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// RESUMO

CARRAMASCHI, Ana Elisa. Móveis: da visualidade à visualização.
2017. Dissertação (Mestrado) — Escola de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Móveis: da visualidade à visualização é uma pesquisa teóricoprática que pretende discutir como o senso de espaço se transforma
na percepção do mundo digitalizado e como isso é manifestado na
arte contemporânea. Para isso, visamos aliar a prática artística,
através da conclusão de um experimento artístico denominado Móveis,
à reflexão. O experimento se realiza por processos híbridos
possibilitados pelo digital e consolida-se como uma metacriação
a

partir

do

processamento

da

grande

variedade

de

imagens

e

informações dispostas e trocadas diariamente pela cultura. No
processo

de

desenvolvimento

do

experimento

artístico

Móveis,

diferentes práticas e softwares são integrados para a visualização
de

informações

e

“mineração”

visual

de

dados,

composição

de

arquivos de pesquisa, remixagem e apresentação da obra. Nesses
desdobramentos, consideramos práticas como remix e a visualização
de dados não apenas como agentes de uma forma final específica
ou de análise e demonstração de dados, mas como geradoras de um
projeto para a criação. Na construção do projeto, instrumentos
são utilizados como meio e não como fim, portanto pretendeu-se
enfatizá-los enquanto geradores de métodos, estratégias e etapas
para o projeto artístico — não ficando aparente em sua forma final
e sendo possível de ser verificados enquanto processo. No decorrer
desse desenvolvimento, a elaboração conceitual funde-se à prática,
determinando o caminho de compreensão das atividades envolvidas.

Palavras-chave:

Arte

contemporânea.

Arte

digital.

Fabricação

digital. Visualização de dados. Remix.
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// ABSTRACT

CARRAMASCHI, Ana Elisa. Móveis: da visualidade à visualização.
2017. Dissertação (Mestrado) — Escola de Comunicações e
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

Movable:

from

Visuality

to

Visualization

is

a

practise-based

research that intends to discuss on how the sense of space changes
through the perception of the digitized world and how this is
manifested in contemporary art. For this purpose, we aim to combine
artistic practice to the reflection, through the conclusion of an
artistic experiment called Movable. The experiment was carried
out by hybrid processes made possible by digital media and was
consolidated as a meta-creation from the processing of a huge
variety of imagery and information arranged and exchanged daily by
the culture. In the process of developing the artistic experiment
“Movable”,

different

practices

and

softwares

were

integrated

for information visualization and visual data mining, for the
composition of research files, remixing and for presentation of
the work. In these developments, we have considered practices
such as remixing and visualization of data not only as agents of
a specific final form or of analysis and data demonstration but
as generators of a project for creation. In the construction of
the project, instruments were used as a medium and not as an end,
so it was intended to emphasize them as generators of methods,
strategies and stages for the artistic project - not becoming
apparent in its final form and being possible to be verified as a
process. In the course of this development, conceptual elaboration
was based on practice, determining the path of understanding of
the activities involved.

Keywords: Contemporary art. Digital art. Digital manufacturing.
Data visualization. Remix.
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Não se vive em um espaço neutro e branco; não se vive, não se morre, não
se ama no retângulo de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, ama-se em
um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras,
diferenças de níveis, degraus de escada, vãos, relevos, regiões duras e
outras quebradiças, penetráveis, porosas. Há regiões de passagem, ruas,
trens, metrôs; há regiões abertas de parada transitória, cafés, cinemas,
praias, hotéis, e há regiões fechadas de repouso e moradia. Ora, entre todos
esses lugares, há os que são absolutamente diferentes: lugares que se opõem
a todos os outros, destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los,
purificá-los. São como que contra-espaços. Sonho com uma ciência — digo
mesmo uma ciência — que teria por objeto esses espaços diferentes, esses
outros lugares, essas contestações míticas e reais do espaço em que vivemos.
Essa ciência estudaria não as utopias, pois é preciso reservar esse nome para
o que verdadeiramente não tem lugar algum, mas as hetero-topias, espaços
absolutamente outros; e forçosamente, a ciência em questão se chamaria, se
chamará, já se chama “heterotopologia”.
Michel Foucault
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// INTRODUÇÃO

Aspectos da prática artística e reflexões sobre ela
foram utilizados como ponto de partida para a construção
deste texto. O processo de materialização de Móveis se
desenrolou como um experimento artístico que agenciou
ideias

criativas

a

partir

da

desfuncionalização

de

conceitos, materiais e sistemas utilizados em diferentes
campos do conhecimento, a fim de responder prática e
criticamente às questões tangenciadas pela pesquisa.

Pretendi construir uma reflexão, a fim de trazer uma
maior compreensão, ou até mesmo explicitar as razões
pelas quais, neste caminho, foram empregadas ferramentas
científicas de visualização como instrumentos para uma
poética de metacriação que possibilitou o processamento
de uma grande variedade de imagens e textos dispostos
e trocados pela cultura.

Discorrendo sobre a criação através de procedimentos
híbridos possibilitados pelo digital, proponho, com
este texto, que essas dimensões práticas são estratégias
para nos orientarmos na relação de deslocamento para um
espaço virtual, ambiente ocupado por diversos elementos
heterogêneos, signos, imagens e códigos.

“A hibridização produz um dado inusitado, que é a
criação de um novo meio antes inexistente” (PLAZA, 1985,
p. 286). Compreende-se, portanto, que é necessária a
criação de novos procedimentos e novos métodos, em
busca de novas formas para guiar-se nesse novo espaço
de

superpopulação

sígnica,

que

permita

uma

melhor

permeabilidade nestes contextos - físico e virtual em que nos inserimos.
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[ Escrever é difícil ]
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O que é então a informação? O que os membros de uma expedição devem levar, na
volta, para que um centro possa fazer uma ideia de outro lugar.
Bruno Latour
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A produção de um material de pesquisa científica dentro

chama-se Leonardo e os filósofos1. Por fim, não seria

de uma universidade, que posteriormente integrará as

válido questionar ou, possivelmente, ressignificar o

prateleiras de uma biblioteca universitária, tem, de

tipo de informacão sobre arte que está sendo produzido

maneira geral, a intenção de agenciar conhecimentos, a

na universidade e preenchendo nossas bibliotecas?

fim de contribuir para a comunidade acadêmica que abrigou
a pesquisa, fato que se estende (ou ao menos pretende

Existem diversas discussões sobre as maneiras de abordar

se estender) de certa forma para uma contribuição para

o curso do desenvolvimento da arte como conhecimento.

a comunidade acadêmica como um todo. Isso nos remonta

Podemos construir uma lista imensa de nomes abrangendo

à história e à função das bibliotecas e da produção

autores

como

deste tipo de conhecimento específico que elas abrigam.

Mersch,

Giulio

A biblioteca é uma rede de conexões entre diversos

Krauss, Walter Benjamin e, a partir de cada um deles,

conhecimentos, ela “curva o espaço e o tempo ao redor de

compreender

si, e serve de receptáculo provisório, de dispatcher, de

a produção de linguagem, a produção de crítica e a

transformador e de agulha a fluxos bem concretos que ela

produção de história na busca do significado da arte.

movimenta continuamente”. (LATOUR, 2004. p. 39)

Nesse amálgama também se encontra outra lista enorme

de

Aby

Warburg,

Carlo

Argan,

maneira

Ernst
Hans

diferente

Gombrich,
Belting,

as

Dieter
Rosalind

relações

entre

formada pelos próprios artistas que deixaram por escrito
O

artista

na

universidade,

assim

como

outros

reflexões sobre sua prática e a de seus contemporâneos,

de

cujos textos não necessariamente atendem às expectativas

integrar à sua produção acadêmica uma pesquisa de campo.

do que é entendido como pesquisa acadêmica. O caminho

No caso do artista, essa pesquisa de campo abrange

de unir teoria e prática perpassou todas as vanguardas

o acesso a coleções, museus, exposições, workshops,

artísticas do século XX e é notável o número de artistas

Google etc. Por fim, deverá também aliar essa pesquisa

que desenvolveram um robusto trabalho de teoria da arte

de campo a uma prática artística cuja exegese deverá

em paralelo a suas atividades práticas, considerando

ser a matéria de sua dissertação. Assim, chegamos a uma

ainda que muitos deles não diferenciaram a criação

segunda questão: se a maior fonte de recursos para uma

teórica da prática artística. Podemos citar os casos

pesquisa artística é de fato o tipo de conhecimento

de

mais comumente disponível nas bibliotecas, para onde

Hélio Oiticica, Julio Plaza, Yves Klein, além de outros

seu trabalho irá retornar? Valéry menciona como exemplo

precursores como Kasimir Malevitch, Paul Klee, Paul

o trabalho de Leonardo da Vinci, que, segundo o autor,

Valéry ou mesmo Leonardo da Vinci.

pesquisadores,

tem

muitas

vezes

a

necessidade

John

Cage,

Robert

Smithson,

Gordon

Matta-Clark,

poderia figurar entre grandes pensadores ocidentais,
mas pelo fato de sua obra teórica estar dispersa em

Existe uma primeira questão para o artista na universidade,

gráficos, diagramas, desenhos e textos esparsos, jamais

que se resume no simples fato de estar produzindo dentro

foi catalogada entre os filósofos da tradição ocidental.
Não à toa o texto a que me refiro aqui de passagem

34

1
VALÉRY. Paul. Introdução ao método de Leonardo da Vinci.
São Paulo: 34, 2006, p. 203.
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da universidade, reduto de um tipo bem específico de

quanto as palavras na formação de um pensamento, o

pesquisa, a acadêmica. Mas, diferentemente de outros

que significa que há outras formas de conhecimento,

pesquisadores das áreas de humanas, uma prática artística

além do simbólico, favorecido pela Linguagem Verbal”.

de excelência pode prescindir completamente da atividade

(LAURENTIZ, 1999, p. 13). É válido afirmar que procurei

escrita. E é de grande importância dizer que a produção

todo

de uma competente exegese sobre teorias artísticas não

desenvolvimento do processo criativo. O processo de

resultaria necessariamente na produção de boas obras de

criação é como uma fagocitose2 que o método científico

arte, e também que a principal fonte do artista em sua

não dá conta de elaborar. Não se sabe como o ser humano

pesquisa não é, necessariamente, o mergulho em textos,

cria. Muito mais coisas com as quais se entra em contato

mas sim na própria prática artística e também no contato

num processo criativo podem ser englobadas e processadas

com outras obras de arte. A atitude para a construção

num experimento, enquanto o formato de uma dissertação

desta dissertação foi abraçar esse paradoxo.

de mestrado se trata de algo extremamente limitado.

tipo

de

informação

que

contribuísse

para

o

Parafraseando Einstein, ninguém pensa como se estivesse
Quero dizer que, mais do que construir uma dissertação que

escrevendo uma dissertação3. A pesquisa em poéticas

atendesse aos requisitos do que se entende por produção

visuais precisa, portanto, balancear essas duas formas

acadêmica, pretendi constituir um tipo de informação que

de produção de linguagem, a fim de desenvolver um formato

fornecesse acesso a uma pesquisa que compreendeu muitos

que dê conta de atender a exigências tão distintas.

procedimentos e desvios e apresentar as informações com
as quais entrei em contato durante todo o processo.

Aqui

são

propostas

experimentação,
A informação não é inicialmente um signo, e sim o
“carregamento”, em inscrições cada vez mais móveis e
cada vez mais fiéis, de um maior número de matérias. A
produção de informações permite, pois, resolver de modo
prático, por operações de seleção, extração, redução,
a contradição entre a presença num lugar e a ausência
desse lugar. Impossível compreendê-la sem se interessar
pelas instituições que permitem o estabelecimento dessas
relações de dominação, e sem os veículos materiais que
permitem o transporte e o carregamento. O signo não
remete de início a outros signos, e sim a um trabalho de
produção tão concreto, tão material quanto a extração
de urânio ou de antracito. Um gabinete de curiosidades,
um

volume

de

pranchas

ornitológicas,

um

relato

de

viagem devem, pois, ser tomados como a ponta de um
vasto triângulo que permite, por graus insensíveis,
passar dos textos a situações e voltar aos livros por
intermédio das expedições, da transposição em imagem e
das inscrições. (LATOUR, 2004, p. 42)

O

esforço

teórico

foi

feito

para

servir

de

apoio

logístico, como um mapa, à experiência prática artística.
“Peirce demonstrou que as imagens são tão determinantes

36

a

como

observação

base
e

a

metodológica
aproximação

a

entre

as diversas fontes e correntes artísticas e teóricas.
Utilizaram-se diferentes instrumentos de pesquisa, como
a prática artística, a leitura de textos, a pesquisa
de

imagens,

pesquisa

em

materiais

videográficos,

a

escrita da dissertação, a apresentação da pesquisa em
atividades acadêmicas, a participação em eventos como
exposições e festivais de arte e a participação em grupos
de pesquisa. O desenvolvimento do experimento artístico
foi, em grande parte, necessário para a compreensão
2
Fagocitose (biologia) é o processo realizado pela célula
para englobar partículas e enviá-las ao seu interior, com a função
de alimentação ou defesa. Utilizo o termo como uma metáfora para o
processo de criação.
3
No original: “No really productive man thinks in such a paper
fashion” disse Einstein. E acrescentou: “these thoughts did not come
in any verbal formulation. I very rarely think in words at all […]”.
In: MILLER, Arthur I. Albert Einstein and Max Wertheimer: A Gestalt
Psychologist’s View of the Genesis of Special Relativity Theory. Vol
13, Issue 2, p. 88.
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poética e crítica do assunto abordado pela pesquisa.

tradicionalmente são modos de conhecimento estabelecidos

Exercícios práticos realizados como testes e as soluções

como

encontradas ao longo do processo de desenvolvimento do

intensificando, propiciando uma série de questionamentos

experimento foram documentados na pesquisa por meio de

sobre

imagens, acompanhados de reflexões sobre os mesmos.

fundamentados

opostos.

No

metodologia
não

entanto,

e

suas

aproximações

categorização

apenas

num

desses

modelo

vêm

se

diálogos,

subordinado

a

conceitos, mas também a elementos tácitos e não verbais
Essas

afirmações

não

significaram

necessariamente

fundamentais para a obtenção de seus resultados.

privilegiar os procedimentos artísticos e os estudos
elaborados por artistas deixando de contemplar o modus

Frente a estas problemáticas e diante das incertezas

operandi de cientistas e críticos. Os resultados desta

da criação e dos resultados conquistados ao longo de

pesquisa são trazidos para a dissertação em forma de

processos não tradicionais da pesquisa acadêmica, foi

imagens

proposta

e

textos

reflexivos,

a

fim

de

aprimorar

e

uma
de

estrutura
maneira

que
um

abarcasse
pouco

mais

o

intento

de

refinar a compreensão de diversas abordagens teóricas

contemplar,

sistematizada,

que cruzaram o caminho ao longo da pesquisa, e também com

questões que foram sendo suscitadas de modo orgânico

o intuito de atingir uma maior compreensão das temáticas

ao longo do desenvolvimento de Móveis. A metodologia

que tangenciam o trabalho prático e conquistar uma maior

da pesquisa pretendeu permitir que os âmbitos teórico e

clareza para o processo criativo em curso. É, portanto,

prático se retroalimentassem ativamente, ou seja, que o

fundamental esmiuçar a importância da relação do “fazer

discurso sobre a obra afetasse e transformasse a própria

artístico” com o “pensar crítico-científico” no processo

obra, assim como o desenvolvimento da obra levasse ao

de desenvolvimento e realização da pesquisa.

encontro de novas pesquisas e referências teóricas que
contribuíssem para uma melhor compreensão da mesma. Foi

Visamos desenvolver uma obra de arte dentro do âmbito

percebido como necessário considerar abordagens artísticas

acadêmico, ou seja, transformar a elaboração artística

sem que para isso fosse preciso abrir mão de teorias sociais e

em projeto de mestrado. Sabemos, no entanto, que o modelo

científicas que conversam com práticas na arte que utilizam

científico não oferece uma estrutura que contemple a

as chamadas “novas mídias” ou “arte e tecnologia” (ou de

criação, tão dependente de insights, decisões intuitivas

algum outro termo que se refira às pesquisas artísticas que

e resoluções práticas, que, embora possam ser apresentadas

trabalhem com tecnologias recentes) e oferecem leituras

por imagens, não declaram precisamente os porquês das

sobre o impacto social da introdução dessas práticas no

decisões tomadas no decorrer de um projeto. A pesquisa

nosso cotidiano. Procurei, desta forma, maneiras de, ao

teórico-prática em poéticas visuais demanda, portanto, o

mesmo tempo, suprir as necessidades da prática projetual

desenvolvimento de reflexões fundamentadas em processos

da pesquisa acadêmica e contribuir para a compreensão do

muito

experimento

contrastantes:

o

embate

da

matéria

plástica,

artístico,

desenvolvendo

uma

estrutura

de

constituinte da obra, com a pesquisa acadêmica em torno

projeto que, embora proposto como uma sistematização,

de referências teóricas e atividades científicas. Essas

ainda permitisse a abertura necessária para lidar com o

atividades nem sempre estão tão claramente interligadas, e

indeterminado, o indefinido da criação.
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// CAP 1. HORIZONTES

1.1. HORIZONTES DO ESPAÇO: JUNTO A, DISTANTE DE

Sabemos que novas tecnologias são desenvolvidas pela
ciência mais rapidamente do que conseguimos digeri-las.
Todas as esferas da sociedade estão se transformando e
sendo afetadas por novas possibilidades de comunicação,
uma vez que estamos o tempo todo mediados por elas.
Nicholas Negroponte, em entrevista à revista Wired,
prenuncia que “Assim como respirar e beber água, ser
digital seria notado apenas pela sua ausência, não pela
sua presença” (1998, tradução da autora)1. O espaço em
que vivemos hoje está completamente afetado por novas
mídias e nossas relações estão o tempo todo mediadas
pelas

redes,

que

organizam

encontros,

percursos,

trazendo diversas formas de visualização da realidade
e adicionando camadas à nossa percepção.
A tecnologia não apenas penetra nos eventos, mas
se tornou um evento que não deixa nada intocado. É
um ingrediente sem o qual a cultura contemporânea
— trabalho, arte, ciência e educação —, na verdade
toda a gama de interações sociais, é impensável.
(ARONOWITZ apud SANTAELLA, 2003, p. 31)

Com a internet, a humanidade se organiza em rede numa
escala sem precedentes, através de uma máquina que nunca
desliga. Ocupando todos os âmbitos sociais, vemos uma
invasão inescrupulosa de informação no nosso dia a dia:
o mundo se tornou um espaço híbrido e superpopulado
onde coexistem não somente sete bilhões de pessoas,
mas também todas as informações que nele transitam
incessantemente, preenchendo de imagens e signos todo

1
No original: “Like air and drinking water, being digital will
be noticed only by its absence, not its presence”.
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o espaço social cotidiano nas grandes cidades, vinte e

consequências bioquímicas e patológicas verificadas em

quatro horas por dia. “Nós vivemos hoje num mundo onde

experimentos relacionados à superpopulação demográfica,

tudo

quais seriam as consequências do estresse relacionado

está

intimamente

imbricado,

interdependente”.
as

a uma superestimulação visual gerada pelas imagens?

internet

Seria possível caracterizar certos ambientes híbridos

chegam em velocidade galopante. Até pouco tempo eram

possibilitados por imagens virtuais como uma situação

desenhadas visões positivas do progresso tecnológico

de superpopulação sígnica? Será que uma superprodução

possibilitado pelo encurtamento das distâncias, como

sígnica

a aldeia global (MCLUHAN, 1964), interpretação que

Podemos pensar ainda que, para refletir sobre imagens

reduzia o planeta à situação de uma aldeia na qual

construídas como estruturas de relacionamentos sociais,

todos os habitantes se encontram interligados uns aos

seriam necessários estudos que se aprofundassem na

outros. Hoje, a internet passa a ser considerada como

questão de escala desses fenômenos, a fim de lidar com

o maior veículo para o totalitarismo, manifestado por

uma superpopulação sígnica através de uma abordagem

um tipo de controle que, algumas vezes, não fornece

construída como uma proxêmica das imagens.

(PRADO,

2010,

consequências

estímulos

p.
do

para

179).
alcance

nossos

No

âmbito

das

redes

sentidos.

político,
de

Diferentemente

não

poderia

gerar

uma

crise

de

sentidos?

da

experiência sensorial que encontramos numa arquitetura

O objetivo desta pesquisa é menos o fechamento de

ou

conceitos específicos e mais o de encontrar diferentes

num

ambiente

físico,

redes

móveis

de

internet

tornaram-se espaços globalizados de compartilhamento

concepções

e convivência onde cidadãos de diferentes culturas

apresentado e vivenciado através das imagens técnicas.

vivenciam ao mesmo tempo diversos ambientes virtuais.

A tecnologia como abordamos provoca a reflexão sobre

Mesmo

a

afastados

fisicamente

uns

dos

outros,

as

noção

e

de

definições

lugar,

que,

sobre

por

sua

lugar

vez,

encontra-se

desterritorializado,

muitas vezes estão sujeitas não a ditames culturais

é alvo de diversas disputas: ideológicas, econômicas

particulares,

e

reconhecíveis

por

uma

cultura ou outra, mas a interesses ocultos, como os

políticas.

O

interesse

em

virtual

regras de convivência e sociabilidade nesses espaços

socialmente

transformado

um

transcorre,

imagem,

e

portanto,

que

em

pesquisar sobre a experiência nesse lugar.

de empresas privadas ou governos.
Ana

Carvalhaes,

referindo-se

a

Renato

Cohen,

atribui

Diante do volume de informações trocadas pela rede,

o “fazer artístico como um espaço de experimentação,

estamos implicados na necessidade de criar sistemas de

proporcionando um lugar autorreflexivo, da meta-arte, para

visualização que possam oferecer métodos para extrair e

pensar e discutir a própria sociedade”. (2012, p. 22)

sedimentar a informação em meio a um fluxo desmedido de
dados. Algumas questões se colocam: seria o virtual algum
tipo de refúgio num mundo superpopulado? Para além das

60

Data Visualization and the Future of Research, 2012. Fonte:

https://schedule.sxsw.com/2012/events/event_IAP10546
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1.2. HORIZONTES DA IMAGEM: PAISAGENS MÓVEIS

Muitas teorias da percepção surgiram no século XX,
tendo, em sua maioria, uma tendência dominante de
redução dos processos de percepção à visualidade. Isso
deve-se ao fato de que, segundo pesquisas empíricas,
75% da percepção humana, no estágio atual de evolução, é
visual (SANTAELLA, 1993, p. 11). Não é de se estranhar,
portanto, que através do desenvolvimento tecnológico
estejamos desenhando para nós um mundo cada vez mais
advindo das imagens.

As
das

condições
imagens

acompanham

para

a

passaram
os

constituição
por

e

mudanças

desdobramentos

construção

radicais

das

que

tecnologias,

afetando dimensões sociais, políticas, econômicas e
artísticas. As transformações no caráter das imagens
estão intimamente ligadas à forma como percebemos e
nos relacionamos com o mundo.

Com

a

evolução

principalmente,

das
com

tecnologias
a

de

transmissão

crescente

e,

popularização

da internet depois dos anos 1990, acompanhamos as
tecnologias digitais se infiltrando no espaço social,
modificando a maneira como nos relacionamos uns com os
outros e também a maneira como nos relacionamos com
as coisas. Hoje podemos dizer que agimos, trabalhamos,
resolvemos problemas, tarefas e realizamos os mais
diversos

tipos

de

atividades

mediados

por

imagens

tecnológicas. Vivemos em um território híbrido que
justapõe e entrelaça o digital em crescentes esferas
de

nossa

vida,

fazendo

com

que

nossa

existência

Data Visualization at Uber. Fonte: https://www.youtube.com/

watch?v=nLy3OQYsXWA
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seja

espelhada

num

mundo

composto

por

imagens

que

Podemos

dizer,

então,

que

vivemos

em

meio

a

um

adquiriram uma nova dimensão, habitável. As condições

determinado tipo de imagem que ganhou uma dimensão

desse habitar em imagens embaralham noções de corpos

habitável; habitamos em uma profusão de imagens, indo de

e signos ao mesmo tempo que inauguram uma nova função

uma para outra ou mesmo existindo em uma multiplicidade

para as imagens.

de imagens-lugar simultaneamente, em uma infinidade
de paisagens móveis. Ou seja, pensar nessas imagens

A rede é um mundo do possível que vai criar novas
formas de socialização, de comunicação, de interação,
de coexistência e de percepção dos mesmos espaços. No
universo digital não há horizonte ou gravidade, não
há materialidade concreta, não há elementos sólidos
intransponíveis, não há noção apriorística de escalas
determinando pontos de vista. Os ambientes digitais
nos trazem a possibilidade de experimentar sensações,
lógicas, composições e liberdades que estão além
da tradicional materialidade da arquitetura e da
topografia geográfica, ultrapassando os limites
do espaço concreto. No ciberespaço são possíveis
incursões em espacialidades jamais exploradas ou em
espaços jamais visualizados. (PRADO, 2003, p. 182)

significa pensar não mais em representação, mas em
função, mídia, ambiente, “a ideia de imagem física
não

pode

mais

explicar

as

tecnologias

presentes”.

(BELTING, 2006). Sustentando um novo papel social,
essas imagens apontam para um novo tipo de lugar, onde
as imagens não teriam mais a função tradicional de
representação, mas a de formar a própria paisagem.

O que se compreende por realidade não pode, então, ser
limitado às experiências que temos em ambientes físicos,
ignorando as infinitas experiências reais que temos
nas

imagens

virtuais.

Estamos

lidando

praticamente

o tempo todo com uma realidade entremeada por essas
instâncias.

A

falta

de

compreensão

deste

fenômeno

contemporâneo tem como caso notório o julgamento dos
criadores do site The Pirate Bay, em 2009, durante o
qual foi perguntado pelo juiz a um dos réus2:
— “Quando você conheceu [Gottfrid] pela primeira vez
IRL3?”
O réu:
— “Nós não usamos a expressão IRL”, responde Peter
Sunde. ‘Tudo está na vida real. Nós usamos AFK4”.
2
Diálogo apresentado no filme TPB-AFK: The Pirate Bay Away from
Keyboard (2013). Direção: Simon Klose.
3
Abreviatura para “in real life”, na vida real.
4
Abreviatura para “away from keyboard”, longe do teclado.
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Ornitorrinco, Eduardo Kac e Ed Bennet, 1989-1996. Experimento
em telepresença que permite participantes que se encontram
localidades geograficamente distantes teleguiar um mesmo

telerobô, que se encontra em outro local. Fonte: http://www.

ekac.org/ornitorrincom.html
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1.3. HORIZONTES DO OBJETO: SIGNOS, CORPO, CÓDIGOS

são signos, corpos e códigos que se apresentam ora
por projeções ora em sua própria instância física
e material. Configuram-se não mais como uma certa

Esta pesquisa investiga manifestações que hibridizam

forma final, mas em uma nova abertura perceptiva; são

novas

discutir,

aquilo que queremos que eles sejam, novas aberturas

através da pesquisa teórico-prática, como o senso

de obras abertas, objetos abertos. Uma pedra não é

de

mundo

um objeto, mas pode vir a ser. Algoritmos não são

digitalizado e como isso é manifestado na cultura

objetos, mas tornam-se um quando corporificam novos

através da materialização daquilo que criamos.

signos.

A

tecnologias

espaço

prática

se

arte

transforma

artística,

desenvolvimento
o

na

processo

do

e

na

pretende

percepção

realizada

experimento

criativo

como

do

por

meio

Móveis ,

uma

do

utilizou

construção

de

conhecimento que se entrelaça à pesquisa acadêmica,
possibilitando

reflexões

críticas

sobre

diversos

meios “impuros” que hibridizam as tecnologias de
nosso tempo. O desenvolvimento de Móveis investiga na
prática diversas formas de dialogar com as noções de
representação, espaço, objeto, código e informação.
Procura
e

da

contemplar

percepção

as

modalidades

contemporânea

de

da

experiência

espaço

como

um

lugar permeado por redes de comunicação e fluxos
de informação. Busca também englobar as formas de
se pensar num lugar virtual, onde se contextualizam
códigos e signos que formam paisagens imagéticas
habitáveis,

a

fim

de

compreender

as

operações,

os métodos e a criação de linguagem como formas
práticas de se operar crítica e criativamente com
os elementos dessa realidade, que transita entre o
físico e o virtual.

Os objetos estão libertos em seus horizontes de uso:
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Constelação, 2002. Foi um evento de 12hs, com curadoria de Renato

Plymouth (UK) e Brasília – e internautas na rede, que intervinham

Cohen. Utilizou o espaço da rede para 35 performances presenciais

através de webcam e chats.

e telemáticas, linkando 4 cidades: São Paulo, Columbus (Ohio),
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You’ve been lied to for years
It’s OK
You can now get the body you deserve
The body of your dreams
Melt it up like butter
Melt it up like gasoline
In the body you deserve
The body of your dreams
So chic, ‘cause we’re psychic
Touch a higher self
You’re a car to hotwire
New passport acquired
For the new, blue world
Your first steps outside, with confidence
I’ve fallen in love
With a new gender
Picture that for a moment
Imagine feeling that way every day
HTRK, The Body You Deserve
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1.4.

HORIZONTES

DA

HETEROTOPOLOGIA:

HETEROTOPIAS

DIGITAIS

Dirigindo-se
urbanismo

aos

do

ramos

século

XX,

da

arquitetura

numa

e

do

conferência

no

Círculo de Estudos Arquitetônicos, em 14 de março
de 1967, em Paris, 5 Michel Foucault expõe uma nova
concepção

de

espaço,

proposto

pelo

conceito

de

heterotopia, derivado da junção de duas palavras:
“hetero” (múltiplos) e “topos” (lugar).

Acreditando ser necessário estudar as heterotopias,
fornece

cinco

elucidação

“princípios

dessa

ciência

rudimentares”
“em

vias

de

para

a

nascer”,

denominada pelo autor de “heterotopologia”, que seria
o estudo “de espaços singulares que encontramos em
alguns espaços sociais cujas funções são diferentes
das dos outros, ou terminantemente opostas” (FOUCAULT
apud DEFERT, 2013a, p.52).

Foucault

abre

a

conferência

De

espaços

outros

mencionando a obsessão do século XIX com a história,
como uma maneira específica de lidar com o tempo. O
autor propõe que a ideia de rede veio dessacralizar
a noção de tempo produzida pela história como uma
sequência

de

acontecimentos.

Para

Foucault,

os

questionamentos a respeito do tempo, vivenciado como
uma

linha

reta

e

irreversível

na

qual

a

vida

se

desenrola, teriam sido, em sua época, suplantados
pelos questionamentos sobre o espaço.
5
O conceito já havia sido introduzido em 1966, no prefácio de
seu livro As palavras e as coisas.
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Estamos na época da simultaneidade, estamos na época
da justaposição, na época do próximo e do distante,
do lado a lado, do disperso. Estamos em um momento
em que o mundo é experimentado, creio, menos como
uma vida que se desenvolveria através do tempo, do
que como uma rede que liga pontos e entrecruza o
emaranhado. (FOUCAULT, 2013b, p. 113)

Uma

das

primeiras

indagações

que

seu

conceito

de

heterotopia vem colocar é que, nos “tempos atuais”
— aos quais Foucault pertencia —, ainda não teria
ocorrido uma dessacralização do espaço. Entendemos que
o digital veio a dessacralizar nossa noção de espaço.
De
fato,
ocorreu
uma
certa
dessacralização
teórica do espaço (aquela sinalizada pela obra de
Galileu), mas talvez não tenhamos ainda alcançado
uma dessacralização prática do espaço. E, talvez,
nossa vida ainda seja comandada por um certo número
de oposições nas quais não se pode tocar, e que
a instituição e a prática até agora não ousaram
atacar; oposições que admitimos como inteiramente
dadas — por exemplo, entre o espaço privado e o
espaço público, entre o espaço da família e o espaço
social, entre o espaço cultural e o espaço útil,
entre o espaço de lazeres e o espaço de trabalho;
todas elas são animadas ainda por uma surda
sacralização. (Idem, 2013b, p. 114)

lugar, mas heterotopia por apresentar-se diante de
nossos olhos como algo realmente “existente”.

Se Foucault, em vida, tivesse entrado em contato com
a web 2.07, será que não teria pensado — de modo
próximo a como pensa sobre o espelho — que algumas
situações vivenciadas na internet seriam heterotopias?
É mais ou menos à maneira do espelho que todos os
espaços virtuais podem ser vivenciados: como lugares
que podemos “ocupar” e a partir dos quais retornamos a
nós mesmos a fim de reconstituir-nos, em um movimento
que conecta esses espaços heterotópicos com todo o
espaço — não heterotópico — que nos cerca.

Um dos princípios das heterotopias define-se pelo fato
destas configurarem recortes singulares do tempo8 e
nos permitir verificar a qualidade heterotópica do
espaço vivenciado virtualmente por imagens habitáveis
na

internet,

que

inauguram

a

possibilidade

de

um

mesmo lugar poder ser vivenciado de maneira contínua
e simultânea por habitantes localizados em diferentes

As heterotopias se constroem com base em definições

partes do planeta. Reunidos num mesmo local, porém

bastante heterogêneas, e são identificadas a partir de

dispersos pelo mundo, paisagens virtuais os agrupam e

princípios6 que, enumerados pelo autor, reúnem lugares

se apresentam como um lugar formado por uma justaposição

díspares, como a cama dos pais, o jardim persa e as

“de vários espaços que, normalmente, seriam ou deveriam

colônias do século XVII. Em sua maioria, são lugares
que possuiriam, digamos, um posicionamento geográfico
específico, com exceção do espelho, que, fugindo a
esta regra, é mencionado como uma experiência mista
de heterotopia e utopia. Utopia por ser um lugar sem

6
O autor fornece esses princípios como “os primeiríssimos
rudimentos dessa ciência que está em vias de nascer”, ciência a qual
nomeia de “heterotopologia”. (2013a, p. 21).
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Connect, Gilbertto Prado, 1991. Foi um fax-evento que permitia
pessoas localizadas em diferentes locais do planeta trabalhar

7
Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela
empresa americana O’Reilly Media para designar uma segunda geração de
comunidades e serviços, tendo como conceito a “web enquanto plataforma”,
envolvendo wikis, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais,
blogs e Tecnologia da Informação. Embora o termo tenha uma conotação de
uma nova versão para a Web, ele não se refere à atualização nas suas
especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada
por usuários e desenvolvedores, ou seja, o ambiente de interação e
participação que hoje engloba inúmeras linguagens e motivações.
(Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>. Acesso em: 15
set. 2017)
8
Foucault qualifica-os como “quarto princípio”.

simultaneamente sobre um único papel em movimento que circulava nas
diferentes localidades, produzindo um trabalho único e partilhado.
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ser

incompatíveis”9

(FOUCAULT,

2013a,

p.

24).

Essa

não, uma vez que cabe à elas apresentarem-se como um

definição também abrange a capacidade do espaço da

tipo de espaço que necessariamente nega, questiona e se

internet abrigar espaços de qualidades tão distintas

contrapõe a outros espaços. Negando a característica

como simples páginas de blogs e toda visualização do

cabal desses ditos “contraespaços”, uma loja virtual

mosaico de imagens de satélite que compõe o Google Maps

é tão ou mais eficaz que uma loja física, existindo

ou o Google Earth e que simulam paisagens do planeta.

sem a contrapor, ou seja, afirmando e fazendo valer o

Outro princípio definido pelo autor é decorrente dos

espaço ao qual se retorna. Enquanto uma heterotopia

recortes de tempo ligados às heterotopias. Localiza nos

“arruínam de antemão a “sintaxe”, e não somente aquela

museus e nas bibliotecas a característica de acumular o

que constrói as frases - aquela, menos manifesta, que

tempo infinitamente, constituindo-se como um

autoriza “manter juntos” [ ] as palavras e as coisas.”
(FOUCAULT, 2000, p. XIII)

[…] arquivo geral de uma cultura […] a vontade
de encerrar todos os tempos em um lugar, todas as
épocas, todas as formas e todos os gostos, a ideia
de constituir um espaço de todos os tempos, como se
este próprio espaço pudesse estar definitivamente
fora do tempo. (Ibidem, p. 25)

Esta não poderia ser a própria definição de internet?
Vislumbrá-la como heterotopia, vivenciada de maneira
tão constante e global, nos faz pensar na possibilidade
de haver, talvez mais do que nunca, uma necessidade
generalizada de se vivenciar o que as heterotopias
tornam possível. Ainda assim poderíamos nos perguntar:
seriam heterotopias todos os espaços existentes na
internet?

Uma

loja

virtual

poderia

ser

pensada

enquanto uma heterotopia, da mesma forma que um blog
pessoal? Não é a intenção aqui investigar essa questão
em específico, ou definir quais seriam — ou não —
essas heterotopias virtuais. Tal projeto demandaria um
escrutínio das numerosas funções ou mesmo dos variados
níveis de imersão apresentados por essas imagens-lugar.
Mas sugerimos, mesmo que arriscadamente, propor que

9
Esta é a definição para o terceiro princípio da ciência
heterotopológica.
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Telematic Dreaming, 1992. Paul Sermon. Instalação composta
por duas interfaces localizadas em locais separados funcionam

A linguagem da internet apresenta uma imensa
flexibilidade para a materialização de heterotopias;
trata-se de lugares que nascem, mais do que nunca,
da transformação dos códigos, da transfiguração
de uma linguagem, e “desde o fundo dos tempos, a
linguagem se entrecruza com o espaço”. (DEFERT,
2013, p. 36)

Os contraespaços são os espaços onde se pode ser outro
e, longe da existência ordinária, ritualizam “cortes,
limiares, desvios e os localizam”. (Ibidem, p. 37).
Espaços heterotópicos podem ser também pensados como
o negativo da sociedade: lá podemos ser improdutivos,
pervertidos, estar em crise, ficar isolados, ou seja,
ser algo que socialmente não conseguimos ou não queremos
ser. Outra face de uma mesma imagem sobre nós mesmos
se revela, positivo e negativo, sendo o positivo uma
imagem que nossos olhares estão acostumados a perceber
e o negativo, heterotopias onde podem existir outros
de nossos eus.

Localizam-se lá desejos e pensamentos transfigurados em
formas que concretizam necessidades não manifestas em

como sistemas de videoconferência, no qual participantes
podem interagir em uma cama de casal.
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outros espaços — talvez por não serem condizentes com a
ordem que os fundamenta. Os espaços que vivenciamos nas
cidades, países, não podem ser pensados sem o suporte
daquilo que os organizam: leis, zoneamentos, muros,
policiamento etc. As formas que essas organizações
ganham são determinadas e mantidas através de sistemas
pelos quais atuam uma série de forças repressoras:
Posse de terras, propriedades, arrendamentos,
dividendos,
tributações,
multas
impostas
por
decisão judicial, censura, direitos autorais e
marcas registradas, tudo isso se faz cumprir por
meio da ameaça de aplicação da violência por parte
do estado. (ASSANGE, 2013, p. 36)

Como
os

condição

espaços

da

própria

das

heterotopias,

também

internet

são

interpenetrados

pelos

espaços que a contestam. Esses espaços, onde estamos
literalmente

espelhados,

vêm

sendo

constantemente

rastreados e monitorados, vigiados e perseguidos, a
fim de que cada vez mais cortes e desvios desapareçam
ou possam ser reconduzidos de outra forma. O espaço
das redes transformou-se não apenas em dados que vão e
vêm, mas também em estações de arquivamento do tamanho
de

cidades,

onde

residem

para

sempre

os

registros

de todas as nossas intenções e as mais íntimas das
nossas necessidades. Analisar essas condições pelas
quais vivenciamos as experiências nos contraespaços
denuncia — como toda heterotopia —o resto da realidade,
uma

condição

distópica

que

transformou

rapidamente

essa heterotopia virtual em um novo palco para um
imperialismo contemporâneo.
A natureza platônica da internet, das
dos fluxos de informações é degradada
origens físicas. Ela se fundamenta em
fibra óptica que entrecruzam oceanos,
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girando sobre nossa cabeça, servidores abrigados
em edifícios, de Nova York a Nairóbi. Da mesma
forma como o soldado que assassinou Arquimedes
com uma simples espada, uma milícia armada
também poderia assumir o controle do auge do
desenvolvimento da civilização ocidental, nosso
reino platônico. O novo mundo da internet,
abstraído do velho mundo dos átomos concretos,
sonhava com a independência. No entanto, os
Estados e seus aliados se adiantaram para tomar
o controle do nosso novo mundo — controlando suas
bases físicas. (ASSANGE, 2013, p. 26-27)

Justamente por se apresentarem como heterotopias e por
permitirem o tempo todo que a mudança da sintaxe das
coisas reinvente maneiras de se atuar e agir para além
dessas fronteiras limitantes que certas possibilidades
materializadas na internet vêm sendo sistematicamente
atacadas e restringidas. A história foucaultiana dos
espaços é como a história da espacialização do poder
e da inscrição do poder no espaço, de um regime de
poder que se desenvolve a partir do século XVIII e que
Foucault define como biopoder.

O espaço interpretado a partir da leitura foucaultiana
parece ser não um sítio, um pedaço de terra, a porção
de ar que se encontra dentro de um edifício, mas
um conjunto de relações, materializáveis de diversas
formas, em diversas coisas, nas quais se permitem ou
se abrigam relações humanas. “Através dessas obsessões
cheguei ao que é fundamental para mim, as relações
que são possíveis entre o poder e o saber”. (FOUCAULT
apud DEFERT, 2013a, p. 51). É a partir dessa visão
de espaço como o lugar que abriga diversas relações

ideias e
por suas
cabos de
satélites

Telephonic Arm-Wrestling, Norman White e Doug Back, 1986 &
2011. Permitia que concursantes em duas cidades diferentes

que se sustenta a visão do virtual como um espaço que
tem algumas das mesmas virtudes de outros espaços: “A
arquitetura e o urbanismo não se constituem, diz ele,

tirassem um braço, usando sistemas de transmissão de força
motorizados interligados por um link de dados telefônicos.
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um campo isolável: ‘Misturam-se com múltiplas práticas

dar dois passos sem esbarrar em fantasmas
cercados de todo o prestígio lendário. Vivemos
numa paisagem fechada cujos pontos de referência
remetem
sempre
ao
passado.
Certos
ângulos
moventes, certas perspectivas fugazes permitemnos entrever concepções originais do espaço, mas
essa visão permanece parcelar. É preciso procurála nos lugares mágicos dos contos folclóricos
e
dos
textos
surrealistas:
castelos,
muros
intermináveis, barezinhos esquecidos, caverna
do mamute, espelho dos cassinos. Essas imagens
caducas conservam um certo poder de catálise,
mas não se pode usá-las num urbanismo simbólico
sem rejuvenescê-las, sem lhes atribuir um novo
significado. Nossa mente povoada por velhos
arquétipos parece muito atrasada diante das
máquinas aperfeiçoadas. As diversas tentativas de
integração da ciência moderna em novos mitos são
insuficientes. O abstrato tem invadido todas as
artes, em particular a arquitetura de hoje. O
fato plástico em estado puro, sem ligação com os
acontecimentos, inanimados, descansa o olhar e
o arrefece. Alhures encontram-se outras belezas
atomizadas e, cada vez mais distante, a terra das
sínteses prometidas. Todos hesitam entre o passado
que vive no afetivo e o futuro que já nasce morto.
Não prolongaremos as civilizações mecanizadas e
a arquitetura fria que levam, afinal, aos lazeres
maçantes. (IVAIN, 2003, p. 68)

e discursos, mas o espaço é o lugar privilegiado de
compreensão de como o poder opera’”. (Ibidem, p. 51).
Se o espaço é o lugar onde o poder opera, como podemos
negar a esse espaço o lugar virtual onde o poder opera
de maneira nunca vista, tão homogênea, invisível e
onipresente?

ARQUITETURA E SITUACIONISTAS
A carta de Foucault de 2 de março de 1967 deixa
vazar um desapontamento: a arqueologia do olhar
não retivera o olhar do arquiteto. Não, não fora
o livro (As palavras e as coisas) que trouxera
em germe uma concepção do urbanismo, livro do
qual o filósofo esperava a provocação de rupturas
no pensamento. No entanto, estas rupturas foram
suficientemente ruidosas, pelo menos até o ruído
de 68. (DEFERT, 2013, p.38)

Embora o discurso arquitetural e urbano daquele período
tenha se voltado para a dissolução do objeto cidade
como o cerne das relações capitalistas, discursos como

Talvez,

os dos situacionistas sobre a cidade não se traduziram

transformação radical, as heterotopias sejam formas

como programa efetivo para uma prática verdadeiramente

que naturalmente emergem no seio de uma sociedade

revolucionária. Embora os situacionistas buscassem uma

como resultado de suas próprias contradições; diante

relação com a arquitetura que almejava um novo modo

de

de vida, “Sabe-se que no princípio os situacionistas

autorregulação. Espaços outros, lugares de resistência,

pretendiam, no mínimo, construir cidades, o ambiente

fazem com que possamos ir e voltar, nos transformar,

apropriado para o despertar ilimitado de novas paixões”.

nos atualizar. Um processo dialético cuja síntese se

(JACQUES apud DEBORD, 2003, p. 19). Ignorando o olhar

dá não como materialização de um lugar que atenda a

em direção ao negativo — apresentado por Foucault pelas

todas as nossas necessidades, exigências de uma utopia,

heterotopias —, os escritos situacionistas sobre a

mas sim na própria possibilidade de se experienciar o

cidade voltam-se para a utopia.

negativo como uma necessidade vital.

suas

mais

do

que

intempéries,

atender

afloram

a

uma

como

necessidade

uma

maneira

de

de

Todas as cidades são geológicas, e não é possível
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Levantamento de todos os trajetos efetuados durante um ano por uma

uma colagem de 18 recortes do tecido urbano, extraídos de um mapa

estudante de Paris. Publicado por Chombart de Lauwe em Paris et

convencional da cidade de Paris e recolocados, no espaço do novo

l´agglomération parisienne. The Naked City, Guy Debord, 1957. É

mapa. Representam “unidades ambientais”, definidas pela afetividade.
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NEGATIVO E ARTE

HETEROTOPIAS E LIBERDADE

Podemos

aproximar

a

experiência

no

negativo

da

10

Foucault

acredita

que

“Nada

é

funcionalmente

experiência da arte , e posicioná-la também como um

libertador.

A

espaço heterotópico, uma vez que interessa à obra não

a

da

aquilo que se encerra nela própria, mas como ela nos

(FOUCAULT apud DEFERT, 2013a, p. 52). Mas as próprias

transforma.

heterotopias são brechas, fendas abertas na sociedade

e

fechamento

Possuidoras
que

as

de

isola

um
do

sistema
espaço

de

abertura
11

garantia

liberdade
liberdade

é

o
é

que
a

se

deve

própria

exercer,

liberdade”.

circundante ,

para materialização da liberdade. Se não houver a

pode-se afirmar que as chaves para se experienciar

criação, vive-se necessariamente aderindo a formas já

esse tipo de heterotopia não se encontram em suas

existentes, enquanto vincular algum tipo de estrutura

características materiais, que se apresentam diante

a sua liberdade propicia a criação de linguagem, código

de todos, mas no reordenar de sintaxes, combinando

ou de uma heterotopia.

códigos compreendidos por poucos. Obras de arte são
a

Talvez ainda não nos tenha sido possível criar estruturas

qualquer um que as observa. Abrem-se, no entanto,

abertas o suficiente para abrigar a liberdade. Parece

heterotopias

cuja

ilusão

de

abertura

mostra-se

12

somente àqueles que dialogam com seus códigos .

ser isto que nossas heterotopias revelam: a necessidade
de criar pequenas frestas, como exercício de liberdade,

Esse tipo de entrega ao desconhecido possibilitado

mesmo no improvável espaço constituído pelo panóptico

pela experiência no negativo faz parte da experiência

total de vigilância global, como é o caso atual da

heterotópica, e talvez seja justamente a domesticação

internet. As heterotopias da internet fazem o mesmo

de todas as heterotopias pela nossa sociedade ocidental

que as outras heterotopias: materializam utopias e as

que dissolva cada vez mais suas próprias heterotopias.

localizam. Mas as heterotopias das redes se fizeram num

Isso nos faz chegar a mais um princípio da ciência

espaço virtual que vem sendo atacado, uma vez que se

heterotopológica, que afirma ser possível, no curso

privilegia cada vez mais a visão da internet como uma

de sua história, que qualquer sociedade possa “diluir

ferramenta comercial e cada vez menos como um espaço

e fazer desaparecer uma heterotopia que constituíra

vivencialmente habitável. Analisar o espaço da internet

outrora” (FOUCAULT, 2013a, p. 22)

como um espaço onde se vive traria contribuições para
uma sociedade cujas relações de fato dependem desses
espaços, uma vez que toda nossa vida encontra-se hoje

10
Não somente os museus, mencionados por Foucault, mas a própria
obra como heterotopologia.
Este também é um dos princípios definidores das heterotopias.
11
Ezra Pound: “they who are skilled in fire shall read tan
12
the dawn” (“os que dominam o fogo, compreenderão a aurora”). (CAMPOS;
PIGNATARI; CAMPOS, 1975. p. 199)
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espelhada nesse ambiente virtual.

A criptografia, por exemplo, é uma estrutura que
permite a navegação pela internet através de uma

Dataghost 2, Rybn.org, 2016. É uma máquina computacional, recursiva

as antigas técnicas hermenêuticas da Cabala, a Gematria.Fonte:

e cabalística, que questiona a racionalidade dos sistemas de

<http://rybn.org/>

tecnologia. A máquina gera e forma fragmentos de códigos seguindo
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espécie de submarino de invisibilidade, confundindo
a sintaxe do próprio sistema onde opera. Desenvolvida
como algo efetivamente funcional — como uma arma de
guerra — a criptografia é uma estrutura presente tanto
em transações bancárias quanto em correspondências
governamentais, mas é paradoxalmente o que permite

whistleblowers 13 contraporem-se e denunciarem esses
mesmos sistemas.
A utopia é um lugar fora de todos os lugares, mas
um lugar onde eu teria corpo sem corpo, um corpo
que seria belo, límpido, transparente, luminoso,
veloz, colossal na sua potência, infinito na sua
duração,
solto,
invisível,
protegido,
sempre
transfigurado; pode bem ser que a utopia primeira,
a mais inextirpável no coração dos homens, consista
precisamente na utopia de um corpo incorporal.
(FOUCAULT, 2013a, p. 8)

Pensamos que, no exercício de criar brechas de liberdade
que o homem se pôs a aprimorar suas “máquinas virtuais”
como uma forma de libertar-se daquilo que o limita mais
do que tudo: o sistema que o circunda, o biopoder que
se inscreve em seu corpo. Não sendo possível libertarse daquilo que mais o limita, toda virtualidade seria
então uma forma de libertar-se de seu próprio corpo.

13
Whistleblower é o termo que se refere nos dias de hoje a uma
pessoa que expõe qualquer tipo de informação ou atividade considerada
ilegal, não ética ou não correta dentro de uma organização privada ou
pública. O caso mais emblemático é o do ex-agente estadunidense da NSA
(National Security Agency) Edward Snowden, hoje expatriado e vivendo
como exilado na Rússia.
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Será nossa culpa se as redes são ao mesmo tempo reais como a
natureza, narradas como o discurso, coletivas como a sociedade?
Bruno Latour
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1.5. HORIZONTES DA PROXÊMICA: SUPERPOPULAÇÃO SÍGNICA

Estudos

com

animais

fisiológicas

e

apresentam

comportamentais

as

consequências

decorrentes

do

alto

crescimento demográfico, e demonstram que, em si, a
O uso que o homem faz do espaço é uma elaboração complexa

aglomeração não é nem boa nem nociva; o que provoca

que se realiza de formas distintas em diferentes épocas

o colapso populacional é o excesso de estimulação

ou culturas. No relacionamento que estabelece com sua

que

dimensão cultural, o homem e seu ambiente são moldados

relacionamentos

ao mesmo tempo. Pessoas de diferentes culturas falam

que é possível reduzir essas rupturas e o excesso

línguas

de

diferentes,

percebem

coisas

diferentes

e

ocorre

quando

são

rompidas

sociais.

estimulação

de

Foi

diversas

estruturas

observado

formas,

permitindo

tem diante de sua dimensão cultural modela a atividade

aumentar a densidade de uma população de animais e

humana e se transforma em uma espécie de filtro de

manter

dados sensoriais. Esses dados sensoriais que existem

garantir a higiene e fornecer alimento suficiente,

em uma determinada cultura podem ser completamente

sendo então possível empilhar os animais em quantos

inexistentes em outra, fazendo com que uma experiência,

andares

percebida através de um filtro de dados, seja totalmente

megassistemas de arquivamento fazem com que os animais

diferente de uma percebida por meio de outro filtro.

engaiolados tornem-se estúpidos, como consequência da

Todo ambiente cultural que circunda o homem é expressão

privação de uma grande gama de sentidos. Para o autor,

desse processo de filtragem. Em linhas gerais, é disso

nossas cidades estão construindo megassistemas para

que

arquivamento de homens.14

a

proxêmica,

como

foi

desenvolvida

pelo

de

gaiolas

saudáveis

forem

é

mais

também

concentrações

indivíduos

muito

de

habitam mundos diferentes. A experiência que o homem

trata

populacionais

as

altas.

necessário

necessários.

No

Para

apenas

entanto,

antropólogo estadunidense Edward T. Hall:
Poucas pessoas estão a par das conclusões dos
psicólogos transacionais [ ] de que o ser humano
estrutura ativamente, se bem que inconscientemente,
seu mundo visual. Poucas pessoas percebem que a
visão não é passiva, mas ativa; que é de fato uma
transição entre o ser humano e seu ambiente, da qual
ambos participam. (2005, p. 104)

Estudos de antropologia apontados por Hall denotam uma
grande preocupação com o espaço superpopulado das grandes
cidades. A aglomeração de várias culturas distintas,
com pessoas vivendo em lugares por vezes considerados
desumanos, criam tensões, gerando o aumento da taxa de
criminalidade, entre outros desvios de comportamento.
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Imagens do Second Life (de cima pra baixo): Avatares. Uma
mãe em trabalho de parto. Um centro de meditação. Uma cena

A implosão da população mundial com a resultante
concentração em cidades por toda parte está criando
14
A experiência do etólogo John Calhoun (1917-1995) com
ratos brancos da Noruega, a partir da qual é apresentado o termo
“cloaca comportamental”, narra o conjunto de aberrações grosseiras
de comportamento quando animais são submetidos a uma situação de
superpopulação. A cloaca comportamental inclui perturbações na
construção de ninhos, na corte, no comportamento sexual, na reprodução
e na organização social. Ratos submetidos a necropsia revelaram também
graves consequências fisiológicas. Na sua experiência, Calhoun conseguiu
distinguir cinco categorias de machos depois do desenvolvimento da
cloaca: 1. Macho dominante agressivo: de comportamento normal;
2. Machos passivos: evitavam brigas e atividade sexual; 3. Machos
subordinados hiperativos: passavam o tempo todo perseguindo fêmeas; 4.
Machos pansexuais: qualquer parceiro sexual servia; 5. Machos que se
afastavam do convívio social e das relações sexuais. Nas fêmeas foram
também encontrados problemas devido à cloaca, principalmente quanto ao
tratamento das crias e dos ninhos. A preocupação de Hall neste momento
reside na dificuldade dos etólogos sugerirem que estas conclusões se
aplicam aos seres humanos.

de zoofilia. Um jardim. Fonte:Google.
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uma série de cloacas comportamentais14 destrutivas,
mais letais que a bomba atômica. O ser humano se
depara com uma reação em cadeia, sem ter praticamente
nenhum conhecimento da estrutura dos átomos culturais
que a produziram. (HALL, 2005, p. 207)

determinar como percebemos o mundo”. (HALL, 2005, p.

Esses exemplos revelam que praticamente tudo que

exponencial de informações. Logo, há cada vez mais

o homem é e faz está relacionado à experiência que

necessidade de organização desse espaço social virtual

ele tem do espaço, como uma síntese de diversos

culminando na necessidade de criar novos sistemas de

estímulos sensoriais.

visualização de informação e dados. As imagens de

225)
A

internet

relações

se

tornando

sociais

tem

um

espaço

levado-o

a

que

possibilita

uma

aglomeração

visualização estruturam fluxos de informação e nos
O relacionamento do homem com suas extensões
é
simplesmente
uma
continuação
e
uma
forma
especializada do relacionamento de organismos em
geral com seu meio ambiente. Contudo, quando um
órgão ou processo se amplia, a evolução se acelera
a uma velocidade tal que é possível que a extensão
assuma o controle. É isso que vemos nas nossas
cidades e na automação. Era disso que Norbert Wiener
estava falando quando previu perigos no computador,
uma extensão especializada de parte do cérebro
humano. Como as extensões não são sensíveis (e
costumam também ser “burras”), é necessário embutir
mecanismos de feedback nelas (pesquisa) para que
possamos saber o que está acontecendo, em especial
no que diz respeito a extensões que moldam ou formam
o lugar do ambiente natural. (HALL, 2005, p. 234)

mostraram que, de certa maneira, é muito mais fácil
organizar a complexidade de fluxos de informação do que
toda complexidade que existe na natureza. Ferramentas
de visualização de dados como o Google não precisaram
de mais que um par de décadas para organizar nossas
informações na rede, ao passo que erigir a civilização
europeia demandou séculos.

Transpor a ideia de escala proposta por Hall — no
intuito de pensar uma antropologia urbana — para as
comunicações em rede pode contribuir para que possamos

O conjunto de observações e teorias denominado proxêmica
compreende

estudos

sobre

a

psicologia

e

a

natureza

das relações no espaço, reunidos por profissionais de
diversas áreas do conhecimento, que pretendem contribuir
para o entendimento de uma “questão de escala” específica
a cada situação construída no espaço urbano. Diante de
uma necessidade de controles, a compreensão da escala
de

cada

adequadas

fenômeno
baseadas

orienta
em

a

criação

melhores

de

alternativas

avaliações

sobre

compreender melhor as necessidades humanas dentro
desse ambiente específico. Uso aqui a experiência
social

do

pensar

a

homem

na

cidade

experiência

como

social

do

um

paralelo

homem

nas

para

redes,

na intenção de compreender nossas redes menos como
ferramentas de extensão de uma realidade física e
mais como um espelhamento de nossa existência em um
espaço virtual compartilhado15.

as

diversas exigências humanas para uma interação saudável.
“A modelagem de mundos perceptivos é uma função não só
da cultura mas de relacionamento, atividade e emoção.
A cultura penetra no nosso sistema nervoso a ponto de

88

15
Empilhar a maior quantidade de pessoas possível sem considerar
as necessidades humanas em relação ao espaço circundante não seria o
mesmo que privilegiar a visualização de um maior número de textos,
sem considerar as nossas necessidades de aprofundar a compreensão de
contextos, como fez o Twitter se caracterizando como um espaço de 140
caracteres?

How People Like You Spend Their Time , Nathan Yau, 2015, é uma

mede o que as pessoas fizeram durante as últimas 24 horas.

simulação que faz uso de dados de 2015 do American Time Use

Fonte: < https://flowingdata.com/2016/12/06/how-people-likeyou-spend-their-time/ >

Survey, programa contínuo do Bureau of Labor Statistics que
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De espaço representado, as imagens passam a configurar
um “espaço vivido”, onde agimos, nos relacionamos,
resolvemos problemas, tarefas e realizamos os mais
diversos tipos de atividades mediados pelas imagens.
Existimos

hoje

espelhados

em

um

espaço

híbrido

e

conectado por imagens que adquiriram uma nova dimensão,
habitável. “Os desdobramentos dessa inseparabilidade
entre a experiência dos espaços de interação mediados
pelas tecnologias e o entorno material estão entre
as características mais importantes da espacialidade
contemporânea”. (FRAGOSO, 2012,p. 73)
[…] espaços representados pelos meios digitais
comportam representações dos corpos físicos dos
sujeitos (os avatares, que podem ser tão simples
quanto um cursor ou tão complexos quanto um modelo
tridimensional de um corpo humano). A projeção
de presença do corpo no avatar reconfigura a
relação entre o usuário e o espaço representado,
aproximando-o do espaço material e do corpo físico do
sujeito. Em paralelo a isso, a interação social pela
internet herda o sentido de compartilhamento que é
típico da comunicação interpessoal e que configura
uma outra instância de espacialidade encontrada,
por exemplo, nas conversas telefônicas. A diferença
fundamental entre a interação mediada pela internet
e a interação por telefone reside na ausência
de representação de um espaço simbólico onde as
pessoas conversam. Falta à comunicação telefônica
o reconhecimento dos espaços comuns para os quais
os interagentes convergem – na interação social
mediada pela internet, esses espaços de encontro
estão localizados nas interfaces. Circulando pelos
elementos que compõem as interfaces, os avatares
reforçam a impressão de presença e o sentido de
compartilhamento,
expandindo
a
percepção
dos
espaços físico e simbólico de cada sujeito envolvido
na comunicação mediada por computador até os espaços
dos demais. (idem, p. 80)
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1.6.

HORIZONTES

DA

REPRESENTAÇÃO:

SUPERAÇÃO

DA

PERSPECTIVA

compreensão de mundo o pintor se baseia para reproduzir
na tela as formas de seu mundo visual. Os diversos
elementos que compõem esse imaginário representado,
desde o tamanho de cada figura na pintura medieval até a

As transformações na arte espelham as mudanças da

cor utilizada, respondem aos valores de uma organização

percepção humana. “Desde o Cinquecento a arte tece um

social, como a importância religiosa ou social de cada

vínculo incorruptível entre o que se sabe e o que se

figura representada, que, por sua vez, fundamentavam

vê: a partir de então a pintura vem mostrar que se

também a organização da composição pictórica.

vê aquilo que se vê, ou seja, o estado de coisas tal
como a razão cognoscente as apreende”. (CAUQUELIN,

O desenvolvimento da perspectiva como técnica para

2007, p. 83). As transformações no caráter das imagens

representação

estão intimamente ligadas à forma como o homem se

as primeiras formulações matemáticas para o modo de

relaciona com o espaço a seu redor. Para compreender

representação das coisas, excluindo aos poucos certos

como se dá a percepção do espaço contemporâneo, é

valores e conceitos medievais e reforçando outros.

possível se basear na evolução das formas como o homem

A representação do campo visual vai se tornando uma

as representa ou como ele apresenta sua percepção de

prática cada vez mais racional, medida e calculada,

espaço através de obras de arte.

na qual o olhar passa a ser formatado sob um ponto de

do

espaço

tridimensional

estabeleceu

vista fixo e monocular. A partir de então, houve na
Analisando, por exemplo, como os pintores medievais

história uma naturalização da imagem de perspectiva

estruturaram seu mundo visual por meio do desenvolvimento

como

da perspectiva, entramos em contato com os diversos

Suely Fragoso apresenta, a partir das contestações

mundos perceptivos já habitados pelo homem. Percebemos

de Panofsky, as inconsistências da suposta “perfeita

que, até certo momento da história da arte ocidental,

fidedignidade” em relação à nossa percepção de espaço,

anterior ao desenvolvimento da perspectiva, o pintor

que é baseada em dois olhos em movimento e não em uma

não distinguia o campo visual — que é a imagem formada

visão sob um ponto de vista único e fixo como nas

na retina — do mundo visual — que é o que se percebe. O

imagens perspectivadas, para questionar a prevalência

psicólogo James Gibson (1950) demonstra que a percepção

dessa concepção até os dias de hoje.

forma

de

representação

fidedigna

do

espaço.

de espaço é dependente da memória, ou seja, que a
compreensão do que se vê num instante é imbuída de um
passado que sustenta essa compreensão.

As proporções curiosas presentes nas pinturas medievais
caracterizam uma época, e manifestam a partir de qual

92

Panofsky foi provavelmente o primeiro autor a
propor de forma objetiva que a ampla aceitação da
perspectiva central como forma de representação do
espaço deriva sobretudo de sua grande afinidade
com a organização social e o paradigma cultural do
período renascentista. Para ele, o espaço infinito
e homogêneo construído pelas representações em
perspectiva corporificaria a visão antropocêntrica,

De cima pra baixo: Anunciação, Ambrogio Lorenzetti, 1344. Tebaida, Gherardo

Plácido. Fra Filippo Lippi, 1445. Apresentação de Maria no Templo, Paolo

Di Jacopo Starnina, 1410. São Bento ordena a São Mauro que resgate São

Uccello, 1435-1440.A Calúnia de Apeles, Sandro Botticelli, 1495
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uniformizadora e sistematizadora que caracteriza a
cultura ocidental moderna. (FRAGOSO, 2007, p. 109)

Dos

experimentos

como

os

de

Brunelleschi

e

os

perspectógrafos de Dürer derivam o desenvolvimento das
futuras câmeras fotográficas que editam ainda hoje nosso
modo de olhar para a realidade através dos aparelhos.
Essa tendência ao “realismo” caracteriza também
a maior parte da pesquisa e desenvolvimento em
computação gráfica. [ ]. Apesar de não depender
de tecnologias derivadas da câmera obscura, essas
representações também tendem a ser formuladas
conforme o código da perspectiva central. [ ].
Apesar de a enunciação de imagens representando
espaços digitalmente gerados não depender de
tecnologias derivadas da câmera obscura, também
as representações de ambientes virtuais tendem a
ser formuladas conforme o código da perspectiva
central (ainda que numa versão adaptada). Não
por coincidência, a localização do ponto de
vista para enunciação é referida, no jargão
da computação gráfica, como “posicionamento da
câmera virtual”. (Idem, 2001, p. 3)

Compreendemos

como

representação

espacial

apenas

aquelas imagens que reapresentam de alguma forma
a

imagem

perspectivada.

Representando

o

mesmo

funcionamento da câmara obscura, também as novas
tecnologias

de

produção

de

imagem

de

síntese

se

comportam como representações dos mesmos princípios
óticos da câmera obscura. Porém,
A enunciação do espaço virtual na tela do
computador é […] apenas o aspecto mais aparente do
processo de representação do espaço pelos mídias
digitais. A novidade fundamental da computação
gráfica reside justamente na instituição de um
nível de representação anterior e independente do
momento de enunciação, ou seja, a representação
digital antecede a produção da imagem a ser
observada na tela. (FRAGOSO, 2001, p. 4)
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De cima pra baixo: Representação de câmera escura. Perspectógrafo
de Dürer. Representação gráfica do experimento de Brunelleschi.

Em seu livro O espaço em perspectiva, Fragoso entende
a representação perspectivada como grandes arcaísmos.
Apresentando
embasaram

antigos
as

perspectivada

paradigmas

conceituações
até

as

a

científicos

respeito

emergentes

da

que

imagem

geometrias

não

euclidianas, sugere a necessidade de concepções de
espaço e um modelo de representação mais afinado com
o

paradigma

científico

e

cultural

contemporâneo,

vinculado aos novos modos de organização e experiência
social que vivenciamos na atualidade.
O ciberespaço é constituído e habitado por elementos
dimensionalmente diversos, que estabelecem uns
com os outros relações essencialmente dinâmicas
e
mutáveis.
Conseguimos
“navegar”
por
essa
complexidade
com
uma
crescente
desenvoltura,
indicando a emergência de um novo modelo cognitivo.
É possível que nossa familiaridade com o ciberespaço
indique e favoreça formas multidimensionais de
percepção e pensamento afinadas com as noções de
complexidade. (FRAGOSO, 2001, p. 8)

A

incidência

cultural

da

teleinformática,

como

analisada por Jean-Louis Weissberg, designa um híbrido
de território/rede. Para o autor, a transmissão da
presença a distância opera matéria semiótica, portanto
questiona a localização geográfica sem a suplantar.
A telepresença nos dá a sensação de equidistância de
todos em relação a todos, e de cada um de nós em
relação a qualquer evento no mundo.16 (MOLES, 1992)
Vivemos em uma sociedade que já incorporou, por meio
do telefone e outros dispositivos de comunicação,
a relação de contato à distância independente da
localização e da mobilidade geográfica de seus
usuários. […] A participação interativa em rede
nos traz, no mínimo, o sentimento de cidadãos do
16
“Telepresence also signifies a feeling of equidistance of
everyone from everyone else, and from each of us to any world event”.
(tradução da autora)

Cinematógrafo dos irmãos Lumiére.Esquema técnico utilizado nas
filmagens do filme Metrópolis, de Fritz Lang.

95

// CAP 1. HORIZONTES

// CAP 1. HORIZONTES

universo, tendo o planeta se tornado um espaço de
referencia do cotidiano. A vida toma um outro ritmo,
assim como a realidade, a cultura e o imaginário
que nos rodeiam: estar presente instantaneamente,
nesse movimento transpor-se virtualmente no espaço
imaginário – campo transformador de potencialidades
e no qual todas as trajetórias são possíveis. Por
meio das redes podemos ir a todas as direções e já
podemos começar a partilhar o espaço virtual com
outros que estão em conexão. (PRADO, 2003, p. 182)

Usando

uma

descoberta

metáfora
de

uma

territorial
tecnologia

para

se

intelectual

referir

à

inédita,

Weissberg define como “colonização mental” a conquista
que estabelece novas maneiras de se cumprir atividades ou
resolver problemas. A partir daí podemos pensar que este
lugar híbrido onde mensagens são encaminhadas, imagens
teletransmitidas, corpos modelados e transmitidos na
telepresença constitui um território “colonizado pelo
universo informacional”. (2013, p. 113)

que, fundamentados na permanência e na funcionalidade
das coisas, estabeleciam, por exemplo, que as cidades
deveriam ser zoneadas em áreas específicas para a
habitação, trabalho, lazer e transporte. Contrariando
os dogmas dos projetos de seus antecessores como Le
Corbusier

e

Walter

Gropius,

a

dupla

estadunidense

Alison e Peter Smithson propunha que a cidade ideal
deveria

combinar

diferentes

atividades

dentro

das

mesmas áreas, com habitações interligadas por ruas
elevadas que incentivariam nos moradores sentimentos
de pertencimento e vizinhança.

Projetos como a Casa do futuro (1956) dos Smithson
eram inspirados pela cultura de massa, no intento
de dar à arquitetura o mesmo grau de instigação de
desejo de um anúncio publicitário. Compreendido por
Hal Foster não apenas como um gesto de prazer, mas

Como consequências dessas transformações, encontrase a renovação da percepção dos usuários das
novas tecnologias de informação em relação às
noções de temporalidade, espacialidade, contato
e materialidade, gerando assim a possibilidade de
novas construções e utopias. […] A partir desses
sistemas de percepção e de deslocamentos conectados,
estamos
redescobrindo
e
reconstruindo
nossas
relações com o mundo, habituando-nos a conviver
de forma crescente com uma enorme quantidade de
dados e interfaces que se distribuem em infinitos
percursos e interconexões. (PRADO, 2010, p. 177)

também de desespero diante da falta de protagonismo
do arquiteto como gerador de novas formas num mundo
invadido pela propaganda, resgatava também a “estética
da obsolescência” proposta pelo futurismo, buscando
inspiração tanto no objeto descartado e na embalagem
pop quanto na plasticidade futurística dos filmes de
ficção científica (FOSTER, 2015, p. 20-24).

Numa abordagem diferente, o distanciamento dos valores
morais

modernistas

pelo

grupo

Archigram

não

se

apresentava como uma aceitação ou ode ao consumo. As

DESENHAR NOVOS HARDWARES

imagens caóticas e complexas do grupo propunham também
leva

uma nova forma de organizar o espaço, que poderia

necessariamente à área de conhecimento da arquitetura.

incorporar diversos efeitos causais não previsíveis

O desenvolvimento do movimento pop nesta área buscava se

e

distanciar dos valores morais da arquitetura moderna,

imagéticas

Pensar
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no

desenho

da

experiência

social

nos

as

vicissitudes

da

vida

enlouquecidas,

cotidiana.
plugadas

às

Construções
redes

De cima para baixo [1]: Casa do futuro, de Alisson e Peter Smithson,

da ideologia pop do casal de arquitetos. [2 em diante] Plug-In

1956. Apresentava inovações futuristas e controle remoto para todos

City, Peter Cook, Archigram, 1964. A Plug-In City não é exatamente

os eletrodomésticos. Pode ser considerada a expressão mais pura

uma cidade, mas uma megaestrutura que, em um desenvolvimento

e
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reticuladas imaginam uma nova arquitetura que admitia

Seus projetos combinavam funções multitarefas e se

a mudança e a imprevisibilidade em seus projetos. O

aproximam

afastamento da valorização da estrutura moderna vai

eletrônicas

em direção ao que Stan Allen admite como “condição

encurtando

de campo”. Mais do que uma configuração formal, a

mobilidade são questões suscitadas por uma arquitetura

condição de campo implica uma arquitetura que admite

que faz convergir a atividade de projetar por modelos

o acaso e a improvisação. “É uma arquitetura que não

arquitetônicos

investe na durabilidade, na estabilidade e na certeza,

atividade

mas deixa espaço para a incerteza do real”. (ALLEN,

sistematização de informações e fluxos.

de

conceitos
propunham,

distâncias.

de

uma

que

as

novas

interligando

Hiperlink,

sistematização

projetar

por

modelos

tecnologias
pessoas

modularidade

urbanística
imagéticos

e
e

à
uma

2013, p. 102)

Os projetos do Archigram eram concebidos mais como
imagem do que como arquitetura e são vislumbres de
uma

transferência

do

controle

formal

do

projeto

arquitetônico e urbanístico do arquiteto para seus
usuários.

Igualmente

interessados

na

linguagem

pop

e influenciados pela nova estética funcionalista de
Buckminster

Fuller,

criava

projetos

irrealizáveis

com megaestruturas inumanas como a Plug-In City, que
propunha uma imensa estrutura na qual as partes poderiam
ser intercambiadas de acordo com a necessidade ou o
desejo de cada um.
Combinando a lógica da pré-fabricação, que poderíamos
qualificar de pragmática, com a postulação de escalas
imensas e programas delirantes, que poderíamos
qualificar de utópica, o Archigram figurou imagens
fantásticas que, embora baseadas na lógica do consumo,
da obsolescência e da descartabilidade, buscavam uma
outra forma de vida, claramente alternativa, nômade
e antissistêmica. Tratava-se, segundo Peter Cook, de
desenhar “um novo hardware para nossa década”. (COOK
apud WISNIK, 2012, p. 138)

Se,

por

um

lado,

esses

projetos

se

afastavam

de

valores e conceitos abstratos modernos, por outro,
voltavam uma atenção maior para o mundo das imagens.
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progressivo, incorporaria — por meio de enormes guindastes —

modulares que se conectam a uma máquina central, que proveria toda

residências,

a infraestrutura necessária.

transportes

e

outros

serviços

essenciais,

cujas

unidades seriam todas portáteis. Propunha uma cidade com unidades
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à visualização
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Criar não é tarefa do artista. Sua tarefa é mudar o valor das coisas.
Yoko Ono
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2.1. EM BUSCA DE FORMAS

A materialização de Móveis teve como ponto de partida
um projeto piloto. Com a finalidade de teste, esse
piloto foi desenvolvido como uma instalação e foi
registrado

em

vídeo,

o

que

desencadeou

diversas

reflexões acerca das possibilidades de transformá-lo
em um projeto “final”. A exploração da instalação, em
meu processo criativo, aconteceu como um desdobramento
de trabalhos realizados em vídeo, a partir do momento
em que reconheci que se encontravam nas questões do
espaço os elementos fundantes para o tipo de imagem que
me interessava e que pretendia desenvolver em trabalhos
artísticos.

Esse

desdobramento

procurava

transpor

certas características do espaço, antes concebido em
vídeo, para o ambiente físico. Os vídeos apresentavam
performances filmadas em diferentes ambientes, eram
tratados em pós-produção através de diversos layers,
que permitiam trabalhar a imagem digital como uma tela
de pintura, atribuindo qualidades pictóricas mais ou
menos realistas à luminosidade do quadro, assim como
fluidez e transparência para as ações registradas.
Regina Johas, em uma passagem de texto curatorial,
descreve um desses trabalhos:
Paisagem Elástica dobra em transparências os
espaços e tempos de um mundo fluido. Sobreposições
e empilhamentos são as ferramentas com que a
artista, ao manipular a imagem, modula o espaço
heterotópico em que se inserem suas personagens.
Aqui a “paisagem-imagem” ganha autonomia em relação
ao seu modelo — o jardim — e questiona a superfície
à qual estava condenada; já não é mais da ordem
da representação. A ideia clássica da janela
é substituída pela interação permanente entre
imagem e modelo, pela possibilidade de penetrar no
interior da imagem que se transforma em lugar ao
ver abandonada a bidimensionalidade à qual estava
condenada. (JOHAS, 2010)
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Frame do registro da performance do projeto piloto Móveis.
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A tomada de consciência em relação às características
inerentes a esse espaço heterotópico (FOUCAULT, 1967)
modulado

pela

imagem

digital

fez

com

que

minhas

atenções se concentrassem cada vez mais na tentativa
de presentificação desses atributos, antes instaurados
na imagem videográfica, em um ambiente físico. Hélio
Oiticica,

referindo-se

a

sua

pintura,

falava

da

percepção do espaço como “elemento totalmente ativo”,
sinalizando este como um momento de ruptura e transição
de suporte (2006, p. 84).

frames do vídeo
Paisagem Elástica, 2010.

frames do vídeo Jardim, 2008.
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Surge, assim, o projeto Móveis, uma performance que

A

acontece

transformação

em

um

espaço

vazio,

sendo

seu

registro

materialização

do

do

Móveis,

projeto

piloto

em

ou

projeto

seja,

a

finalizado

projetado em uma tela de tecido transparente presente

demandava, em primeiro lugar, encontrar objetos com

em

quatro

formas adequadas à composição do ambiente instalativo,

móveis delimita um espaço instalativo. A performance

uma vez que o piloto havia sido feito com mobiliário

é filmada em um estúdio com fundo infinito branco. A

pessoal

imagem projetada na instalação apresenta, portanto, um

caráter

corpo em um espaço aparentemente neutro e desprovido

estéticas que pareciam não dialogar com as questões

de informações.

suscitadas pelo projeto piloto, que remetia a ideias

outro

ambiente,

no

qual

um

conjunto

de

como
1

da

artista,

doméstico

transparência,

que
e

imprimia

apresentava

fluidez,

no

trabalho

um

características

imaterialidade,

corpo

Para o visitante da instalação, a performance projetada

digitalizado, diferentes relações espaciais promovidas

se relaciona com o espaço no qual ele está apenas em um

pelo mundo digital, presença à distância etc.

ponto: o da perspectiva dada pelo projetor. Ao percorrer
a sala, o deslocamento visual causado pela mudança de

Hal Foster, referindo-se à famosa tese Do material

posição configura no espaço diferentes relações da

à

performance com os objetos. Observando esses efeitos

encontrava postulado que a “transparência, transposta

de paralaxe, podem ser criados ambientes imaginários

a partir da fotografia e do cinema, se tornaria um

relativamente

novo meio de relação espacial em geral”. (2015, p.

particulares.

Em

outras

palavras,

arquitetura,

Moholy-Nagy,

ali

se

ambiente do vídeo, que se transmite como um espaço “sem

virtualização de corpos e arquiteturas nas instalações

possibilitado por técnicas de trucagem —

neovanguardista

como

213).

referente”

momento

afirma

quando os dois espaços remotos são justapostos — o do

2

Aquele

de

prenunciou

a

com projeções de filme e vídeo.

e o da videoinstalação — possibilitado por relações
de

transparência

dos

objetos

—

criam-se

relações

transitórias entre a performance e os objetos físicos
que se encontram no ambiente instalativo. Móveis cria,
assim, um locus realizado pela relação entre lugares
geograficamente distintos: o lugar físico e o lugar
virtual.

1
A performance é projetada sobre uma tela de tecido ®Rosco,
totalmente transparente, que rebate a projeção ao mesmo tempo que
transparece o espaço atrás dele.
2
O branco do fundo infinito desaparece na projeção e se torna
totalmente transparente.
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Croqui do projeto piloto Móveis.
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A ações da performance travam relações imaginadas com
aquele mobiliário. O estúdio, no qual a performance
acontece,

contém

diversos

sinais

espaciais

que

demarcam, de maneira invisível para a câmera, medidas
exatamente iguais às do espaço instalativo. O espaço
preenchido pelos móveis no espaço instalativo também
é demarcado no estúdio com sinalizações no chão e
marcações no corpo da performer. Essas demarcações
sinalizam

para

o

corpo

da

performer

a

posição,

altura, largura e profundidade de cada objeto, a fim
de que a performance se desenvolva como uma relação
imaginária com aqueles volumes ausentes no espaço onde
a performance se desenrola. Havia interesse também em
elaborar para este projeto um áudio original que se
relacionasse com as ações da performance, de maneira
a oferecer mais materialidade para a espacialização
daquelas ações virtuais, o que colaboraria para uma
maior noção de fusão entre aqueles dois espaços (o da
performance e o da instalação).

Concluindo, neste projeto, as ações da performance
estariam relacionadas diretamente à forma física dos
objetos presentes no espaço e o áudio estaria atrelado de
alguma maneira à performance. Era necessário encontrar
“forma” para esses objetos, para que, em seguida, eles
fornecessem dados espaciais para o desenvolvimento da
performance e esta, por sua vez, fornecesse dados para
a composição de um material sonoro.
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Frames da instalação do projeto piloto Móveis.
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2.2. POR QUE MÓVEIS?

Talvez estejamos incomodados com o processo de produção
de

mercadorias,

mais

precisamente,

com

a

produção

daquilo que sabemos ser excessivo, supérfluo ou até
mesmo inútil. Em 1843, já estava indicado um desagrado

relações com o corpo, iniciou-se uma busca baseada

em relação aos objetos na publicação de um trabalho,

formalização

de

peças

que

deveriam

nas formas de um mobiliário. Tendo em mente que esses
objetos deveriam ser aqueles com os quais se pretendia
interagir

numa

performance,

esta

formalização

já

possuía de saída alguns pré-requisitos: esses objetos
serviriam como “disparadores” ou deveriam desafiar a
performance, ao mesmo tempo que deveriam trazer a
ideia de estruturas e equipamentos que suportem ou

por Grandville, feito sobre o texto de Forgues Pequenas
Tokujin Yoshioka, 201

a

The Invisible Light armchair

travar

Para

misérias da vida humana, no qual ilustrações perversas
demonstravam um mal-estar diante de objetos familiares,
como uma bota que não se deixa calçar, uma tampa que não
fecha, revelando uma nova relação do homem com as coisas
industrializadas Na primeira Exposição Universal de
Londres, realizada em 1851, onde objetos mercantilizados

mantenham uma relação espacial coerente com a escala

eram celebrados pela primeira vez, as primeiras reações

humana.

dos artistas e intelectuais foram, em geral, de aversão
e desgosto. Segundo Agambem (2012, p. 75), diante da
exposição, o tipo de interesse reservado à obra de

de pensar sobre todas as coisas banais que nos rodeiam

arte havia sido levado à mercadoria. Baudelaire deixa

cotidianamente. Essas coisas, designadas aqui também

suas impressões em três artigos, nos quais revela que

como objetos, podem ser definidas como tudo aquilo

as novas características da “mercadorização” imprimem

que é modelado pelo homem e media as nossas relações

sobre os objetos o mesmo poder de atração do objeto de

com o ambiente e o espaço em que vivemos e ocupamos.

arte. Diante da intromissão da mercadoria, cujo poder

Mas não se trata, no entanto, de construir como um

de atração se equiparou ao da arte, surge a polêmica

arquiteto ou um desenhista industrial um mobiliário

antiutilitarista da obra de arte, momento crucial que

funcional, e sim de apontar para algumas questões.

define a poesia e a arte como aquilo que tem finalidade

Qual a importância dos objetos que nos rodeiam? Como

em si mesmo.

com a ideia de representação? Ou seja, como lidar com
a ideia de mobiliário sem necessariamente copiar as
formas de um mobiliário? Qual a importância de se criar
novas formas, novos produtos, novos lixos, numa era
pós-industrial, pós-moderna, pós-utópica, pós-tudo?
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escrivaninha modernista,

trabalhar a partir de formas pré-existentes sem lidar

acrílico e aço inoxidável. 1970.

A ideia de construir “móveis” ocorreu também como um modo

Propus-me a pensar na produção de arte e do objeto de
arte tentando conformar um prisma a partir do qual seria
possível conjecturar sobre o que faria sentido produzir
hoje. Em busca desse sentido, passei a investir na
criação de um método que não tivesse apenas a intenção

Rachel Whiteread, Duoporte, 2016
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de gerar mais formas e/ou imagens e/ou objetos. Diante

2.3. ARQUIVO DE IDEIAS

em propor uma forma de criar que se que constituísse
a partir de formas pré-existentes para, diante delas,
retirar algum saber. Por esse motivo, foram coletadas
informações para formar um arquivo e, a partir dele,
realizar uma criação oriunda da “mineração” de dados
existentes nesse arquivo. O que se coloca no panorama
dessas questões, portanto, seria uma maneira de “agir
sobre o presente em função de uma imagem de futuro em vez
de o considerar como uma mera excrescência do passado”.
(BERGER apud MOLES, 1981, p. 7).

Iniciou-se um processo para a formação de um repertório a
partir do qual todas estas formas poderiam ser geradas,
Dominique Coulon et Associes

de um mundo superpopulado de signos e informações pensei

Reestruturação e extensão da piscina, 2014
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ou seja, um arquivo de ideias a ser processadas. A
pesquisa para a composição desse arquivo foi iniciada
utilizando fontes como revistas e sites de arquitetura
e design. Rapidamente, o arquivamento de imagens passou
a se estabelecer no ambiente do computador, e não em
um arquivo físico, devido à facilidade que ele oferece
como ferramenta de arquivamento e porque a internet
é uma fonte muito mais abundante e acessível para
praticamente qualquer tipo de pesquisa.
O computador é um meio híbrido. Ele é capaz de
sustentar diferentes signos de natureza distinta
(som, imagem, animação, vídeo, fotografia, textos ).
E mais, dependendo das interfaces acopladas, ele
traduz seus signos — que são identidades virtuais
— de diferentes maneiras. (LAURENTIZ, 1999, p. 53)

A

primeira

fase

deste

experimento

constituiu-se,

portanto, na criação de um arquivo contendo uma grande
quantidade

de

informações

de

diferentes

naturezas:

imagens em movimento, imagens estáticas, sons e textos.
Foi, portanto, necessário encontrar uma metodologia para
realizar análises visuais e explorar características
dessas diversas fontes de dados. Para isso, foram feitas
representações gráficas com o propósito de encontrar
soluções, informações desejadas, criar e descobrir o
que se pretendia formalizar. Foram encontrados diversos
procedimentos,

que

serão

descritos

adiante,

para

a

criação desse arquivo e para o processamento das ideias
que foram sendo coletadas.

revista “Interior Best
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Selection”, 1984
capa da edição japonesa
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2.4. FICÇÃO CIENTÍFICA

2.5. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Quase como consequência da imaterialidade deste arquivo,

A pesquisa que foi se desenvolvendo em torno do mobiliário

o interesse na pesquisa sobre mobiliário migrou para

de ficção científica acabou gerando outro interesse

o campo cinematográfico, abrindo a possibilidade de

específico: o mobiliário construído com a finalidade

analisar

de

de servir como canal de comunicação. Isso se deu pela

ficção científica acabaram por constituir-se como a

constatação de que esses objetos seriam aqueles que,

também

a

cenografia

de

filmes.

Filmes

fonte mais fértil por muitos motivos.

Primeiro

pelo

fato

desses

filmes

se

desenrolarem

principalmente em ambientes internos — uma vez que grande
parte deles apresenta algum tipo de estação espacial —,
mas também pela necessidade desses ambientes internos
apresentarem muitas características inovadoras, uma vez
que, em sua maioria, são filmes que trazem alguma visão
de futuro. Para a composição de seus cenários, não basta
a utilização de um mobiliário preexistente; é necessário
inventá-lo. Existe no exercício de materialização dos filmes
de ficção científica uma atividade próxima e semelhante
àquilo que se pretendia com o projeto Móveis: a necessidade

O dia em que a Terra parou. Direção: Robert Wise. 1951.
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na cenografia, concentravam-se em estabelecer relações
diretas com o corpo dos atores, propondo maneiras de
interagir e se comunicar à distância. Neste momento,
a pesquisa passou ser composta também pela observação
dos corpos em cenas em que são utilizados canais de
comunicação.

Dando

sequência

ao

processo

de

desenvolvimento

do

projeto, surgiu um interesse pela linguagem utilizada
na

comunicação

por

canais.

A

pesquisa

passou

a

explorar também o conteúdo de falas nas cenas em que
os personagens utilizam ferramentas de comunicação.
Um repertório formado por uma linguagem específica

de dar forma a tudo aquilo que deverá compor um ambiente

empregada nessas situações deveria, então, ser coletado

no qual algumas ações se desenrolam. Outras aproximações

para a composição do material sonoro.

entre esse gênero e a pesquisa foram se revelando ao longo
dos procedimentos, e a escolha de trabalhar com essas
referências foi se revelando cada vez mais pertinente.

Distopias

também

são

assunto

recorrente

na

ficção

científica. Assim, aos poucos, a escolha de trabalhar
com esse gênero foi revelando sua pertinência. A pesquisa
se configura não como justificativa, mas como uma forma
prática de se compreender as escolhas realizadas ao longo
do percurso, enquanto se avança na poética.
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2.6. FORMAÇÃO DE ARQUIVO

roteiros2. Foi feito o download de dezenas de títulos.
Destes,

foram

selecionados,

por

sorteio,

para

o

presente estudo os títulos abaixo:
O processo para a composição do arquivo de filmes de
ficção científica iniciou-se pela escolha de alguns

2001, uma odisseia no espaço (1968), Alta frequência

títulos. Procurei no Google por “melhores filmes de

(2000), Alien (1979), A máquina do tempo (1960), Apollo

ficção científica”. Considerei importante trazer para

13 (1995), Blade Runner (1982), Círculo de fogo (2013),

a composição do arquivo certa diversidade de universos

Cocoon (1985), ET — o extraterrestre (1982), Gattaca

que, supostamente, poderia ser encontrada nesse gênero.

(1997),

Pareceu-me

de

antena (2007), Lunar (2009), O dia em que a Terra parou

descoberta e análise possibilitar uma maior abrangência

(1951), O dia em que a Terra parou (2008), O segredo

e aumentar o leque de referências, por isso busquei não

do abismo (1989), O sinal: frequência do medo (2014),

me restringir aos títulos de meu interesse pessoal e

Sem gravidade...sem cérebro (2014), Solaris (1972),

me desconectar daquilo que estaria, em princípio, mais

Solaris (2001), Stalker (1979), Star Wars: o retorno

relacionado ao meu próprio universo de referências

de Jedi (1983).3

mais

interessante

para

um

processo

Gravidade

(2013),

Interestelar

(2014),

La

estéticas. Obtive como resultado no Google menções de
blogs e sites especializados, escritos por cinéfilos

As informações que interessavam para o projeto neste

ou consumidores de cultura pop, que compuseram uma

momento eram: cenas dos filmes nas quais se visualiza

lista composta por clássicos da ficção científica,

bem o cenário; gestos e movimentação de personagens

raridades e blockbusters.

em situações de comunicação interpessoal que envolvem
canais e circuitos eletrônicos; repertório linguístico
utilizado na comunicação por canais.

Passei a procurar os títulos em sites de distribuição
“pirata”, nos quais é possível realizar o download

120

Ridley Scott. 1982

1
BitTorrent é um protocolo de rede que permite ao utilizador
realizar downloads (descarga) de arquivos, em geral indexados em
websites. Esse protocolo introduziu o conceito de partilhar o que já
foi descarregado, maximizando o desempenho e possibilitando altas taxas
de transferência, mesmo com um enorme número de usuários realizando
descargas (downloads) de um mesmo arquivo simultaneamente. Foi criado
por Bram Cohen em abril de 2001 e teve sua primeira implementação
liberada no dia 2 de julho de 2001. Desde então tem sido alvo de empresas
que lutam em defesa da propriedade intelectual, devido a alegações de
violação de copyright (autoria) de alguns arquivos transmitidos pela
rede. No ano de 2005, o protocolo BitTorrent foi responsável por 35% dos
dados transferidos na internet em todo o mundo. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/BitTorrent>. Acesso em: 5 maio 2016.

Blade Runner. Direção:

de arquivos Torrent1 e também de seus respectivos

2
Neste caso, utilizaram-se documentos denominados como
“transcriptions”. Esses arquivos são compostos não pelo roteiro que é
utilizado pelo diretor do filme, mas somente pelas falas dos personagens,
que são transcritas e traduzidas em diferentes línguas para a composição
de legendas.
3
Infelizmente, mesmo no meio de distribuição ilegal, a
disponibilidade de títulos de produções estadunidenses é muito mais
abundante do que de produções de outros países. Por isso, reconhecemos
que o recorte que foi realizado possui essa limitação.
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ahan / alô / atenção (hello) / até

2.7. FORMAÇÃO DE ARQUIVO PARA PESQUISA DE ÁUDIO

amanhã / base / boa noite / bom dia
/ certo / claro / controle (control)
Como descrito anteriormente, ocorreu a possibilidade

/ como vai? / Compreende? / é você?

de compor um material sonoro relacionado às mensagens

/ entenderam? / entende? / está me

trocadas em canais de comunicação. Nessas situações,

ouvindo? / eu vou indo / gravando (rec)

breves mensagens sem conteúdo asseguram a presença

hein? / hum-hum / mensagem / não é

remota ou a atenção daquele com que se comunica.

mesmo? / não é verdade? / não? / oi /

A

elaborado

olá / olha / okay / ouça / ouviram? /

utilizadas

pois é! / quanto tempo / sem dúvida /

nessas comunicações, composto por um repertório de

sim, sim... / sei... / sinal / tchau /

linguagem fática.

testando / tudo bem? / tudo certo? /

partir

um

dos

repertório

roteiros
de

dos

palavras

filmes
e

foi

frases

tudo / veja bem / vídeo / você está aí?
O método para encontrar essas frases e/ou palavras
se desenvolveu em diferentes etapas. A princípio os
roteiros

dos

filmes

supracitados

foram

arquivados

e, em seguida, suas transcrições foram inseridas no
aplicativo on-line Wordle4, a fim de visualizar todo o
conteúdo dos roteiros. A partir da inserção de textos,
esse software gera imagens compostas pelas palavras
contidas nos textos de origem, sem que haja repetições
e de forma hierarquizada visualmente.

A partir dessas visualizações foram retiradas somente
as

palavras

relacionadas

à

linguagem

fática.

Foi

necessário também assistir a pequenos trechos para
entender o contexto nas quais estavam inseridas as
pequenas frases. Chegamos aos seguintes resultados,

Nuvem

contendo

as

palavras

e

expressões

que se encontram aqui traduzidos:

roteiros analisados Arquivo digital, dimensões

correspondentes à função fática, encontradas nos
variáveis, 2015.

4
Wordle é um aplicativo para gerar nuvens de palavras. As
nuvens dão maior destaque às palavras que aparecem com mais frequência
em um texto. É possível ajustar as nuvens com diferentes fontes, layouts
e esquemas de cores. Disponível em: <http://www.wordle.net/>. Acesso
em: 15 mar. 2015.

Exemplos de visualização das transcrições gerados
pelo software Wordle. Arquivos digitais, dimensões
variáveis, 2015. Filmes utilizados (de cima pra
baixo):
Sem

Interestelar

Cérebro

(2014),

Sem

Gravidade...

(2014), Stalker (1979), E.T. - O

Extraterrestre (1982), Lunar (2009), Apollo 13
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(1995). As transcrições de Stalker foram usadas
na língua inglesa.
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2.8. A POÉTICA DA FUNÇÃO FÁTICA

por

se

tratarem

de

uma

comunicação

cotidiana

e

despretensiosa, essas mensagens são possivelmente as
formas mais recorrentes numa língua e funcionam como
A partir dessas visualizações, foi possível constatar

forma estereotipada de se relacionar superficialmente.

que as falas são compostas por um repertório reduzido

A

e com uma linguagem bastante clichê. Tendo em vista

linguagem, que evidencia uma possível falta do que

a intenção de utilização de estruturas verbais para

dizer, e através de mensagens simples formam círculos

o desenvolvimento de um material sonoro, recorri às

viciosos (“Oi, tudo bem? Tudo, e você?”), nos quais a

observações de Jakobson acerta do problema que é tratado

falta de significado é uma característica marcante. O

fundamentalmente a partir do estudo da poética: o que

conteúdo das perguntas ou respostas não tem importância

é que faz de uma mensagem verbal uma obra de arte?

alguma para além de uma mera interação codificada,

(JAKOBSON, 1973, p. 119)

automatizada e tida como necessária momentaneamente.

A partir da formação desse pequeno léxico, houve a

Iniciei a partir deste ponto uma pesquisa de som através

intenção de pesquisar efeitos de sentido (ou da falta de

da seleção desse léxico simples, pretendendo desenvolver

sentido) desses microtextos, compreendidos a partir das

uma mensagem sonora que fosse semanticamente eficaz no

funções da linguagem como estabelecidas por Jakobson,

sentido de evidenciar tentativas de comunicação não

bem como clichês, entendidos como frases amplamente

efetivadas, encontros que não se concretizam ou não

correntes, expressões idiomáticas fossilizadas e cujo

se tornam mais profundos e intensos devido à limitação

sentido se perdeu devido ao uso excessivo.

do contato interpessoal entre os interlocutores. A

redundância

também

caracteriza

esse

tipo

de

ideia foi criar uma polifonia desses textos, gerando a
A função fática é um recurso de linguagem que serve

partir das vozes mecanizadas do Google uma profusão de

fundamentalmente

supostas mensagens não respondidas.

para

prolongar

ou

interromper

a

comunicação, para verificar se o canal funciona (“Alô,
está me ouvindo?” — “Hm, hm”), para atrair a atenção

As palavras e frases encontradas durante este processo

de um interlocutor ou confirmar atenção continuada. Na

foram

designação de Malinowski (MALINOWSKI apud JAKOBSON,

onde foram “faladas” e gravadas em todas as línguas

1973, p. 126), a função fática pode ser evidenciada

que o site disponibiliza. Desse áudio gravado, foram

por uma troca profusa de formas ritualizadas, por

selecionados somente os trechos em que a pronúncia se

diálogos inteiros cujo único propósito é prolongar

tornava compreensível, assemelhando-se à fala de um

a comunicação. Essa função da linguagem se encontra

robô, ou de um estrangeiro articulando um português com

em textos que estabelecem a continuidade do contato

sotaque. Posteriormente, esses trechos foram remixados,

entre

a fim de gerar uma peça sonora única formada por

124

interlocutores.

Compreendidos

como

clichês,

inseridas

em

português

no

Google

Translate,
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essas falas misturadas aleatoriamente. Como substrato
dessas falas deslocadas, encontramos mensagens que não
expressam vontades ou sentimentos, especificando um
dizer extraído de significados. Essa microestrutura
de textos em forma de remix compõe uma mensagem que,
embora nonsense, pode ser relacionada à macroestrutura
em que estamos inseridos principalmente nas grandes
metrópoles: um mundo corrido onde pessoas se comunicam
muito, mas dizem pouco. O uso das estruturas de clichês
aponta para este paradoxo: uma grande necessidade de
comunicação com a impossibilidade da mesma.

como

tática

descontextualização
as

retira

de

sua

dessas
função

de

metalinguagem,

frases
original,

não

a

respondidas

de

efetivar

a

comunicação, e atribui a esses textos sem novidade ou
originalidade uma possível função poética. A partir
da formulação de Haroldo de Campos, essa tática é aqui
proposta como uma maneira de resgatar um intracódigo
dessas

falas.

Considerado

de

um

ponto

de

vista

linguístico, segundo Haroldo de Campos, intracódigo
trata-se do espaço operatório da função poética de
Jakobson, a função que se volta para a materialidade
do signo, entendendo-se por materialidade, enquanto
dimensão sígnica, tanto a forma de expressão como
a forma do conteúdo (CAMPOS, 1996, p. 31). Seria
esta uma tática que alteraria o “modo de significar,
representar ou encenar” presente em seus contextos
originais, desvencilhando-as de seu uso ordinário,
a

fim

das

de

evidenciar

comunicações

em

características
canais:

a

fundamentais

distância

entre

os

interlocutores ou uma condição solitária do falante.
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Sophia é um robô humanóide desenvolvido pela empresa Hanson Robotics.

Utilizada

https://soundcloud.com/aecarramaschi/moveis
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2.9. FORMAÇÃO DE ARQUIVO PARA PESQUISA DE IMAGENS

2.10. MONTAGENS

Evidentemente, a análise do arquivo poderia ser

O software utilizado foi o ImageJ5, um programa de

realizada a partir dos métodos mais convencionais,

processamento de imagem de código aberto projetado

assistindo a todos os filmes e fazendo reflexões

para imagens multidimensionais científicas. Trata-se

posteriores. No entanto, a estrutura sintática

de um software criado pelo National Institute of Health

temporal

embora

(NIH) para análise e processamento de imagens. A escolha

fundamental para compreensão de suas narrativas,

de trabalhar com um software utilizado na área da

não

curso.

saúde deu-se principalmente pelo fato de ser de domínio

trabalhar,

público, passível de ser adquirido gratuitamente pela

era

Tendo
operar

que

organiza

relevante

em

vista

e

criar

tornava-se

que
tendo

necessário

organizacionais
estrutura

para

a

que

partir

se

essas

a

obras,

pesquisa

em

pretendia

esse

arquivo

criar

outras

como

base,

internet, e que conta com a vantagem de possibilitar a

estratégias

criação de plugins Java, utilizando apenas um editor

alguma

de texto e um compilador Java, ou seja, é um software

possível

que pode ser facilmente expandido e atualizado, o que

pudessem

oferecer

da

serial

qual

retirar saberes, conclusões, ideias.

possibilita também troca de informações e conhecimentos
a respeito de seu uso pela comunidade de usuários. Por

Iniciou-se,

então,

um

processo

de

criação

utilizando ferramentas de visualização de dados.

esses motivos, uma exploração a princípio bastante
descompromissada mostrou-se altamente efetiva.

As visualizações produzidas por essas ferramentas
oferecem um mapeamento de informações em formato

O modelo de visualização por montagem utilizando o

gráfico,

software

ampliando

a

cognição

e

permitindo

o

proporcionou

a

visualização

de

cada

obra

reconhecimento de padrões aparentemente ocultos.

cinematográfica como uma grande imagem composta por

Ajustando parâmetros de visualização, é possível

keyframes. Essas montagens são uma forma de linearização

também inferir ou compreender diferentes coisas

de uma pilha de imagens predeterminadas pelo usuário.

a

Seguindo a lógica da esquerda para a direita, essas

partir

dos

mesmos

elementos

fonte,

o

que

facilita o entendimento e a tomada de decisão

imagens

na busca por um objetivo mais claro.

linearizada como numa linha do tempo. Oferecem uma

representam

a

totalidade

da

narrativa

visão geral de cada filme e permitem que se possa
trecho de Montagem do filme Solaris (2002). Direção Steven Soderbergh.
Arquivo digital, dimensões variáveis, 2015.

olhar, em segundos ou minutos, para todos os elementos
visuais que compõem uma obra cinematográfica.

5
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Disponível em: <http://imagej.net/>. Acesso em: 15 mar. 2015.
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Exemplo de montagem de keyframes pelo software
ImageJ

do

dimensões

filme

Lunar.

variáveis,

2015.

Arquivo
Mais

digital,
montagens

podem ser conferidas no link: http://www.
anaelisacarramaschi.com/moveis-montagens
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montagens,

que

com

a

base

cenografia

na
nos

observação
filmes

dessas

de

ficção

científica formalizam uma invenção espacial apontando
para

tecnologias

possuímos,

e

criando

formas
ideias

de
de

comunicação
utilização

que

para

não
algo

ainda desconhecido, mas que nasce a partir de dados
de

nossa

realidade.

não

apenas

objetos

mas

objetos

que

Apresentam
que

traduzem

possuem

em

sua

cenografia

alguma

utilidade,

vislumbres

de

um

futuro

amplamente compartilhado. Em meio a essa percepção, o
interesse para a construção das peças passou a ser o
delinear de um mobiliário desfuncional, no sentido de
não ter utilidades específicas, mas de utilizar formas
cognoscíveis, conhecidas e preconcebidas do desenho
industrial e aparecer ao observador como objetos dos
filmes

de

sci-fi:

aparentemente

estranhos,

porém

associáveis com algo que já conhecemos ou concebemos
como passíveis de “uso”.

2.11. EMPILHAMENTOS

Explorando

possibilidades

oferecidas

pelo

software

ImageJ para visualização de pilhas de imagens, surgiram
as primeiras experiências com empilhamentos, que são
resultados

de

análises

realizadas

pela

sobreposição

de uma pilha de imagens. Em outras palavras, esses

desta série podem ser conferidos no link: http://www.anaelisacarramaschi.com/moveis-empilhamentos

perceber,

Exemplos da primeira série de empilhamentos. Arquivos digitais, dimensões variáveis, 2015. Realizados com frames dos

Pudemos
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filmes (sentido horário): Lunar e 2001, Uma odisséia no espaço, O dia em que a Terra parou (2008). Mais empilhamentos
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Os primeiros empilhamentos geraram imagens bastante
abstratas, com poucos índices do que seriam as formas
contidas

naqueles

frames.

De

seu

conteúdo

formal

restavam apenas a paleta de cores. Formalmente, aquelas
visualizações

se

“nuvens”,

raras

encontrar

uma

traduziam
formas

maneira

de

por

manchas,

definidas.
fazer

com

Era
que

texturas,
necessário
formas

se

tornassem mais evidentes, visíveis. Esses primeiros
empilhamentos representam também a totalidade de cada
narrativa cinematográfica. Mas, posto que a narrativa
trata-se de algo irrelevante para a pesquisa, absterse dessa lógica na formação das imagens pareceu poder
colaborar com os objetos do experimento. À medida que
o software foi apresentando resultados a partir de uma
determinada coleção de imagens, tornou-se claro que
a seleção de imagens se tratava de um procedimento
crucial para a conquista de resultados visuais úteis à
pesquisa. Então, passei a organizar pastas com imagens
selecionadas

para

obter

melhores

resultados.

Optei

empilhamentos são imagens formadas por análises, que
respondem a diferentes parâmetros ajustados pelo usuário,
da localização de cada pixel e das informações contidas
neles. O que estava buscando com a realização desses
empilhamentos era possibilitar a emergência de formas
que poderiam se repetir pela sobreposição das imagens.
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Exemplos da primeira série de empilhamentos. Arquivos digitais,
dimensões variáveis, 2015. Realizados com frames dos filmes (sentido
horário): Solaris (1972), Lunar e Blade Runner. Mais empilhamentos
podem ser conferidas no link: http://www.anaelisacarramaschi.com/

moveis-empilhamentos

por trabalhar com determinados conjuntos de frames,
determinados

ambientes

dos

filmes,

determinados

enquadramentos, selecionar elementos visuais, fazendo
escolhas e agrupamentos com base nas qualidades formais
daquelas

imagens,

conferindo-lhes

mais

autonomia.

Tornou-se explicita a necessidade de uma investigação
e um estudo mais apurado sobre a seleção das imagens, a
separação por grupos e o empilhamento de um menor número
de frames, para que fosse possível gerar empilhamentos
nos quais emergissem formas mais definidas.
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Exemplos

da

Arquivos

digitais,

segunda

série

de

dimensões

empilhamentos.

variáveis,

2016.

Realizadas com frames dos filmes (sentido horário)
Solaris

Mais

(1972)

e

Alien,

empilhamentos

podem

O

oitavo

ser

passageiro.

conferidas

no

link: http://www.anaelisacarramaschi.com/moveis-

empilhamentos
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Exemplos
dimensões

da

segunda

variáveis,

série
2016.

de

empilhamentos.

Realizadas

com

Arquivos

frames

dos

digitais,

filme

Blade

Runner. Mais empilhamentos podem ser conferidas no link: http://www.

anaelisacarramaschi.com/moveis-empilhamentos
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2.12. DESENVOLVIMENTO DA MAQUETE

Depois de ter realizado uma quantidade significativa
de
que

empilhamentos,

tinha

apresentavam

em

mãos

resultados

algumas

formais

imagens
bastante

satisfatórios. Apesar do alto grau de abstração, ao
olhar para a Espaço zero é possível perceber que se
mantém uma referência de representação espacial. É
perceptível que esta imagem ainda registra índices
da representação em perspectiva, com diversas linhas
de fuga se entrecruzando e trazendo uma noção de

Neste momento, foi identificada também a importância de

profundidade. A presença desses índices nos permite

trabalhar a partir da repetição de formas geométricas,

comparação,

de

formas

apresentamos

orgânicas.
a

Para

visualização

fins

realizada

a partir de trechos retirados do filme Stalker, de
Tarkovisky.
ambientes

É

visível

naturais

que

imagens

impossibilitam

que
a

apresentam

emergência

de

formas definidas; frames que retratam a natureza não
apresentaram resultados satisfatórios.
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inferir

de

sobre

a

existência

de

uma

representação

espacial, ainda que difusa, de diversos elementos que
figuram num dado espaço. Em razão da alta incidência de
linhas e formas geométricas dessa visualização, decidi
iniciar a investigação para uma tridimensionalização
a partir dessa imagem. O próximo passo era, então,
realizar

algum

processo

para

materializar

essas

formas no espaço, fazer com que aquilo que estava
Arquivos digitais, dimensões variáveis, 2016.

detrimento

Montagem e empilhamento realizados com frames do filme Stalker (1972).

em

representado

num

materialidade

no

espaço
espaço

bidimensional

ganhasse

tridimensional.

Propus-me

realizar uma maquete.

Alguns

elementos

momento.

Em

foram

referência

pré-estabelecidos
à

neste

transparências

das

telas, tinha vontade de trabalhar com um material
translúcido,

Móveis

por

poderiam

transparente.

isso

pensei

que

ser

desenvolvidos

Escolhi

acetados

os

objetos

com
de

de

acrílico

diferentes

espessuras, por sua semelhança com o acrílico, e
materiais esponjosos para criar as bases.
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Imprimi Espaço Zero, sobrepus ao acetato e, empunhando
estiletes e tesouras, passei a realizar recortes tendo
como base a imagem escolhida. A partir das linhas
existentes

na

linhas

acetato,

no

imagem,

fui

desenhando

espalhando

esses

e

recortando

recortes

numa

mesa e manipulando suas formas de maneira a produzir
encaixes para formar composições tridimensionalizadas
de superfícies planas.

Mas, ao começar a traçar no acetato todas aquelas
linhas,
pouco

tornou-se

remetiam

claro

àquilo

que
que

aquelas

experiências

causava

interesse

na

imagem de referência. Apesar de, neste momento, ainda
não
os

identificar
elementos

claramente

que

quais

interessavam

eram

exatamente

naquela

imagem,

a

reflexão sobre os possíveis desdobramentos produzidos
a

partir

da

imagem

se

tornariam

essenciais

para

esta compreensão. Os materiais que estavam sendo
empregados — acetatos, estiletes e tesouras — não
ofereciam a precisão necessária para lidar com o
excesso de detalhamento daquela imagem. Deparar-me
com a ideia de uma maquete no sentido tradicional
e

os

materiais

significou

disponíveis

também

para

deparar-me

sua
com

realização
resultados

analógicos e soluções muito distantes do processo
de produção da imagem empregados anteriormente, que
se criou e se materializou por meio de traduções
totalmente digitais.

Espaço zero, arquivo digital, dimensões variáveis (2016). Empilhamento
de frames no filme Solaris (2012). Para melhor visualização: http://

www.anaelisacarramaschi.com/moveis-empilhamentos

À primeira vista, esses pequenos objetos pareceram
estabelecer

um

diálogo

com

o

tipo

formal

realizado

por

manifestações

começo

do

XX.

Os

142

século

de

exploração

artísticas

experimentos

formais

do
que

143

// CAP 2. TOPOS

// CAP 2. TOPOS

levaram,
russo,

por

como

exemplo,
Vladimir

artistas
Tatlin,

do

Naum

construtivismo
Gabo

e

Antoine

Pevsner a produzir relevos e construções geométricas
desafiavam

as

concepções

tradicionais

que

tinham

como modelo, por exemplo, a representação da corte
francesa e a mimetização do ideal de belo da arte
europeia. O construtivismo russo procurava “encontrar
a

essência

social-técnica

da

arte”,

fazendo

do

artista um “produtor de objetos e não mais de ideias
e representações” (ALBERA, 2002, p. 173) simbolizadas
pela pintura de cavalete.

Apesar

de

puramente

geralmente
“abstrata

compreendida
ou

como

geométrica”,

uma

arte

baseada

em

princípios do “funcionalismo” — características que
também podem ser encontradas na pesquisa de Móveis
—,

explorar,

cerca

de

um

século

depois,

formas

e

composições que acabavam por travar mais relações com
as produções daquele momento histórico do que com
o próprio processo que eu estava desenvolvendo não
parecia coerente. Claro que as vanguardas históricas
e

suas

formas

revolucionárias

exerceram

um

papel

proeminente em minha formação artística, e não por
acaso essas soluções formais acabaram por emergir,
afinal, elas dialogam com meu repertório. Mas seguir
adiante com aqueles resultados apontava para algo que,
ao final deste processo, poderia tornar-se anacrônico,
uma

vez

que

destituído

das

mesmas

características

6

ideológicas que foram fundamentais para a arte que se
desenvolveu durante as vanguardas históricas.

Estudos experimentais.
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6
A profunda inclinação política do construtivismo russo, por
exemplo, foi marcada pela crença de que a relação do povo com as formas
revolucionárias produzidas pela cultura inovaria a produção em todos
os campos da vida cotidiana e traria consciência para os trabalhadores
de sua condição alienada, levando, consequentemente, a população à
revolução.
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Embora

entenda
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o

presente

como

um

período

mundo”. (BEUYS apud BORER, 2001, p. 14).8 Seguindo com

carente

de utopias, no qual dialogamos com o desenrolar dos
fatos

sem

grandes

guarda-chuvas

organizacionais,

essa reflexão, o autor afirma que:

9

é
[…] esta perda, feita tanto de esquecimento quanto
de desnorteamento (segundo postulado de reversão)
é o ponto cardeal do seu pensamento: reverso,
porque todo o seu projeto depende de um retorno
necessário a um saber elementar que se perdeu. […]
Durante a profunda crise pessoal que Beuys afirma
ter sofrido na década de 50, ele se deu conta de
que “ninguém entendia o verdadeiro sentido do que
era discutido todo dia, ou seja, a escultura10,
e que ninguém compreendia a constelação de
energias que a escultura punha em jogo […] pra
mim não se tratava unicamente de trabalhar com um
material específico, mas da necessidade de criar
outros conceitos de poder do pensamento, poder
da vontade, poder da sensibilidade”. A partir
de então, Beuys passa a trabalhar com materiais
“pobres”, que formam o seu famoso inventário:
feltro, gordura, animais mortos, cobre, enxofre,
mel sangue, ossos […]. (Ibidem, p. 15)

claro que também não pretendo negar ou negligenciar as

inserem este trabalho, muito pelo contrário, pretendo
também que a reflexão sobre sua produção possibilite
compreender seu contexto. Foi se tornando claro que
o contexto de produção desta pesquisa dialogava com
a existência e com a possibilidade de acesso a uma
superabundância de informação, situação que produz uma
realidade de superpopulação sígnica que aponta para um
excesso de estimulação sensória e para uma sensação
de perda de sentido. Por isso me interessava produzir

síntese do que precisamente como um novo pressuposto
formal. No entanto, ainda era necessário trabalhar
pelo encontro de soluções formais que dessem conta de
refletir a realidade com a qual eu queria dialogar, e
que contivessem em si um manifesto das condições atuais
que possibilitam a materialização de algumas formas em
detrimento de outras.

Encontrei-me em uma situação de retorno ao início,
sem a menor ideia de como resolver a materialização
7

das peças, tábula rasa . Alain Borer afirma que a obra
de Beuys não cessa de denunciar a perda do sentido e
o fenecer dos sentidos. “Os homens de hoje não têm
mais conhecimento da essência das coisas […] e nem
do sentido da vida, ou do sentido das relações com o

Translucent Variation on Spheric Theme, de Naum Gabo, 1937 6.

algo que se apresentasse mais como possibilidade de

Modelo para Monument to the Astronauts, 1966-8.8

condições técnicas, sociais e políticas nas quais se

Beuys precisou encontrar um arsenal de materiais que
fornecesse o acesso à qualidade da reflexão que a ele
interessava. Uma vez que a matéria em estado bruto oferece
matéria para reflexão, Beuys encontrou na qualidade pura
dos materiais uma maneira de propor a reflexão sobre o
material antes da forma. No meu caso, a primeira tentativa
de construção da maquete demonstrou que o processo de
produção dos objetos deveria apresentar algum tipo de
coerência com o processo de produção das imagens, que se
fazia com a manipulação de um banco de dados que partiam
da visualidade para produzir uma visualização. Para mim,
portanto, era necessário encontrar uma maneira de propor
uma reflexão sobre o processo antes da forma.
8
Disponível em:
Acesso em: 12 set. 2016.

<https://www.guggenheim.org/artwork/1382>.

Disponível em: < http://www.tate.org.uk/art/artworks/
gabo-model-for-monument-to-the-astronauts-t02175>. Acesso em: 12

9
7
Tabula rasa. Filos. No empirismo mais radical, estado de
indeterminação completa, de vazio total, que caracteriza a mente antes
de qualquer experiência. (FERREIRA, 1986)
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set. 2016.
Aqui Beuys refere-se aos ateliês de uma escola de arte.
10
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Lembro-me da obra de Kokichi Sugihara, matemático japonês

imagem que deveria ser gerada em função da modelagem

cujos experimentos se tornaram famosos nas redes sociais
através de vídeos que apresentam ilusões ópticas operadas
por elementos escultóricos.

Frame retirado de vídeo de Kokichi Sugihara.12

// CAP 2. TOPOS

das peças, uma imagem intermediária, como as imagens
digitais disponibilizadas pelo matemático em seu site.
Essas imagens intermediárias partiriam da abstração
das imagens de visualização em 2D para a modelagem em
3D dessas peças, que faria a ponte entre a abstração da
imagem virtual e sua tridimensionalização. O ambiente
para

a

tridimensionalização

deveria

ser

capaz

de

responder tecnicamente às qualidades de detalhamento
das imagens digitais que haviam sido geradas até então.

Por mais que os primeiros experimentos com a maquete
não

tenham

foram

apresentado

fundamentais

resultados

para

satisfatórios,

explicitar

a

próxima

etapa do processo. A partir de então ficou clara a
Explorando a maneira como o olho humano percebe as

necessidade de trabalhar com um processo que desse

relações no espaço tridimensional, o matemático realizou

conta de produzir alguma tradução daquelas imagens

uma gama enorme de experimentos que demonstram como o

digitais. Foi quando apontou-se o caminho para a

cérebro interpreta falsamente sensações de profundidade.

continuação deste processo dentro de uma ambiente

11

Seus modelos

de fabricação digital.

são construídos de maneira a evidenciar

13

a dificuldade do cérebro em compreender o formato de

específicos.12

Foi quando, “nas contingências próprias da navegação
nas

redes,

quando

procuramos

uma

informação

e

encontramos outra, inesperada e benfazeja” (SANTAELLA,
2016, p. 243), algo pareceu mais claro. O manuseio dos
objetos planificados de Kokichi Sugihara dimensionou
a necessidade de uma nova etapa: a da criação de uma
11
No site de Sugihara, é possível fazer o download de alguns dos
seus modelos que foram planificados para a elaboração em papel.
12
Disponível
em:
<http://home.mims.meiji.ac.jp/~sugihara/
Welcomee.html>. Acesso em: 8 fev. 2017.
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Frame retirado de vídeo de Kokichi Sugihara.13

certos objetos quando observados a partir de ângulos

Disponível
em:
<http://home.mims.meiji.ac.jp/~sugihara/
Welcomee.html>. Acesso em: 8 fev. 2017.

13
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A possibilidade de uma maior coerência para com o

possível discutir as etapas da pesquisa, a fim de

escolhido o desenvolvimento de um ambiente de trabalho
que contemplasse uma proposta híbrida para produção do
objeto artístico. Essa produção hibridiza a criação
via operações de criação eletrônica e computadorizada,
a partir do qual é gerada uma grande quantidade de
imagens, que é seguida pela necessidade de montagem
e

edição

não

computadorizada,

para

que

haja

uma

seleção mais objetiva dos resultados que interessam à
pesquisa num sentido crítico. O desenvolvimento desse
ambiente de produção híbrido apresentou dois desafios.
O primeiro relacionado ao desenvolvimento da parte
gráfica, apresentada pelas imagens de visualização,
a partir do qual foi proposto um segundo desafio,
relacionado ao desenvolvimento da parte física, que
deveria então ser apresentada como uma maquete.

Escultura de Kokichi Sugihara impressa em fabricação digital.

processo assim se apresentou. Desde o princípio, havia

Peça de Kokichi Sugihara disponível para handcraft.15
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encontrar uma solução que se mostrasse mais coerente
para a materialização da maquete.

Um

problema

que

tive

que

aceitar

no

decorrer

da

pesquisa foi a impossibilidade de dominar a linguagem
de

softwares

necessários

ao

processo

com

tamanha

rapidez, uma vez que muitos deles possuem uma curva
de aprendizado relativamente longa até que se esteja
familiarizado

com

cada

interface

e

ambiente

de

criação digital. Por isso necessitei também encontrar
os parceiros adequados. Acabei por fazer cursos e
estudar novos softwares e plataformas como Processing,
Arduino, Pure Data, sendo que, por fim, encontrei
soluções efetivas na combinação entre o ImageJ e o
Rhinoceros 3D+Grasshopper. Esses cursos foram feitos
nos FabLabs SP e também no Instituto de Matemática e
Estatística (IME-USP), uma vez que é de suma importância

Desde o início, o software ImageJ foi o ambiente onde

também

encontrei os recursos para a geração de imagens, a

reunir harmonicamente as diferentes interfaces para

partir das quais pretendia realizar objetos, mas no

realização de tarefas, abordando questões relativas às

momento em que houve a necessidade de realização de

interações entre eles.

compreender,

mesmo

que

basicamente,

como

15

uma maquete, ficou claro que era necessário não apenas
uma imagem 2D, como as que estavam sendo geradas pelo

software ImageJ, mas uma imagem que representasse em
3D um objeto final, ficando clara a necessidade de um
processo de prototipagem digital.14

Procurei cursos e espaços onde seria possível entrar em
contato com pessoas familiarizadas com as ferramentas
e

processos

de

fabricação

digital,

com

quem

seria

Disponível
em:
<http://home.mims.meiji.ac.jp/~sugihara/
Welcomee.html>. Acesso em: 8 fev. 2017

14
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Disponível
em:
<http://home.mims.meiji.ac.jp/~sugihara/
Welcomee.html>. Acesso em: 8 fev. 2017
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2.13. FABRICAÇÃO DIGITAL16

medida que foi se desenvolvendo e as dificuldades

O espaço onde passei a conduzir a pesquisa foi o
PortoFabLab, um laboratório multidisciplinar voltado
prioritariamente

ao

desenvolvimento

de

projetos

vinculados à investigação da interface arte e novas
tecnologias. O laboratório procura não se restringir
somente a projetos de fabricação digital, mas também
travar
de

encontros

artes

entre

plásticas

que

as

práticas

tradicionais

são

realizadas

no

Ateliê

Vista geral da entrada do Porto FabLab
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encontradas na materialização da maquete, ponto em que
se verificou a necessidade de desenvolvimento dentro
de um ambiente de fabricação digital. Expus uma síntese
do banco de dados que foi montado e dos experimentos
visuais realizados até então contemplando as fases de
experimentação com os softwares de visualização de
dados e as dificuldades encontradas na construção da
maquete. O desafio colocado para equipe era o mesmo
em que eu me encontrava: estabelecer uma relação de

Experimental, localizado no mesmo edifício, aliando

tradução digital para que as formas daqueles frames

as

pudessem ganhar uma modelação tridimensional.

equipes

de

ambos

os

espaços.

No

PortoFabLab

é

possível realizar projetos, sempre que pré-aprovados e
acompanhados pelas equipes, durante um dia da semana,
quando o laboratório fica aberto ao público, enquanto
os outros dias são dedicados a cursos e workshops
que compõem a programação do Espaço Cultural Porto
Seguro e à produção de projetos internos. Uma das
atividades oferecidas pelo PortoFabLab é a Orientação
de Projetos, no qual a equipe do laboratório não apenas
acompanha, mas orienta os participantes no processo
de materialização de suas ideias, colaborando para
a elaboração e execução de um projeto em todas as
suas fases, a partir de métodos e dispositivos de
fabricação digital. O oferecimento dessa atividade me
motivou a seguir com a pesquisa nesse laboratório.
Apresentei a pesquisa para a equipe do FabLab, as
transformações que o projeto artístico apresentou à
16
Considero importante esclarecer que este subcapítulo e o
seguinte foram construídos na intenção de narrar as atividades e as
descobertas que ocorreram a partir do momento em que passei a conduzir
parte das atividades desta pesquisa no PortoFabLab. Por esse motivo,
atribuo a este texto uma coautoria com a equipe do FabLab, uma vez que
muitas das reflexões aqui produzidas refletem as discussões ocorridas
no laboratório, junto à equipe que compartilhou comigo conhecimentos e
referências teóricas e artísticas.
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Modelo tridimensional
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O artista Gareth Long também materializou formas no

imagem, que vai perdendo a referência à origem
a cada transferência de mídia, explicitando um
caráter alienante que distancia cada vez mais o
espectador do ponto inicial do processo (a cena da
caça). Ainda que a ressonância da imagem da caça
africana possa resistir como uma forma escultural,
a tradução resultante deste processo não apresenta
quase nenhuma conexão estética à sua fonte original.
Trabalhando com a ideia de que o registro em vídeo
de uma caça se apresenta da mesma forma que um
troféu, os “troféus” ali dispostos pelo artista
dissolvem completamente o emblema vitorioso dos

espaço a partir do uso de frames. Depois de uma longa
trajetória

de

trabalho

com

vídeo,

foi

através

da

escultura que o artista encontrou meios para desafiar
as qualidades formais desta técnica. No trabalho Video
Solid, Long trabalhou a partir de um vídeo retirado da
internet que apresenta uma cena de caça africana. Nas
palavras do artista, o trabalho trata-se de

caçadores. (LONG, [2008], tradução da autora)
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Passei a refletir sobre uma característica fundamental
de uma maquete arquitetônica, que é apresentar uma
outra

forma

de

representação

para

dados

espaciais

que foram determinados previamente e detalhadamente
previstos por uma outra forma de representação, a planta
arquitetônica. A maquete arquitetônica se materializa
após

terem

sido

determinados

todos

os

elementos

17

.

formais que ela representa. Mas o que eu pretendia a

Video Solid, de Gareth Long, 2006/2008

[…] um vídeo que é “lido” através de software
personalizado, para, em última instância, ser
transformado em uma escultura de vídeo utilizando
uma impressora 3D de prototipagem rápida. […]. A
instalação é dividida em duas salas. A primeira,
a sala de trabalho, contém a linha de montagem
do objeto: dois monitores, um computador, uma mesa
de trabalho, a impressora e objetos incompletos. O
primeiro monitor mostra o vídeo original, o segundo
monitor mostra o vídeo como processado e convertido
pelo software personalizado e o computador mostra
a tradução ao vivo da moldura em um modelo de
objeto. No final da linha, a impressora constrói
os objetos de gesso, camada por camada. A segunda
sala, a galeria, tem grandes pedestais brancos,
sobre os quais estão dispostos oito frames de vídeo
concluídos, rotulados com um pequeno painel contendo
o número do frame do vídeo original. […]. Os objetos
brancos se assemelham a mapas topográficos, relevos
escultóricos, moldes de gesso, ossos e artefatos
arqueológicos. Mas as imagens contidas dentro dos
objetos são quase indecifráveis. Embora gerado a
partir do vídeo original, a fidelidade à imagem
exibida no monitor está comprometida. O resultado
desse processo, blocos irregulares brancos, são
imagens processadas como esculturas, que apontam
para um momento congelado particular de um frame
de vídeo. Estes blocos são expostos em grandes
bases retangulares que se transformam em pedestais
admitindo àquelas formas um caráter de troféu. A
montagem, no entanto, apresenta uma degradação da

partir das imagens de visualização era exatamente o
oposto; eu procurava uma emergência de formas, e não
determinar formas previamente. Diferente de uma maquete
arquitetônica, na maquete em questão, determinar uma
forma, materializar uma forma específica, não era o
mais importante. O que se pretendia era descobrir uma
forma, ou seja, criar um processo que possibilitasse a
geração dessas formas.17

Disponível em: <http://garethlong.net/videoSolid/videoSolid.
html>. Acesso em: 5 maio 2017.

17
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O contato com pesquisa de Long demonstrou que faltavam

luminância. A ideia foi trazer os pontos mais claros

ainda parâmetros necessários para a tridimensionalização

para frente e os mais escuros para trás, a fim de

a

O

compreender o que emergiria a partir das “linhas”.

consistiu

A primeira modelagem feita no software Grasshopper

partir

interesse

da

imagem

pelo

que

trabalho

estávamos
de

trabalhando.

Gareth

Long

especificamente no fato de o artista ter definido uma

trabalhou

maneira de se produzir e uma metodologia para a geração

da imagem, e por isso se apresentou como uma base

de formas. Percebi que, em meu processo, existia uma

sobre a qual emergem relevos com picos de diferentes

intenção de formalizar coisas no espaço, mas não havia

alturas,

ainda os parâmetros para determinar a emergência dessas

constituir-se-ia em um objeto bastante semelhante

formas. Para a materialização dos blocos brancos, Long

aos relevos de Gareth Long.

com

todas

revelando

as

uma

referências

modelagem

de

que,

luminância

impressa,

desenvolveu um software que estabeleceu uma tradução
da relação de luminância da imagem para volumes de um

No entanto, é possível fazer uma leitura de Espaço

relevo. Essa tradução correspondente à luminosidade de

Zero interpretando os pontos escuros como “fundo” e os

um ponto, a uma posição num espaço tridimensional, de

pontos claros como “figura”. Pareceu-me mais adequado,

maneira que o formato desse volume responda às áreas
claras e escuras de uma imagem. As áreas mais claras
da imagem determinam os pontos mais altos deste relevo,
construindo picos, e as áreas mais escuras são levadas
a

pontos

mais

baixos,

construindo

vales.

A

figura

final torna-se uma superfície composta por saliências
e reentrâncias semelhantes a um relevo terrestre. A
matéria utilizada para a impressão, o gesso, também
evidencia esta semelhança. A forma final do trabalho
de Gareth Long não permite uma compreensão exata de

utilizados

na

construção

das

formas

se

mostram

de

maneira clara; por mais que não se torne claro o que
é referenciado por aquela forma, a forma se torna
clara por causa do parâmetro. O parâmetro, portanto,
possibilita compreender a forma.

A

partir

primeira

dessa

referência,

possibilidade

de

foi

proposta

visualização

de

uma
uma

tridimensionalização, utilizando também o parâmetro de
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Modelagem realizada no Rhinoceros 3D.

sua aparência, mas evidencia o processo. Os parâmetros
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mas

que não interessaria tridimensionalizar uma ideia de

perspectiva.

“fundo”, e com isso nos sobraria, como forma, apenas as

achatadas são impressas como

áreas mais claras. Ignorar uma escala de tons escuros

um desenho sobre um conjunto

construiria uma espécie de seleção daquilo que, ao

de

olhar a imagem, interpretamos como figura. Trabalhando

transparente.

num espaço tridimensional, trazer essas linhas mais

ocorre ao observar a obra a

luminosas pra frente e as menos luminosas pra trás

partir de um ângulo de 45 graus,

também seria uma maneira de interpretar a “distância”
entre essas formas. A partir desta primeira modulação,
foi necessário afinar o que era preciso ignorar para
tridimensionalizar apenas o que aparece na imagem que
nos remete às formas de objetos no espaço.

A

obra

Anamórfico,

de

Angelo

Venosa,

opera

uma

investigação semelhante. Observando a partir de um
determinado ângulo superfícies transparentes nas quais
existe

um

Anamórfico, de Angelo Venosa, 2012.18

portanto, ignorar uma escala de tons escuros, uma vez

a

uma

Essas

superfícies

de
A

de

camadas

acrílico

anamorfose

tridimensionalidade

do

crânio.

Passei

a

explorar

possibilidades
modulação

em

algumas

para
3D

a

dentro

do

ImageJ e cheguei às primeiras
modulações tridimensionais de Espaço Zero. O necessário
para

as

minhas

visualizações

tridimensionais

era

produzir uma maneira de remontar a tridimensionalidade
daqueles frames.

uma imagem de maneira

artista

relação

18

visualizar

tridimensional.

uma

no qual é possível remontar

desenho,

podemos

cria

O

realizou

ressonância

Verificando

do

no

software

funcionalidades
ImageJ,

de

encontrei

visualização
em

alguns

em

3D

plugins

a

possibilidade de fazer diversas análises tridimensionais.

seccionando-o

Fiji is just ImageJ é um pacote de processamento de

diversas
as

em

camadas

transformou

lâminas

de

Algumas

lâminas

e
em

grafismos.
foram

agrupadas em um menor
número
formando
que
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de

camadas,

um

achata

a

desenho
imagem,

Anamórfico, de Angelo Venosa, 2012.18

crânio de um pássaro,

imagem — uma distribuição Batteries Included do ImageJ,
que oferece uma documentação abrangente e agrupa muitos
plugins que facilitam a análise de imagens científicas19.
É uma ferramenta usada para uma ampla gama de tarefas como

Disponível em: < http://www.angelovenosa.com/obra/anamorfico.
html>. Acesso em: 4 abr. 2017.
19
Definição traduzida pela autora baseada nos sites: <http://
fiji.sc/> e <https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji_>. Acesso em: 29 março.
18

2017.
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contagem de colônias, rastreamento de esperma, medidas

quais o modelo tridimensional encontra-se girando em

de distância e área, e muito mais. Como podemos imaginar,
também pode ser usada para tarefas não científicas.
O

software

possui

um

recurso

de

reconstrução

tridimensional de um conjunto de imagens capturadas
como cortes axiais (coronais ou sagitais) de um volume.
Agrupando o conjunto de imagens e remontando o volume
do objeto capturado através de uma renderização 3D, o
plugin permite a visualização e manipulação do volume
em 360 graus e oferece recursos para diversas análises
desse volume virtual. Com esse recurso é possível
visualizar um modelo de uma cabeça humana, por exemplo,
utilizando imagens de uma tomografia computadorizada.

Fazendo uso dos frames de Espaço Zero como imagens de
uma tomografia, produzi visualizações de um modelo
virtual gráfico em três dimensões. Para apresentar
à equipe do FabLab, preparei arquivos em diferentes
formatos, nos quais foi possível visualizar o modelo
como imagens estáticas e em movimento, em vídeos nos

Visualização por volume de Espaço zero. Para melhor visualização:
http://www.anaelisacarramaschi.com/moveis-volume

// CAP 2. TOPOS

seus próprios eixos, horizontal e vertical.

Levei os experimentos ao laboratório e, discutindo e
manipulando as imagens junto à equipe, descobrimos ser
possível salvar aqueles modelos virtuais em formatos
de arquivo que são utilizados no modelo de produção
automatizada, segundo o fluxo CAD20/CAM21.
A figura abaixo ilustra de uma maneira geral o fluxo
de informação CAD/CAM para a materialização de um
objeto final. Assim sendo, parte-se de um modelo
virtual 3D que ou foi capturado digitalmente, ou foi
modelado em um software 3D, para então se efetuar
a sua materialização na forma final por meio de
diferentes processos. O objeto resultante guarda
as características superficiais externas do modelo
original, podendo sofrer algum tipo de alteração
a depender do material e da técnica definidos. No
âmbito da arte, esse possível ruído deixado pela
máquina é muitas vezes explorado e ressaltado como
uma qualidade ou um acidente que traz consigo um
grau de indeterminação. Os processos de produção
automatizada se subdividem conforme as maneiras de
produção, que podem ser: subtrativo, que abrange
o desbaste de um material por meio de corte ou
20
O design auxiliado por computador (CAD) é o uso de sistemas
informáticos (ou estações de trabalho) para auxiliar na criação,
modificação, análise ou otimização de um projeto. O software de CAD é
usado para aumentar a produtividade do designer, melhorar a qualidade
do projeto, melhorar as comunicações através da documentação e criar um
banco de dados para a fabricação(1). A saída CAD geralmente é na forma
de arquivos eletrônicos para impressão, usinagem ou outras operações
de fabricação. O termo CADD (para Computer Aided Design and Drafting)
também é usado (2). Fontes: (1) NARAYAN, K. Lalit. Computer Aided
Design and Manufacturing. New Delhi: Prentice Hall of India, 2008,
p. 3-4. Disponível em: <https://www.kopykitab.com/ebooks/2016/06/7384/
sample/sample_7384.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2017. (2) DUGGAL, Vijay. Cadd
Primer: A General Guide to Computer Aided Design and Drafting-Cadd,
CAD. Mailmax Pub, 2000. Disponível em: <http://ebooks.bharathuniv.

ac.in/gdlc1/gdlc4/Arts_and_Science_Books/science/
computer_science/
Computers%20and%20Internet/Computer%20Software/CADD%20Primer/Books/
Contents.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2017. Traduções nossas.

21
A manufatura auxiliada por computador (CAM) é um termo
amplamente utilizado na literatura industrial, e tem vários significados.
Aqui, é definido simplesmente como os tipos de automação programável
que são usados principalmente nas atividades de fábrica para ajudar
a produzir produtos. Fonte: U.S. CONGRESS, OFFICE OF TECHNOLOGY
ASSESSMENT. Computerized manufacturing automation. Diane Publishing.
1984, p. 48. Disponível em: <http://govinfo.library.unt.edu/ota/Ota_4/
DATA/1984/8408.PDF>. Acesso em: 8 ago. 2017.
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Visualização por superfície de Espaço zero. Arquivo digital, 2017. Para melhor
visualização: http://www.anaelisacarramaschi.com/moveis-superfície

fresa; aditivo, que compreende diferentes métodos
de adição de camadas em diversos materiais; e o
formativo, que envolve a conformação de material
por meio de calandras e moldes. No campo das artes,
os dois primeiros métodos são os mais populares.
O terceiro método, o formativo, exclusivo para a
produção de extensas áreas fabricadas e moldadas,
como as fachadas orgânicas de prédios e pavilhões,
[são] mais populares na arquitetura e engenharia.
(HENNO, 2016, p. 78-79)

que

polígonos

tratando-se

não

de

têm

profundidade,

impressões

em

3D,

a

portanto,

espessura

de

um objeto é definida pelo volume de um conjunto
fechado de polígonos. Assim, se o modelo apresentar
buracos, mesmo que minúsculos, a impressora não irá
reconhecer

o

objeto

como

um

modelo

sólido.

Isso

decorre geralmente da forma de exportação operada
pelos programas. As pilhas de imagem poderiam ser
exibidas como renderizações de um volume baseadas
em textura, superfícies ou cortes ortogonais. Foi
necessário

experimentar

outra

modelagem

a

partir

dos frames , de forma que fosse gerada esta Base
Mesh. A visualização por superfície foi capaz de
fornecer os dados.

Neste momento, dispúnhamos de um arquivo legível pelas
máquinas, porém, passamos dois dias tentando fazer as
máquinas processarem a imagem. Devido a seu peso e ao nível
de detalhamento daquele modelo tridimensional, percebemos
que seria impossível imprimi-lo ou até mesmo editá-lo
antes de levá-lo à impressão. Os computadores não foram
capazes de processar o arquivo, tampouco as impressoras
de lê-lo. Mostrou-se necessário operar algum processo de

No entanto, por mais que pudéssemos visualizar aquelas
modelagens no ImageJ, concluímos que essas primeiras
modulações não poderiam ser impressas, pois faltavamlhes

informações

classificados

como

para
Base

formar
Mesh22.

polígonos
Devemos

comumente
compreender

22
Base Mesh é uma malha de polígono formada por uma coleção de
vértices, bordas e faces que define a forma de um objeto poliédrico em
gráficos computacionais 3D e modelagens sólidas. As faces geralmente
consistem em triângulos, quadriláteros ou outros polígonos convexos
simples, uma vez que isso simplifica a renderização.
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Fluxo CAD/CAM. (Fonte: HENNO, 2016)

redução, a fim de permitir a manipulação daquele modelo.
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Refletimos também que aquele modelo virtual, que se

cabeça ou adentrar seu interior até que seja possível

informação, também poderia ser melhor explorado. A
imensidade de reentrâncias e cavernas daquele volume
nos trazia uma curiosidade pelo que se apresentava em
seu interior. De alguma maneira, deveria ser possível
navegar por entre aquele volume para conhecer melhor
as formas que possivelmente se encontravam em seu
interior. Passei a conduzir uma pesquisa a respeito
de recursos para esta possível navegação através do

software, com a intenção de produzir, afinal, alguma

visualizar o crânio, por exemplo.

Desta forma, determinando valores para o Threshold,
realizei três relações de redução a partir do bloco
Arquivos digitais, 2017.

apresentava como um grande bloco, uma massa densa de

Visualização da modelagem de Espaço zero.
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inicial para levar ao laboratório. A terceira pôde
ser lida pelas máquinas. Neste momento, encerramos a
modelagem em 3D e iniciamos a materialização do modelo.

Acabei descobrindo uma possibilidade de adentrar o
interior do bloco empregando a ferramenta Threshold, de
maneira a selecionar limites de cores das imagens fonte
a ser processadas pela renderização tridimensional,
buscando

operar

de

maneira

análoga

à

solução

que

abordamos inicialmente, quando pretendíamos alterar
os algoritmos que produziram a primeira modulação no

Grasshopper. Operando ajustes numéricos na ferramenta
de Threshold é possível, por exemplo, fazer análises
mais superficiais de um modelo tridimensional de uma

166

Print-screens de estudos com a ferramenta utilizando imagens científicas.

redução de dados.
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Visualização das três processos de redução de Espaço zero.Para
melhor

visualização:

http://www.anaelisacarramaschi.com/moveis-

reducoes
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MATERIALIZAÇÃO DO MODELO

um “espaço vazio” também pareceu relacionar-se com o
problema da pesquisa, que tratou, desde o princípio, de
materializar uma ideia a partir de formas inexistentes.

O próximo passo era estudar as operações possíveis para
a materialização do modelo 3D, segundo as maneiras de
produção disponíveis no laboratório (substrativo ou

A

fração

do

meio

contaria

com

as

formas

formativo). Contemplamos a possibilidade de fracionar

materializadas por meio de impressão tridimensional

a maquete em três partes, apresentando, assim, três

(3D printing 24), na qual elementos tridimensionais

diferentes relações que produziriam a visualização de

poderiam estar pendurados como um móbile. A última

uma forma no espaço.

fração seria uma junção das anteriores, na qual as

A primeira fração seria realizada através da tecnologia
subtrativa, utilizando uma CNC Router

23

para realizar

cortes em placas de acrílico empilhadas verticalmente,
de

maneira

a

subtrair

as

formas

dos

elementos

presentes na imagem 3D. De um lado da maquete, as
formas

tridimensionais

são

vistas

como

negativo,

como um desenho recortado numa sequência de camadas.
Podem ser visualizadas pela capacidade do cérebro de
preencher o espaço vazio e resolver descontinuidades
no espaço a partir do reconhecimento de padrões dados
pela repetição e pelo empilhamento. A repetição e
o empilhamento foram estratégias empregadas em todo
o processo de diálogo com as imagens do arquivo e
se encontram também presentes na maquete. Pensar que
as formas de Móveis puderam ser materializadas como

23
O roteador CNC (ou o roteador de controle numérico de
computador) é uma máquina de corte controlada por computador relacionada
ao roteador de mão usado para cortar vários materiais duros, como
madeira, compósitos, alumínio, aço, plásticos e espumas. CNC significa
controle numérico de computador. Os roteadores CNC podem executar as
tarefas de muitas máquinas de carpintaria como a serra de painel e
a máquina de perfuração. Eles também podem cortar mortis e tenões.
A automação e a precisão são os principais benefícios do roteador
CNC. (tradução da autora). Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/
CNC_router>. Acesso em: 5 maio 2017.
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Esboços realizados como estudo para a materialização do volume, realizados no laboratório.

formas impressas em 3D estariam encapsuladas pelas
chapas de acrílico, ocupando materialmente todo o
espaço dedicado ao modelo.

Sistematizando, grosseiramente falando, mais ou menos
da forma que a proporção áurea foi sistematizada,
simulações computacionais têm sido utilizadas para
melhorar a qualidade de produtos e projetos e também
para

realizar

design

de

análises

produtos,

por

por

meio

exemplo,

de

softwares

No

sistematizações

computacionais podem gerar cadeiras semelhantes aos
ossos humanos25. De maneira geral, trata-se de soluções
que apresentam a necessidade exata de um material, ou
seja, podemos compreender que o material existente é
“depositado” onde é necessária alguma resistência, e
extraído onde o material não exerce função nenhuma.

Essas geometrias computacionais se consolidam como
24
A impressão tridimensional, ou 3D printing, é baseada na
tecnologia das impressoras a jato de tinta e consiste basicamente em uma
máquina que realiza o depósito de um material por cabeçotes de impressão
sobre uma superfície (bandeja) de trabalho. Encontram-se equipamentos
disponíveis para aplicações domésticas ou profissionais.
A alusão com corpo humano deixa claro que esses princípios
25
advêm de uma pesquisa biológica, e não só matemática.
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aprimora

expressão
as

construtiva

técnicas

contemporânea,

projetuais

e

propicia

que

novos

resultados decorrentes do cruzamento entre diversas
áreas do conhecimento. Os princípios de funcionalidade
dos padrões computacionais, quando aplicados a objetos
arquitetônicos ou no design de produtos, resultam
esteticamente

em

formas

completamente

diferentes

daquelas resultantes dos princípios de funcionalidade
modernista.

Quando

levadas

à

arquitetura

e

à

engenharia, apresentam-se como recursos para uma nova
expressão tectônica, relativa à sociedade digital.

As

formas

geradas

por

otimização

topológica

algoritmos

as

coisa

e

que

formas

orgânicas.

princípios

identifica

necessidades

constroem

naturais,

esses

estruturais
que

Essas

parecem

formas

são

através
de

uma
de

estruturas

apresentam

a

qual ela foi designada.

à

resultados
maioria

que

estéticos

das

apresentam

mimetização
facilmente
de

pessoas,
uma

da

A

uma

capacidade

natureza,

associado

beleza.

também

ideia

a
de

que

uma

parecem

vez
de
é

ideia

belo

na

arte é tradicionalmente associada
à

capacidade

natureza

e

de
o

mimetização

rompimento

da

dessa

tradição se deu apenas a partir das
vanguardas artísticas do século XX.
Trata-se, portanto, de uma concepção
de
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belo

ainda

muito

presente

nos

palatáveis

de

hoje,

evidenciado
arte

fato

pelas

que

pode

ser

exposições

ultrarrealista,

cujas

de

filas

tomam quarteirões, enquanto obras
de

arte

conceitual

controvérsia

ainda

para

o

causam
público

leigo. Portanto, não é à toa que
os

padrões

computacionais,

cujos

princípios são baseados no que é
chamado
ou

de

algoritmos

algoritmos

naturais,

genéticos,

vêm

sendo tão utilizados. Eles atendem
a

muitas

necessidades,

uma

vez

que

proporcionam

funcionalidades como leveza, economia de material,
diminuição de impacto ambiental e apresentam certa

alguma

estrutura material necessária à sustentação para a

Os

dias

Imagem que apresenta cadeira impressa em 3D pelo Zaha Hadid Architects.26

nova

Estudando outras soluções já testadas no laboratório.

uma
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mimetização da natureza.26

Este

foi

definição

um

momento

dos

bastante

propósitos

para

decisivo
a

para

construção

a
da

maquete. O que eu pretendia fazer no desenvolvimento
do projeto Móveis era materializar formas a partir
de um conjunto de dados que compuseram um arquivo.
Para

viabilizar

uma

materialização

que

estivesse

mais atrelada a este arquivo do que aos desejos
subjetivos de quem desenha ou modela algo a partir de
referências ou conceitos, foi proposto um processo
de

tradução

direta

dos

frames

que

compõem

esse

arquivo. Apesar de ter sido necessário fazer uma
redução de dados para viabilizar o protótipo com as
26
A cadeira do Zaha Hadid Architects é praticamente um diagrama
de uma cadeira, e nela é possível visualizar exatamente onde está
concentrada a deposição de material, e assim visualizar a necessidade
dos esforços de sustentação. Foi completamente impressa em 3D em uma
multimaterial. Uma cadeira não precisa ser inteiramente rígida, ela
apresenta rigidez e flexibilidade onde é necessário.
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máquinas disponíveis no laboratório, essa redução
ficou restrita aos dados fornecidos unicamente por
esse arquivo.

Entretanto, para que os elementos ficassem suspensos,
gerando
tempo

algum

criar

tipo

de

milhões

sustentação

de

sem

geometrias

ao

mesmo

desnecessárias

como suporte, teríamos que nos munir de algum outro
princípio

gerador

de

formas,

como

os

descritos

anteriormente. Qualquer solução para a construção de
algum tipo de sustentação dos elementos que estão
flutuando no modelo tridimensional seria, portanto,
uma

adição

ao

processo

de

tradução

em

curso.

A

atividade para viabilizar esta proposta incluiria,
necessariamente,

uma

característica

funcional

para

estas formas no espaço, atributo que não foi buscado
em nenhum outro momento no trabalho; em verdade, a
intenção era desfazer-se das propriedades advindas
das referências que compõem o arquivo. Portanto, se

acréscimo de estruturas que iriam arrastar consigo
um compêndio de ideias e conceitos suficientes para
construir todo um outro trabalho.

Essa parte do protótipo teria, então, como conteúdo
questões

únicas

e

particulares

a

ela

mesma,

abrindo-se para assuntos completamente diferentes e
imprimindo uma outra proposta formal para o trabalho
com suas próprias justificativas. Tornar-se-ia, na
verdade, um outro trabalho, e não mais uma fração.
Ou seja, percebemos que essa proposta poderia vir a

174

Consulta e estudo realizado no laboratório.

tomássemos esse caminho, teríamos como resultado o

Lidando com ajustes, erros e acertos no início das impressões
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ser um próximo trabalho. Decidimos, então, não mais

as cores, de trabalhar com a transparência, de traduzir

fracionar a maquete em três, mas em duas partes.

a informação da cadeira para o filme, do filme para
os frames, de escolher determinados frames, desses

Com

o

início

das

primeiras

impressões,

passei

a

conjuntos

de

frames

para

uma

tradução

algorítmica

fotografar os elementos individualmente e avaliá-los

que produziu uma abstração 2D, desta abstração 2D

diante de seus respectivos modelos 3D, refletindo

para uma modelagem 3D, e da imagem 3D para diferentes

sobre sua autonomia em relação ao modelo inicial

materializações no espaço tridimensional a partir da

da maquete, onde todos os elementos se encontravam

prototipagem

agrupados. Ao mesmo tempo foi se tornando cada vez

previsto no início do projeto. Trata-se de coisas que

mais

dos

foram decididas à medida que fui conhecendo e passando

recortes vazados nas chapas de acrílico como figuras

por diferentes tecnologias. Estes apontamentos finais

vazias num espaço matérico, seccionado, subdividido,

não são apenas novas possibilidades de desdobramentos

contabilizável. Pareceu-me interessante explorar a

formais, mas também indicativos da importância da

capacidade do cérebro de preencher um espaço vazio

tecnologia

a partir de índices dados pelo desenho do recorte e

ambiente da arte.

pertinente

a

proposta

de

visualização

digital.

nos

Nada

processos

disso

de

poderia

produção

ter

sido

dentro

do

pelo sequenciamento de suas formas.
Um

projeto

que

envolve

uma

investigação

de

novas

tecnologias de fabricação digital demanda o encontro de
2.14. CONCLUSÕES PRELIMINARES ACERCA DO PROCESSO DE

soluções adequadas para a materialização de uma ideia.

MATERIALIZAÇÃO DE MÓVEIS

Tornou-se claro nesse processo o quanto uma estrutura
inicial

de

um

projeto

hierarquicamente

organizado

muitas vezes pode ir por água abaixo. Enquanto são
discutidas ideias a respeito de possíveis soluções,

novo exigiu um relato que desse conta do processo de

os propósitos e objetivos do projeto são avaliados,

com

um

ambiente

de

produção

que

é

descoberta, que não se tornasse meramente um manual
técnico, mas que desse conta de abranger todas as
transformações e metamorfoses pelas quais o projeto
passou. Se este relato não fosse produzido, jamais
teria sido possível compreender como, a partir daquelas
ideias iniciais, chegamos às resoluções. Foi preciso,
então, revelar importantes decisões e momentos que
determinaram a escolha de um caminho ou de outro como
sendo o ideal, de apontar todas essas definições, desde

176

Processo de desenvolvimento no software.

bastante

Lidar

reafirmados ou redefinidos. Tratando-se de tecnologias
que englobam diversos conhecimentos e saberes, para
que uma solução seja encontrada é necessário manter o
projeto com uma estrutura abertura o suficiente para que
uma rede de novos saberes possa se infiltrar e, assim,
dar seguimento ao fluxo de resoluções e estratégias, ao
mesmo tempo que é preciso manter fechado o suficiente
para que permaneça coeso. Essa elasticidade faz com
que o planejamento dê lugar à experimentação, e pode
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contraproducente

tentar

exercer

um

É comum encontrarmos artistas que não percebem que

controle total desse fluxo de resoluções, em vista de um

quase noventa e nove por cento de seu trabalho foi

planejamento muito restrito, uma vez que ele poderá minar

realizado pela Sony ou outra grande empresa. Além

a capacidade de outras partes contribuírem efetivamente

de

com seus saberes e colaborarem para o desenvolvimento

artista, existe uma grande pesquisa por trás daquilo

de soluções criativas para um projeto.

que ele está usando como ferramenta, que normalmente

uma

poética

constitutiva

da

subjetividade

do

é bastante sedutora. É muito fácil nos encantarmos
Considerei pertinente a descrição deste processo,

com uma fotografia, com a estética de um vídeo em

porque, no momento em que uma solução foi encontrada,

4K, com tudo que a Canon, a IMAX27 ou outra gigante

materializá-la

embora

nos disponibiliza como tecnologia. Se o artista não

ainda trabalhoso, pois a impressão 3D também envolve

tiver nenhum diálogo com essas tecnologias, acabará

muitos

fazendo

era

ajustes

que

algo

são

quase

mecânico,

empíricos

e

precisam

ser

um

uso

alienado

para

sua

poética,

e

a

testados, embora, neste momento, a criação tenha

pesquisa do artista permanecerá contida na pesquisa

sido dada por finalizada.

da ferramenta, contida nas possibilidades programadas
pela

Portanto,

lado

do

fabricação digital pareceu ser a única maneira de

uma pesquisa que não é nossa, num caminho que tem

imprimir

uma

muito mais chances de se fazer como uma descrição do

vez que se trata de tecnologias que trazem consigo

conhecido, ou seja, como um caminho de reprodução,

muitas resoluções. Se o processo não dialoga com a

e não de criação. Então, em outra ponta, existem

tecnologia, acaba-se operando dentro de possibilidades

artistas que em sua exploração poética acerca do uso de

previamente programadas, realizando reproduções ou

ferramentas tecnológicas chegam a travar a ferramenta.

diluições. Relatar este processo também combate a

A glitch art28, por exemplo, “é um gênero que utiliza a

ideia que se tem vulgarmente de que a tecnologia virá

tecnologia para trabalhar com a computação, corrupção

resolver problemas ou questões que são levantadas na

de dados e erros de transmissão e recepção digitais”.

tentativa de materialização de algo; pelo contrário,

(GAZANA et al., 2013, p. 83). Explorações como essas

ao

uso

das

dessas

processo

do

Quando empregamos uma tecnologia, estamos utilizando

dentro

do

criação

de

novidade

torno

existe

programa; este é o resultado da criação de alguém.

soluções

em

Não

para

encontrar

debruçar-me

ferramenta.

tecnologias

ferramentas,

além dela não resolver, ainda traz consigo outros
problemas. Em verdade, vamos de um problema a outro,
uma vez que toda tecnologia nasce imbuída de uma
grande pesquisa, cujos conteúdos muitas vezes eram
desconhecidos

pelo

contato com ela.

178

pesquisador

antes

do

primeiro

27
Imagem Maximum (IMAX) é um formato de filme criado pela
empresa canadense IMAX Corporation, que tem a capacidade de mostrar
imagens muito maiores em tamanho e resolução do que os sistemas
convencionais de exibição de filmes. Uma tela padrão IMAX tem 22 metros
(72 pés) de largura e 16,1 metros (52,8 pés) de altura, mas podem ser
maiores. Em 2008, IMAX tornou-se o sistema mais largamente usado para
formatos-grandes e apresentações especiais de filmes.
Mais sobre o assunto em: GAZANA, C. et al. Glitch: estética
28
contemporânea visual e sonora do erro. In: Cultura Visual, n. 19, jul.
2013, Salvador: EDUFBA, p. 81-99.
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Resultado
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materialização
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do

modelo

tridimensional

por

corte na laser. As formas do modelo podem ser conferidas como
“negativo”.Chapas de acrílico, 15x30x50cm.
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Primeiros

resultados
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das

impressões

do

modelo

tridimensional em 3D. As formas do modelo podem ser
conferidas como “positivo”, em pequenos conjuntos, a
serem agrupados posteriormente. Dimensões variáveis.
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vão além do uso programado ou correto das ferramentas,

Pareceu

ignoram as regras, demonstram seus limites, subvertem

relatos dos questionamentos envolvidos na criação de

o programa em nome da experimentação, propondo o erro,

Móveis, de modo que seja permitido ao leitor entrar em

o acidente e o acaso como estética. Essas estéticas

contato com os desvios ocorridos ao longo do processo

são depois absorvidas e indicam um outro trabalho

criativo, que foi sendo desenvolvido em paralelo à

para

justificativa

o

programador.

Toda

vez

que

se

trabalha

no

importante,

para

portanto,

o

porquê

abarcar

das

neste

formas

que

texto

foram

limite de uma ferramenta, aponta-se para um futuro

empregadas e materializadas. Foi interessante também

que possa absorver esse desvio. E toda criação é um

perceber que, no momento em que a pesquisa apontou

desvio. Quando o pesquisador força o programa até

para um outro lugar, foi identificado um limite a

um determinado ponto, vai até onde o programa não

partir do qual ficou evidente a justificativa para a

consegue mais responder. Então, o pesquisador cria

solução encontrada.

um

problema

e,

para

ele,

é

interessante

criar

um

problema, e não somente entrar em contato com soluções

As imagens servem como marcadores visuais para aquilo que

já conhecidas e pré-programadas. Para o pesquisador

está sendo dito, uma foto de um livro sendo consultado

é interessante chegar ao limite de uma ideia, levar

demonstra pelo que passamos no laboratório e dialoga

algum programa ao limite daquilo que não se imaginou,

com o que interessa para a pesquisa; demonstra aquilo

porque quem imagina somos nós, e não o programa. O

que foi usado para encontrar soluções. É importante

programa é um conjunto fechado de soluções.

apontar quais foram as questões com as quais estávamos
lidando, os limites do objeto de pesquisa, ou seja,

Para

o

desenvolvimento

de

Móveis

pesquisa

dialogar com as ideias que “encostaram” nesse processo,

para alguns limites. Nas tentativas de materialização

colocando o leitor um pouco dentro do FabLab, onde

de

passamos nosso tempo quebrando a cabeça.

uma

ideia,

foi

necessário

forcei

associar-me

a

a

outras

pessoas, espremendo mais algumas cabeças além da minha,
usar tecnologias acessíveis e disponíveis, explorando

Este caminho, que é evidenciado no projeto logo em

programas e recursos. A partir de uma concepção e de um

seu título, não deveria ser entendido ou tratado

conjunto de referências, foi sendo criado um conjunto de

como a pretensão de se chegar a algo finalizado

possibilidades, extraindo perspectivas para realização

e

de algo imaginado (definido como uma ideia), relacionando

transformação, mutação. Móveis.

estável,

mas

como

possibilidades

em

constante

este algo com dados da realidade (criação do arquivo),
que foram se convertendo em diversas coisas (imagens 2D,
3D, depois soluções tridimensionais), num esforço de
criação que lidou com os limites que foram sendo postos
a partir das tecnologias envolvidas no processo.
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Vistas gerais do Porto FabLab.
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Só me interessa o que não é meu.
Oswald de Andrade

// CAP 3. MAPAS

Na vida interessa o que não é vida
Na morte interessa o que não é morte
Na arte interessa o que não é arte
Na ciência interessa o que não é ciência
Na prosa interessa o que não é prosa
Na poesia interessa o que não é poesia
Na pedra interessa o que não é pedra
No corpo interessa o que não é corpo
Na alma interessa o que não é alma
Na história interessa o que não é história
Na natureza interessa o que não é natureza
No sexo interessa o que não é sexo
( o amor que, de resto, pode ser abominável)
No homem interessa o que não é homem
Na mulher interessa o que não é mulher
No animal interessa o que não é animal
Na arquitetura interessa o que não é arquitetura
Na flor interessa o que não é flor
Em Joyce interessa o que não é Joyce
No concretismo interessa o que não é concretismo
No paradigma interessa o que não é paradigma
No sintagma interessa o que não é sintagma
Em tudo interessa o que não é tudo
No signo interessa o que não é signo
Em nada interessa o que não é nada.
Décio Pignatari
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3.1. A OBRA COMO ÍNDICE DA OBRA

As

possibilidades

de

se

determinado

momento

necessidades

estruturais

materializar

histórico

algo

dialogam

inerentes

aos

num

com

as

materiais

a

que se tem acesso e à disponibilidade tecnológica
desenvolvida para manipulá-los. Para toda forma que se
ergue, ideias, conceitos e técnicas são necessariamente
sustentados, ou as formas simplesmente se desfazem ou
mesmo inexistem.

Um
como

exemplo
o

possível

filme

para

refletir

Interestelar

(2014)

sobre

isso

apresentou

é
uma

solução cientificamente realista para as imagens que
representam o buraco negro Gargântua. Uma equipe de
efeitos visuais, em colaboração com o físico Kip Thorne,
desenvolveu um código para resolver equações para a
propagação de raios de luz através do espaço-tempo
curvo de um buraco negro em rotação e para renderizar
as imagens em qualidade IMAX1. Para dar visualidade para
Gargântua, foi criado um novo processador relativista
(Double

Negative

General

Relativity

—

DnGR)

que

produz imagens convincentes baseadas diretamente nas
equações em uma resolução de 5616 × 4096 pixels. A
visualização de Gargântua responde àquilo que dispomos
hoje técnica e cientificamente como resposta para uma
ideia. Se fosse o caso de dar materialidade (e não
uma visualização) à representação dessa ideia, seriam
exigidas novas pesquisas, outra equipe seria empregada

1
Mais informações sobre isso podem ser encontradas no artigo:
JAMES, O.; TUNZELMANN, E. Von; FRANKLIN, P.; THORNE, K. S. Gravitational
Lensing by Spinning Black Holes in Astrophysics, and in the Movie
Interstellar. Classical and Quantum Gravity, 2015, v. 32, n. 6.
Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0264-9381/32/6/065001>. Acesso
em: 5 mar. 2017.
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e outros conceitos seriam envolvidos. Menciono este

Ao longo do processo foram se tornando claras as decisões

exemplo no intuito de esclarecer o quanto cada momento

que em princípio foram tomadas de modo intuitivo.

e cada tradução operada em Móveis apontou para um

Neste modo de fazer pesquisa, muitas vezes tive que

novo

determinados

me colocar em lugar de risco, onde eu realmente não

conhecimentos, técnicas e viabilidade de desdobramento.

sabia o que estava fazendo, pois estava me abrindo

processo,

para

a

aplicação

de

para possibilidades totalmente novas, ferramentas que
de

não conhecia e para um novo universo de representação

tradução para a materialização de Móveis, que elucidam

e de soluções. Não tinha nenhuma clareza sobre o que

as alternativas encontradas para a emergência de formas

poderia alcançar como resultado, pois estava diante

a partir de um conjunto selecionado de referências e o

de uma ideia que só poderia ser realizada de forma

emprego de determinadas ferramentas. Para a emergência

muito experimental e que exigia movimentos em algumas

dessas

processo

direções. A maior clareza nas resoluções que passaram

traduções

a ser tomadas resultou menos das decisões assertivas

diretas de um conjunto de referências, fazendo uso

tomadas logo de saída que estavam previstas no projeto

de

e mais das decisões que falharam, pois estas exigiam

Até

então

foram

formas,

criativo,

que

diferentes

realizados

foi

diversos

desenvolvido

envolveu

a

tecnologias.

um

processos

novo

realização

Diante

das

de

dificuldades

encontradas, não existiram fracassos, mas um esforço

novas reflexões.

de criação que esbarrou todo momento no limite de um
Levei bastante tempo para entender que (quase) tudo

saber ou de um programa.

que se desenvolveu como resultado formal enquanto
O encontro da pesquisa, portanto, não foi somente um

buscava a materialização de Móveis compõe, em si, um

encontro

que

grande repertório de trabalhos. Que não se tratava

se denominava Móveis, mas o encontro de um processo

de objetivar um único resultado ao final de todo

criativo, que pode ser repetido utilizando diferentes

o

referências

tradução,

obtido, de maneira a discernir o que não interessava,

novas e infinitas possibilidades formais. Em outras

separar aquilo que se relacionava com as questões e

palavras, utilizando esse mesmo processo e as mesmas

propósitos do projeto e avaliar o que deveria servir

ferramentas, o mesmo arquivo ainda dispõe de muitas

como apontamentos para o futuro.

formal

e

para

que

a

irão

materialização

propor,

a

daquilo

cada

processo,

mas

compreender

o

que

estava

sendo

possibilidades de agrupamento de frames, que poderão
ser materializados como novas imagens e novas formas

Praticamente nada que foi envolvido durante o processo

no espaço. Tendo em mãos outro arquivo, inúmeras formas

ou que se configurou como resultado poderia ter sido

poderão ser materializadas. Esse processo dialoga com

planejado a priori. Seleção, tradução e edição foram

a superabundância de imagens e recursos disponíveis e

procedimentos

trocados pela cultura através da internet.

selecionar referências diante de um

196

que

se

repetiram

permanentemente:
grande volume
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resoluções

instalação que os englobava junto a outros elementos,

formais, editar os resultados que interessam, realizar

como a performance em vídeo e a espacialização sonora,

uma nova seleção diante dos resultados de tradução,

para compreender o que de fato nasceu no desenrolar

a partir deles desenvolver novas traduções, editar

desta pesquisa não seria necessário negar a existência

novamente os resultados e assim por diante. De repente,

daquele projeto inicial. Quero dizer que desenvolver

diante desta produção me questionei: “Tudo isso aqui é

uma

para chegar a um trabalho final? Esse trabalho final

momento, e também o desenvolvimento da performance

pode nunca chegar”. Foi então que percebi que, mais

implicaria trazer também muitos outros elementos para

do que apontar para um trabalho finalizado, que era o

uma pesquisa que acabou se expandido muito.

de

possibilidades,

traduzi-las

em

novas

performance

pareceu

menos

importante

neste

objetivo inicial do projeto, seria preciso lidar com
A partir do momento em que passo a lidar com a autonomia

uma ideia que esteve em transformação.

dos resultados produzidos pelo projeto — pois cada
Talvez a ideia de uma obra completa ou finalizada tenha

um materializa de uma maneira os propósitos e ideias

sido superada, já que, ao mesmo tempo que o projeto

contidos no projeto — passo a lidar não mais com o

não se encerra nele mesmo, a partir dele são lançadas

propósito de uma instalação, ou seja, não necessariamente

expectativas para uma continuação. Sob esse ponto de

com a ideia de uma maquete que sofreria posteriormente

vista, Móveis pode ser considerado como a apresentação

uma adaptação de escalas, porque já não se tratava mais

de uma primeira abordagem. Essa primeira abordagem se

de lidar com a obra Móveis conforme estava previsto de

notalibiliza como um momento em que tecnologias são

início. Neste caminho, os objetos que deveriam estar

testadas, fornecem informações e apresentam novidades

submetidos a uma performance ganharam uma autonomia e o

como retorno, e esse retorno transforma o projeto e

desenvolvimento de uma performance perdeu a relevância

altera seu planejamento inicial. Como uma primeira

neste momento, tendo em vista que os recursos utilizados

intervenção

e o tempo despendido dentro do laboratório de fabricação

com

o

processo

de

fabricação

digital,

acabou exigindo uma documentação detalhada, porque foi

digital pareceram mais relevantes.

preciso também compreender o que o embate com essas
tecnologias trouxe para o projeto, e tomar decisões

No

importantes quanto ao caminho ideal. Não se tratou

discussões e conclusões acerca da visão de Móveis menos

apenas de realizar uma ideia e trabalhar a partir de

como uma obra fechada, e mais como uma ideia que permite

coisas pré-concebidas em um projeto, mas construir ao

continuidade e inúmeros desdobramentos, que não está

longo do desenvolvimento do projeto suas definições.

presa a uma estrutura apenas, mas que está contida

embate

com

este

processo

foram

sendo

abertas

num tempo-espaço, ou seja, não pode ser resolvida numa
Mesmo que a princípio os objetos estivessem subordinados

coisa só, mas como aquilo que se mostra possível num

a uma ideia que deveria compreendê-los dentro de uma

dado momento. Um momento no qual é definido um “universo
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de investigação” que envolve assuntos e conceitos, uma

encontra, o tempo todo, num lugar de virtualidade.

tecnologia a ser testada e um ambiente de produção

O projeto que deveria finalizar-se na verdade nunca

para

se realiza, uma vez que guarda sempre sua dimensão

atingir

obtidos

não

determinados
podem

ser

resultados.

ignorados

ou

Os

resultados

tomados

apenas

virtual, como um eterno projetar-se em direção a algo.

como etapas para um produto final, não devem tornar-se

A

ideia

mantém-se

como

projeto

de

algo

que

nunca

mera documentação. A ideia do que é o trabalho ou sua

poderá ser, e que ganha extensão como um para sempre

documentação encontram-se borradas, não se diferenciam,

gerador de possibilidades. A ideia está sempre num

uma vez que se trata de resultados conquistados no

lugar de virtualidade, e a criação sempre num lugar de

investimento de formalização de uma ideia.

descoberta. A criação se dá à medida que são postos
novos resultados. O registro da experiência é o único

“A condição fugaz da maioria dos trabalhos dos anos

acesso à experiência. A obra é o índice de tudo aquilo

1960 transforma a documentação na obra em si.” (BAHIA,

que se constituiu para a existência da obra.

2006, p. 80). A produção artística da época já propunha
a ideia de documentação de uma intenção, de propostas
discursivas

e

conceituais

realizadas

como

ações

e

acontecimentos como obra.

Na impossibilidade de se chegar a uma obra finalizada,
a documentação passa a constituir a própria obra, obra
como índice de um processo, e processo como índice
da obra. A documentação torna-se obra, uma vez que
materializa sua possibilidade de existência e ao mesmo
tempo indicia a ideia que, no limite da materialidade
das coisas, transformou-se em realidade possível. A
obra/documento
que

pôde

se

possui

as

concretizar

características
diante

das

da

ideia

circunstâncias

materiais e tecnológicas de um determinado local e
momento histórico. “A obra é construída como documento
de uma possibilidade de realidade” (Ibidem, p. 81).

A documentação do processo de Móveis dá forma a diversas
obras que não apenas remetem a uma ação do passado,
mas

200

materializam

de

diversas

maneiras

algo

que

se
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Eisenstein propôs a colisão de imagens distintas como
criadora de novas ideias. Do conflito dialético entre imagens
brota a faísca de uma ideia abstrata.
Lucia Santaella
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3.2. REMIX DE IDEIAS

O experimento artístico pretendeu rearranjar ideias
de

comunicação

experimento,
processos

a

coletadas
criação

híbridos

de

como

um

imagens

possibilitados

arquivo.
se

Neste

realiza

pelo

digital

por
e

consolida-se como uma metacriação de imagens a partir
do

processamento

da

grande

variedade

de

imagens

dispostas e trocadas diariamente pela cultura. Segundo
Monica Tavares,
A variação nos sistemas de produção da arte
resultante da utilização de meios digitais
estabelece uma modificação nos processos para a
criação de imagens. Atualmente, diferentes tipos
de imagens coexistem, distinguindo-se por conta
de seus princípios ontológicos de geração de
material. (2015, p. 192)

O experimento teve seu ponto de partida em imagens
facilmente

acessíveis,

mas

procurou,

mais

do

Os processos de semiose no vídeo são os processos de
conexão dos vídeos com outros signos, ou com outras
linguagens, que introjetam no sistema simbólico uma
informação nova, ou uma nova relação de sentidos.
É por meio de uma construção sígnica complexa que
esses processos interconectam o vídeo com múltiplas
ações criativas em um mesmo trabalho de arte,
constituindo, dessa forma, um estado transformado
da arte. (MELLO, 2008, p. 29)

Descaracterizando

imagens

cinematográficas

e

as

deslocando de suas funções originais, o trabalho
opera na cultura digital 2.
No campo da criação contemporânea, é possível
observar […] por meio do processo generalizado
de
digitalização
da
informação,
que,
nessas
experiências híbridas, entre códigos e origens
diversas, a utilização dos meios eletrônicos
pelos artistas não se encontra mais subordinada
eminentemente aos dispositivos tecnológicos, mas
se constitui em uma forma particular de imaginário,
ou o que poderíamos chamar de uma forma de cultura
híbrida, reveladora de uma sensibilidade para além
de seus dispositivos e códigos. (Ibidem, p. 208)

que

meramente munir-se de repertórios comuns, encontrar

Lucia Santaella (2010, p. 156-159) destaca o potencial

uma nova estrutura assimilável, que emergisse de um

estético que as visualizações científicas oferecem.

dado contexto cultural, e a partir de deslocamentos,

Partindo da constatação de que o volume desmedido de

descontextualizações e desfuncionalização das formas

dados trocados na rede implica na necessidade de criar

disponíveis

sistemas de visualização (a Google processa, por dia,

no

imaginário

da

cultura,

gerar

novas

possibilidades imagéticas e críticas.

20 petabytes/1 petabyte = 1024 terabytes), afirma que,
apesar de muitas vezes as imagens geradas como sistema

O trabalho lida com imagens do cinema, mas as opera na
lógica do vídeo. A respeito do vídeo, Machado afirma
tratar-se de “enfrentar um objeto híbrido, fundamentalmente
impuro, de identidades múltiplas, que tende a se dissolver
camaleonicamente em outros objetos ou a incorporar seus
modos de constituição”. (MACHADO, 1996, p. 46).
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de visualização não ser criadas com intencionalidade
2
A cultura digital é compreendida como um estado de experiência
híbrida, na medida em que nela há o constante confronto entre realidades
diferentes, fazendo com que haja a mistura de diferentes naturezas de
linguagens. Esse fenômeno, conhecido como convergência das mídias, diz
respeito aos processos de digitalização da imagem, do som e do texto,
assim como permite a tradução de todo e qualquer meio analógico (como a
fotografia, o cinema e o vídeo) para meios digitais. (MELLO, 2008, p.
199)
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artística, ainda é possível julgá-las enquanto potencial

As

sensório. Em outras palavras, essas imagens são criadas

imagens preexistentes no nosso cotidiano transferem —

com a finalidade de filtrar a grande quantidade de

por meio de processos digitais — o controle formal de

informação para se criar diagramas organizacionais,

peças artísticas, deslocando a função do artista como

mapas mentais ou visuais, a fim de tornar possível o

principal agente construtor de formas e atribuindo a

acesso à grande quantidade de informações e orientar os

ele o papel de desenvolvedor de um programa, de um

usuários da rede, respondendo às constantes mudanças

projeto de criação, no qual ele poderá utilizar os

conforme os dados se modificam na vida real.

mais diversos meios disponíveis pela tecnologia.

bases

de

de

arquivamento

dados

e

recuperação,

tornaram-se

uma

forma

arquivos

essencial

e
de

organização e memória cultural na medida em que podem
ser, de alguma forma, visualizados”. (SANTAELLA, 2010,
p. 157). Mencionando Cristiane Paul, afirma que as
tecnologias

digitais

introduziram

modelos

artísticas

digitais

que

retrabalham

Pintura, fotografia, textos, jornais, pôsteres,
vídeos, cinema, música etc. provêm a matériaprima para a concretização de produtos híbridos,
ou, em outras palavras, da estrutura digital. Esta
matéria-prima, advinda de diversas linguagens
na forma de informação numérica, circula pelas
interfaces, determinando um trânsito fluido de
mensagem, caracterizada por sua condição de pura
imaterialidade.
Nestas
condições,
a
mensagem
se
transmuta
e
pode
ser
materializada
não
necessariamente no mesmo suporte no qual estava
ligada, mas em outros, transcodificado-se em outras
linguagens3. (TAVARES, 2015, p. 197)

Ainda segundo a autora, “sendo a internet um gigantesco
sistema

práticas

dinâmicos

de visualização para a experimentação e pesquisa nos
mais variados campos das ciências. Ressalta, portanto,
que os limiares da estética se encontram expandidos

Este processo de transformação/metamorfose de matérias,

em objetos não necessariamente artísticos e que não

através de processos de tradução que se utilizam de

precisam dos locais de circulação de arte. Santaella

linguagens diversas para a construção de produtos híbridos,

destaca que, desde a publicação de um ensaio sobre a

estão inseridos na cultura do remix, caracterizada por sua

obra de Wagner Garcia (Sky and Life, Sky and Body, Sky

condição imaterial. A utilização de práticas que partem de

and Mind), já se apontava para uma convergência entre

dados pré-existentes para geração de novas formas poderia

a abstração da matemática elevada e a sensorialidade

ser relacionado ao que Julio Plaza concebeu como tradução

visual e sinestésica nas telas dos monitores. Atenta,

intersemiótica, uma “[…] prática crítico-criativa, como

desta forma, para a junção inédita entre a abstração

metacriação, como ação sobre estruturas e eventos, como

do inteligível, no nível mais abstrato da realidade, e

diálogo de signos com um outro nas diferenças, como

a resolução de visualização que se dá no computador.

síntese e re-escritura da história”. (PLAZA, 1985, p.13)

Citando
a

Martín-Barbero,

densidade

simbólica

aponta
da

que,

abstração

ao

hibridizar

numérica

com

Privilegiando a criação de uma nova mensagem
baseada em dados pré-existentes, essas poéticas
operam via traduções intersemióticas, por meio
de alguns procedimentos: incorporando um texto
dentro do outro, transpondo um sistema de
significação para outro e correlacionando series

a

sensorialidade perceptiva, partes opostas do cérebro se
reencontram, e é desse encontro que surgem as imagens
resultantes da visualização de dados.
3
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artísticas (ou até extra-artísticas)4. (TAVARES,
2015, p. 194)

A ideia de cultura como um processo de reinterpretação
e reuso de recursos foi sempre notado e enfatizado por
muitos estudiosos. (IRVINE, 2015, p.16). “A cultura é um
processo complexo de compartilhamento e significação.
Propósitos são cambiados, adotados e adaptados através de
atos de comunicação5”. (LOTMAN apud IRVINE, 2015, p.16).
A opção por não simplesmente produzir novas imagens,
mas sim recodificar uma enorme quantidade de informação
preexistente assume que, em nossa vida ligada às telas,
encontramos

uma

realidade

já

saturada

de

imagens.

Diante deste mundo superpopulado de signos, é exigido
do artista a criação de novas práticas, operações e
processos, pressupondo “a percepção estética como um
processo de compreensão imerso num sistema social e

de

métodos,

estratégias

e

etapas

para

o

projeto

artístico — não ficando aparente em sua forma final
e sendo possível de ser verificados apenas enquanto
processo.

No

decorrer

desse

desenvolvimento,

a

elaboração conceitual funde-se à prática, determinando
o caminho de compreensão das atividades envolvidas.

Para além de apenas integrar-se aos meios tecnológicos,
a

arte

que

utiliza

essas

tecnologias

reflete

as

diversas esferas dessa integração: política, social,
institucional e sensória. As manifestações na arte são
processadas como um meio de questionar, contrapor-se
às visões hegemônicas e pragmáticas dessas tecnologias
quando

aplicadas

às

ciências.

São

empregadas

como

um meio de tratar a complexidade da nossa percepção
espaço-temporal na era do digital.

cultural”. (PLAZA, 1985, p.13)

No

processo

artístico

de

Móveis,

desenvolvimento
diferentes

do

práticas

experimento
e

softwares

são integrados para a visualização de informações e
“mineração” visual de dados, composição de arquivos
de

pesquisa,

remixagem

e

também

para

apresentação

da obra. Nesses desdobramentos, consideramos práticas
como remix e a visualização de dados não apenas como
agentes de uma forma final específica ou de análise
e demonstração de dados, mas como geradoras de um
projeto para a criação. Na construção do projeto,
instrumentos são utilizados como meio e não como fim,
portanto pretendeu-se enfatizá-los enquanto geradores

4
5
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3.3. UTOPIAS E DISTOPIAS

seja algo em permanente transformação, existem épocas
de revolução científica, quando os impulsos criativos
se direcionam para o rompimento de paradigmas, e épocas
palavras

de entressafra, quando o trabalho dos cientistas tende

bastante interligadas no modo de vida ocidental. Existe

a aumentar as especificidades de uma mesma conjuntura.

um consenso de que a ciência leva ao desenvolvimento de

Segundo

novas tecnologias e de que esse processo existe em prol

científica ocorrem quando princípios, normas e regras

do desenvolvimento humano. É comum pensar na ciência

são substituídos, enquanto nos momentos de ciência

e no desenvolvimento tecnológico como pesquisas que

normal trabalha-se seguindo e aprimorando-os.

Ciência,

tecnologia

e

desenvolvimento

são

Thomas

Kuhn,

os

momentos

de

revolução

materializam coisas que virão a nos ajudar e resolver
nossos

problemas.

o

A modelagem dessa realidade alimenta as ideias humanas

desenvolvimento tecnológico esteja em prol de resolver

e é em correspondência com elas que as novas utopias

os

emergem.

problemas

da

De

modo

humanidade.

geral,

Esse

espera-se

processo

que

tem

nos

As

tecnologias

de

comunicação

trouxeram

trazido novas ferramentas, mas cada vez mais percebemos

consigo uma série de utopias. Em relação às gerações

que a tecnologia não só não resolve todos os problemas

anteriores,

do mundo como, pelo contrário, pode agravar alguns.

tecnologias do presente são mais distópicas. Nos dias

considero

que

as

reflexões

sobre

as

de hoje, na segunda metade do século XXI, a sensação de
Depois de termos chegado a um nível de desenvolvimento

comunicação total entre a humanidade é muito grande,

que permite o fornecimento daquilo que é básico para

muito maior do que foi em todos os séculos anteriores.

a

de

Mas, por paradoxal que seja, ocorre aquilo que John

relação

Lennon diz na música Nobody Told Me: “everybody is

sobrevivência

que

este

humana,

básico

temos

representa

hoje

muito

consciência

pouco

em

à tecnologia que possuímos, e que seria facilmente

talking but no one says a word.6”.

acessível a todos se o desenvolvimento tecnológico
tivesse por finalidade o desenvolvimento humano. É

A realidade promovida pelo processo de comunicação em

evidente, portanto, que o vetor desse desenvolvimento

escala global e pelas possibilidades que se abriram

não existe com a finalidade de melhorar nossa qualidade

pelo fato de haver muito mais pessoas se comunicando,

de vida, a qualidade de nossas relações, ou resolver

em maior quantidade e maior velocidade, não relativizou

os problemas do mundo.

barreiras culturais, étnicas ou geográficas nem nos
transformou numa sociedade mais empática como numa

O retrato de uma época é decorrente muitas vezes da

aldeia

implementação

homogeneização

das

tecnologias

daquele

tempo,

cujo

global.

As

tecnologias

sociocultural

não

promoveram

suficiente

uma

para

levar

dizendo

nada”.

advento implica em grandes transformações nos modos de
vida, esculpindo toda uma realidade. Embora a realidade
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6
“Todos estão
(Tradução da autora)

falando,

mas

ninguém

está
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políticas

a

ideais

comuns

de

uma

experiências com as novas tecnologias. Hoje estamos

sociedade mundial, pelo contrário, de maneira geral,

caminhando em direção ao que se retém como “resíduo”

parece que no momento em que barreiras físicas entre as

dessas experiências anteriores. Diante das tecnologias

pessoas puderam ser relativizadas, barreiras virtuais

impregnadas no nosso dia a dia, temos uma geração que

precisaram ser erguidas, e nossa sociedade cingida

vive uma banalização da comunicação, uma estética do

reafirma como nunca a diferença de seus valores em

excesso, do nonsense.

escala global e não mais local.
Temos uma geração que vivenciou a internet como uma
A partir da leitura de Foucault a respeito do espaço,

possibilidade de acesso ao mais sofisticado conhecimento

o que se propõe é que o digital como possibilidade de

na rapidez de um clique. A internet deu visibilidade

vivenciar um espaço virtual dissolve as oposições que são

a uma ideia de abundância e de livre acesso e, por

construídas quando as relações sociais são determinadas

pouco

por espaços que materializam todo tipo de instituições

desses acessos. Mas, logo percebeu-se que a política

sociais. As estruturas que mantinham relações sociais

de distribuição livre de dados informacionais poderia

dentro de espaços fisicamente organizados, nos quais

esbarrar em problemas para governos e empresas. Ao

normas,

são

mesmo tempo que o domínio da navegação por bits e bytes

socialmente partilhados, foram rompidas numa sociedade

promovia todo esse alcance, essas liberdades passaram

que

de

a ser cada vez mais cerceadas. Aaron Swartz7 é símbolo

comunicação, e os códigos sociais que as mantinham

da geração que denuncia o desaparecimento paulatino

como instituições separadas, “‘oposições que admitimos

das possibilidades de uma efetiva comunicação em rede

se

condutas,

relaciona

comportamentos

através

de

novas

e

crenças

plataformas

como inteiramente dadas — por exemplo, entre o espaço
privado e o espaço público, entre o espaço da família
e o espaço social, entre o espaço cultural e o espaço
útil, entre o espaço de lazeres e o espaço de trabalho”
(FOUCAULT, 2013, p. 114), ainda não encontraram uma
nova organização nesse espaço dessacralizado, no qual
a partilha do social se encontra virtualizada.

Este trabalho, em parte, trata dessas questões, filiase mais a uma visão distópica dos problemas que cercam
a tecnologia e as comunicações que a uma visão utópica
admitida nas décadas de 1970 e 80, que refletia com
entusiasmo
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as

novas

possibilidades

promovidas

por

tempo,

forneceu

e

materializou

uma

expansão

7
Aaron Hillel Swartz (Chicago, 8 de novembro de 1986 – Nova
Iorque, 11 de janeiro de 2013) foi um programador estadunidense,
escritor, articulador político e ativista na Internet. Swartz foi
coautor da criação do RSS. Foi um dos fundadores do Reddit e da
organização ativista on-line Demand Progress. Foi também membro do
Centro Experimental de Ética da Universidade Harvard. Em 6 de janeiro
de 2011, Swartz foi preso pelas autoridades federais dos Estados
Unidos, por usar a rede do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
para descarregar sem pagamento grandes volumes de artigos da revista
científica JSTOR, acusado pelo governo dos EUA de crime de invasão de
computadores – sujeito ao cumprimento de até 35 anos de prisão mais
multa de mais de um milhão de dólares – devido ao fato de ter usado
formas não convencionais de acesso ao repositório da revista. Ele já
havia sido processado antes por publicar gratuitamente informações de
domínio público que tinham seu acesso tarifado, logo restrito, mas as
acusações foram retiradas. Swartz era contrário à prática da revista
científica JSTOR por remunerar editoras e não remunerar os autores e
cobrar pelo acesso aos artigos, limitando o acesso para comunidades
acadêmicas. Dois anos depois, na manhã do dia 11 de janeiro de 2013,
Aaron Swartz foi encontrado enforcado no seu apartamento em Crown
Heights, Brooklyn – num aparente suicídio. Após sua morte, a promotoria
federal de Boston retirou as acusações contra ele.
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— a internet — e deixa evidente que, se o acesso

Quando bens intelectuais alcançam o valor de bens

deixa de ser livre e aberto, é por uma imposição de

físicos8, aponta-se para o que Thomas Kuhn define como

um controle externo. Casos como o do Pirate Bay e de

“afrouxamento das regras” que sustentam um paradigma,

desenvolvedores de tecnologias de distribuição como

situação que indica sua sucessão. O cenário demonstra

Napster, Soulseek, Torrent sendo criminalizados e sites

com clareza as necessidades de substituição de um

de grandes depositórios de livre circulação de textos

paradigma de acesso.

e livros como gen.lib.rus, bookzz.org sendo derrubados
são resultados de uma direção comercial da internet.
Logo, os códigos abertos deixam de ser tão abertos e a

web vai aos poucos abandonando seu perfil world wide.

Vivemos hoje um declínio das utopias comunicacionais
e tecnológicas, além de uma descrença e desconfiança
acerca de seu futuro. Fica evidente que é possível
entregar conhecimento a todos, mas em plena era do
conhecimento o acesso é cada vez mais cerceado, pois
vivemos ainda uma mentalidade herdada da dominância da
produção material do século passado.
A lógica econômica do conhecimento é diferente da que
rege a produção física. O produto físico entregue
por uma pessoa deixa de lhe pertencer, enquanto um
conhecimento passado a outra pessoa continua com ela
e pode estimular na outra pessoa visões que gerarão
mais conhecimento e inovações. O conhecimento faz
parte do que chamamos, em economia, de bens “não
rivais”. Em termos gerais, portanto, a sociedade do
conhecimento acomoda-se mal na apropriação privada:
envolve um produto que, quando socializado, se
multiplica. [ ]. Quando um bem é abundante, um grupo
econômico precisa gerar artificialmente a escassez
para captar valor comercial. (DOWBOR, 2017, p. 17)
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O essencial, aqui, é que o conhecimento, uma vez
desenvolvido, é indefinidamente reproduzível, e,
portanto, só se transforma em valor monetário
quando alguém se apropria dele, impedindo que
outros possam ter acesso sem pagar um pedágio
(“direitos”). Para os que tentam controlar o acesso
ao conhecimento, este só adquire valor de venda ao
se criar artificialmente a escassez por meio de leis
e repressão, e não por mecanismos econômicos. Por
simples natureza técnica do processo, a aplicação
das leis de reprodução da era industrial à era
do conhecimento trava as dinâmicas econômicas.
Curiosamente, impedir a livre circulação de
ideias e de criação artística tornou-se um fator
de apelações de maior intervenção do Estado por
parte das corporações. Os mesmos interesses que
levaram a corporação a globalizar o território,
para facilitar a circulação de bens, levamna a fragmentar e a dificultar a circulação do
conhecimento. É, sem dúvida, liberdade econômica
para a corporação, mas às custas da liberdade do
usuário. (DOWBOR, 2017, p. 18)

8
A Saudi Aramco, oficialmente Saudi Arabian Oil Company,
anteriormente conhecida como Aramco, companhia petrolífera estatal
saudita e a maior companhia do ramo do mundo em termos de reservas de
óleo cru e de produção, é tida como a empresa mais valiosa do mundo.
A Google Inc., empresa multinacional de serviços on-line e software
dos Estados Unidos, que hospeda e desenvolve uma série de serviços e
produtos baseados na internet, é considerada a segunda.
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3.4. URGÊNCIAS

para

realizar

experimentos

artísticos

sem

que

se

tivesse a garantia de que eles iriam gerar resultados
interessantes

para

a

pesquisa.

Softwares

são

A presente pesquisa traz um exemplo de urgência, pois

geralmente vendidos a preços altos, valores possíveis

o experimento artístico que foi iniciado em 2015 não

apenas por que uma ampla comunidade garante o seu

poderia ter sido iniciado em 2017. O trabalho que

uso para determinados fins. Em outras palavras, paga-

foi realizado só foi possível através do sistema de

se por um software, pois espera-se dele algum tipo

distribuição

mais

de uso ou resultado. Não foi o que ocorreu neste

possível baixar a quantidade de filmes e dados que foram

pesquisa. O que se documentou trata-se de um processo

necessários para a realização deste trabalho, mesmo

que abrangeu experimentações que trouxeram resultados

utilizando o Tor9. É cada vez mais difícil encontrar

que jamais poderiam ser garantidos e, portanto, nunca

arquivos disponíveis; quando encontra-se o link para

seriam descobertos caso esses softwares não tivessem

download o arquivo ou não possui seeds ou está vazio.

distribuição gratuita.

de

arquivos

Torrent.

Hoje

não

é

Sites contendo arquivamentos imensos de conteúdos para
a troca entre a comunidade de usuários vem simplesmente
desaparecendo.

⌘

Outro dado que é importante apontar é que só foi
possível realizar os experimentos com as ferramentas
de visualização de dados que foram utilizadas porque
elas são distribuídas gratuitamente. Seria impensável
pagar um software desenvolvido para a área da saúde
9
Tor (anteriormente um acrônimo para The Onion Router) é um
software livre e de código aberto que proporciona o anonimato pessoal
ao navegar na internet e em atividades on-line, protegendo contra a
censura e principalmente a privacidade pessoal. [ ]. A rede Tor é
uma rede de túneis http (com tls) sobrejacente à internet, onde os
roteadores da rede são computadores de usuários comuns rodando um
programa e com acesso web (apenas). O objetivo principal do projeto
é garantir o anonimato e, consequentemente, privacidade ao usuário
que está acessando a web. [ ]. Navegação anônima é um conceito
que se refere à utilização da internet de modo que se escondam as
informações que possam identificar um usuário e suas atividades. Esse
tipo de navegação pode ser feito através de servidores específicos,
do uso de VPNs, e também através do uso de browsers específicos
para essa funcionalidade, como o Tor. Para atingir a anonimidade,
esses programas enviam todas as informações através de uma série de
roteadores ao redor de toda a rede, de modo a esconder a fonte e
o receptor destes dados. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/
wiki/Tor_(rede_de_anonimato)>. Acesso em: 4 abr. 2017.
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