas informações. 

No domínio da arte, o numérico renova totalmente as ferramentas e 
os materiais que não são mais os do mundo real, mas aqueles da simu-
lação: o artista não trabalha mais com a matéria nem com a energia, 
mas com programas, direta ou indiretamente (COUCHOT, 2003, p.11).

Apreender por meio da capacidade fisiológica, que se dá com as 
manipulações técnicas, assume uma nova abordagem dos tipos de 
conhecimento corporais, e entende que a mente corpórea está entre 
diversos processos dos sentidos e acontecimentos advindos da experi-
ência perceptual.

Uma nova matriz perceptual - no sentido numérico e no sentido fisio-
lógico - se desenha, associada a uma nova corporeidade, metade-carne, 
metade-cálculo (COUCHOT, 2003, p.181).

O ato ritualístico proposto pela Sala dos Milagres ganha caráter de arte-
fato ao materializar as imagens compostas em forma de desenho processadas 
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pelo software, pois “todos os artefatos são receptáculos de significado numa 
escala que vai do mais abstrato ao mais concreto.” (ANDERS, 2003, p.47) 

As práticas designam um conjunto de operações e instalam com a 
organização da matéria um discurso que, neste caso, opera com distintas 
referências pois remetem “ a uma rede de intercâmbios profissionais e 
textuais” (CERTEAU, 2013, p.103), um eco da experiência do fazer.

A estrutura foi inicialmente pensada em sua narrativa arquitetônica, 
em analogia à arquitetura de um lugar votivo, associado às tradições abor-
dadas na proposta. O espaço de instalação se assemelha a uma capela: o 
ambiente em penumbra cria um cenário de introspecção, ao tempo que 
favorece a visualização das projeções visuais. O oratório, construído em ma-
deira e munido de uma câmera e iluminação em led, instiga o visitante, ao 
tempo que proporciona as condições ideais para captura do retrato do 
sujeito-participador. Em frente ao oratório, há um genuflexório, peça utiliza-
da como apoio e com um estofamento revestido em couro, para que os 
“fiéis” possam se ajoelhar e realizar sua oferta, doando o seu retrato para a 
instalação. No espaço posterior ao móvel em madeira, há um objeto escul-
tórico em formato de cabeça, o ex-voto, amparado por um tripé. Tal objeto 
catalisa a presença de um corpo duplo, ao receber a projeção dos retratos, 
e confere a materialização da presença da imagem doada pelo interator, 
que alterna entre a projeção dos demais retratos recebidos. Enquanto que 
na parede, em uma altura acima dos objetos que compõem o espaço ins-
talativo, há uma grande projeção da imagem gerada pelos algoritmos de-
senvolvidos, como um altar do milagre operado no processo de interação.

Experiência da exposição EmMeio#10 

Ao reunir, em diferentes graus, a diversidade das questões que perpassam 
as pesquisas realizadas pelo coletivo COM.6, Sala dos Milagres se mostra 
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como o recorte do estágio vigente das investigações empreendidas pelo 
grupo. Em outubro de 2018, a instalação teve sua primeira montagem 
realizada no Museu Nacional da República, em Brasília-DF, por ocasião da 
exposição EmMeio#10 (figura 2). A mostra integrou o #17.ART - Encontro 
Internacional de Arte e Tecnologia, promovido pela Universidade de Bra-
sília (UnB) e Universidade Federal de Goiás (UFG), que teve como tema “A 
Dimensão Política da Arte”.

Na ocasião, a montagem escolhida para a instalação levou em conta um 
espaço expositivo aberto, compartilhado com outras obras. Especificamente, 
a obra dispunha de uma parede compartilhada com outros trabalhos que 
também utilizavam projeções. O oratório, principal componente físico e con-
ceitual da instalação, foi composto a partir de um nicho de madeira que abri-
ga em seu interior uma luminária e uma câmera, programada para captura 
dos retratos dos interatores a partir de tecnologia de reconhecimento facial. 
O oratório foi disposto sobre um cubo expositivo em madeira, de modo a 
atingir uma altura suficiente para leitura do rosto dos visitantes que se ajoe-
lhassem diante da obra. Ainda, no interior deste oratório, voltado para o lado 
oposto ao interator, havia um projetor responsável por incidir a imagem cap-
turada pela câmera interna diretamente sobre um objeto-cabeça, suspenso 
por um tripé. Foi utilizada uma cabeça feita de poliestireno expandido (EPS), 
material conhecido comercialmente como isopor. O nicho desenhado para 
o oratório também dispôs de uma segunda câmera, voltado para o objeto-
-cabeça de isopor, que configura-se como uma superfície de projeção e re-
ferência para a câmera que recapturava as imagens projetadas na cabeça, e 
as enviava para um software, que as lia e codificava como um novo desenho, 
realizado em tempo real. Tal desenho era exibido na parede da instalação por 
meio do segundo projetor apontado para a parede.

A estrutura expositiva em madeira, que sustenta o oratório, também 
comportava dois computadores, sendo um deles utilizado para execução 
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do software de captura de imagem, a partir de reconhecimento facial; 
enquanto o outro computador se encarregava de processar o desenho 
resultante da sobreposição dos retratos realizados no processo de inte-
ração, e que eram projetados em sequência sobre o objeto-cabeça. As 
imagens são lidas por um software que, ao realizar um desenho contí-
nuo a partir da série projetada na superfície tridimensional do ex-voto, 
apresenta o que seria uma mescla dos diferentes retratos doados pelos 
visitantes. Embora a montagem não tenha permitido o controle ideal da 
luminosidade, e eventuais interferências, o trabalho se concretizou sem 
grandes dificuldades e sem perda de significado.

Figura 2. Instalação Multimídia Sala dos Milagres - Exposição EmMeio#10, 
integrando o #17.ART - Encontro Internacional de Arte e Tecnologia,  

Museu Nacional da República, Brasília, 2018.
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A interação do público com a obra foi observada em diversos mo-
mentos, e permitiu constatações fundamentais e enriquecedoras para o 
entendimento e evolução do trabalho enquanto manifestação artística. A 
obra chama a atenção inicial do visitante por dois aspectos: a projeção de 
diferentes rostos sobre o objeto-cabeça, e a projeção dos desenhos sinte-
tizados ao longo do tempo. Foi especialmente notável a curiosidade das 
pessoas sobre o objeto-cabeça, numa busca por identificar o quê ou de 
quem seriam as faces (de)formadas do amálgama entre as projeções de 
rostos diversos e as formas neutras da cabeça de isopor. Também foi no-
tável o processo de descoberta da interação: através do entendimento do 
oratório como um local para se posicionar de joelhos e da identificação de 
que havia uma câmera capturando as faces que então seriam projetadas 
no objeto-cabeça, o visitante se dava conta de que poderia ele próprio con-
tribuir com o trabalho. É forte a relação entre reconhecer e ser reconhecido 
além de um “querer pertencer” que a instalação suscita, pois tratam-se de 
comportamentos humanos comumente observáveis em diversos âmbitos, 
hoje especialmente em redes sociais, onde imagens pessoais são comparti-
lhadas no mesmo espaço público onde outras pessoas já compartilharam. 

Um outro aspecto inusitado mas também instigante foi o tempo de 
posicionamento do visitante diante da obra, em posição ajoelhada (Figu-
ra 3), para ter sua face capturada e projetada. A tecnologia de detecção de 
faces não é precisa enquanto está sujeita a variações de luminosidade e 
integridade na imagem digital capturada. Embora as condições de leitura 
do ambiente expositivo por parte da câmera tivessem sido calibradas da 
melhor forma possível, algumas variações foram observadas na relação 
de proximidade do rosto do visitante ao oratório — algumas pessoas se 
aproximavam demais do oratório e da câmera — e também na diversida-
de de formatos de rostos que, conjugados à luzes e sombras projetadas, 
poderiam criar condições mais fáceis ou mais difíceis para detecção facial. 
Tais variações implicavam em mais ou menos tempo de permanência na 
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posição ajoelhada até o instante de captura, e tal aspecto foi interpretado, 
por alguns visitantes, como o quanto se deveria ser crente, “ter fé”, de que 
a tecnologia elegeria o visitante como apto a fazer parte da obra. Alguns 
visitantes desistiram de permanecer ajoelhados depois de não ter respos-
ta da captura, enquanto outros se ajoelharam mais de uma vez.

Figura 3. Interação com a instalação

A obra, portanto, potencializa percepções e experimentações do 
visitante com sua própria imagem, doada, fundida e fragmentada em 
maneiras próprias das tecnologias digitais, tão comuns no dia-a-dia das 
pessoas, mas aqui evidenciadas de maneira contundente. Também sub-
mete o corpo físico à uma estranha postura de penitência diante de um 
aparato maquínico, que conjuga um tempo de permanência e paciência, 
além de confiança na tecnologia. A Sala dos Milagres coloca o corpo físico, 
suas projeções e próteses digitais, em uma situação de existência híbrida, 
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conectada e fragmentada. O corpo ajoelhado, doador e crente é condição 
para que a obra aconteça. O rosto é cedido para existência enquanto ima-
gem, enquanto código, e recondicionado a materialidades distorcidas, 
provocadas pelo digital e pelas redes.

A obra também propõe discutir as práticas de relacionamento em 
um mundo pautado pela virtualização dos espaços híbridos de convi-
vência social, e que procuram habitar, no sentido de relacionar-se com o 
mundo e de se abrir para diferentes experiências espaciais. 

Considerações Finais

A experiência em um projeto colaborativo explicita que as pesquisas prá-
ticas e teóricas coletivas fortalecem tanto as instituições e grupos, quanto 
a produção autoral de cada artista-pesquisador. Considerar que a poéti-
ca de um trabalho autoral se potencializa na produção em grupo é uma 
quebra do paradigma do processo linear e solitário da criação, mas que 
agora dialoga com a pluralidade e está em rede. Sala dos Milagres é a pri-
meira experiência e realização prática do coletivo COM.6, um ambiente 
para a criação de novos imaginários e, além disso, distintas formas de ler 
matrizes tradicionais da cultura, em que podemos ver traços de cada um 
dos autores na própria estrutura da obra apresentada na exposição. A 
proposta entrelaça os conhecimentos individuais e instaura outro lugar 
com a convivência. Como COM.6, o grupo elabora um tempo de encontro 
e articulação colaborativa.

A realização do trabalho na exposição EmMeio#10 foi determinante 
tanto para a observação e captação de dados da experiência da montagem, 
como para a compreensão da configuração de cada elemento que integra a 
Sala dos Milagres. Condição que evidencia os posicionamentos críticos e as 
tensões, e até mesmo, as hesitações e dúvidas dos interatores. Tudo isto 



147

revela, sob o ponto de vista das corporalidades, oralidades e materializa-
ções, uma nova configuração para este corpo multiexistente, contribuindo 
para redimensionamentos sociais, e portanto políticos, da própria arte.
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En toda frontera hay alambres  
rígidos y alambres caídos.

Néstor Canclini 

La propuesta de la muestra Circuito Alameda fue consecuencia de un pro-
ceso de intercambios entre Gilbertto Prado y el Grupo Poéticas Digitais1 
con el Laboratorio Arte Alameda bajo la curaduría de Jorge La Ferla. La 
exposición presentó ciertas características significativas en relación con 
su partido conceptual, su disposición y archivo en el Laboratorio Arte Ala-
meda que expondremos en este escrito. La muestra propuso una serie de 
obras nuevas, site specific, así como un panorama de creaciones recientes 

1 En circuito Alameda tuvimos en el Grupo Poéticas Digitais la participación de Agnus Valen-
te, Ana Elisa Carramaschi, Andrei Thomaz, Leonardo Lima, Luciana Ohira, Maurício Trentin, 
Nardo Germano, y  Sérgio Bonilha.



150

de Prado y el grupo, que fueron desde el bioarte al arte interactivo, piezas 
objetuales y obras tecnológicas que combinaron medios analógicos con 
nuevas tecnologías. Las materialidades de máquinas y dispositivos, y sus 
combinaciones, fueron una operación que marcó desde de la creación de 
la pieza hasta su disposición en el espacio sí misma y su relación con el con-
junto. Desde la denominada low tech al new media programado, los medios 
húmedos fueron parte fundamental de un diálogo entre la naturaleza, las 
piezas de arte tecnológico en el laboratorio y en su entorno urbano.

Figura 1. Vista de una de las maquetas proyectuales del artista para la muestra 
Circuito Alameda – Laboratorio Arte Alameda, junio/agosto de 2018.
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Las obras, especialmente creadas para esta muestra, propusieron 
un diálogo significativo con la Ciudad de México a partir del contex-
to espacial, temporal e histórico en torno al Laboratorio Arte Alameda. 
La muestra ponía en escena la locación y la arquitectura del antiguo 
Convento de San Diego (1594) con la Alameda Central, rememorando 
trayectos entre los senderos, el paisaje y el agua de las fuentes originarias 
del acueducto que proveía de agua al centro desde Chapultepec. Este 
conjunto de piezas nuevas puso en obra diversas especies de árboles y 
plantas en torno al agua como alegoría de un vínculo con la historia de 
la Alameda. Los frutos locales presentes en una de las obras, en tanto 
objetos de la naturaleza propios de México, fueron dispuestos y conec-
tados entre sí, generando diversos flujos de energía. Estos circuitos de 
corriente eléctrica, eran marcados y sentidos por el visitante en reminis-
cencia de aquellos castigos seculares de los actos de fe del Tribunal de 
la Santa Inquisición que ocurrieron en el mismo lugar. El espectador de 
la muestra fue asociado con aquellos “dieguinos” enclaustrados, y luego 
expulsados, en sus recorridos por este nuevo paseo dominical entre el 
claustro y la Alameda central que representa el Circuito Alameda.  Toda 
la muestra ocurrió entre las paredes del Convento de San Diego, ya des-
consagrado, resignificado con la presencia de una mística contemporánea 
a partir del despliegue de obras de arte, ciencia y tecnología. El víncu-
lo iniciático  moderno de la Pinacoteca Virreinal se continuó con estas 
casi dos décadas de existencia del Laboratorio Arte Alameda. Un relato 
del culto al arte en que el ámbito expositivo contemporáneo se piensa 
como laboratorio. El inicio que marcaron las pinturas de la colonia es-
pañola continúa en el presente que vincula a las prácticas artísticas con 
máquinas de imágenes, sonidos y cálculo. 
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Figuras 2 y 3: Vista general de la nave principal. Obras Jardín Alameda; Collar-sensor; 
Naranjo y Tapete Azul; Biombo; Encuentros. Arriba la obra Desluz, en la Sala del Coro.
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La instalación Jardín Alameda, dispuesta a lo largo del Claustro, reme-
mora el contexto de la entrada del antiguo convento, donde se mezclaban 
hábitos culinarios, ritos religiosos, castigos inquisitoriales, es decir, un lugar 
de encuentro entre culturas y creencias. La elección de los tres elementos in 
natura: el chile, el maíz y la naranja buscaba ubicarlos en grandes macetas. 
Las plantas, el árbol y sus frutos se imponían con su presencia escultórica en 
un paisaje diseñado que incluía los olores y texturas de un jardín en medio 
de la Nave Central.

La presencia de la pimienta (Capsicum frutescens), respondía a su ori-
gen americano. Cultivada por los Aztecas, era consumida por sus propie-
dades medicinales y cualidades culinarias. Los españoles la conocieron en 
el Siglo XV, denominándola pimiento, pues reconocieron su similitud con 
el sabor de la pimienta asiática (Piper nigrum), la cual escaseaba en Europa 
luego de la caída de Constantinopla, cuya búsqueda fue en parte causa de 
las diversas exploraciones marítimas que buscaban especias (Laws,2013). 
Debido a sus colores fuertes y su intensidad como picante nació su simbo-
logía como factor de energía y sensualidad tanto como amuleto de pro-
tección, suerte y prosperidad, siendo muy utilizada en ofrendas y rituales 
(Chevalier, 1992). También nativo de las Américas, el maíz [Zea (causa de 
vida), mays (nuestra madre)], representa al sol, al mundo y al hombre en la 
cultura mexicana, considerando su semilla como símbolo de prosperidad. 
El maíz es parte fundamental de la cocina mexicana y fue sustento de los 
aztecas, incas, mayas y toltecas, entre muchas otras culturas, y se estima 
que fue cultivado por primera vez en las proximidades de Oaxaca. Es de 
destacar que la espiga del maíz no contiene la semilla para plantar en la 
siguiente  siembra, para lo cual es necesario preservar el grano físicamente 
para ponerlo en la tierra llegado el momento justo, siendo la única manera 
de continuar el ciclo vital y su consumo. Por su parte, la naranja tuvo su ori-
gen en China (Citrus sinensis) donde fue un símbolo de fecundidad (Lacer-
da & Lorenzi, 2006). Luego de pasar por Europa, llega a América, conocida 
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como la “manzana de oro”, elemento clave para combatir “la dolencia del 
explorador”, es decir, el escorbuto que castigaba a los navegantes durante 
las travesías oceánicas, colaborando con la salud de aquellos invasores que 
asolaron y diezmaron las poblaciones originarias amerindias. Así, la naranja, 
con esa imagen de la manzana de oro, está presente desde hace muchos si-
glos en nuestro continente y ahora está en nuestras casas y en nuestras me-
sas, con su apariencia inofensiva (Prado, 2017a).  Una especie aclimatada a 
las temperaturas cálidas como un fruto solar asociado al sol de los trópicos, 
que simboliza también una energía festiva de los pueblos latinoamerica-
nos. México es uno de los mayores productores de naranjas a nivel mundial.

El Grupo Poéticas Digitais de la Universidade de São Paulo, se ha cons-
tituido como un laboratorio de creación artística a partir de una praxis de 
investigación con sustento académico (Prado, 2018). El diseño de Circuito 
Alameda, incluyó el partido conceptual y proyectual de la exposición, el 
cual también implicó la reflexión sobre los procesos de su construcción, 
traslado, conservación, archivo y restauración. A lo largo del tiempo previo 
a la exposición, Gilbertto Prado expuso estos procesos proyectuales al equi-
po de trabajo en el Centro de Documentación Priamo de Lozada. En este 
mismo espacio emblemático del Laboratorio Arte Alameda tuvo lugar, una 
vez inaugurada la muestra, la mesa redonda de especialistas2. Una política 
de archivos que antecede y sucede a la muestra que busca trascender la 
temporalidad de la exposición. El repositorio físico, virtual y conceptual de 
Circuito Alameda, fue consensuado como parte de la muestra en su propues-
ta institucional y artística. 

2 Mesa redonda y debate CDPM “Circuito Alameda. El proyecto, la exposición, el archivo”, 
realizado el 7 de junio de 2018 con las Doctoras Priscila Arantes, Christine Melo y Nara Cris-
tina Santos. Presentaron, Tania Aedo y Gilbertto Prado, moderó, Jorge La Ferla.
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Figura 4. Naranjo y tapete Azul, al fondo la Capilla  
de Dolores con la Caja de Choque.

A su vez, fue planteada la problemática de acervo de obras tecno-
lógicas a partir de ciertas piezas testimonio de la trayectoria de Prado, 
las cuales concentran parte de la historia de las artes mediáticas en el 
continente (La Ferla, 2016). Desertesejo, por ejemplo, en sus dos décadas 
de existencia, fue mantenida funcional formando parte de una de las 
colecciones más importantes del Brasil3. La obsolescencia de las obras 

3 Gilbertto Prado, desarrollado en el Programa Rumos Novas Mídias de  Itaú Cultural, San 
Pablo, 1999/2000. Desertesejo es un proyecto de ambiente virtual interactivo multiusuário 
realizado en VRML (Machado, 2007). Un proyecto desarrollado a lo largo de dos décadas 
el cual ha sido actualizado técnicamente a lo largo del tiempo sorteando la obsolescencia 
de las obras de nuevos medios, una pieza que posee un diseño propio de interface. Hay 
diversas versiones, desde La pantalla de un ordenador a una proyección, desde un Oculus 
Rift a una plataforma Xbox (Cuzziol, 2015). Desertesejo (Arantes, 2012; Mello, 2008) propone 
un recorrido físico, temporal, mental por geografías de nuestro continente partir de un 
imaginario que apela al mito en la virtualidad de un desplazamiento determinado por la 
navegación del usuario (La Ferla, 2015; Prado, 2010)). 

Desertesejo recibió el 9º Prix Möbius International des Multimédias, Beijin, China, (Menção 
Especial, 2001). Participo de variadas exposiciones, entre las cuales, la XXV Bienal de São 
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interactivas en relación con los programas operativos y de interfaces, 
ha sido sorteada por la vigencia y funcionamiento de Desertesejo (Pra-
do, 2003). Gilbertto Prado fue considerando diferentes variables para 
su exposición, en relación con la arquitectura del LAA. Desertesejo final-
mente se instaló en el Claustro bajo del LAA en diálogo con los diversos 
diagramas/serigrafías dispuestos en las paredes del claustro como un 
derrotero de la imagen pictórica expandida, con su referente del fresco 
de la contigua Capilla de Dolores donde se situó la Caja de Choque.

Figura. 5 Caja de Choque. Arriba en Laboratorio Arte Alameda, México, 2018. Abajo 
en su preview en “Naturaleza Viva – Muntref, BIENALSUR, curaduria Mariela Yeregui y 

Nara Cristina Santos, Buenos Aires, 2017.

La Caja de Choque, fue otra pieza clave site specific, cuya imponente 
estructura metálica triangular, contenía pimientos, maíces y naranjas, 

Paulo - Net Arte (2002). Es parte de  la Colección Itaú Cultural de Arte Cibernética y del 
acervo del  Museo de Arte Contemporáneo de São Paulo – MACUSP. 
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conectados entre sí por cables, generando la energía que culminaba en 
una estructura de acrílico con dos manillas. Una obra que remitía a los 
Toqueros y sus cajas de toques, un fenómeno tradicional en las noches 
del centro histórico de la Ciudad de México. Estos aparatos son, en el 
refrán popular, utilizados para aliviar el stress y la embriaguez – o probar 
la valentía – a través de los cuales las personas se auto-infringen cor-
rientes eléctricas. La caja de acrílico transparente traía el circuito de la 
Plaza Alameda impreso en la placa electrónica que era alimentado por 
la energía de los frutos interconectados. Los elementos, impregnados 
de historia y cultura, se propusieron asociados para recordar los encuen-
tros culturales a partir de los procesos de la colonización. Al fondo de 
la capilla de las Almas, en diálogo con la Caja de choque, se imponía el 
fresco “Los informantes de Sahagún”, de Federico Cantú, que representa 
el encuentro de los indígenas con los evangelizadores.

Figura 6. Claustro Bajo, con Pedralumen, Desertesejo, las serigrafias, las cajas, la regla 
del tiempo, entre otros. En la sala del Coro, se situaba Desluz.
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El diálogo de Circuito Alameda con el entorno del LAA tuvo otra va-
riable, en Desluz, la obra situada en Sala del Coro, que ofrecía una lectura 
de los ambientes y de los flujos de movimiento y sonoros del exterior. 

Figura 7. Desluz y Tapete Azul II. Sala del Coro.

Estas capturas en tiempo real, medidas en variables de movimientos 
y decibeles, eran transmitidas a la pieza Desluz que las procesaba y con-
vertía en instancias visuales y sonoras. 

Por su parte, la obra Encuentros (Prado, 2017b), recibía y procesa-
ba datos recibidos de un mundo traducido por las redes provenientes 
del cruce de las aguas del río Amazonas y combinaba datos de inter-
net vinculando la información visual transmitida en tiempo real en las 
pantallas de los celulares de la obra. La palabra “encuentros” en diver-
sas lenguas remitía a un movimiento de aproximación y lejanía, de los 
móviles enfrentados. El resorte que unía los móviles, al mismo tiempo 
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que los aproximaba impedía que se juntaran. Encuentros fue otra de las 
obras que resumía en su materialidad, elementos naturales, la madera, 
el agua, con medios de comunicación, datos numéricos y el uso de tec-
nologías móviles.

Figura 8. Diagrama y obra Encuentros. Nave Central.
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Figura 9. Regla del Tiempo y Circuito Celeste: los tiempos del cielo y de la oscuridad. 
Claustro Bajo. Circuito Alameda, México, 2018.

Circuito Celeste: los tiempos del cielo y de la oscuridad, resultó de la con-
figuración de un mapa del desplazamiento de las estrellas en el tiempo, 
considerando la fecha del Quemadero de la Inquisición inscripta en la puer-
ta del Laboratorio Arte Alameda “1596 a 1771” y la fecha de la exposición 
Circuito Alameda “2018”/ Julian date: 2458283,513889. Al lado se situaba 
la caja con esa “regla del tiempo”, que representaba la distancia que las es-
trellas recorrieron en ese período y que fue utilizada para producir la obra.

El recorrido de cada visitante por la exposición determinaba un circui-
to propio, el cual era registrado y luego cartografiado, a través de sensores y 
traqueos, que resultaban en una proyección de su circuito personal a la salida 
de la exposición. Un circuito personal que representaba la performance de 
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cada visitante por el espacio de la exposición y resultaba en un gráfico hí-
brido a partir de las líneas imaginarias que conectaban las diversas obras de 
la muestra. Finalmente, los visitantes de Circuito Alameda podían llevarse 
las bombas de semillas. Una referencia-acción del proceso de diseminación 
e hidridización de aquellos frutos y elementos que cruzaron por distintos 
lados nuestros océanos y culturas, algo que por cierto seguimos haciendo 
en todos los niveles en nuestros distintos circuitos y periplos. Estos objetos 
de tierra y semillas se podían transportar en bolsas de papel disponibles 
para lanzar en terrenos baldíos, calles, en los jardines, macetas), como una 
continuidad de la exposición y del proceso de su diseminación.

Figura 10. En la salida de la exposición, bombas de semillas de maíz, naranja y 
chile a disposición del visitante. El diagrama dinámico que se va formando con  

los Circuitos Personales generados por los collares sensores de los visitantes  
dentro del Circuito Alameda..
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Los diagramas, la serigrafía, los espacios lúdicos virtuales, las plata-
formas interactivas, la telepresencia, las pantallas móviles y los objetos, 
fueron algunas de las tipologías ofrecieron las obras del Circuito Alameda 
bajo la forma de instalaciones sonoras y objetuales, piezas autogenerati-
vas e interactivas de telepresencia. Circuito Alameda culminaba un exten-
so proceso de investigación, producción, montaje y documentación4 de 
dos años para un relato de obra de tres décadas de creación que culmina 
con la edición del libro Circuito Alameda (Prado & La Ferla, 2018)5.

4 www.gilberttoprado.net

www.poeticasdigitais.net

Documentación sobre algunas de las obras:

Mirante50 (2014): https://www.youtube.com/watch?v=Gv1IXt4hNkE

Amoreiras (2010):https://vimeo.com/189561111

Encontros (2012): https://vimeo.com/127350193

Caixa dos Horizontes Possíveis (2014): https://www.youtube.com/watch?v=CRd9-uysmAQ

Quarto lago (2013):https://www.youtube.com/watch?v=AQXX4-2jnyo

Cozinheiro das Almas (2006): https://youtu.be/CyLRwb3yjco

Desertesejo (2000): https://www.youtube.com/watch?v=LPJEuBRZET8

Desertesejo (2014): https://www.youtube.com/watch?v=nzPcC0WJFs8

TeleScanFax  (1991):https://www.youtube.com/watch?v=PFjEJzdyrf4

Connect (1992): https://www.youtube.com/watch?v=jgRoUfOlDgw

A terra e seus terráqueos em 88 (1988): https://www.youtube.com/watch?v=JDmo0X8Bp_s

5 También disponible para descargar en: http://www.gilberttoprado.net/assets/circuito_
alameda_gttoprado_jlf.pdf.

http://www.gilberttoprado.net
http://www.poeticasdigitais.net
https://www.youtube.com/watch?v=Gv1IXt4hNkE
https://vimeo.com/189561111
https://vimeo.com/127350193
https://www.youtube.com/watch?v=CRd9-uysmAQ
https://www.youtube.com/watch?v=AQXX4-2jnyo
https://youtu.be/CyLRwb3yjco
https://www.youtube.com/watch?v=LPJEuBRZET8
https://www.youtube.com/watch?v=nzPcC0WJFs8
https://www.youtube.com/watch?v=PFjEJzdyrf4
https://www.youtube.com/watch?v=jgRoUfOlDgw
https://www.youtube.com/watch?v=JDmo0X8Bp_s
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Figura 11. Laboratorio Arte Alameda con Andrei Thomaz, Jorge La Ferla,  
Néstor García Canclini y Gilbertto Prado. Junio de 2018.
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Gilbertto Prado. Artista y coordinador del Grupo Poéticas Digitais. 
Ha realizado y participado de numerosas exposiciones en Brasil y en el ex-
terior. Trabaja con arte en red e instalaciones interactivas. Actualmente es 
profesor de los programas de Postgrado en Artes Visuales de la Universi-
dade de São Paulo –ECA/USP y del Postgrado en Diseño de la Universidade 
Anhembi, Morumbi, en São Paulo. 

El Grupo Poéticas Digitais fue creado en 2002 en el Departamen-
to de Artes Plásticas de ECA-USP con la intención de generar un núcleo 
multidisciplinario, favoreciendo el desarrollo de proyectos experimenta-
les y la reflexión sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el cam-
po de las artes. El Grupo es un resultado del proyecto wAwRwT iniciado 
en 1995 por Gilbertto Prado en la Universidade de Campinas - Unicamp y 
tiene como participantes artistas, investigadores y estudiantes distintos 
en cada proyecto. En circuito Alameda tuvimos la participación de Agnus 
Valente, Ana Elisa Carramaschi, Andrei Thomaz, Leonardo Lima, Luciana 
Ohira, Maurício Trentin, Nardo Germano, y  Sérgio Bonilha.

Jorge La Ferla es investigador, curador y programador de Media Art. 
Es Jefe de Cátedra en la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Uni-
versidad del Cine. Ha curado muestras de cine, video, multimedia e insta-
laciones en América, Europa y Medio Oriente. En México ha programado 
muestras en Mérida y la Ciudad de México e impartido clases en el C.C.C., 
Centro de Capacitación Cinematográfica y ha participado en eventos en la 
UNAM y el Centro Multimedia de la Ciudad de México. Ha curado la muestra 
neoTrópico de Gerardo Suter en el Laboratorio de Arte Alameda, 2018.
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