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O livro HIPERORGÂNICOS. Reconexões Ancetrofuturistas é uma publicação 
alinhada ao evento homônimo, pensado e realizado na forma de laboratório aberto 
e simpósio, sob organização do NANO – Núcleo de Arte e Novos Organismos 
– Escola de Belas Artes, UFRJ. A 8ª edição do Hiperorgânicos abordou o 
tema Ancestrofuturismo e investiu no diálogo e na experimentação artística 
propondo reconexões entre passado e futuro para repensar o presente.  Para 
tanto, a edição dá especial atenção à cultura espacial como forma investigativa 
de novos modelos e discursos que motivem ações que possam re-perspectivar 
nossa natureza sob ângulos das biosferas, do cosmos e das ligações sutis entre 
o conhecimento ancestral e a infinita produção de dados. Desejamos fomentar 
experimentações artísticas interconectadas, dialógicas, sob a ótica de processos 
orgânicos e coerentes, e inspirar novos processos criativos improváveis. 
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Desde os anos 90, o advento da Internet, o desenvolvimento de interfaces e 
aplicativos, bem como o barateamento dos recursos eletrônicos e a difusão da 
cultura computacional, impulsionaram a produção artística, trazendo mudanças 
radicais no campo artístico e cultural. Dentro dessas mudanças surge também 
a Arte Espacial e nesta publicação, assim como na 8ª edição do Hiperorgânicos, 
propomos a discussão sobre Arte e Cultura Espacial. Pela primeira vez no Brasil o 
tema foi explorado num encontro entre artistas e cientistas, entre pesquisadores 
das mais diversas áreas de conhecimento. A parceria do Museu de Astronomia 
e Ciências Afins (RJ) foi fundamental para estimular esse diálogo, e o apoio 
recebido, bem como o interesse demonstrado nos dão a certeza de que é um 
importante caminho a percorrer no campo da pesquisa em arte e tecnologia. 

O evento que gerou esta publicação foi dividido em três momentos: 
a) palestras, mesas redondas e comunicações que ocorreram no Museu de 
Astronomia, b) OpenLab (Laboratório Aberto) no Lab do Amanhã e c) Simpósio 
no auditório do Museu do Amanhã. Para as comunicações foi realizada uma 
chamada convidando para a submissão de  artigos nos seguintes temas: 
Transculturalismo; Arte e Antropoceno, (estéticas do fim do mundo ou da 
adaptação ao problema); Arte e vida fora da Terra, Zero Ponto de Energia (ZPE); 
Arqueoastronomia (astronomia com dados arqueológicos); Tecnoxamanismo, 
Animismo ameríndio, Transhumanismo; Multiverso; Afrofuturismo; Cosmovisão, 
Condomínios espaciais e vida na órbita da Terra; Hiperstição - O papel da ficção 
noa constituição da realidade; Narrativas ficcionais; Especulação sobre viagens 
no tempo e outras dimensões; Comunas interplanetárias: utopias, distopias, 
projetos de sociedade, pós colonização, descolonização; Humanos e os outros 
(não humanos); Espectrologia; Hiperorganismos; Ontologia e metafísica; 
Inteligência de Plantas; Hibridismo; Sincronicidade; Arte e Biotelemática; 
Ciência Espacial disruptiva e Tecnologias DIY; Cultura Espacial; Cultura 
Allien; Vestíveis e Sonificações.

De forma geral, nosso objetivo foi divulgar, discutir e promover a pesquisa em 
Arte, Tecnologia trazendo nesta 8º edição do Hiperorgânicos a Cultura Espacial 
e suas aplicações afins. A iniciativa permitiu difundir pesquisas científicas nos 
temas sugeridos por meio de artigos, palestras, debates e experimentações 
artísticas que colocam em questão procedimentos e modos de produzir Cultura 
Espacial. Surgiram questões relacionadas a astronomia ancestral e astronomia 
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moderna (Ancestrofuturismo), assim como a produção de ficção científica e 
os debates sobre o futuro da Terra. Também buscamos promover com esse 
trabalho uma troca entre atores do Brasil e de outros países para construir 
grupos de trabalho, parcerias artísticas, acadêmicas e interinstitucionais 
de maneira a agregar pessoas com interesse em cultura espacial, seja em 
plataformas que já existem com esse mesmo interesse, e ajudar a formar um 
público interessado na área. Para tanto tivemos as contribuições do MAST – 
Museu de Astronomia e do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do 
Brasil, além das parcerias com o LAMCE e o LAB3D/ COPPE/UFRJ, o LAB do 
Amanhã no Museu do Amanhã – Prefeitura RJ, a nossa Escola de Belas Artes e 
o Programa de Pós-Graduação e Artes Visuais – PPGAV.

O NANO (Núcleo de Arte e Novos Organismos)  têm como base de 
investigação a tríade arte-ciência-tecnologia no ambiente telemático. As 
atividades são estruturadas sobre os eixos arte, hibridação, bio-telemática e 
transculturalidade. Os conceitos que articulam esse tripé são motivados pela 
necessidade de se pensar a arte, em especial, naquilo que concerne novas 
possibilidades de conectividade (questão inerente às inter-relações homem-
máquina) e o potencial telemático dessas possíveis interconexões, suportado 
pelas redes de comunicação contemporâneas. A Escola de Belas Artes da UFRJ 
é a mais antiga e uma das mais respeitadas instituições de arte do país. Sediar 
um encontro dessa natureza é um desafio e uma conquista que certamente trará 
incentivos para a pesquisa, reflexão e inovação na produção e pesquisa artística, 
contribuindo fortemente para o desenvolvimento da Arte Espacial no Brasil. O 
projeto conjunto (evento e publicação) se destaca por seu caráter inovador e 
pelo seu pioneirismo nos países do sul. Esta publicação pretende contribuir 
com a disseminação dos conhecimentos e experimentações que cada autor 
ofereceu como nutrição para o diálogo e a reflexão sobre o tema Reconexões 
Ancetrofuturistas. Desejamos a todos uma leitura inspiradora e motivadora.

Carlos Augusto M. da Nóbrega
Maria Luiza P. G. Fragoso
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Conceito de Ancestrofuturismo na rede de tecnoxamanismo. Práticas de rituais DIY e 

experiências transculturais. Aspectos utópicos / distópicos dos sistemas ciberfísicos 

na arquitetura. Desafios da superpopulação e densificação urbana.” Poluição 

luminosa” e a saúde dos seres humanos e não humanos:biodiversidade. Uma orquídea 

customizando chocolates.
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Resumo
Este texto se propõe a fazer uma dupla articulação: 1) Elaborar o conceito 
de Ancestrofuturismo que temos utilizado na rede de tecnoxamanismo1 e 2) 
Compartilhar pesquisas e experimentações que temos feito no campo da 
Cosmogonia Livre e Rituais “Faça Você Mesmo” (DIY – do it yourself, em inglês) 
por acreditar que estes têm sido um ponto chave dos encontros dessa rede. 

Abstract
This text proposes to make a double articulation: 1) Elaborate the concept of 
Ancestrofuturism that we have used in the technoshamanism network and 
2) Share researches and experiments that we have done in the field of Free 
Cosmogony and “Do It Yourself” Rituals (DIY) for we believe that these have been 
a key point in the meetings of this network.

Ancestrofuturismo
Ancestro + Futurismo são dois termos que aparentemente surgem de uma 

impossibilidade, da ambivalência de dois mundos em disparada que são o 
arcaísmo e o futuro. O futuro, grosso modo, é atrelado à Idade Moderna, enten-
dida geralmente como a era que retira(ria) a humanidade do obscurantismo, do 
universo de crenças e superstições, e a coloca(ria) no progresso, no desenvolvi-
mento evolutivo dominado pela ciência e pela tecnologia. A ancestralidade, sob 
esse ponto de vista, é considerada um conjunto de valores tradicionais que rege 
as sociedades arcaicas, ignorantes da verdade científica, que cultivam saberes 
obsoletos desprovidos de comprovação. No entanto, interessa ao ancestrofu-
turismo conceitos que trabalhem com outras noções de tempo e história e que 
ressignifiquem a suposta linearidade entre passado e futuro, ou seja, descons-
truam a ideia de tempo e de história vertical (que iria do arcaísmo em direção 
ao futuro) a fim de horizontalizar essa perspectiva2.

A modernidade gera cada vez mais suspeitas sobre sua promessa de “futuro”. 
Em um momento de câmbios climáticos em que o Antropoceno se apresenta 
como a possível idade da Terra, o futuro que se anuncia é o da modernidade 
chafurdando no lamaçal de Mariana, ou no desastre nuclear de Fukushima ou, 
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ainda, Chernobil3. Estamos diante do que Isabelle Stengers chama de “intrusão 
de Gaia”, quando diz que não será dada aos humanos a liberdade de ignorar Gaia 
como têm feito até agora: “A intrusão do tipo de transcendência que nomeio Gaia 
instaura, no seio das nossas vidas, um desconhecido maior, e que veio para ficar. 
E, aliás, talvez seja isso o mais difícil de conceber: não existe um futuro previsível 
em que ela nos restituirá a liberdade de ignorá-la, não se trata de ‘um momento 
ruim que vai passar’, seguido de uma forma qualquer de happy end no sentido 
pobre de ‘problema resolvido’. Não seremos mais autorizados a esquecê-la. 
Teremos que responder incessantemente pelo que fazemos diante de um ser 
implacável, surdo às nossas justificativas. Um ser que não tem porta-voz, ou 
antes, cujos porta-vozes estão expostos a um devir monstruoso”4. 

Essa incompatibilidade entre o futuro apresentado pela modernidade e o 
futuro verificável na contemporaneidade tem servido de palco para as mais 
variadas especulações, desde o campo econômico até o filosófico, desde o campo 
científico até o metafísico, e nessa conjuntura o tecnoxamanismo se apresenta 
como mais uma rede de especulação, que tal como inúmeros outros movimen-
tos sociais implicados nesse dilema, produz conjecturas, constrói narrativas e 
desenvolve práticas que endossam a provocação contra a ordem das relações 
ainda vigentes entre cultura e natureza, e ainda propõe alternativas enquanto 
experimenta processos novos e remixados, sendo um deles o ancestrofuturismo, 
com suas cosmogonias livres e seus rituais do it yourself.

Ao contrário de se perceber na conjunção das palavras ancestro + futurismo 
a tentativa de criar um monismo5 ou uma unidade, o que se pretende aqui é ativar 
seus sentidos de modo que se perpassem, se conectem, se entremeiem, que gerem 
outros conceitos e práticas e não paralisem numa divisão ou numa união irrespon-
sável, onde só uma das partes sobreviveria. Para compreender a magnitude do 
ancestrofuturismo é necessário constituir uma rede de conceitos que lhe dê suporte, 
para que ele consiga assumir-se em seu caráter criativo, para que funcione como 
um dispositivo de ruptura com os sistemas viciados de interpretação metafísica 
(teologia/religião) e para torná-lo um gerador de imaginários livres.

Nesse sentido, a ficção entra como aliança fundamental, pois como diz Dona 
Haraway, é preciso acionar a ficção científica, a fabulação especulativa, para 
desestabilizar nossas próprias histórias com outras histórias, com séries de 
desnormatização do pensamento, desestabilizar mundos de pensamentos com 
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outros mundos de pensamentos, destruir mundos para conseguirmos visualizar 
outros mundos, ou quando ela cita Virgínia Woolf no “Think we must”, que diz: 
“importa qual histórias contam histórias, importa quais pensamentos pensam 
pensamentos. Importa quais mundos mundeiam mundos”6.

Hiperstição
É aqui que conceitos como “hiperstição”, de Nick Land, vão fazendo sentido 

para o ancestrofuturismo, pois também trata de ficção, fabulação, narrativa e 
especulação, mas com um peso capaz de interferir na história do mundo, ou na 
história do futuro e do passado. Hiperstição7 é um neologismo que combina as 
palavras “hiper” e “superstição” para descrever a ação de ideias que acabam por 
se transformar em realidade. Enquanto a superstição é considerada um mecanismo 
de produção de ideias falsas e crenças infundadas, a hiperstição significa ideia 
potente, mobilizadora, capaz de materialização na realidade em algum ponto do 
tempo. “Só porque algo não é ‘real’ agora, isso não quer dizer que isso não será 
real em algum ponto do futuro. E uma vez que isso é real, de algum modo, isso 
sempre foi”8. É uma forma de registrar a influência do futuro sobre o passado. 
Alguns exemplos de hiperstição, segundo Land, podem ser “a economia capitalista, 
onde atos confiantes agem como tônico efetivo de sua própria produção (autoajuda 
sabe disso), ou a ficcional ideia sobre o ciberspace que contribuiu para o fluxo 
de investimento real e se transformou rapidamente numa tecnologia social da 
internet, ou ainda, o monoteísmo abraâmico (Abraão) que tratou Jerusalém como 
a cidade escolhida por Deus e com um destino histórico judaico, e isso entrou na 
produção imaginária, cultural e política e tornou-se uma realidade, ou ainda, o 
Apocalipse, que mais cedo ou mais tarde há de acontecer ou provavelmente já 
tenha acontecido outras vezes”9.

Delphi Carsten10 pontua 4 características da hiperstição que Nick Land (1995) 
descreve no Catacomic: 1) Capacidade de torna-se a si mesmo real; 2) Um ele-
mento ficcional capaz de promover viagem no tempo; 3) um intensificador de 
coincidências; 4) uma chamada aos antigos. Ele alerta que essas características 
têm poder de produzir influências diretas na arena cultural e, portanto, histórica, 
mas que, sobretudo, a hiperstição sinaliza o retorno do irracional ou do monstruoso 
“outro” (alteridade radical), que influencia a história por vir. Nos importa, aqui, 
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pensarmos na hiperstição como um dispositivo fundamental para o ancestrofu-
turismo em sua capacidade de gerar uma realidade a partir de uma qualidade 
ficcional, que nos ajuda a pensar a quebra

da estrutura linear do tempo, enquanto nos dá dicas sobre como operacionali-
zar a intensificação de acontecimentos convergentes (o que Land chama de “inten-
sificador de coincidências”), já que o ancestrofuturismo é mais do que uma relação 
com os ancestrais, mas um gerador de atualização de imaginários e temporalidades.

O retorno do “irracional ou monstruoso” dialoga enormemente com o mundo 
espectral que volta a povoar o pensamento no contemporâneo, exatamente porque 
diante das catástrofes ambientais o “horror” aparece como sensação de fundo e o 
horror é povoado por existências espectrais que foram retiradas a duros golpes da 
arena cultural através da inquisição católica no ocidente e, logo depois, através do 
projeto de desenvolvimento científico/tecnológico que aparece fortemente a partir 
do Renascimento. Mas essa limpeza generalizada teve sua grande conquista nos 
últimos 70 anos, impregnados de conquistas espaciais, nanotecnologias e robôs 
inteligentes, quando realmente pensou-se que estaríamos a caminho de uma 
sociedade moderna, e a indústria farmacêutica e psiquiátrica colaboraram muito 
para criar a adaptação a um mundo que pressupunha a superação definitiva da 
animalidade constitutiva da humanidade.

Horror
Sobre o “horror”, Fabián Ludueña Romandini11 fala que este é necessário para 

despertar a humanidade para o equívoco do invólucro antropológico Kantiano, 
que é a soberania humana sobre a natureza em geral, levando em conta, aqui, 
as críticas que dizem que nunca foi e nunca será uma generalização, já que 
existiram, existem e existirão comunidades humanas que não concordam com 
tal postulado. Nesse momento em que a Terra se mostra como uma força em 
“devir monstruoso” capaz de autoaniquilação, é preciso desenvolver outras rela-
ções com esse planeta que escapem dos ideais civilizatórios promovidos pelo 
antropocentrismo. Se há um tempo, como no Existencialismo francês e alemão, 
a angústia foi considerada uma tonalidade de fundo (sensação) devido à falta 
de sentido da existência ou às impossibilidades de transformações verdadeiras 
através da militância política, hoje em dia o horror aparece como tonalidade 
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contemporânea, não suprimindo a angústia, mas fazendo-lhe frente diante de 
um estado de ameaça planetária permanente.

As catástrofes ambientais geram um estado de horror permanente ao mesmo 
tempo em que se conjuram os poderes que tentam manejar o horror e o medo, 
o medo inclusive do horror. Isso é notório em campanhas políticas e capitalistas 
que tentam manejar esse horror de fundo para seus interesses ideológicos e 
mercadológicos, como durante o período da Guerra Fria, em que a ameaça cons-
tante do lançamento de bombas nucleares que causariam a destruição do mundo 
foram aproveitadas por empreiteiras e construtoras para alastrar construções de 
bunkers milionários, ou a atual guerra ao terror que é utilizada para fundamentar 
projetos de extermínio de povos que afrontam a ideologia dos países soberanos 
e, sobretudo, para manter “o horror” sob controle.

Mas Ludueña alerta que, se pensarmos bem, nunca estivemos em uma 
situação diferente, mesmo que nunca tenhamos estado numa situação igual. 
De certa forma, sempre soubemos que mais cedo ou mais tarde a vida na Terra 
poderia vir a acabar, seja por catástrofe induzida pelo sistema civilizatório ou 
pelo apagamento do Sol. Só que isso já não é somente um conjunto de crenças 
produzidas pelas superstições, pois hoje em dia temos essa consciência atra-
vés dos inúmeros aparatos tecnológicos que nos permitem ver para além das 
capacidades dos nossos sentidos, através de telescópios, satélites, instrumentos 
de medição e análise, que o planeta realmente está passando por processos de 
transformações radicais, e isto desperta espasmo e horror em seus habitantes.

Essa tonalidade de fundo, ainda segundo Ludueña, pode servir para trans-
formar radicalmente alguns traços constituintes da civilização humana (ou 
parte dela), já que pode acionar nossas capacidades hipersticionais, nossa 
fabulação especulativa, nossa ontologia criativa capaz de inventar mundos e 
estabelecer outras relações com esse planeta, ao invés de sucumbirmos aos 
geradores do medo e da paranoia. O horror, em última instância, pode ser utili-
zado como um mecanismo de fuga da rota de colisão apocalíptica, uma potência 
contra os ideais modernos, contra o antropocentrismo e a favor da criação de 
novos humanos e novos mundos.
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Hiperstição e comunidade dos espectros 
Há uma correspondência eloquente entre a hiperstição de Nick Land e as 

comunidades dos espectros de Ludueña. Essa correspondência se dá na medida 
em que a hiperstição é compreendida como um “operador” ou uma “metodologia” 
implícita na constituição social. É como se descobríssemos um modo de operação 
maquínico que habita as diversas culturas humanas e diz: se um grupo de pessoas 
cria uma ficção e passa a nutrir sua existência, mais cedo ou mais tarde ela se 
materializará “de alguma forma” no campo da realidade, e isso tem o poder de 
reconstituir tanto o futuro quanto o passado. Já a comunidade dos espectros 
é composta por essas entidades ficcionais que povoam o inconsciente coletivo 
e maquínico, que estão no plano do insólito, mas que existem. Ela é feita de 
criaturas incorpóreas, entes que sobrevivem à sua própria morte (mesmo que 
através de um postulado, como alguns personagens mitológicos: Oxum, Helena, 
Aquiles, Jesus Cristo, Buda), seres que habitam um ponto indistinto entre vida e 
morte (ciborgues, androides na ficção científica e nos projetos científicos), coisas 
imateriais que podem vir a adquirir diferentes consistências, que podem vir a 
se materializar como, por exemplo, os ressuscitados da Cristianópolis, que aos 
poucos ganham materialidade nos projetos transhumanistas12.

No caso dos transhumanistas, o espectro se atualiza na realidade através 
da influência implacável de um legado sofisticadíssimo da teologia cristã sobre 
os modernos, que são os corpos dos ressuscitados em Jesus Cristo. Os corpos 
dos ressuscitados são pensados como “corpos de luz” que têm como função a 
purificação e o abandono progressivo da animalidade humana. Na Cristianópolis, 
os corpos de luz têm as funções do aparelho digestório minimizadas, já que comer, 
fazer digestão e depois cagar demonstra uma animalidade sem sentido para o 
Reino dos Céus, onde o grande objetivo é louvar a glória de Deus. E são esses 
mesmos corpos caracterizados como passíveis, sutis, ágeis e claros, os corpos 
ressuscitados que se tornam o parâmetro para o projeto dos corpos transhuma-
nistas, os corpos da realidade virtual, da matrix, que terão nanorobôs em seus 
glóbulos sanguíneos para contabilizar, entre outras coisas, a medida exata dos 
nutrientes necessários para a manutenção dos corpos vivos. O projeto prevê que 
esses nanorobôs sejam os responsáveis pela redução da operacionalidade do sis-
tema digestório, cuja função é descaracterizar a animalidade grotesca pregressa 
e, aos poucos, aproximar os transhumanistas do ideal dos corpos ressuscitados: 
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sublimes e angelicais13. Eis aqui como processualmente vai se materializando 
uma ficção teológica na concretude de projetos científicos e tecnológicos.

Podemos falar aqui que a hiperstição é um dos operadores da constituição das 
comunidades dos espectros, sejam eles quais forem e quais ideologias guardam. 
Nem a hiperstição nem a comunidade dos espectros são estruturados a partir de 
uma referência específica de ética ou moral. Ambos operam um sistema potente 
de concretização real de fabulações, especulações e narrativas ficcionais, que 
podem ser libertárias ou fascistas, angelicais ou demoníacas. O que importa aqui é 
entender que a ficção não é só um dado imaginário, mas material ou, pelo menos, 
um dado que existe ou pode vir a existir de fato, e mesmo não existindo, já existe.

Comunidades espectrais não humanas
Para complexificar a questão, quando falamos das comunidades dos espec-

tros é bom que fujamos do antropocentrismo falado acima, para não pensarmos 
nelas a partir de um paradigma só imaterial ou só fruto da imaginação humana, 
já que a ideia aqui é exatamente destituir o “humano” do centro do mundo, para 
que se torne possível perceber os espectros produzidos por imaginários não 
humanos, pois vivemos num planeta vivo, produtor de redes espectrais e inserido 
num cosmos vivo e espectral.

O perspectivismo de Eduardo Viveiros de Castro14 nos ajuda a compreender 
a natureza desses espectros não humanos. Quando fala do animismo ameríndio, 
ele aponta para a presença do que poderia ser entendido como comunidades 
espectrais, quando qualifica o xamã como um diplomata interespécie que se 
relaciona com o espírito da água, da árvore, das abelhas, da onça, quando fala 
na incorporação que o xamã faz no corpo de outras espécies ou quando estas 
incorporam no corpo do xamã. Davi Kopenawa, no livro “A Queda do Céu15”, 
confirma essa ideia quando conta sua iniciação xamânica, sua relação com os 
xapiris que pré-existiram sua própria existência, chamando-os de xapiris dos 
antepassados. Em uma das cenas, ele descreve como os xapiris deixaram seu 
corpo depois de inicia-lo: “Mais tarde, os xapiris vieram juntar novamente os 
pedaços de meu corpo que haviam desmembrado. Porém, recolocaram meu torso 
e a minha cabeça na parte de baixo de meu corpo, e ao inverso, minha barriga 
e minhas pernas na parte de cima. É verdade! Reconstruíram-me às avessas, 
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colocando meu posterior onde era meu rosto e minha boca onde era meu ânus! 
Depois, na junção das duas partes de meu corpo recolado, puseram um largo 
cinturão de penas multicoloridas de pássaros hima si e wisawisama si. Também 
trocaram minhas entranhas por vísceras de espíritos, menores e de um branco 
deslumbrante, enroladas com delicadeza e cobertas de penugem luminosa. Depois 
substituíram minha língua pela que tinham consertado, e fixaram em minha boca 
dentes tão belos quanto os deles, coloridos como as plumagens dos pássaros 
sei si. Também trocaram minha garganta por um tubo, que chamamos purunaki, 
para eu poder aprender a cantar seus cantos e a falar com clareza. Esse tubo 
é a laringe dos espíritos. É dele que vem o sopro de suas vozes. É uma porta 
pela qual nossas palavras podem sair belas e direitas”. Essa descrição parece 
demonstrar que um pajé depois de iniciado jamais será dono de seu próprio corpo, 
já que para ser “diplomata” entre espécies, é preciso ter um corpo destituído da 
sua individualidade para poder ser povoado de espectros multiespécies.

Nesse sentido, Ludueña fala que para pensar em espectrologia é preciso 
pensar também naquilo que nos pré-existe enquanto humanidade e que nos 
sobreviverá. Ele não está falando necessariamente de Deus, Jeová, o Criador, 
ou numa metafísica comprometida com um monoteísmo ou politeísmo qualquer, 
mas da espectrologia enquanto povoamento, enquanto olhares multiplicados, 
humanizados e não humanizados, que assistem a passagem da humanidade sobre 
a Terra. Não só podemos estar sendo avistados por esses espectros não humanos, 
como também, indo mais longe, podemos nós mesmos sermos espectros criados 
por algum tipo de comunidade não humana. 

Perceber isso, no caso do ancestrofuturismo, deve funcionar mais como um 
exercício profundo de rompimento com o antropocentrismo do que um preceito 
religioso ou um fundamento de fé doutrinária. Como exercício, é válido para 
ativar o gerador imaginário, intensificar os sentimentos, potencializar os afetos e 
validar experiências não factuais, mas subjetivas, sentidas. Dignificar e ampliar o 
escopo do que se considera realidade. Nesse sentido, o Anti-Édipo, em sua crítica 
à psicanálise, mostra como esta afunila toda uma conexão da experiência com a 
espectralidade quando transforma o delírio, a associação de matilha, o homem 
dos lobos, em um problema “familiaresco”, nuclear, interrompendo o fluxo entre 
outras formas de comunicabilidade. O exercício de desantropocentrizar deve levar 
em conta relações não factuais, investindo na criação de conexões espectrais, ou 
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pelo menos, dignificando as narrativas ficcionais. Isso provavelmente traria um 
novo manancial conceitual e experimental para se pensar e se relacionar com 
a loucura, por exemplo, ou implicaria em uma subjetividade estendida, menos 
manipulável pelos sistemas de doma, que crescem avassaladoramente conforme 
se desenvolvem as tecnologias exponenciais.

Ancestrofuturismo
Então, quando falamos em ancestrofuturismo, é importante levar em conta os 

seguintes dados: 1) a comunidade dos espectros é feita de ficções humanas que 
podem ser atualizadas na realidade com recursos hipersticionais; 2) a comunidade 
dos espectros pode ser constituída de atualizações de ficções não humanas; 
3) a Terra como parte de um movimento cósmico pode absorver espectros não 
humanos e não terrestres que pré-existem a humanidade e que pode lhes sobre-
viver; 4) o universo anímico ameríndio não se reduz ao animismo terrestre, mas 
universal e cósmico, e opera com incorporação e possessão multiespectral; 5) a 
hiperstição é um dispositivo de atualização da comunidade espectral humana e 
não humana, terrestre e extraterrestre; 6) o ancestrofuturismo é um navegador 
que atualiza diferentes temporalidades entre o ancestral e o fututro a um só 
tempo, atualizando as comunidades espectrais humanas e não humanas, ter-
restres e não terrestres, existentes e as não existentes ainda, que se criam por 
convergências ficcionais e se concretizam por dispositivos hipersticionais no 
presente, interferindo diretamente sobre o passado e o futuro de forma não linear; 
7) o ancestrofuturismo é uma fabulação (ficção) especulativa que se empenha em 
potencializar geradores imaginários e ampliar os espaços para afeto, sensação 
e experiência a fim de conferir-lhes dignidade para que isso colabore na criação 
de outros humanos e outros mundos, em um momento em que o planeta passa, 
ele próprio, por mudanças estruturais. 

Repetindo: ancestrofuturismo se utiliza de dispositivos como hiperstição e 
criação de comunidades espectrais para construir seu plano de organização. É a 
partir dessa base que se fundamentam as experiências imersivas propostas nos 
rituais do it yourself, que têm como objetivo produzir a sensação de pertencimento 
(communitas), gerar um espaço/tempo de produção criativa (de cosmogonias e 
mitologias livres (mesmo que remixadas com as tradicionais) e potencializar e 
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dignificar a experiência (incitando novos devires, afetos e percepções). Ao mesmo 
tempo em que se desgarra das tradições teológicas, cosmológicas e religiosas em 
vigor em nossa sociedade, desmistificando seus estatutos de verdade, jogando a 
ancestralidade para a espectralidade, e o futuro para a ficção especulativa, cujo 
poder é vir a atualizar-se.

Cosmogonia livre e rituais “faça você mesmo”
O tecnoxamanismo se estrutura a partir de redes relacionadas ao movimento 

do software livre, do open source e da cultura “faça você mesmo”, que reivindicam 
liberdade, colaboração e autonomia em relação à ciência e tecnologia. Isso explica 
a utilização por parte do tecnoxamanismo de termos como “Livre”, “Aberto” e 
“DIY” (autonomia). Cosmogonia livre, então, entra aqui como o desdobramento 
desses movimentos de autonomia científica e tecnológica que agora inclui a 
autonomia cosmogônica. Liberar a cosmogonia da tradição e colocá-la no espaço 
da criação (da espectrologia livre) é uma das ações que o tecnoxamanismo tem 
produzido nos encontros da rede, e os rituais do it yourself servem como mecanis-
mos práticos que fomentam esse aspecto inventivo e também propiciam vivência 
de experiências em níveis mais superficiais ou mais profundos, conforme o caso.

Podemos, para efeito de compreensão, citar algumas das características dos 
rituais “faça você mesmo” que estamos produzindo: 1) criação de comunidade; 2) 
sensação de pertencimento; 3) terapias espontâneas individuais e grupais; 4) ideia 
de comprometimento; 5) construção dos espectros mitológicos e cosmogônicos 
(espectrologia livre); 6) elaboração estética dos “entes”; 7) constituição de trans-
narrativas fabulativas conectando os “entes” entre si; 8) elaboração estética das 
transnarrativas; 9) construção da cena (do espaço) a partir dos elementos criados; 
10) produção da experiência imersiva (com público ou sem nenhum público).

Convido-os a pensar na utilização dos registros mídicos e atentar para a 
possibilidade de fazer um segundo episódio de ficcionalização a partir deles, e 
assim sucessivamente.

Mesmo que as características tenham sido enumeradas, não as utilizamos 
sempre nessa mesma ordem, nem necessariamente do mesmo jeito. Cada lugar, 
cidade ou país ou, ainda, cada conjunção de pessoas que se forma por intermédio 
do tecnoxamanismo desperta uma aura particular, uma equação cosmogônica que 
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se constrói somente naquele lugar com aquelas pessoas. As construções narrati-
vas (ou transnarrativas) que surgem a partir dessas conjunções são singulares, 
o que não impede que ressurjam em outros lugares ou que sejam transladadas 
para outros espaços, continuando suas existências em diferentes contextos e, por 
vezes, imiscuindo-se com outras construções transnarrativas, vindo a fazer parte 
de uma espectrologia sempre em processo, do tecnoxamanismo e redes afins.

É importante salientar que o tecnoxamanismo é estruturado não só por movi-
mentos de autonomia em ciência e tecnologia, mas também por redes relacionadas 
à clínica, à arte contemporânea, à filosofia, à ecologia, às ciências da Terra e às 
comunidades tradicionais. Isto serve para demonstrar que o tecnoxamanismo é 
uma plataforma que funciona como ponto de aglutinação e produção de múltiplos 
saberes, que é um espaço aberto para proposição e experimentação e que existe 
uma enorme diversidade de propostas que atravessam seus domínios, que vai 
desde a agrofloresta e salvação de nascentes de água até o desenvolvimento 
de softwares, desde a criação de comunidades presenciais ou virtuais até a arte 
de galeria, desde imersões clínicas até festivais internacionais. Cada um desses 
encontros conta com inúmeros projetos como criação de robôs pintores ou opera-
ções alquímicas, rádios livres ou web rádio e propostas educacionais. Mas nesse 
texto específico estamos tratando de demarcar um desses campos experimentais 
cujo tema é ancestrofuturismo, cosmogonias livres e rituais “faça você mesmo”.

Aqui passo a dar alguns exemplos de rituais “faça você mesmo” dos quais par-
ticipei diretamente. Há inúmeros outros exemplos que eu poderia trazer, de outros 
grupos, com outros paradigmas, mas trouxe esses porque dialogam diretamente 
com os conceitos convocados acima. Lembrando que minha área de pesquisa se dá 
na conexão entre a clínica (psicologia), arte (contemporânea) e tecnologia (livre), 
e é a partir dessa tríade que elaboro e organizo esses processos imersivos16. 
Sempre com um olhar especial para a produção de subjetividade. Espero que 
esses exemplos sirvam para ilustrar o teor dessas experiências:

1) Casa Nuvem – Rio de Janeiro, RJ. 31 de junho e  
1º de julho de 2015.

Tema do ritual: cinema ao vivo SCIFI - Ficção e Ruidocracia.
Organização: Fabiane M. Borges e Lívia Diniz. 
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 Disponível em: <https://tecnoxamanismo.wordpress.com/2016/02/17/tec-
noxamanismo-ficcao-e-ruidocracia-na-casa-nuvem-3001-e-0102-de-2015/>. 
Acesso em: 18 nov. 2019

O ritual foi montado como um setting de cinema ao vivo, de ficção científica 
ancestrofuturista. Os participantes foram convidados a embarcar em uma espa-
çonave do it yourself para fazer uma viagem no tempo. O processo foi organizado 
a partir de três laboratórios: 1) minirobôs que emitiam ruído através de luz nas 
placas solares17; 2) Iniciação à tecnomagia/tecnoxamanismo com ritual perfor-
mático, tecnotranse, corpo alegórico/fantasia e iluminação para transes (técnicas 
de luz – DIY)18 e 3) construção de traquitanas sonoras e circuit bending19.

A partir desses laboratórios foram sendo criadas as narrativas do ritual sci-
-fi ancestrofuturista que contou com a criação de 7 personagens – os coiotes – 
responsáveis pelo rito de iniciação na nave mãe. Eles foram iniciados pelo indígena 
tupinambá Anapuaka, que com banhos de erva e maracá introduziu os coiotes no 
universo ritual, e logo eles passaram a fazer o mesmo com os participantes, que 
eram vendados e levados para dentro da nave mãe. Outros personagens também 
foram aparecendo, como a maga da entrada da nave20, o drone que passava incenso 
pela casa e no corpo das pessoas21, o quarto das luzes DIY e das traquitanas onde 
as pessoas faziam os sons experimentais. Além disso, teve projeções ritualísticas 
em vídeo-mapping22 e as performances espontâneas na rua e dentro da casa23.

Sobre os 7 coiotes, há que se dizer que cumpriram um papel importantíssimo 
dentro de todo o processo, já que foram eles que fizeram a iniciação do público. 
Este entrava na nave com os olhos vendados e era convidado a imergir no cenário 
ruidoso e se relacionar com todas essas salas ocupadas por personagens fictí-
cios, ruídos, banhos de ervas, robôs sonoros, drones de incenso, entre outros. 
Quando o público tirava a venda, estava diante de um processo do qual já fazia 
parte e escolhia seu lugar na nave mãe. No final de tudo, pessoas falando que 
algo aconteceu ali. Foi uma experiência catártica, o transe aconteceu, houve 
comunicabilidades diversas que prescindiram da palavra. A cegueira do público 
produziu estados de medo e de confiança. E as filmagens24 talvez não tenham 
dado conta da narrativa feita ali, mas possivelmente serve como uma derivação 
narrativa do acontecimento, o que torna esses eventos multinarrativos.
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2) Schillerpalais – Berlim, Alemanha.  
19 e 20 de fevereiro de 2016.

 Tema do ritual: Intersecção entre tecnologias DIY e conhecimentos 
ancestrofuturistas.
Organização: Fabiane M. Borges. 
 Disponível em: <http://tecnoxamanismo.com.br/technoshamanism-meetin-
g-in-berlin-19-202016/>. Acesso em: 18 nov. 2019

O ritual foi montado a partir de uma chamada aberta na internet convidando 
o público para a  participação do mesmo, com uma pequena explicação e um 
documento aberto para os interessados escreverem o que poderiam fazer no 
ritual, com quais recursos. Nos dias anteriores ao encontro de tecnoxamanismo, 
foi feita uma reunião (um dia antes do ritual) com cerca de 30 pessoas no porão da 
casa de cultura, onde começamos a conversar sobre o assunto do encontro. Duas 
pessoas, uma do Brasil (Vanessa Velasquez) e outra do Japão (Kaya Hanasaki) 
trouxeram à tona questões relativas à “Lama de Mariana” e ao “Acidente Nuclear 
de Fukushima”. Essa relação entre ambos os desastres ataram dois pontos do 
mapa, e esses se tornaram o assunto fundamental do ritual. 

Durante o ritual, ambas as mulheres trouxeram barcos de papel e começaram 
a criar uma performance de navegação de sobreviventes entre os desastres, o 
resto dos participantes receberam máscaras de proteção e ficaram sentados em 
volta das fogueiras digitais (som e projeções) assistindo a narrativa, que começou 
com as duas mulheres, mas foi mudando seus protagonistas. A maioria das pes-
soas que construíram o ritual performático foram mulheres, e isso trouxe à tona 
uma série de associações: rituais de bruxas, maternidade, enterro dos mortos, 
lamentação coletiva, danças de possessão, cantos de evocação. Em um momento, 
começaram a acontecer improvisações improváveis como o batuque de um sírio, 
cujo barco naufragou e veio parar na Europa à nado com uma israelense que 
arrastava seus cabelos no chão e passava uma vela em torno do corpo. Levando 
em conta os problemas políticos e de fronteira entre Síria e Israel, a aproximação 
de ambos protagonistas no ritual, um deles sobrevivente de um navio naufragado, 
foi muito sensível. Ou uma argentina que fazia uma dança de incorporação com 
os cantos de uma inglesa. Ou um robô com inteligência artificial feito por Bruno 
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Gola que emitia informações sobre Fukushima e Mariana ao mesmo tempo em 
que Deva Station jogava com objetos eletrônicos DIY. E, ainda, Fernanda Sanchez 
performando a maternidade perdida enquanto Laura Soubennes fazia o papel 
da bruxa diabólica aos sons de baixo de Mariana Faé. Aqui, estou deixando de 
citar inúmeras outras pessoas e personagens que interagiram com a questão 
dos desastres de forma performática e ritualística.

Esse, sem dúvida, foi o ritual mais eclético, cujos participantes pareciam 
ter vindo de todos os lugares do mundo para se encontrarem exatamente ali, e 
juntos, num porão de Berlim, constituíram um ritual de abertura dos portos e dos 
entraves burocráticos que impedem a comunhão entre os povos. Algo aconteceu 
ali. Foi uma experiência profunda, ao mesmo tempo uma espécie de terapia de 
sanação, e, sem dúvida, um encontro performático, artístico e contemporâneo. 
Só acabou, duas horas depois, porque a polícia mandou encerrar, pois já era a 
segunda vez que chegavam ao espaço. Ao acabar o som, as pessoas ficaram em 
silêncio naquele mesmo local com a cabeça baixa ou olhando uns para os outros, 
como se não tivessem outro lugar para ir.

3) DeCurators – Brasília, DF. De 01 a 03 de abril de 2016.
Tema do ritual: Sobrevivência – Indigenismo, catástrofes ambientais e
industriais.
Organização: Fabiane M. Borges e Gisel Carriconde Azevedo.
 Disponível em: <https://tecnoxamanismo.wordpress.com/2016/03/29/
tecnoxamanismo-no-decurators-em-brasilia/> 18/11/2019

O ritual foi montado a partir de dois laboratórios: 1) Preparatória para o 
ritual I25 – sobre interescritura e transnarrativas scifi, onde os participantes 
foram convidados a entrar em uma viagem de criação de futuros utópicos e 
distópicos, trazendo à tona a questão da sobrevivência e das catástrofes e 2) 
Preparatória para o ritual II26 – que foi a criação de totens eletrônicos DIY, onde 
os participantes mexeram com eletrônica, montaram pequenos circuitos de luz 
e energia e criaram o totem eletrônico.

A partir do laboratório de transnarrativa, que passou pelos métodos de rui-
docracia e produção imaginária coletiva, se criaram alguns personagens míticos 
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(ancestrofuturistas) como os lobos perdidos radioativos, as pajés enterradas do 
século XVII, a guardiã da porta reapareceu e mais alguns personagens que já 
existem, como o ciberpajé e o amante da heresia. Esses personagens interagiram 
entre si e produziu-se um rito ruidocrático onde o tema da sobrevivência e das 
catástrofes vieram à tona com muita força. 

Teve uma única pessoa de público, que eu chamei na rua, que não entendia o 
que estávamos propondo, mas ficou muito sensibilizada com tudo o que viu. Isso 
demonstra que o público nesses rituais ancestrofuturistas pode ser um acaso, 
mas não são uma necessidade. O ritual aconteceu na hora marcada como se 
sempre acontecesse, como se as pessoas sempre agissem daquele modo, com 
suas invocações, suas liturgias, suas correlações naquele espaço e tempo mítico 
– profano, ancestral e futurista. A experiência aconteceu. Depois de algumas 
horas, aos poucos, os participantes foram saindo dos seus transes e voltando 
à normalidade. Todos quietos, alguns mais sensibilizados do que outros, mas 
quase todos falando que algo aconteceu ali.

Trago esses três exemplos de forma rápida e até superficial, porque cada um 
deles exigiria um texto próprio, que atentasse para cada uma das minúcias que 
cada um deles suscita. Porém, para efeito de entendimento, espero que esses 
exemplos funcionem de forma a gerar curiosidade e replicação. Talvez a parte 
mais radical dessas experiências seja a indicação de um caminho mais livre em 
relação à “espiritualidade”, à “religiosidade”, ao “transe”, à “catarse”, aos “processos 
imersivos”, à “intensificação de consciência”, à “singularidade das conexões” e ao 
“processo criativo coletivo”. Quando um grupo de pessoas se junta de forma a 
deixar emergir processos de imanentização, inconscientização e singularização, 
coisas acontecem, e é preciso analisar e perceber essas coisas, de forma que não 
fujam de certo controle, nem despertem radicalismos ou fanatismos ou até mesmo 
uma formação psicótica. O que quero dizer aqui é que é preciso cuidado e atenção 
para os entornos produzidos durante esses rituais. O cuidado é prioridade. Porém, 
enquanto acontecimento, esses rituais têm sido muito potentes e inovadores, assim 
como um ponto chave da produção da rede de tecnoxamanismo.



38

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

Notas
1  Para saber mais sobre o tecnoxamanismo, sugiro dois textos da minha autoria: 
1) Tecnoxamanismos, etc. Disponível em: http://revistageni.org/10/tecnoxamanismos-
-etc/. Acesso em: 05 mai. 2016; e 2) Prolegômenos para um possível tecnoxamanismo. 
Disponível em: <https://catahistorias.files.wordpress.com/2014/03/prolegc3b4menos-
-para-um-possc3advel-tecnoxamanismo.pdf>. Acesso em 05 mai. 2015.

2  Por exemplo, o pensamento de J. W. Dunne (1927) em “An Experiment with Time”.

3  Cfe. Svetlana Alexievich (2016) em “Voces de Chernóbil: Crónica del Futuro”: “Han pasado 
veinte años de la catástrofe, pero hasta hoy me persigue la misma pregunta: ¿de qué dar 
testimonio, del pasado o del futuro? Es tan fácil deslizarse a la banalidad. A la banalidad 
del horror... Pero yo miro a Chernóbil como al inicio de una nueva historia; Chernóbil 
no solo significa conocimiento, sino también preconocimiento, porque el hombre se ha 
puesto en cuestión con su anterior concepción de sí mismo y del mundo. Cuando hablamos 
del pasado o del futuro, introducimos en estas palabras nuestra concepción del tiempo, 
pero Chernóbil es ante todo una catástrofe del tiempo. Los radionúclidos diseminados 
por nuestra Tierra vivirán cincuenta, cien, doscientos mil años. Y más Desde el punto de 
vista de la vida humana, son eternos. Entonces, ¿qué somos capaces de entender? ¿Está 
dentro de nuestras capacidades alcanzar y reconocer un sentido en este horror del que 
seguimos ignorándolo casi todo?”

4  Cfe. STENGERS, Isabelle. No Tempo das Catástrofes. São Paulo: Cosac Naify, p.41, 2015.

5  Eduardo Viveiros de Castro faz uma crítica a algumas correntes contemporâneas que 
tentam juntar o antigo com o ultramoderno (neoprimitivismo e tecnofilia), como no caso dos 
transhumanistas ou ciberpunks, que na maioria das vezes caem na equação da unidade, 
pensando que estão fazendo sobreviver os dois enquanto estão somente fazendo um deles 
desaparecer. Não considero ser o mesmo caso do tecnoxamanismo, ou ancestrofuturismo, 
já que este busca a multitplicidade e não a unidade. Cfe. Entrevista de Eduardo Viveiros de 
Castro para Marc Kirsch. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0103-40142009000300023>. Acesso em: 24 abr. 2016.

6  Cfe. Palestra de Donna Haraway (2014): “Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene: 
Staying with the trouble”. Disponível em: <https://vimeo.com/97663518>. Acesso em: 
24 abr. 2016.

7  Cfe. Delphi Carstens (2010) em: “Hyperstition”. Disponível em: <http://merliquify.com/
blog/articles/hyperstition/#.VxLWz-Rplfb>. Acesso em: 16 abr. 2016.

8  Idem.
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9  Cfe. “Hyperstition, an introduction”, entrevista de Nick Land para Delphi Carstens (2009). 
Disponível em: <http://merliquify.com/blog/articles/hyperstition-an-introduction/#.
Vx2GfeRplfY>. Acesso em: 24 abr. 2016.

10  Idem.

11  Cfe. Entrevista de Fabián Ludueña Romandini (2013) no III Seminário dos alunos da 
Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7kQCQf8R98A>. Acesso em: 16 abr. 2016.

12  Cfe. Wikipedia (2016): “transhumanism is an international and intellectual movement 
that aims to transform the human condition by developing and creating widely available 
sophisticated technologies to greatly enhance human intellectual, physical, and 
psychological capacities. Transhumanist thinkers study the potential benefits and dangers 
of emerging technologies that could overcome fundamental human limitations […] human 
beings may eventually be able to transform themselves into different beings with abilities 
so greatly expanded from the natural condition as to merit the label of posthuman beings.”. 
Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism>. Acesso em: 04 mai. 2016. 
Para saber mais do projeto, ver: KURZWEIL, Ray. The singularity is near: When humans 
transcend biology. Ed. Viking Penguin, 2006.

13  Cfe. ROMANDINI, Fabian Ludueña. Comunidade dos Espectros. Santa Catarina: Ed. 
Cultura e Barbárie, 2012.

14  Cfe. CASTRO, Eduardo Viveiros de. Metafísica caníbales. Madrid: wKatz Editores, 2010.

15  Cfe. KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A Queda do Céu: Palavras de um xamã Yanomami. 
São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 2015.

16  Cfe. BORGES, Fabiane M.; ETLIN, Marc. Imersões, Reciclagens e Singularidades. 
Multitudes Magazine, n. 33, 2008. Disponível em: <https://catahistorias.files.wordpress.
com/2011/03/imersc3b5es-reciclagens-e-singularidades.pdf>. Acesso em: 

17  BEAM – Minicriaturas Autônomas que produzem sons com placas solares - Malu 
Fragoso e Marco Aurélio Damasceno. Oficina criada pelo NANO – Núcleo de Arte e Novos 
Organismos. Mais informações em: <http://www.nano.eba.ufrj.br/oficina-beam-organis-
mos-solares-video/>. Acesso em:

18  Iniciação à tecnomagia/tecnoxamanismo: ritual, performance e tecno-transe por 
Fabiane M. Borges, corpo alegórico e fantasia por Lívia Diniz, iluminação para transes 
por Isis Passos.

19  Traquitanas sonoras e circuit bending com NuvemHub.

20  A líder do movimento trans e do ENEN, Indianara Alves Siqueira.
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21  Drone pilotado por Lot Elx, construtor de drones DIY.

22  Responsáveis: Rafael Frazão e Victor Guerra.

23  Conduzidas, principalmente, por Marcela Lucatelli e Paloma Klisys.

24  Responsáveis pelas filmagens: 1) Amanda FloU, 2) Bruno Vianna, 3) Victor Guerra, 
4) Rafael Frazão, 5) Angela Donini.

25  Com Léo Pimentel, Fabiane M. Borges e Carol Barreiro.

26  Com Phil Jones, Krishna Passos e Gisel Carriconde Azevedo (deCurators).
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Resumo
Toda a luz artificial utilizada de modo desnecessário e, em particular, emitida 
acima da linha do horizonte causa o que chamamos de “poluição luminosa”. Esse 
tipo de poluição tem diversos impactos na nossa vida, afetando a saúde dos seres 
humanos e a biodiversidade. Além disso, impede a observação do céu noturno, 
que sempre teve importância vital para o desenvolvimento da humanidade do 
ponto de vista científico, filosófico ou artístico. Considerando essas questões, 
encontrei na fotografia, tanto de céus parcialmente preservados quanto naqueles 
das grandes cidades, um importante instrumento para provocar encantamento 
e questionamentos que levam a pensar sobre os usos da iluminação artificial 
no nosso cotidiano. Apresento aqui as motivações e as técnicas para a criação 
das imagens, assim como discuto outras experiências no contexto internacional.

Palavras-Chave: Poluição luminosa; Fotografia noturna; Astronomia; Meio 
ambiente. 

Abstract 
The artificial light used unnecessarily and, in particular, emitted above the horizon 
line causes what we call “light pollution”. This type of pollution has several impacts 
on our lives, affecting human health and biodiversity. Additionally, it prevents 
the observation of the night sky, which has always had vital importance for the 
development of humanity from a scientific, philosophical or artistic point of view. 
Considering these questions, I found in the photograph of partially preserved skies 
and of those of the big cities an important instrument to  enchant and instigate 
questioning that leads us to think about the uses of artificial lighting in our daily 
life. I present here the motivations and techniques for creating the images, as 
well as a discussion about other experiences in the international context.

Keywords: Light pollution; Night photography; Astronomy; Environment. 
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Introdução
O que teria sido do desenvolvimento da humanidade se nunca tivéssemos 

tido a oportunidade de contemplar o céu repleto de estrelas, caso o céu noturno 
tivesse sido sempre alaranjado ou esbranquiçado, como hoje vemos nas cida-
des? Nesse exercício de imaginação, podemos concluir que, certamente, todo 
o nosso desenvolvimento teria seguido outros caminhos e, provavelmente, o 
conhecimento científico e as tecnologias que permeiam nossas vidas estariam 
muito aquém do que temos hoje. Basta pensar, por exemplo, na evolução da 
agricultura, na navegação, nas medidas de tempo, no incrível laboratório de 
fenômenos físicos que os objetos celestes nos oferecem, sendo muitos destes 
fenômenos não reprodutíveis em terra. Isso sem considerar o comprometimento 
da criação artística – a literatura, música, artes plásticas, desenhos rupestres – 
severamente impactada pela contemplação do céu noturno ao longo dos séculos.

O que provoca a perda da visão das estrelas nas cidades é a chamada “polui-
ção luminosa”. Ela é provocada por toda a iluminação artificial utilizada de modo 
excessivo e inapropriado para o seu objetivo. A luz das estrelas, em particular, 
é ofuscada pela iluminação artificial desnecessariamente direcionada acima 
da linha do horizonte. Mas este não é o único prejuízo causado pela poluição 
luminosa: ela altera o ciclo circadiano de animais e plantas, comprometendo, por 
exemplo, a produção de alimentos, a cadeia alimentar e a reprodução de várias 
espécies animais; representa desperdício energético e financeiro, uma vez que 
se estima que 30% do que é gasto em energia elétrica para iluminação externa é 
para financiar luzes desnecessariamente direcionadas para o céu (GALLAWAY et 
al., 2010, p. 662); prejudica a saúde humana, sendo comprovada a influência da 
iluminação artificial, que corrompe o nosso próprio ciclo circadiano, na incidência 
de alguns tipos de câncer, da diabetes, obesidade e depressão (STEVENS et al., 
2007, p. 1357). O mais grave é que quanto menos as pessoas são capazes de 
experimentar a observação de um céu repleto de estrelas, menos elas entendem 
o que estão perdendo e deixam de perceber o quanto estamos agredindo o meio 
ambiente. É bastante possível que o leitor nunca tenha tido a experiência de 
observar a Via Láctea a olho nu. No Brasil, 62,5% das pessoas vivem em locais 
onde a Via Láctea não é mais visível, sendo que 32,3% moram em cidades onde a 
iluminação artificial é tão intensa que sequer é possível ou necessária a adaptação 
noturna do olho humano aos ambientes externos (FALCHI et al., 2016).
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Felizmente, evitar a poluição luminosa envolve adotar medidas simples e lógi-
cas, tais como iluminar apenas o que for necessário; fazer uso desta iluminação 
apenas quando ela for necessária; não utilizar luminárias que dirijam a luz acima 
da linha do horizonte e optar por lâmpadas com o rendimento de cor adequado 
à aplicação, evitando ao máximo a emissão de luz nas frequências mais altas, 
que atraem mais insetos e representam um rendimento de cor desnecessário 
para a maioria das aplicações. Ou seja, o ideal é evitar as lâmpadas brancas e 
privilegiar aquelas de iluminação amarelada.

Como astrônoma, tenho me preocupado com a poluição luminosa há mais 
de vinte anos. No entanto, intensifiquei minhas atividades em torno do assunto 
a partir de 2009, quando trabalhava no Observatório do Pico dos Dias1 (OPD/
LNA/MCTIC, Brazópolis, MG), local onde está instalado o maior telescópio óptico 
em território nacional para uso da comunidade científica brasileira. Preocupada 
com a redução da vida útil do OPD por conta do aumento descontrolado da 
iluminação artificial nos seus arredores, iniciei uma série de ações, tanto junto ao 
poder público quanto à população em geral. As atividades incluíam, por exemplo, 
reuniões com representantes das administrações municipais e de organismos 
ligados às questões ambientais de cidades nos arredores do OPD; elaboração 
de documentos com recomendações de iluminação sustentável para grandes 
obras na região; contatos com a imprensa; palestras em instituições diversas e 
medições do brilho de fundo do céu no OPD e arredores. Como estratégia adicional 
de convencimento e comoção utilizando linguagem imagética, comecei também 
a produzir fotografias do OPD que demonstrassem a ainda existente beleza do 
céu noturno no local e a crescente interferência do uso mal planejado de luzes 
artificiais no ambiente natural (veja exemplo na Figura 1). Além disso, iniciei um 
programa de monitoramento fotográfico das cidades no entorno do OPD a fim 
de acompanhar o crescimento e a evolução (ou não) da iluminação externa. Na 
Figura 2 podemos ver, para exemplificar, duas imagens da cidade de Brazópolis 
(MG) obtidas com um intervalo de dez meses entre elas. É possível observar na 
segunda imagem uma expansão da cidade, utilizando luminárias e lâmpadas 
mais adequadas (alaranjadas) e o efeito da iluminação do campo de esportes 
da cidade (acesa na primeira imagem). A fotografia começou a se mostrar uma 
importante ferramenta para os trabalhos de conscientização sobre a poluição 
luminosa com os diversos públicos.



46

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

figura 1 >> Imagem do Observatório do Pico dos Dias, mostrando a Via Láctea sobre a 
cúpula do maior telescópio óptico em solo brasileiro e, mais próximo ao horizonte, a luz 

alaranjada da poluição luminosa proveniente das cidades nos arredores. 

Fonte: Tânia Dominici.

figura 2 >> Brazópolis observada do OPD em imagens obtidas com 10 meses de inter-
valo, aproximadamente no mesmo horário (por volta das 19:30h). À esquerda: imagem 

de 16 de agosto de 2012; à direita: imagem de 3 de junho de 2013. Canon Rebel T3i, 
f5.6, 5 segundos de exposição, ISO 800. 

Fonte: Tânia Dominici.
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alaranjada da poluição luminosa proveniente das cidades nos arredores. 

Fonte: Tânia Dominici.

figura 2 >> Brazópolis observada do OPD em imagens obtidas com 10 meses de inter-
valo, aproximadamente no mesmo horário (por volta das 19:30h). À esquerda: imagem 

de 16 de agosto de 2012; à direita: imagem de 3 de junho de 2013. Canon Rebel T3i, 
f5.6, 5 segundos de exposição, ISO 800. 

Fonte: Tânia Dominici.

Um episódio em particular chamou a minha atenção para a dificuldade de 
comunicar às pessoas o quão nociva é a luz artificial quando utilizada irracional-
mente, e como as imagens não poderiam ser utilizadas por si só, sem qualquer 
estratégia que provocasse questionamentos. Uma certa foto, aos meus olhos, 
era tão agressiva que por muito tempo só a mostrei reservadamente a algumas 
pessoas. Em dada ocasião, achei que era necessário utilizá-la e, aí, a imagem foi 
disponibilizada por alguém nas redes sociais — sem meu conhecimento e autori-
zação — e começou a ser muito compartilhada. Uma ideia do resultado pode ser 
obtida na Figura 3. Ao invés de enxergarem o desperdício de recursos energéticos, 
financeiros e o impacto ambiental, as pessoas viram beleza naquela imagem e 
a consideraram positiva. Como posso eu, então, convencer uma sociedade tão 
influenciada pelo imediato e pelo imagético de que uma mudança de comporta-
mento em relação à iluminação artificial no ambiente noturno se faz urgente?

figura 3 >> Captura de tela com imagem obtida no OPD, que mostra a 
cidade de Itajubá (MG), vista de cima demasiadamente mal iluminada, 

sendo compartilhada em uma rede social. 

Fonte: Tânia Dominici. 

O fato é que a humanidade está recusando a existência da noite, sem levar 
em consideração as consequências. Apesar das crescentes evidências científicas 
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acerca dos danos que provocamos no planeta pela disseminação irracional da 
iluminação artificial nos últimos 150 anos, a minha percepção é de que preci-
samos conciliar a divulgação dos dados e informações para evitar a poluição 
luminosa a um apelo mais humanístico, que passe por reconectar as pessoas com 
a observação das estrelas e dos movimentos celestes. É preciso redespertar o 
olhar para a noite e reconhecer o céu noturno como parte importante do nosso 
patrimônio natural e cultural (DOMINICI; RANGEL, 2017, p. 36).

A fotografia como instrumento para refletir  
sobre o valor cultural e natural da noite

A partir de 2013, não mais ligada ao OPD e voltando a morar em uma grande 
cidade, comecei a fazer experiências tentando registrar estrelas da melhor 
maneira possível em céus degradados pela poluição luminosa. Os objetivos 
eram múltiplos e passavam pelo desafio técnico de encontrar as configurações 
mais adequadas para o equipamento fotográfico até, é claro, a construção de 
um discurso que venha a ajudar as pessoas a refletirem sobre o valor cultural 
e natural da noite.

Entre as diretrizes autoimpostas para a produção das imagens estava a de 
manter a coloração da imagem o mais próximo possível do que estava sendo 
visto a olho nu naquele momento. Mas, como superar o ofuscamento pelas luzes 
da cidade para conseguir registrar estrelas? Em um sítio astronômico, como o 
do OPD, a ideia é usar o maior ISO e abertura possíveis. Se o fotógrafo não tem 
uma montagem com acompanhamento, precisa limitar o tempo de exposição de 
modo que as imagens das estrelas não fiquem corridas por conta do movimento 
de rotação da Terra. Agora, se o objetivo for obter traços de estrelas (startrails), 
é possível utilizar tempos de exposição maiores, e uma sequência de centenas 
a milhares de imagens são necessárias para a composição final. Não é o meu 
objetivo neste texto discutir com profundidade técnicas e equipamentos para 
astrofotografia — bons tutoriais e diversos fóruns de discussão podem ser encon-
trados na internet2 — apenas busco evidenciar as diferenças de configuração para 
locais com distintos níveis de poluição luminosa.

Acontece que a contribuição da luz artificial e da luz dos objetos celestes 
na formação da imagem evoluem de maneira distinta durante um dado tempo 
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de exposição. Em particular, a contribuição da luz artificial satura o detector da 
câmera (no caso, digitais DSLR) muito rapidamente. Assim, tempos de expo-
sição curtos e ISO moderado são necessários. No entanto, com estes limites, 
poucas estrelas poderiam ser vistas na imagem resultante e sem o necessá-
rio destaque na composição.

Aqui é importante levantar um ponto: o olho humano responde à luz incidente 
de forma logarítmica. Isso quer dizer que há perda de informação e não é todo 
fóton incidente sobre o olho que vai efetivamente ser detectado e contribuir na 
formação da imagem. Além disso, não podemos controlar por quanto tempo 
o olho acumula informação para produzir a imagem: em média, a exposição é 
correspondente a 13,5 milissegundos. Por sua vez, os detectores das máquinas 
digitais (CMOS ou CCD) oferecem uma resposta linear à luz incidente, ou seja, 
para cada fóton incidente, uma resposta proporcional é gerada para a formação 
da imagem. E, nas câmeras com controle manual, é possível controlar o tempo 
de integração. Nos equipamentos semi e profissionais, o operador pode man-
ter o obturador aberto por quanto tempo desejar. E aí é preciso encontrar um 
compromisso entre o tempo de exposição e um valor de ISO, de modo a gerar a 
imagem com a amostragem desejada, mas sem ruído excessivo.

Assim, no caso das minhas fotografias noturnas urbanas eu não poderia 
usar um ISO alto demais, sob o risco de saturar a imagem com a contribuição 
da iluminação artificial mesmo com tempos de exposição baixos, e não poderia 
utilizar ISO baixo demais a ponto de não detectar nenhuma estrela. O tempo 
de exposição também precisava ser escolhido de modo a detectar uma boa 
quantidade de estrelas sem saturar a imagem por conta das luzes urbanas. Já 
acerca da abertura da câmera, na maioria das situações, adotei utilizar a máxima 
possível. É preciso ressaltar que, mesmo com o cuidado de tentar buscar que a 
imagem reflita o ambiente que está sendo observado a olho nu, parte das estrelas 
detectadas digitalmente não poderiam ser vistas sem instrumentos em ambientes 
altamente comprometidos pela poluição luminosa.

Mesmo com todos estes cuidados, fotos originadas de exposições únicas pare-
cem gerar resultados pouco impactantes. Decidi então tentar fazer startrails, que 
são aquelas imagens onde são registrados os rastros das estrelas, resultantes do 
movimento de rotação terrestre. Para tanto, é preciso obter uma série de imagens 
(várias centenas a poucos milhares) com a câmera em uma mesma exposição por 
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algumas horas, que posteriormente são combinadas. Depois de alguns testes, 
adotei ISO 800 e um segundo de exposição para cada imagem. Considerei os 
primeiros resultados frustrantes, pois nas imagens também apareciam outros 
elementos da atividade humana, como aviões, por exemplo. Quando comecei a 
mostrar os resultados às pessoas, percebi que aquilo que para mim era uma 
interferência indesejada de fato acrescentava maior interesse. O que eu estava 
registrando era o embate direto entre a luz dos objetos celestes e a atividade 
humana que parece não aceitar mais interrupções. Aviões nas suas distintas 
rotas, balões, drones, fogos de artifício, iluminação de eventos, iluminação de 
monumentos, trânsito e as janelas das casas e apartamentos são alguns dos 
elementos que se contrapõem à luz emitida pelas estrelas e à luz solar refletida 
no céu noturno pelos planetas e a Lua.

Alguns exemplos são mostrados a seguir. Na Figura 4, podemos ver a movi-
mentação noturna sobre a Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional e o Morro da 
Mangueira (zona norte do Rio de Janeiro) em duas datas e horários diferentes. A 
Figura 5 mostra a extrema intervenção no ambiente noturno durante a cerimônia 
de abertura das Olimpíadas de 2016, realizada no estádio do Maracanã. A ima-
gem de cima é a combinação de 1910 fotos de um segundo de integração cada 
(Canon EOS REBEL T3i; f/6.3; ISO 800, processada com os programas Startrails 
e Lightroom3). Já a imagem de baixo foi obtida com um telefone celular (iPhone 
5), utilizando um aplicativo que permite controlar manualmente os parâmetros 
da câmera e realiza o processamento para a composição final: o NightCap4. Neste 
caso, o tempo de integração por imagem foi menor, de décimos de segundo.
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figura 4 >> Imagens da movimentação noturna sobre a Quinta da Boa Vista e o Museu 
Nacional (UFRJ) em diferentes datas. Em cima, 23 de fevereiro de 2015, podemos ver 
a constelação de Órion (com as Três Marias) na parte superior da imagem, e fogos de 

artifício sobre o Morro da Mangueira; abaixo: 24 de julho de 2017, a Lua e Mercúrio 
( junto à estrela Regulus) se põem sobre o Morro da Mangueira. 

Fonte: Tânia Dominici.
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figura 5 >> Em cima, toda a cerimônia de abertura das olimpíadas no Rio de Janeiro, 
em 5 de agosto de 2016, resumida em uma única imagem. Abaixo, alguns minutos da 

cerimônia em imagem feita com celular (iPhone 5) e o aplicativo NightCap. 

Fonte: Tânia Dominici.
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É possível observar a movimentação de helicópteros e, na imagem de cima, 
os fogos de artifício. Na foto produzida com o celular é mais visível o domo de 
luz esbranquiçada sobre o estádio. Na primeira imagem, ainda podemos obser-
var o rastro de algumas poucas estrelas, enquanto que, na segunda, apenas a 
iluminação proveniente da atividade humana pode ser vista. O Maracanã fica 
próximo ao zoológico do Rio, assim podemos imaginar o transtorno para os 
animais que lá vivem, além do impacto sobre pássaros em migração. Finalmente, 
na Figura 6, estrelas e aviões brilham no céu do cerrado, sobre as luzes de 
Brasília e das janelas dos hotéis.

figura 6 >> O céu de Brasília, registrado em 31 de maio de 2018. 

Fonte: Tânia Dominici.

Outras experiências com a fotografia noturna  
de áreas urbanas

Durante meu processo de experimentação, fui tomando ciência de outros 
trabalhos que utilizam a fotografia noturna de áreas urbanas, frequentemente 
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em contraponto ou em combinação com imagens de locais preservados, para 
buscar alertar a respeito da poluição luminosa e da ação humana no planeta de 
maneira mais geral.

O fotógrafo francês Thierry Cohen5 criou uma série de imagens mostrando 
como veríamos o céu noturno nas grandes cidades caso as luzes fossem apaga-
das, ou seja, sem a poluição luminosa. A série intitulada “Cidades escurecidas” 
(Villes Éteintes) foi lançada em 2012 em forma de livro e de uma exposição. Não 
são montagens aleatórias: Cohen procurou locais escuros, com a mesma lati-
tude das metrópoles escolhidas, e produziu espetaculares fotos do céu noturno. 
Desse modo, registrou fielmente o que seria observado em cidades como Nova 
Iorque, Shangai, Tóquio, Londres, Paris, Rio de Janeiro e São Paulo (apenas com 
alguma diferença de horário, devido à rotação da Terra). Em seguida, sobrepôs 
as imagens das cidades, cujas luzes foram apagadas digitalmente. Assim, criou 
visões impressionantes daquilo que deixamos de vivenciar devido à iluminação 
artificial. As imagens têm o potencial de despertar uma reflexão básica: aquele 
céu estrelado está ali, ofuscado pelas luzes da cidade e, para vê-lo, basta apagá-
-las. Ou então buscar um compromisso entre a luz artificial, que é efetivamente 
necessária para o bem-estar social, e a minimização do seu impacto na natureza.

 A imagem da Terra à noite tal como vista do espaço, disponibilizada 
pela Agência Espacial Norte Americana (NASA6), é frequentemente utilizada 
como demonstração de maior desenvolvimento econômico e social das nações 
do hemisfério norte em relação ao sul. E foi com base naquela visão da Terra 
que Christina Seely7, fotógrafa e educadora de São Francisco (EUA), selecionou 
45 cidades nas regiões mais brilhantes do globo. Normalmente associadas ao 
progresso e melhor qualidade de vida, as regiões mais iluminadas registram, 
antes de mais nada, o imenso desperdício de recursos econômicos e naturais com 
a iluminação mal planejada, que direciona a luz inutilmente para o céu. Durante 
cinco anos, a fotógrafa visitou os locais selecionados e registrou o brilho do céu, 
também chamado de skyglow, um dos tipos de poluição luminosa. A série de 
imagens resultante constitui o trabalho intitulado Lux, lançado em 2015. Sempre 
que possível, Christina procurava locais mais afastados de onde pudesse observar 
as cidades ao longe, registrando o contraste entre a natureza e a iluminação 
artificial. Ambas são indiscutivelmente belas — a natureza e a visão das cidades 
iluminadas —, porém incompatíveis, uma vez que já sabemos que a poluição 
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luminosa provoca impactos negativos no meio ambiente e no ciclo de vida de 
diversas espécies animais. O principal objetivo de Seely é chamar a atenção para 
o aquecimento global, comprovadamente provocado pela atividade humana.

No cenário nacional, o fotógrafo Feco Hamburger8 realiza imagens de longa 
exposição de ambientes diversos, frequentemente contrapondo as luzes das 
estrelas, aviões, helicópteros e a iluminação urbana, em uma proposta visual 
similar às imagens apresentadas na seção anterior. Essas produções podem 
ser encontradas principalmente em suas séries “Noites em Claro”9, apresentada 
em uma exposição individual da Pinacoteca de São Paulo em 2004, e “Sobre a 
Permanência”10, exposta no Centro de Cultura Judaica de São Paulo em 2009. As 
motivações iniciais de Hamburger são, compreensivelmente, distintas das minhas 
enquanto astrônoma que busca produzir imagens para seu trabalho de cons-
cientização pública acerca da poluição luminosa. Em texto do crítico Domingos 
Tadeu Chiarelli (2009), no catálogo da exposição “Sobre a Permanência”, o pró-
prio fotógrafo explica:

Movido pela vontade de registrar a órbita das estrelas, apontei a 
câmera para o vale e esperei, junto à câmera aberta, por 35 minutos. 
Revelado o filme, qual não foi minha surpresa: o céu estava azul, o 
vale estava verde, e a flor da primavera coloria o plano. O tempo de 
exposição não foi suficiente para registrar as estrelas da maneira 
que eu esperava. Mas minha atenção estava totalmente voltada para 
aquele aparente mistério: como era possível a escuridão da noite se 
transformar naquela fotografia? […] A fotografia de longa exposição 
permite o acúmulo da luz existente, mas não visível aos nossos olhos, 
em um único fotograma, imprimindo na película o registro do tempo. 
Diferentemente de nosso olhar, que registra senão instantâneos. E a 
relação entre a luz no escuro o movimento e o tempo, passou a ser o 
foco de minha abordagem…

Por sua vez, Diógenes Moura (2004), no catálogo da exposição “Noites em 
Claro”, coloca que a fotografia de Feco Hamburger:

Enquadra os delicados grafismos das estrelas num firmamento onde 
riscos e raios atestam que no universo “ninguém” dorme. Transforma 
situações; inverte a arquitetura; imprime uma abrangência de cores 
tão independente quanto sutil; abre janelas; cria expectativas para 
mostrar que, tanto no campo quanto na cidade, uma constelação se 
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revela com a mesma grandeza e simplicidade, para mais uma vez 
anunciar aos homens sua presença tão próxima e tão desconhecida.

Ou seja, o trabalho de Feco Hamburger também leva à reflexão sobre as 
estrelas que estão sempre ali, como registros do passado de um Universo repleto 
de questões a serem desvendadas, independente do quanto nos esforcemos para 
ignorar o real sentido da nossa existência em meio à uma sociedade viciada no 
excesso do supérfluo, como a iluminação artificial irracional.

Já o fotógrafo Nicholas Buer11 apresenta em vídeo sua colaboração para 
ilustrar de maneira impactante o quanto a poluição luminosa impede a nossa 
visão do Universo. Buer descreve “Blackout City”12, de 2015, como “um filme 
experimental em timelapse que faz o invisível visível” (tradução livre). A produção 
foi motivada pela história do blackout ocorrido em 1994 em Los Angeles (EUA). 
Naquele ano, após um terremoto que causou a queda do sistema de energia 
elétrica na cidade, a população em pânico começou a ligar para os telefones de 
emergência, relatando a aparição de uma imensa “nuvem prateada” no céu. Era a 
Via Láctea, que a maioria nunca tinha visto devido à iluminação artificial irracional. 
Em agosto de 2013, Buer deu início ao projeto: fotografou vários locais de Londres 
(Reino Unido) durante o dia e procurou uma região de céus escuros na mesma 
latitude, a fim de registrar as estrelas tais como seriam vistas da capital, não 
fossem as luzes artificiais irracionalmente utilizadas e tal como no trabalho de 
Thierry Cohen. Também nesse caso, as imagens da cidade foram manipuladas 
para parecerem obtidas durante a noite e com todas as luzes artificiais apagadas. 
As astrofotografias foram processadas visando reproduzir realmente o que o olho 
humano consegue enxergar em céus preservados. Não fosse todo este trabalho 
complexo o bastante, Buer ainda combinou as imagens da cidade e do céu de 
modo a ser fiel à posição das estrelas e outros objetos celestes em cada local, 
do ponto de vista astronômico. 

Uma última iniciativa que gostaria de destacar é o programa “O Mundo à 
Noite” (The World at Night, TWAN13). A associação de fotógrafos se define como 
“uma ponte entre arte, humanidade e ciência”. O objetivo é criar uma coleção 
de imagens mostrando diferentes locais do planeta em contraposição à luz das 
estrelas e outros objetos celestes. Além de fotógrafos profissionais, a página do 
projeto possui uma “guest gallery”14 para onde qualquer pessoa pode mandar 
suas imagens feitas no que já se define como “TWAN style”. Em particular, todos 
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os anos é promovido um concurso de fotografias (International Earth & Sky Photo 
Contest15) e, entre as categorias, algumas têm como tema “Contra as Luzes” 
(Against the Lights). A intenção é premiar imagens que mostrem o embate entre 
a interferência humana no meio ambiente através da iluminação artificial e o 
céu noturno, demonstrando o quão ruim a poluição luminosa está se tornando.

Comentários finais
Neste trabalho, busquei introduzir o leitor ao problema da poluição luminosa 

e demonstrar que ela tem impactos em todos os aspectos da vida no planeta. 
Desse modo, são urgentes a conscientização pública e a adoção de tecnologias e 
de procedimentos sustentáveis de iluminação. Uma abordagem multidisciplinar 
claramente se faz necessária e, nesse sentido, a arte também se transforma em 
aliada. Podemos, por exemplo, falar em obras mundialmente conhecidas, como 
a Noite Estrelada de Van Gogh, e demonstrar que os céus que tanto fascinaram 
aquele pintor hoje têm suas estrelas ofuscadas pela iluminação artificial irracional 
(DOMINICI; RANGEL, 2017, p. 34). Porém, também podemos realizar produções 
artísticas especificamente para buscar encantar e conscientizar as pessoas sobre 
a poluição luminosa e a degradação do planeta por conta da atividade humana. 
No contexto, a fotografia do céu noturno em regiões com diferentes níveis de 
comprometimento pela poluição luminosa, além do seu valor puramente esté-
tico, também pode ser encarada como ferramenta para registrar, monitorar e 
refletir sobre o valor cultural e natural da noite. Iniciativas nesse sentido foram 
apresentadas e discutidas ao longo desse texto.

O jornalista português António Guerreiro se referiu ao momento em que 
vivemos como sendo a “tirania da luz” (GUERREIRO, 2017). Segundo ele, “impedir 
que a noite seja noite tem sido o desígnio alcançado com grande eficiência pelo 
capitalismo contemporâneo”. Não podemos parar de trabalhar, de produzir e, 
sobretudo, de consumir. Assim, começamos a iluminar os ambientes noturnos 
tentando reproduzir as condições diurnas para incentivar a atividade contínua, 
ignorando que o nosso corpo, as outras espécies animais e as plantas preci-
sam do escuro para cumprir adequadamente o seu ciclo biológico. É, portanto, 
urgente nos reconectarmos ao céu noturno, observando suas belezas e variações, 
seja através da ciência ou da arte. Ou, preferencialmente, de ambos. Quando as 
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estrelas ressurgirem nos céus das cidades será uma evidência de que a huma-
nidade está buscando um caminho mais sustentável e feliz para sua existência. 
Afinal, como disse Mario Quintana, “Que tristes os caminhos, se não fora / a 
mágica presença das estrelas!” (QUINTANA, 2012, p. 66).

Notas
1  Página do OPD: <http://lnapadrao.lna.br/OPD>.

2  Veja, por exemplo, “A Beginner’s Guide to Astrophotography”, por Michael Stillwell, 
disponível em: <https://www.popularmechanics.com/space/a25697/beginners-guide-
-to-astrophotography/>, e “Tutorial: Learn The Art of Astrophotography”, por Mark Gee, 
disponível em: <https://iso.500px.com/basic-astrophotography-tutorial/>.

3  Disponível em: <http://www.startrails.de/ e https://lightroom.adobe.com/>.

4  Disponível em: <http://www.nightcapcamera.com/>.

5  Disponível em: <http://thierrycohen.com>.

6  Disponível em: <https://www.nasa.gov/topics/earth/earthday/gall_earth_night.html>.

7  Disponível em: <http://christinaseely.com/>.

8  Ver: <https://www.fecohamburger.com.br/>.

9  Disponível em: <https://www.fecohamburger.com.br/serie/artwork/noites-em-claro/>.

10  Disponível em: <https://www.fecohamburger.com.br/serie/artwork/
sobre-a-permanencia/>.

11  Ver: <http://www.nicholasbuer.com/>.

12  Disponível em: <https://vimeo.com/113287920>.

13  Disponível em: <http://www.twanight.org/newTWAN/index.asp>.

14  Até a autora deste texto já possui, humildemente, sua galeria lá. Ver: <http://www.
twanight.org/newTWAN/guests_gallery_c.asp?Guest=Tania%20Dominici>.

15  Disponível em: <http://twanight.org/newTwan/contest2017-2.asp>.
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Resumo
O presente artigo relata o processo de experimentação telemática desenvolvido 
durante os três dias do Laboratório Aberto Hiperorgânicos, o qual teve por objetivo 
monitorar a resposta galvânica de uma orquídea, localizada no Museu do Amanhã, 
de maneira a enviar tais dados como variáveis remotas para um impressora 
customizada de chocolates, localizada no Medialab na Universidade de Brasília 
(UnB). O artigo aborda questões técnicas e poéticas em torno desse experimento.

Palavras-Chave: Hiperorganismo; Arte; Orquídea; Hibridação; Biotelemática.

Abstract 
This article reports on the telematic experiment developed during the three days 
of the Open Lab Hiperorgânicos, whose objective was to monitor the galvanic 
response of an orchid, located at the Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro, 
Brazil, in order to send such data as remote variables for a customized chocolate 
printer, located at the Medialab, in the University of Brasilia. This article addresses 
technical and poetic issues regarding that experiment.

Keywords: Hyperorganism; Art; Orchid; Hybridization; Biotelematics.

Introdução
Desde o seu lançamento em 2010, o evento Hiperorgânicos tem sido uma 

plataforma de experimentação para um amplo espectro de investigações na arte. 
Diferente do que se pode imaginar, o evento não delimita seu domínio ao âmbito 
das experimentações tecnológicas, ao mesmo tempo que reconhece o potencial 
dos sistemas de informação e suas redes como facilitadores de poéticas que 
dialogam com a temporalidade e não linearidade das máquinas, a dimensão 
multifacetada dos ambientes virtuais, assim como os fluxos numéricos de dados 
que atravessam cada vez mais o nosso cotidiano. Hiperorgânicos é uma derivação 
do termo “hiperorganismo” (Nóbrega, 2009), que por sua vez leva em conta a 
dimensão das redes no contexto dos processos de invenção. Em outras palavras, 
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um “hiperorganismo” diz respeito à organicidade dos sistemas inventados, suas 
redes internas e externas, seu modo de existência e nosso modo de existir junto 
com eles no mundo. Nesse sentido, toda criação artística (coisa inventada) pode 
ser pensada segundo o conceito de “hiperorganismo” e, por essa razão, o evento 
Hiperorgânicos abrange ações que vão da performance à poesia e serve de 
plataforma para pensar redes híbridas de natureza tecnológica, biológicas e sutis1. 

Tal hibridação sistêmica, entre redes de natureza sintética e afetivas, tem sido 
um dos focos de nossa pesquisa e, portanto, norteado processos e experimenta-
ções que ganham relevo durante os três dias de experimentações no Laboratório 
Aberto do Hiperorgânicos. Foi nesse contexto que ocorreu a colaboração entre 
os laboratórios Núcleo de Arte e Novos Organismos (NANO) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Medialab, laboratório de pesquisa em arte 
computacional da Universidade de Brasília (UnB). Para o Laboratório Aberto foi 
proposta uma experiência telemática envolvendo uma planta e um sistema de 
impressão 3D capaz de imprimir formas generativas a partir dos dados eletro-
fisiológicos de uma orquídea e seu ambiente. Essa experimentação conjugou 
expertise dos dois laboratórios de forma complementar, resultando em um 
alcance parcial dos resultados almejados quanto aos aspectos técnicos, porém, 
não menos lúdicos e poéticos.

O experimento teve como ponto de partida o projeto artístico “Orquídea_natu-
ral_artificial”, em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa do Medialab/UnB. 
O trabalho toma como base o fato de que as orquídeas são conhecidas, desde a 
Grécia antiga, por sua capacidade afrodisíaca. A partir desse conceito, a pesquisa 
investiu na criação de um sistema cibernético através do qual uma impressora 3D 
seria conectada a uma orquídea com o objetivo de imprimir chocolates, alimento 
também conhecido por sua capacidade de liberar no cérebro uma série de com-
postos químicos como a norepinefrina, a serotonina e a dopamina, responsáveis 
pela libido e pelas sensações ligadas ao prazer. A conexão entre a impressora 
e orquídea ocorreria via sensores que monitorariam o ambiente em torno da 
orquídea (luz, temperatura, humidade) e enviariam esses dados como variáveis de 
controle para mutação de uma forma generativa a ser impressa na impressora 3D. 

O primeiro protótipo da orquídea como flor cibernética afrodisíaca foi apre-
sentado na exposição #16Art no Museu Nacional de Brasília em setembro de 2017.
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figura 1 >> Orquídea como flor cibernética afrodisíaca. 

Fonte: Exposição no Museu Nacional da República, Brasília-DF em setembro de 2017.

A proposta submetida ao Hiperorgânicos 8 dá continuidade à primeira 
fase exibida no #16Art, prevendo que a orquídea imprimisse suas informações 
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afrodisíacas em chocolate como forma artística. Para esta finalidade, propusemos 
uma versão telemática do processo, através da qual a orquídea fosse monitorada 
em um ambiente localizado no Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, local em 
que o evento Hiperorgânicos foi realizado em 2018.

Um dado a mais também foi incluído no processo através do monitoramento 
de resposta galvânica na orquídea. A resposta galvânica foi um dos métodos 
usados pelo biofísico indiano Jagadish Chandra Bose no início do século XX 
para investigar respostas eletrofisiológicas de plantas a estímulos. No NANO 
atualizamos o método de resposta galvânica para o uso com microcontrolado-
res Arduino, procedimento que nos permite criar interfaces sonoras, visuais e 
eletromecânicas a partir dos sinais vitais de uma planta. 

Morfogêneses
Do ponto de vista morfogênico, a pesquisa do Medialab/UnB trabalha com a 

forma primitiva do cubo como elemento original. Considera-se que esta, ao ser 
subdividida por parâmetros aleatórios, gera um padrão complexo que se repete 
dentro da forma. A repetição do padrão faz surgir uma forma conhecida como 
fractal2, conforme apresentado na figura 2. 
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figura 2 >> Arte e vida artificial. 

Fonte: Acervo dos autores.

Segundo seus criadores,  

“a modelagem da forma final é dada a partir da lógica de auto-se-
melhança. Para Mandelbrot (2016), os fractais são representações 
gráficas do caos e a lógica de auto-semelhança remete às formas da 
natureza. A pesquisa considera que a origem de sua forma é o seu 
DNA, que surge de algoritmos estruturados a partir do conceito de arte 
e vida artificial, significando que não ocorrerá jamais duas impressões 
iguais. Outra caraterística que, segundo Varela e Maturana, define o ser 
vivo é a sua capacidade de se auto-organizar. Depois da forma gerada 
artificialmente, a vida artificial estabelece contato com o ambiente 
natural recebendo sinais que vão provocar a sua mutação e nova 
adaptação da sua morfogênese”. (Venturelli, Reis et al., 2017)

Os genes iniciais desta forma generativa funcionam como parâmetros guar-
dados em uma matriz de variáveis que constitui a matriz genética da forma a 
ser impressa. Os sensores que monitoram a planta, assim como a planta em si, 
atuando como um sensor natural, enviam dados ao sistema, produzindo uma 
nova matriz e alterando a  geração da forma, sintetizada como nova codificação 
genética. A partir de um processo conhecido como crossing over, a forma original 
troca informações entre as matrizes de códigos genéticos diferentes para que 
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ocorra uma mutação. A forma final dá origem a um organismo geneticamente 
modificado. Como feedback à planta, o sistema retorna dados do processo na 
forma sonora, que funcionam como estímulos para a planta monitorada. As 
impressões resultantes deste processo são sequências em que as formas pri-
mitivas se entrelaçam apresentando como resultado poético formas inéditas e 
inesperadas, portanto, emergentes (ver figura 3).

figura 3 >> Algumas impressões da Orquídea. 

Fonte: Acervo dos autores.

Para o Hiperorgânicos 8 foi testado um setup em que os dois laboratórios 
permaneceram conectados via vídeoconferência através da plataforma Hangout  
da Gloogle (ver fig. 4). 

figura 4 >> visão remota do Medialab durante o Hiperorgânicos.

Fonte: Acervo dos autores.

As trocas de dados entre os dois ambientes (Medialab e Museu do Amanhã) 
foram facilitadas utilizando o protocolo OSC3, que interconectava os dois labora-
tórios através do servidor do NANO, localizado em nosso laboratório na UFRJ. Os 
sinais ambientais – temperatura, humidade e luz – são capturados imediatamente 
a partir dos sensores conectados ao Arduino e, consequentemente, enviados à 
rede. Porém, a resposta galvânica da planta requer ajustes muito específicos e 
variáveis por se tratar de um organismo vivo. Dois eletrodos são conectados à 
folha vegetal de forma que uma pequena corrente transite de um ponto ao outro 
através da folha. Variações desse potencial dependem da capacidade condutiva 
da planta, que varia de acordo com suas características biológicas e sua interação 
com o ambiente. Desde o projeto Breathing (2008), que marcou o início de meu 
interesse no uso de resposta galvânica em plantas com a finalidade de criação 
artística, venho testando e aprimorando esse procedimento como forma de hibri-
dizar organismos vivos aos sistemas artificiais. O título Breathing (“Respirar”, 
em inglês) surgiu em função de uma observação quanto ao estímulo aplicado nas 
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plantas durante o processo de investigação e criação do projeto. Notamos uma 
resposta expressiva do sistema quando expirávamos próximo às folhas sendo 
monitoradas. Segundo o sinal observado, a resposta plotada em gráfico mostrava 
uma curva hiperbólica crescente em amplitude, assim como o seu decaimento 
suave e irregular após cessado o estímulo. O ato de respirar próximo à planta 
passou a ser um ponto forte de interação com o sistema.

Tendo montado o setup no Museu do Amanhã, iniciamos as experimentações. 
Uma tela de TV de 40” serviu de monitor para os sinais da planta enviados 
ao servidor, assim como para receber imagens do Medialab em Brasília. Após 
uma série de ajustes que ocupou praticamente todo o primeiro e segundo dias 
do Laboratório Aberto, conseguimos finalmente uma boa resposta do sistema 
aos estímulos causados na orquídea. Os dados trafegaram do nosso setup no 
Museu do Amanhã para o nosso servidor na UFRJ e podiam ser visualizados na 
forma de gráficos em nossa interface, criada em rotina em JavaScript para esse 
propósito. Contudo, uma falha em nosso protocolo impediu o êxito total de nosso 
experimento. Devido a questões de segurança do museu, o Medialab em Brasília 
não conseguia acessar plenamente os dados do sistema remoto, e os dados não 
chegavam à impressora. Como o evento ocorreu no final de semana, não houve 
como contar com a equipe de TI para nos dar suporte a esse contratempo. Além 
disso, o tempo curto do Laboratório Aberto foi nosso inimigo.

figura 5 >> Visão da orquídea e visualização de dados no Museu do Amanhã. 

Fonte: Acervo dos autores.

Prós e contras
Não ter conseguido a conexão adequada foi um banho de água fria em nossa 

experimentação, posto que a parte mais complicada do sistema – que envolve 
conseguir uma boa conexão eletrofisiológica com a planta – havia sido superada 
com êxito. A conexão virtual entre os laboratórios, tanto visual quanto sonora, 
também foi estabelecida sem maiores conflitos – sabemos que performances 
telemáticas têm a conectividade audiovisual como um dos elementos críticos. 
Todos estes êxitos nos colocaram em grande expectativa quanto a conectividade 
remota planta/impressora e os insights que poderiam surgir dessa experiência. 
Contudo, acertos e erros são parte inerente aos Laboratórios Abertos. Faz parte 
do jogo lidar com os imprevistos e continuar no caminho. A nosso favor conta o 
fato de termos avançado em grande parte do processo, cuja falha ocorreu devido 
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a um detalhe técnico, fácil de ser superado em condições ideais. No momento 
desta escrita, nos encontramos na etapa de configuração de conectividade entre 
os laboratórios NANO e Medialab para continuidade desse experimento. 

Experiências telemáticas têm alcançado um considerável destaque em nosso 
cotidiano, seja através das diversas interfaces que nos colocam em rede, na 
maioria das vezes de forma imperceptível, seja objetivamente em caráter de 
pesquisas que estimulam nos ambientes universitários a criação de sistemas 
que interligam e dão voz e expressividade às coisas (IoT). Em nosso caso, consi-
deramos imprescindível a atenção para a rede, pelas razões elencadas no início 
deste artigo. Acreditamos que uma dimensão poética potencial se encontra na 
hibridação das redes, condição pela qual os fluxos biológicos se entrecruzam 
aos numéricos e aos sutis, principalmente àqueles que se expressam através 
dos afetos. Passar horas diante de uma planta, ou diante de uma máquina 3D, 
buscando a melhor forma de diálogo com esses sistemas pode não configurar 
um domínio investigativo tão diferente quanto parece quando se olha para tais 
esquemas pelo ponto de vista dos processos, dos fluxos e das conexões. Estar 
conectado é ser parte de um todo, um todo que preexiste. Falhamos às vezes 
em iluminar as malhas que nos interconectam, mas é justamente o exercício de 
olhar para a rede – e não para as coisas em si – que nos permitirá chegar a seu 
mais profundo significado.

Notas
1  Ver a esse respeito o artigo “Pensando hiperorganismos e redes híbridas” (Nóbrega, 2018).

2  Teoria desenvolvida por Benoit Mandelbrot (2016).

3  A esse respeito, acessar o endereço do GitHub do NANO, disponível em <https://
github.com/hiperorganicos/openlab-osc>, no qual se encontram disponibilizadas 
informações detalhadas sobre o protocolo OSC, assim como o setup utilizado em 
nosso Laboratório Aberto.
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Resumo
A oficina sobre Espaços Ciberfísicos no Simpósio HIPERORG NICO 8: 
Ancestorfuturismo (H8A) identificou ligações entre a visão de Constant dos anos 
60-70 e o potencial de sua implementação com a tecnologia de hoje. A oficina 
envolveu a investigação de visões utópicas / distópicas sobre habitats futuros, 
reinterpretando a Nova Babilônia de Constant e introduzindo funcionalidades 
dinâmicas ou interativas para o espaço habitável. Aspectos utópicos / distópicos 
foram abordados explorando, por um lado, o potencial dos sistemas ciberfísicos na 
arquitetura, por outro, os desafios da superpopulação e densificação urbana, etc.

Abstract
The workshop on Cyber-physical Spaces at the HIPERORGÂNICO 8: 
Ancestorfuturism (H8A) Symposium identified linkages between Constant’s vision 
from the 60-70s and its potential implementation with today’s technology. It 
engaged in the investigation of utopian/dystopian visions about future habitats 
by reinterpreting Constant’s New Babylon and introducing dynamic or interactive 
functionalities to inhabitable space. Utopian/dystopian aspects were addressed by 
exploring on the one hand the potential of cyber-physical systems in architecture, 
on the other hand the challenges of overpopulation and urban densification, etc.
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figure 1 >> Linking accelerometer with virtual representation (top). Accelerometer 
embedded in ball on two strings (bottom) is used to broadcast accelerometer data 

wirelessly to a listening node within an intelligent built-environment.

Source: the authors.  

Introduction
According to Borges [1] the notion of ancestorfuturism addresses a potential 

reconciliation between archaism and futurism by challenging the assumed 
linearity between past and future and by identify- ing possible linkages between 
the two. The workshop on Cyber-physical Spaces (CS) at the HIPERORGÂNICO 8: 
Ancestorfuturism (H8A) Symposium identified linkages between Constant’s vision 
from the 60-70s of a future city [2] and its potential implementation with today’s 
technology. It en- gaged in the investigation of utopian/dystopian visions about 
future habitats by reinterpreting Con- stant’s New Babylon and by introducing 
interactive functionalities. Utopian/dystopian aspects were addressed by 

exploring on the one hand the potential of cyber-physical systems in architecture, 
on the other hand the challenges of overpopulation and urban densification, etc.

Description
Utopian/dystopian visions responding to societal challenges were 

investigated by introducing work- shop participants to the Design-to-Robotic-
Operation (D2RO) framework developed at the Technical University Delft (TU 
Delft). The task was to design and to integrate a fully functional Wireless Sensor 
and Actuator Network (WSAN) into a Cyber-physical Space. WSANs lie at the core 
of Cyber-Physical Systems (CPSs) [3], which represent State-of-the-Art enablers 
of both Architectural and Computational Intelligence in the built-environment. 
Strategies and methods pertaining to D2RO [4–13] — an emerging computational 
intelligence in the built-environment paradigm developed at TU Delft [12– 14] — 
are used to develop this WSAN in an open, scalable, and decentralized manner.

In this context, D2RO subsumes capabilities and motivations typical 
expressed via Ambient Intelligence (AmI) [15] / Ambient Assisted Living (AAL) 
[16], which are research fields situated at the inter- section of the Engineerings 
(viz., Electrical, Electronic, Mechatronic, and Information Systems), Architecture, 
and Medical Sciences. Accordingly, an inherited motivation behind D2RO is to 
develop built-environments where systems and services expressed in terms of 
Information and Communication Technologies (ICTs) promote and sustain the 
general well-being, qualitative spatial experience of the inhabited space, and the 
comfort of the occupant(s).

figure 2 >> Physical muscle contractions and arm orientations / motions are employed 
to select and move digital objects within a virtual space

Source: the authors.
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Utopia/Dystopia
Utopias envision ideal communities or societies possessing perfect socio-

politico-legal systems. The term is derived from More’s book titled Utopia [17]. 
For instance, Constant envisioned the city of the future New Babylon inhabited 
by homo ludens1 engaging in creative practice of daily life [18]. In New Babylon, 
land is owned collectively, work is automated and inhabitants engage in creative 
play. In contrast dystopias are communities or societies that are undesirable 
or even frightening as for instance described in Orwell’s 1984 [19]. These are 
characterized by dehumanization, totalitarianism, environmental disaster, or 
other characteristics associated with a cataclysmic decline in society. Both seem 
to have been and continue to be present in ancient and futurist contexts. New 
Babylon representing a past vision of utopian cities resulting from automation fits 
today’s utopian and dystopian visions resulting from automation, overpopulation 
and urban densification.

Design-to-Robotic-Operation
As part of a larger Design-to-Robotic-Production-Assembly-and-Operation 

(D2RPA&O) framework Design-to-Robotic-Operation (D2RO) relies on the 
integration of robotic and/or cyber-physical and cloud-computing technologies 
of the 4th industrial revolution into architectural operation. It implies the use of 
cyber-physical and/or robotic systems and the Internet of things and services 
in order to monitor physical processes by creating virtual representations of 
the physical world that support decentralized decisions making [20]. Thus, 
D2RPA&O relies on (a) interoperability, which is the ability of robotic systems, 
humans, and factories/buildings to connect and communicate via the Internet 
of things and services, (b) virtual-physical coupling by linking sensor-actuator 
data (from monitoring physical processes) with virtual models and simulations, 
(c) decentralization, which is exploiting the ability of cyber-physical components 
to operate autonomously, and (d) real-time operation implying that data is 
exchanged in real-time [21, 22]. 

In the presented workshop the focus was on D2RO applied to Cyber-physical 
Spaces that extend human capabilities in the built environment by means 
of sensor-actuators.

figure 3 >> Explorations with light-sensitive sensors that control pixelated pattern 
variations of a life-streamed video 

Source: the authors.

Cyber-physical Spaces
The proposed Cyber-physical Space (CS) contains physical and software 

components that are deeply intertwined. Furthermore, the static and dynamic 
modalities of the space involve customization and reconfiguration, which are 
achieved by means of D2RO. In this context, three projects were developed 
at H8A with participating professionals and students. These projects aimed 
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to interface the virtual and physical worlds via intuitive mechanisms, where 
instigated physical actions mirror actions or reactions in a virtual environment. 
The following is a short description of each project:

The first project used physical motion to define the position of digital objects 
within a virtual space (fig. 1). In this project, a wearable device (ball on two 
strings) was used to broadcast accelerometer data wirelessly to a listening 
node within an intelligent built-environment. This node, one of many in a larger 
System Architecture, relayed said data to a destination node that contained the 
program that generated the virtual environment. The incoming data informed 
the objects within said virtual environment to move in any perceived direction 
within a three- dimensional space, effectively echoing motions in the physical 
world within the virtual world.

The second project used physical muscle contractions and arm orientations 
/ motions to select and move digital objects within a virtual space (fig. 2). In this 
project, an Electromyogram sensor attached to the forearm detected muscle 
contractions associated with the opening and closing of the fist. Moreover, 
an Accelerometer / Gyroscope / Magnetometer sensor attached to the same 
arm tracked its displacement and orientation. The resulting data was relayed 
wirelessly to a destination node that contained the program that generated the 
virtual environment. Unlike the virtual environment of the first project, the one 
in the second project represented objects such as windows, doors, lights, etc., 
within an intelligent built-environment. By pointing the arm towards a direction 
corresponding to one of these objects, the user could select it via muscle 
contraction and act on it via arm gestures. For example, the user could point 
towards a closed door, select it, and sway it open with a corresponding motion.

The third project used light-sensitive sensors to control the pixilation and 
fragmentation of a life-streaming camera (fig. 3). Several such sensors were used 
to determine the degree and origin of the distortion within said image. In a state 
where all sensors relayed readings within a predetermined range, the displayed 
image would be rendered as a normal reflection of a real location or space. But as 
soon as the readings exceeded said range, the resulting image would be rendered 
a fractal abstraction of said real location or space.

If utopian playful interaction is apparent in all three projects, a more dystopian 
scenario is considered in the second project, wherein by moving furniture in 
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3D space optimized use of space in high-density urban environments may be 
achieved. The purely mechanical spatial reconfiguration of such a scenario 
has been already implemented in Hong-Kong [23], where a small space of 32 
square me- ters transforms by sliding walls across steel tracks into several 
subspaces accommodating functions such as kitchen, guest bedroom, library, 
dining room, laundry-room and spa. The H8A project enables this spatial 
reconfiguration to be implemented not only by adults but also by elderly, children, 
and special needs people.

Conclusion
These H8A projects identified opportunities to engage in futuristic cyber-

physical explorations while promoting ancestor visions of homo ludens. Playfully 
interfacing virtual and physical worlds by mirroring physical actions or reactions 
in virtual environments, the projects seemingly disrupt the linear reading of time 
by emphasizing today’s virtual-physical continuum. These projects are indicative 
of tomorrow’s responsive environments, wherein humans interact with CSs 
endowed with some level of intelligence. Each proof-of-concept developed by the 
three teams instantiates a highly intuitive mode of interaction between the real 
(i.e., physical) and virtual, where the former affects the latter as if both belonged 
to one same domain. In this manner, the developed mechanisms represent dis- 
tinct means to bridging the gap between the real and the virtual; and hint at the 
possibilities of how domain-heterogeneous services could be expressed as when 
deployed in a mixed-reality intelligent built-environment. To be sure, in their 
present state the interaction enabled by said mechanisms is demonstrated only 
unidirectionally, with physical states of affairs affect their virtual counterpart and 
not vice versa. However, the underlying System Architecture is structured and 
configured explicitly for bidirectional interaction, which is to be demonstrated in 
subsequent developments.
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Resumo
Este artigo faz uma retrospectiva de fatos e desdobramentos, tratados figurativa-
mente como retornos, que envolveram a autora com o tema Ancestrofuturismo 
e que levaram a mesma a explorar esse conceito na proposta do evento 
Hiprorgânicos 8. A familiaridade com o tema do xamanismo, assim como as 
investigações sobre práticas tradicionais e/ou ancestrais relacionadas com a 
produção artística contemporânea advém de pesquisas anteriores ao doutora-
mento (2003). Os projetos desenvolvidos no NANO desde 2010 dão continuidade 
à essas investigações, influenciados por outras fontes e experiências, como 
no caso pelos pesquisadores, artistas e articuladores Guto Nóbrega, Fabiane 
Borges, Anapuaka Tupinambá, dentre outros. O artigo apresenta uma confluência 
recorrente de acontecimentos que levam a autora a revisar e revisitar o tema 
do ‘tecnoxamanismo’ ao longo de vinte anos que atualmente culminam nas suas 
produções artísticas e projetos futuros.

Palavras-chaves: Ancestrofuturismo. Tecnoxamanismo, Hiperorgânicos, Arte 
Contemporânea, NANO.

Abstract
This article presents a retrospective of the facts and developments, treated 
figuratively as returns, that involved the author with the theme Ancestrofutourism 
and that led her to explore this concept in the proposal of the event Hiprorgânico 8. 
Familiarity with the subject of shamanism, as well as investigations on traditional 
or ancestral practices related to contemporary artistic production comes from 
research prior to the doctorate (2003). The projects developed in NANO since 2010 
continue these investigations, influenced by other sources and experiences, such 
as researchers, artists and articulators Guto Nobrega, Fabiane Borges, Anapuaka 
Tupinambá, among others. The article presents a recurring confluence of events that 
lead the author to review and revisit the theme of ‘technoxamanism’ over the course 
of twenty years now culminating in her artistic productions and future projects.

Keywords: Ancestrofuturism, Tecnoxamanism, Hiperorgânicos, Contemporary 
Art, Fragoso.
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Primeiro Retorno : Tecnomagia
O termo Ancestrofuturismo veio a mim pela articuladora e pesquisadora 

Fabiane Borges. Antes deste, já havia a familiaridade com o termo “Xamantic 
Web” que me foi apresentado por Roy Ascott e Tania Fraga, e posteriormente, 
por intermédio de Borges e outros artistas e articuladores, conheci os termos 
“tecnomagia” e “tecnoxamanismo”. 

Apesar de estar investigando aspectos e práticas xamânicas em grupos indí-
genas brasileiros e suas possíveis relações com a tecnologia de redes digitais 
(telemática) desde 20001, até 2012 não havia me deparado com algum movimento 
ou manifestação, no Brasil, que tratasse desses assuntos de forma coletiva ou 
conceitualmente articulada enquanto ações sistemáticas advindas de artistas. 
Minha principal referência sempre foi o artista e professor britânico Roy Ascott, 
que tive o privilégio de conhecer durante expedição no Parque do Xingu (1997) 
na nação Kuikuro2, e seu trabalho Telemátic Embrace. Visionary Theories of Art, 
Technology and Consciousness (ASCOTT,2003). 

Em 2000, pouco tempo depois de iniciadas as investigações para minha tese, 
pude compreender que práticas xamânicas são ubíquas, independente de lugares, 
línguas, tempos, e por isso mesmo a internet, e principalmente a telemática, me 
fizeram perceber um potencial imensurável dessas práticas nesse ambiente. 
Também, naquele momento, parti do pressuposto de que o artista contemporâneo, 
imerso no universo das redes e movimentos por tempos e espaços n-dimensio-
nais3, passa a exercer a função de mediador de processos, acontecimentos, em 
que práticas artísticas pressupõem autorias  compartilhadas e resultados como 
recortes nos fluxos de ‘inputs’ e ‘outputs’ múltiplos, descontínuos, imprevisíveis. 
Como artista, me percebi trabalhando no meio de uma imensa teia, sem início ou 
fim, que me levou a observar, registrar, ordenar e ritualizar essas experiências 
na esperança de expressar, no caso com metáforas e metonímias, possíveis 
processos xamânicos telemáticos. A experiência me levou a perceber também 
que minha produção artística não se encontrava mais nos recortes e registros 
pontuais onde fotos, vídeos ou objetos denunciavam o processo criativo, mas sim 
na capacidade que o conjunto de ações/acontecimentos tinha de contaminar e 
se desdobrar no espaço-tempo, por meio das redes que eu criava nesses fluxos 
de dados. Foi naquele período (1999-2003) que compreendi meu retorno, como 
artista e pesquisadora, às práticas e conhecimentos tradicionais. Foi com esse 
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olhar investigativo que me inscrevi no evento Tecnomagia e que passei a garimpar 
o que estavam denominando de “tecnoxamanismo”.

Em 2012 inscrevi, junto com os artistas Caio Cruz4 e Marlus Araujo5, o trabalho 
de título Toante em Ciber Motion6 (uma versão inédita instalação ao ar livre 
com mapeamento e interação de imagens em tempo real conectadas ao sistema 
plantronic7 criado por Guto Nóbrega) na residência de Tecnomagia8, em Visconde 
de Mauá (RJ), evento organizado pelo grupo que coordenava a então estação 
NUVEM de Arte e Tecnologia e seus convidados inclusive Fabiane Borges. A 
obra experimental foi aceita e esse primeiro encontro germinou uma amizade 
e uma troca de experiências que culminaram na supervisão pós-doutoral de 
Borges por mim no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/EBA/UFRJ 
entre 2016 e 2018. Foi durante esse período que o projeto de realização do 
evento Hiperorgânicos 8 adotou o tema “Ancestrofuturismo” e, após obtermos 
o apoio da CAPES pelo edital PAPEP, pudemos não só promover o mesmo como 
também organizar esta publicação. Neste artigo procuro contextualizar a proposta 
do evento, fazendo referência a experiências anteriores de modo a oferecer ao 
leitor um cenário onde possa situar os demais artigos e imagens que compõem 
esta publicação. Os contatos durante o Tecnomagia (2012) reavivaram em meu 
trabalho, como pesquisadora, proposições que retomaram o projeto inicial de 
minha tese de doutoramento (1999-2003) onde o tema do xamanismo na internet 
serviu de ponto de partida. Foi durante esse evento que percebi a existência de 
um movimento (não tão grande quanto diverso, não tão profundo quanto disperso) 
no qual indivíduos de diferentes áreas de interesse e de investigação convergiam 
seus olhares para conjunções entre arte, ciência e tecnologia na discussão de 
gênero e sexo, alquimia e física, astronomia e espaço sideral, cosmogonia e 
mitologia, dentre outras possibilidades do tecnoxamanismo. Pela amplitude e 
diversidade dessa rede de inventores míticos, cientistas rebeldes ou artistas 
xamãs me tornei admiradora e ao mesmo tempo uma questionadora desse movi-
mento, acreditando, desconfiando, mas aprendendo e processando internamente 
os fluxos para que de algum modo pudesse me sentir pertencente a essa rede.

Tecnoxamanismo em cena Lapa – Casa Nuvem (2015)
Beco do Rato, Lapa (RJ), aparentemente um lugar impossível para se criar 

um espaço de troca a partir de práticas xamânicas e tecnologia. Basta ser um 
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beco para não ter para onde correr. Mas ali estava a Casa Nuvem, uma ocupação, 
um lugar de estar coletivo de resistência ou sobrevivência ao sistema cultural 
contemporâneo do Rio de Janeiro. Esse espaço foi o escolhido para acolher o 
evento Tecnoxamanismo: ficção e ruidocracia na Casa Nuvem9, promovido por 
Fabiane Borges, onde ocorreu a primeira participação do NANO. Nossa equipe 
e rede de colaboradores, sob minha coordenação, participou com a oferenda 
da oficina BEAM, também nomeada OSS – Organismos Sonoros Solares. Esta 
atividade é um exercício de escuta, de paciência, de delicadeza no manuseio de 
simples montagens de componentes eletrônicos, ao se criar pequenos seres que 
parecem ganhar vida quando revelam o som pela presença/ausência da luz. 
Tão simples e tão mágico é conseguir tornar audível a luz. Uma oficina aberta 
que foi realizada em outros contextos, mas que ganhou potência no ambiente 
do tecnoxamanismo pelo efeito mágico que oferece a cada um dos participantes.

figura 1 >> OSS1, criado na oficina BEAM.

Fonte: arquivo NANO.

O contexto em que foi realizada a oficina – compartilhamento-materia-
lidade-experimentação-construção – transborda o lugar e o domínio da Arte. 
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Me sinto muito confortável nessa passagem para além do in-situ. Situo minha 
prática artística na esfera da arte experimental, onde parto de uma ideia ou 
conceito para tornar algo “vivo”, uma espécie de prova de conceito no campo 
da produção simbólica. Ao meu ver, as fronteiras entre arte e ciência se borram 
quando percebo a integração necessária entre o poético e o lógico, o sublime 
e o determinado, o mágico e o técnico. Nesse exercício de fazer arte e explorar 
a tecnologia alguns desafios estão no domínio da técnica, como: o aprendizado 
das linguagens, dos mecanismos e dos sistemas maquínicos e computacionais; 
o uso adequado de uma infinidade de dispositivos e ferramentas mecânicas e 
eletrônicas; e, as escolhas entre matérias e materiais que podem facilitar e/
ou dificultar o processo construtivo. Domínio técnico esse que vai esbarrar nas 
noções de forma, cor, espaço, movimento, dentre inúmeras outras, que com-
põem universos sutis e simbólicos da criação artística. Observando pelo ponto 
de vista do exercício do tecnoxamanismo, percebo que um certo “animismo” é 
pressuposto sobre o experimentalismo. Como se as técnicas (acima) trouxessem 
em si um potencial de ativação artificial da vida que se soma à vitalidade que se 
manifesta pela arte, por meio de linguagens e experiências que parecem gerar 
uma energia que nos torna mais vivos. 

Na Casa Nuvem reencontrei Anapuaka Tupinambá10 , que havia realizado 
comigo a pintura do trabalho do Boto Pirayawara Tupi11 (2015), junto também 
com os artistas Denilson Baniwa, Renata Tupinambá e Sallisa Karajá. No contexto 
do evento na Casa Nuvem, o tecnoxamanismo somou-se ao resgate de conhe-
cimentos tradicionais, quando magia e ciência não se separavam e dialogavam 
no universo dos rituais e das energias sutis que envolvem os processos de cura 
ancestrais. Resgate esse que se expandiu para outras oportunidades de aproximar 
a prática da tecnologia e da arte contemporânea com o xamanismo. Quando 
compartilhei a pintura do Boto Pirayawara Tupi com essa equipe de artistas 
indígenas, não tinha ainda conhecimento da força e da capacidade que cada um 
deles na defesa da cultura e ancestralidade indígena que apresentam em seus 
trabalhos. Sinto-me privilegiada. Além de artistas são comunicadores e criadores 
da rádio web indígena no Brasil, a Rádio Yandê (http://radioyande.com/).
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II Festival Internacional de Tecnoxamanismo
Após o encontro na Casa Nuvem-RJ, artistas, pesquisadores do NANO e do 

PPGAV – Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, participaram 
do II Festival Internacional de Tecnoxamanismo (2016)12, na Aldeia Pará, povo 
Pataxó, no município de Caraíva (BA). Foi aberta pela organização do festival uma 
convocatória para participação internacional e segundo a divulgação do evento: 

O tecnoxamanismo prioriza conteúdos que conversem com a) desen-
volvimento tecnológico (cultura maker, faça você mesmo, conserto de 
equipamento eletrônico, desenvolvimento de circuitos, instalação de 
rádio, hackerismo, etc) e b) práticas da Terra (medicina alternativa, 
horta, rituais indígenas e tecnoxamânicos, permacultura, agrofloresta, 
experimentações corporais e/ou terapêuticas, etc). 

[…]

Um dos objetivos desse encontro é convergir os trabalhos de indígenas 
e não indígenas. (Texto extraído da página de divulgação do evento)

A participação dos estudantes do PPGAV no Festival se deu no âmbito da 
disciplina Laboratório de Experimentação Digital – I, BAC 702 – MESTRADO, BAC 
846 – DOUTORADO, do PPGAV/EBA/UFRJ, no 2º período de 2016, ministrada por 
mim e por Fabiane Borges. A participação no evento fez parte das atividades de 
campo e de extensão referentes a disciplina onde se discutiram conceitos como 
Antropoceno, Ancestrofuturismo, astro-futurismo, ancestro-astronomia. Também 
se discutiu a história da ocupação espacial, utopias espaciais, práticas éticas e 
estéticas dos diferentes grupos/redes que atuam com o Espaço Sideral. 

O Festival serviu de contexto para intervenções artísticas, mas principal-
mente para o aprofundamento nas discussões sobre os temas tratados em aula.  
Esse aprofundamento se deu pela vivência e experiência de troca entre culturas. 
Nossa intenção, como professora, foi de provocar o sentido de deslocamento e a 
imersão no contexto da cultura ancestral indígena Pataxó para aqueles que vivem 
e produzem no cotidiano tecnológico urbano. Quem sabe promover inspiração e 
motivação para que os estudantes/pesquisadores pudessem desenvolver suas 
experimentações a partir de fluxos interculturais ou transculturais. A parte mais 
difícil da proposta aplicada à disciplina foi convencer a instituição e seus órgãos 
financiadores de essa era uma proposta acadêmica com metodologia de pesquisa 

e produção de conhecimento dentro do que se espera de uma disciplina de pós-
-graduação, apesar da aplicação de meios não convencionais e estruturas de 
pensamento e produção fora das determinadas pela academia. Estruturas essas 
que considero hoje de extrema necessidade para que o pensamento possa fluir 
não apenas pelos modelos lógicos, mas também pelo sistema de aprendizado 
experimental e intuitivo; construções a partir da vivência. A experiência, em 
especial, me fez compreender o significado de uma ação que tem como premissa 
a ideia de  ancestrofuturismo.

figura 2 >> Imagens da experimentação artística ANGAPUÁ da artista Laura Calheiros, 
mestranda no PPGAV, durante Festival Tecnoxamanismo Caraíva. 

Fonte: Dissertação de mestrado de Laura Calheiros.

Segundo Retorno : Terra como Princípio Educativo 
Paralelamente ao trabalho de supervisão pós-doutoral em andamento com 

Fabiane Borges, algumas atividades desenvolvidas no NANO deram seguimento 
a uma parceria entre pesquisadores de diversas áreas de conhecimento, na 
época vinculados e/ou colaboradores do NEED - Núcleo de Estudos de Educação 
e Diversidade (UNEMAT- Campus de Tangará da Serra), representado pelas pro-
fessoras Marinez Cargnin-Stieler, Ivanete Parzzilelo e Hellen Cristina de Sousa 
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(CEFET-Tangará da Serra). O contato inicial ocorreu durante a pesquisa de campo 
de nosso doutoramento (2002) e a parceria foi oficializada com o projeto de coope-
ração interinstitucional REDE: Rede Brasileira de Instituições de Ensino Superior 
Indígena13 firmado entre a UnB e a UNEMAT em 2004. Com a nossa transferência 
para a UFRJ, em 2009, a parceria teve continuidade com as participações nos 
Fórums de Educação e Diversidade promovidos pelo NEED, até que em 2015 
deu-se inicio ao projeto Rede de Pesquisa Internacional: Terra como Princípio 
Educativo, coordenado pela Professora Marinez Cargnin-Stieler e aprovado em 
edital  da FAPEMAT14. O projeto promoveu o retorno ao contato direto com as 
culturas e a práticas de troca de conhecimentos. 

Entre 2015 e 2018 foram realizadas diversas oficinas, inclusive de arte e 
tecnologia, em escolas nas aldeias e assentamento, apresentadas palestras e 
promovidas rodas de conversas com crianças e adultos, lideranças e professores. 
As atividades propiciaram o levantamento de demandas, referências para as 
pesquisas e experimentações com sistemas telemáticos, a partir do enfoque da 
criação poética e do entrelaçamento de saberes. Iniciamos nas aldeias Umutina 
e Parecí - Quatro Cachoeiras (2016) e no ano seguinte foi incluída a participação 
minha e do Guto no VII Fórum de Educação e Diversidade. As premissas do projeto 
Terra como Princípio Educativo tinham como base o seguinte:

Em um contexto marcado por severas desigualdades e muitas limi-
tações as atividades propostas pelo Coletivo (da Terra) procuram 
afirmar positivamente os modos tradicionais de produzir e socializar 
o conhecimento das populações indígenas, quilombola e camponesa 
como uma das estratégias da afirmação política e identitária dos 
movimentos sociais nos processos históricos de luta pela posse e 
permanência na terra.

Para nós do Coletivo é possível pensar que as demandas das escolas 
que se organizam tendo em comum a luta pela terra poderiam ser 
agrupadas a partir de três eixos: 

1.domínio do referencial teórico acadêmico e científico como uma 
possibilidade, entre outras, de produzir e socializar o conhecimento;  

2. construção de uma relação dialógica e de respeito aos modos tra-
dicionais de produzir e socializar o conhecimento; 

3. compreensão que há uma função social da escola que deve estar 
subordinada a permanência na terra. 

Organizados desta forma e pensados como princípios norteadores, 
se constituiu a ideia de que estes eixos podem apontar para um 
tripé que constitui para nós, e neste momento a noção da terra 
como princípio educativo.  

figura 3 >>  Oficina de Arte e Tecnologia na Aldeia Rio Verde –  
Território Indígena  Parecí (2016).

Fonte: arquivo pessoal da autora.
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figura 4 >> Oficina de OSS Organismos Sonoros Solares na  
Aldeia Rio Verde (2016) – Território Indígena  Parecí.

Fonte: arquivo pessoal da autora.
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Em 2017 retornei ao Mato Grosso, na companhia de Guto Nóbrega, para 
dar continuidade ao projeto na UNEMAT. Foi realizada uma oficina de desenho 
na Escola Estadual Julia Paré - Terra Indígena Umutina, Município de Barra do 
Bugres (MT), com foco na observação de objetos da coleta livre da vegetação 
local. A atividade tinha como um dos objetivos promover um estado de foco 
continuado não ordinário. Os resultados expressaram a capacidade de síntese, 
construções elaboradas e ricas, o aspecto lúdico e interessado do grupo. Na 
segunda oficina oferecemos a experiência de criar Organismos Sonoros similares 
aos que propomos no ano anterior, citado acima. Não poupamos conhecimentos 
com eletrônica, leitura esquemática de circuitos elétricos, montagem e soldagem 
dos circuitos. Este circuito experimental permite o corpo da pessoa funcione como 
espécie de antena. O circuito foi colocado dentro de cabaças e cada objeto criado 
tomou a forma de um instrumento musical. Muito nos impressionou a delicadeza 
e destreza com que a grande maioria lidou com esses materiais. Também ficamos 
muito satisfeitos com a integração de saberes, a apropriação que os participantes 
fizeram das ferramentas e a liberdade de expressão que encontraram no sistema. 
Alguns dos participantes montaram mais do que um instrumento.

No NANOLab demos continuidade aos estudos da aplicabilidade dos recursos 
apreendidos por meio das experiências com a transmissão de dados a sistemas 
multimídia com imagens, sons e outros recursos de percepção sensorial como 
por exemplo objetos culturais artesanais. A verba do projeto foi suspensa em 
final de 2017. Ficaram pendentes as organização e implantação de um sistema 
de instalação dos módulos nos locais mapeados nas aldeias e consequente-
mente as experimentações com os módulos. Projeto da UNEMAT/FAPEMAT foi 
encerrado em 2019.
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figura 5 >> Oficina de Organismos Sonoros na  
Aldeia Rio Verde (2017) – Território Indígena  Parecí.

Fonte: acervo NANO.



95

figura 5 >> Oficina de Organismos Sonoros na  
Aldeia Rio Verde (2017) – Território Indígena  Parecí.

Fonte: acervo NANO.

figura 6 >> Um dos instrumentos criados na oficina  
de Organismos Sonoros na Aldeia Rio Verde (2017) – Território Indígena Parecí.

Fonte: acervo NANO.

Esse trabalho já trazia em si os pressupostos apresentados por Borges na 
concepção do termo ancestrofuturismo e sua prática, um fator que me aproximou 
do movimento de tecnoxamanismo e do investimento na supervisão do pós-dou-
toramento de Borges como estratégia de praticar a pesquisa em arte e tecnologia. 
O festival em Caraíva e o projeto no Mato Grosso foram estímulos que renovaram 
minha pesquisa de base transcultural iniciada com o projeto de doutorado (1999). 
Nossas experiências no NANO caminhavam no sentido de ampliar o aspecto das 
interações em telemática (comunicação informatizada) num contexto exploratório 
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de tranculturalidade15, mantendo a pesquisa articulada com atividades de ensino 
à graduação, à extensão e ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da 
EBA. O caráter interdisciplinar esteve diretamente relacionado com aspectos que 
agregam conhecimentos acadêmicos e conhecimentos tradicionais em diferentes 
partes do estado do Rio de Janeiro, do país e do mundo16. As conexões se esta-
belecem por emparelhamento de conhecimentos, experiências e necessidades. 
Mais do que nunca, estamos diante de uma tecnologia informatizada que pos-
sibilita a interação entre áreas de conhecimento que, em termos acadêmicos, 
vai propiciar uma interdisciplinaridade e aberturas para novos campos de pes-
quisa. Acreditamos na imponência e ubiquidade da tecnologia sobre a produção 
e expressão do conhecimento e da pesquisa contemporânea inserida no ambiente 
telemático, e também na necessidade da expressão e da presença da identidade 
como elementos catalisadores dos processos desencadeados pelos dispositivos 
sendo criados nos ambientes telemáticos. Defendemos, inclusive, que a questão 
da identidade é fator primordial nas comunicações mediadas e permanece como 
elemento chave nos processos de troca de informações. Nossa participação no 
projeto Terra como Princípio Educativo aposta no potencial dos sistemas tele-
máticos associado ao poder simbólico e comunicativo da arte e da multimídia, 
respectivamente, para buscar o intercâmbio, a interação, a discussão e troca de 
conhecimentos em contextos interculturais. Como parceiros internacionais desta 
participação, em 2016, estavam o artista e pesquisador português Luis Miguel 
Girão17 e a artista pesquisadora russa Olga Kisseleva18. 

Reunião de saberes
A proposta para um evento sob o tema Ancestrofuturismo foi idealizada e 

escrita por Fabiane Borges e eu em meados de 2017 e apresentada aos órgãos 
de fomento institucionais, mas por questões de prazo de edital o evento não 
pode ser realizado naquele ano. Quando da ocasião de produzir a 8ª edição do 
Hiperorgânicos em 2018, me reuni com Guto Nóbrega e, enquanto coordenadores 
do NANO, decidimos por ampliar a duração do evento, regularmente de quatro 
dias, para seis dias e oferecer a Borges a oportunidade de produzir sob o esse 
tema um encontro aberto a comunicações e experimentações artísticas a partir 
de inscrições em formato acadêmico.  Nesta publicação esta o artigo escrito por 
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Borges sobre o tema Ancestrofuturismo, onde é possível aprofundar nas questões 
que envolvem esse conceito, e artigos selecionados a partir dos inscritos para as 
comunicações orais. No entanto, considero importante reforçar alguns aspectos 
preponderantes para a concepção do nosso evento.

Como foi proposto no inicio deste artigo, partimos do pressuposto de que o 
artista/cientista se torna um mediador na materialização do potencial ‘mágico’ 
e cientificamente inovador da telemática para contextualizar a proposta da 8ª 
edição nosso evento Hiperorgânicos. Desde sempre, o evento teve como objetivo 
principal promover o encontro entre artistas, cientistas, pesquisadores e público 
em geral a partir da constituição de um lugar de diálogo e de interação entre 
os participantes, mas principalmente entre os processos artísticos em si, onde 
espaço físico e ciberespaço se interconectam por meio da telemática.   As cone-
xões, a comunicação, a construção de uma teia entre as experiências presenciais 
e as trocas remotas inserem a telemática como elemento integrado ao lugar de 
encontro e nunca como acessório complementar. A equipe do NANO entende 
que os fluxos que permeiam os processos e acontecimentos percorrem diversas 
camadas sensoriais e espaciais e que estes mesmos fluxos integram as pessoas 
às obras por conexões sensoriais, logico-racionais, técnicas, emocionais, psicoló-
gicas, afetivas e culturais, dentre outras tantas possíveis.  Para que essa sinergia 
aconteça os lugares para o evento são escolhidos com muito cuidado e em 2018 
tivemos o privilégio de sermos recebidos no Museu de Astronomia e Ciências 
Afins e novamente pelo Laboratório do Amanhã do Museu do Amanhã19. Fomos 
guiados desde o universo espacial sideral milenar e infinito até as projeções do 
amanhã pelos caminhos da inovação da criatividade humana. De um espaço ao 
ar livre, pés na terra, céu aberto e observação das estrelas, para dentro de um 
espaço arquitetônico que se projeta como um exoesqueleto de um imenso anfíbio 
a beira mar, uma grande nave que parece querer se deslocar.

As comunicações no MAST que integraram falas de cientistas e artistas reve-
laram caminhos convergentes. As discussões expressaram não apenas interesses 
comuns, mas metodologias semelhantes com resultados complementares. A 
integração de saberes se fez pelo cruzamento de lugares, onde artistas que 
se sentiam à vontade para especular no lugar da ciência e cientistas manifes-
tavam livremente poéticas sensíveis. Indígenas se permitiram adentrar esse 
lugar híbrido da arte e da ciência e construíram pontes entre visões de mundo, 
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motivadas e imbricadas com o tema do tecnoxamanismo e o ancestrofuturismo. 
Falou-se muito em tecnologia, hightech e lowtech, e em humanização da tecnolo-
gia. Projeções foram lançadas ao espaço sideral por simpatizantes do movimento 
afro futurista, dos sem satélite, dos caçadores de satélites. Durante três dias nos 
dedicamos à troca de saberes, tradicionais e científicos, e às noites vivenciamos 
os processos, obras, performances dos artistas, ora sob um céu estrelado, ora 
abrigados junto aos telescópios do Observatório Nacional. No deslocamento para 
o Museu do Amanhã, levamos essa experiência da Terra para o lugar do futuro, 
para o intimo de cada processo que se revelou no Laboratório Aberto, culminando 
no simpósio com falas/palestras que fecharam a programação com depoimentos 
e reflexões sobre os temas abordados ao longo dos seis dias de evento.

Agradecemos imensamente o apoio especial de Antônio Carlos Martins e 
Ivo Antônio Almico, do MAST, e Marcela Sabino, do Laboratório de Atividades do 
Amanhã, cujos sonhos tornaram possível o nosso sonho.

Notas
1  O projeto de doutoramento apresentado, e aprovado, junto ao IAR/UNICAMP, em 1999, 
tinha como título inicial Xamanismo na Rede Internet. 

2  Xamantic Web “(...) was the first outcome of the Virtual Laboratory of Art Research created 
in 1996. Its purpose was to gather artists, students and researchers to create multicultural 
dialogues. It explored similarities between the wanderings within virtual journeys and 
the shamans’ adventures.” http://taniafraga.art.br/computer_art/XamanticWeb.html 

3  “(...) o espaço virtual põe em cheque o conceito de dimensão por ser este “di” carregado 
de um sentido de dualidade. Segundo o dicionário Novo Aurélio – século XXI, dimensão 
significa “extensão que se considera susceptível de medida”, dualidade significa “caráter 
do que é dual ou duplo”, e menção significa “registro, inscrição, ou referência”. Propomos 
para os espaços multimídia no ambiente das redes um o conceito de dimensão fractal, 
uma “menção” incomensurável, ou a ideia de uma “rede-menção” (…) Brincando com o 
jogo das palavras e seus significados, “rede-menção” pode ser lida como “re-dimensão”, 
e entendemos que carregue em si três características principais, das quais decorrem 
outras que vão identificar os processos ou procedimentos de percepção espacial e cria-
ção artística inseridos no espaço telemático, são elas: peso – entendido como espaço/
dados; percurso - entendido como espaço/trajeto; e período – entendido como espaço/
instante (FRAGOSO, 2003:??).
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4  Caio Cruz (Chacal) foi bolsista de graduação pelo CNPq no Grupo REDE e no NANO por 
aproximadamente dois anos, desenvolveu vários projetos em parceria com o NANO.

5  Marlus Araujo foi bolsista de graduação pelo CNPq no NANO, seu TCC em Comunicação 
Visual e Design foi orientado por Guto Nóbrega e Malu Fragoso, desenvolveu vários 
projetos em parceria com o NANO , hoje possui empresa própria https://marlus.com/. 

6  Toante em CiberMotion é uma instalação interativa a partir do ritual do Toré praticado 
por varias nações indígenas do nordeste brasileiro. O Toré é uma dança guiada pelos 
pajés que preparam e compartilham de uma bebida a base de plantas, chamada Jurema, 
o que aproxima os homens da natureza para a cura de seus males. O vídeo foi criado 
na técnica de fotografias em camadas, em movimento. A projeção sobre as placas RGB 
reforça a sensação de profundidade, de leveza e de múltiplos planos sensórios que fazem 
referencia a metáfora da cosmogonia indígena. Com o auxílio de um sensor de movimento 
o público é convidado a interagir com esse universo lúdico e etéreo.

7  Plantronic um Sistema criado por Guto Nóbrega que utiliza de um Arduino numa plata-
forma de computação física de código aberto. O programa foi implementado sobre algumas 
funcionalidades básicas do Arduino, como controle de luzes e fontes externas, como servo 
mecanismos. O núcleo de todo o sistema é um circuito “Wheatstone Bridge” no qual 
qualquer pequena variação da condutância elétrica desequilibra a ponte que gera uma 
diferença de tensão. Este sinal é amplificado, analisado pelo Arduino e transduzido em 
diferentes tipos de feedback para dar expressividade ao sistema interativo. 

8  Página do evento com programação Tecnomagia acessada em 12 de novembro 2018 
http://nuvem.tk/wiki/index.php/PROGRAMA%C3%87%C3%83O

9  Página de evento com programação Tecnoxamanismo acessada em 12 de novembro 2018 
http://tecnoxamanismo.com.br/tecnoxamanismo-ficcao-e-ruidocracia-na-casa-nuvem-3001-e-
-0102-de-2015/

10  Anápuáka Muniz Tupinambá Hã-hã-hãe -Aldeia Água Vermelha / Pau Brasil, BA, é 
ativista de cultura livre, cultural digital, cultura de software livre e mídias livres, membro 
fundador e gestor da Rede de Cultura Digital Indígena, idealizador e coordenador da 
primeira empresa de comunicação indígena do Brasil sendo a primeira mídia uma web 
rádio indígena, a Rádio Yandê.

11  Projeto Memórias do Boto, realizado pela Escola de Belas Artes e a Reitoria da UFRJ 
em homenagem aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Catálogo publicado em 2017 
ISBN 9788587145703, Editora da UFRJ.

12  Página do evento acessada em 12 de novembro 2018 https://tecnoxamanismo.wor-
dpress.com/en/ , http://tecnoxamanismo.com.br/, fotos no Flicker https://www.flickr.
com/photos/22405820@N08/albums/72157673936765924
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13  Criada em 2004 a A REDE, Rede Brasileira de Instituições de Ensino Superior com 
Programas e Projetos para Povos Indígenas no Brasil foi um projeto de extensão da 
UNEMAT/UnB que propôs a criação de um espaço (homepage) na Internet com a finalidade 
de diminuir as distâncias e objetivar o diálogo, por meio da ferramenta telemática, entre 
organizações, lideranças e estudantes indígenas e Instituições de Ensino Superior, de 
algum modo, relacionadas ao ensino superior para povos indígenas. http://redesestu-
dantesindigenas.unemat.br/htm/home.php

14  Projeto foi apresentado e aprovado no Edital No 037/2016 - Redes de Pesquisa em 
Mato Grosso. A Rede de Pesquisa Internacional Terra como Principio Educativo é uma 
proposta do Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade, NEED do campus da Unemat 
em Tangará da Serra e do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química, LabPEQ do 
campus da UFMT em Cuiabá orientada pelas demandas, de artes e ciências, da formação 
continuada de professores das escolas do campo, quilombo e indígenas do polo do Centro 
de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - Cefapro em Tangará 
da Serra. A proposição desta rede internacional de pesquisa que agrega professores e 
pesquisadores de diferentes universidades do Brasil e da Colômbia se organiza em torno 
do fortalecimento das escolas que se mobilizam em torno da construção de um projeto 
educativo que tem em comum a luta pela terra e pela permanência na terra.

15  Enquanto coordenadora do Laboratório REDE na Universidade de Brasília, ente 2004-
2008, participei do programa de apoio acadêmico aos estudantes indígenas, e desenvolvei 
junto com Josinaldo da Silva Atikum o projeto de extensão de título Saúde que se Faz na 
Aldeia (2006-2011) que gerou três instalações interativas artísticas e um DVD documental 
sobre processos xamânicos do ritual do Toré. 

16  No ano de 2011, o NANO deu inicio as colaborações internacionais com o projeto 
Ecotelemedia, proposto pelo artista e professor Dr. Kjell Yngve Petersen, da IT University 
of Copenhagen, Dinamarca. Desde então parcerias se formaram com pesquisadores na 
Argentina, Canadá, China, Irlanda, Áustria, Portugal, dentre outros. https://nano.eba.ufrj.
br/ecotelemedia-global-networks/

17  Luis Miguel Girão é um artista transdisciplinar e investigador na aplicação da tecnolo-
gia como ferramenta para a expressão artística, fundador a Artshare, uma empresa de 
investigação arte e tecnologia. https://www.artshare.pt/index.php

18  Olga Kisseleva é uma artista russa, professora e diretora fundadora da Art & Science 
Institute, Universidade de Sorbonne, Paris nasceu em 1965 em São Petersburgo. Trabalha 
principalmente com instalação, ciência e arte midiática. Emprega várias mídias, incluindo 
vídeo, realidade virtual imersiva, Web, tecnologia sem fio, performance, instalações de 
arte em grande escala e exposições interativas. http://www.kisseleva.org/
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19  Em 2017 fomos recebidos pelo Lab do Amanhã para a realização do OpenLab e de uma expo-
sição do NANO. https://museudoamanha.org.br/pt-br/laboratorio-de-atividades-do-amanha
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Uma Colmeia Inteligente, biosensor, refúgio para as abelhas urbanas. Tecnologia, 

entidade entre corpo e espírito, entre natureza e metafísica. Teatralidade obscura (T), 

constrições ou apagamentos da figura humana. Experiências performativas imersivas 

em territórios específicos, urgências nos modos de viver. Vibrações emitidas por objetos, 

fontes energéticas para a alteração de estados mentais na criação artística.
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Resumo
The Intelligent Guerrilla Beehive (Colméia de Guerrilha Inteligente) é um projeto 
de pesquisa na borda entre a arte e a ciência. Evoca questões de sustentabilidade 
e biodiversidade, dando aos observadores uma experiência artística de minha 
pesquisa em andamento relacionada ao desaparecimento das abelhas. O objetivo 
da Colmeia Inteligente é duplo. Por um lado, oferece um refúgio seguro para as 
abelhas urbanas e, por outro lado, é um biossensor que interage com o meio 
ambiente e mede a poluição dos campos forrageiros ao redor da colmeia. O projeto 
é uma colaboração com o outro não humano. As abelhas e as bactérias tornam-se 
interfaces para nos informar sobre o estado de saúde do nosso meio ambiente. 
As abelhas e as bactérias tornam-se tecnologias de monitoramento vivas.

Palavras-chave: Abelhas; biofilmes bacterianos; colaboração arte-ciência; pesquisa 
artística; biotecnologia

Abstract
The Intelligent Guerrilla Beehive is a research project on the edge of art and 
science. It evokes issues of sustainability and biodiversity, giving viewers an 
artistic experience of my ongoing research related to the disappearance of the 
honeybee. The goal of the Intelligent Beehive is a double one. At one hand it offers 
a safe refuge for city honeybees, and at the other hand is is a biosensor that 
interacts with the environment and that measures the pollution of the foraging 
fields around the beehive. The project is a collaboration with the non-human other. 
Honeybees and bacteria become interfaces to inform us about the health status 
of our environment. Bees and bacteria become living monitoring technology.

Keywords: Honeybees; bacterial biofilms; art-science collaboration; artistic 
research; biotechnology.
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The Intelligent Guerrilla Beehive Project 
For a large part of the past decade I have been growing, hacking, 

digitizing, building, and thinking about beehives1 – particularly those in urban 
areas. Collaborating with biologists, designers and engineers, I have been 
re-conceptualizing what a beehive is and what it can be. This has lead to the  
bio-art project ‘The Intelligent Beehive’. The project imagines a new kind of beehive 
which is both a safe, healthy haven for swarming urban honeybee colonies as 
well as a device for monitoring their behaviour. This long-term project has been 
an incredible source of inspiration for artistic research into issues of ecology, 
architecture and social sustainability of urban environments.

My research navigates between experimental urban horticulture, scientific 
research, and metabolic sculptures. My experiments connect living, intelligent 
systems and biotechnology with artistic and technological prototyping and 
experimentation. The toolset includes microbial life and material science, as 
well as various measurement and information technologies such as scanning 
electron microscopes (SEM), sensors, Big Data cloud storage, signal processing, 
and Artificial Intelligence. The artworks that result follow a complex work-
methodology combining first-hand observation in research gardens and rooftop 
apiaries, laboratory probes, and digital monitoring2.

My work not only gives rise to fascinating images, useful ecological data 
and new ideas for building sustainable beehives. It is also a political statement, 
arguing for the integration of nature as a social/sensory/phenomenal living 
matrix. This matrix takes shape in collaboration with bees and their urban 
foraging. The resulting theory and practice emphasizes fairness to nature. 
Specifically, it draws attention to the fragile affinities between humans, bees, 
bacteria, and the urban neighbourhoods they symbiotically inhabit.3 

Fieldwork
Most of the fieldwork is carried out in the Brussels Bee Laboratory, an open-

air lab which includes a 750 m2 rooftop garden directly connected to my studio in 
the centre of Brussels (Fig.1). The lab contains a section where I grow plants for 
my biological experiments, as well as a set of custom-made observation beehives 
that are augmented with monitoring technology and that are streaming huge 
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datasets on bee behaviour to local servers. Bees are important bio-indicators. 
They reflect the health of their surrounding ecosystem as well as the cumulative 
effects of different pollutants. Given the decline of the bee colonies worldwide, it is 
important to map air pollution, the compromised state of their foraging fields and 
the presence of pesticides and parasites4. In cooperation with researchers from 
the Artificial Intelligence Lab of the Free University of Brussels (VUB) we started 
analysing this data using sophisticated pattern recognition, AI technologies, and 
we have used computer graphics for making these patterns accessible5. The 
project has included an experiment in Deep Learning to interpret the activities 
in the hive based on sound and microclimate recording (Fig.2).

figure 1 >> The Urban Bee Laboratory (2009 – ongoing), a rooftop garden of 750m2 in 
the center of Brussels. It hosts the apiary with the augmented beehives as well as the 

herbal garden. Most of the field experiments are carried out here.

Source: AnneMarie Maes.
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figure 2 >> Left: the ‘Sound Beehive’6 (2015-20016) prepared with microphones and 
camera’s and a real-time streaming set-up; Right, top: processing of bee-traffic data 
in Max MSP/Jitter; Right bottom: graphical visualization of the sensor-and bee-data, 

comparing the data of 2 different days in the bee-season. 

Source: AnneMarie Maes.

The conclusions of these observations formed the basis for the development 
of the Intelligent Guerrilla Beehive: make the transition from green technology 
to biotechnology and grow a radically new beehive from scratch (Fig.3, Fig.4). 
A beehive that is tailored to the needs of the bees instead to those of the beekeeper. 
Adding symbiotic bacteria to the skin of the hive might create a favourable ecology 
to support the bee colonies in their survival and hence reinforce pollinating tasks 
and protect the biodiversity of the environment.
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figure 2 >> Left: the ‘Sound Beehive’6 (2015-20016) prepared with microphones and 
camera’s and a real-time streaming set-up; Right, top: processing of bee-traffic data 
in Max MSP/Jitter; Right bottom: graphical visualization of the sensor-and bee-data, 

comparing the data of 2 different days in the bee-season. 

Source: AnneMarie Maes.

The conclusions of these observations formed the basis for the development 
of the Intelligent Guerrilla Beehive: make the transition from green technology 
to biotechnology and grow a radically new beehive from scratch (Fig.3, Fig.4). 
A beehive that is tailored to the needs of the bees instead to those of the beekeeper. 
Adding symbiotic bacteria to the skin of the hive might create a favourable ecology 
to support the bee colonies in their survival and hence reinforce pollinating tasks 
and protect the biodiversity of the environment.

figure 3 >> Left: The Transparent Beehive (2013-2014). A bee colony lives in the 
beehive that houses piezo microphones, temperature sensors, and webcams.  Right: 
The bees live with the electronics and built honeycomb around them. They leave the 

hive via the glass pipe. 

Source: AnneMarie Maes.

Nature inspired design for a Beehive/Bio-sensor
The Intelligent Beehive serves as a physical model for biological actions in 

conjunction with technological fabrication (3D printing, laser cutting, CNC milling). 
It is appropriate to envision a metabolic sculpture, a ‘living machine’ expanded 
by green technology (solar panel, camera, Raspberry Pi computer) and by living 
technology: bacteria. This vision incorporates bacteria as contributing agents, 
enabling the Intelligent Beehive to autonomously interact with the bees, mites 
and urban environment. The intelligent device, combining nature and technology, 
calls into question not only machine-to-insect intelligence, but is also questioning 
how we deal with biological performance in hybrid materials. In the cellulose 
skin which is enveloping the beehive, a biofilm populated with bacterial colonies 
is developing. Their changing colours reflect the degree of environmental 
contamination. At the same time the device is monitoring the bees’ microbiome.
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figure 4 >> (2016-2018) The Intelligent Guerrilla Beehive is a beehive responding 
to the needs of a honeybee colony living in the wild. Compared to the Transparent 

Beehive, we see the transition from green monitoring technology to biotech monitoring 
technology. Left: experimenting with biofilms. A 3D-printed model of the beehive is 
clad with microbial cellulose skin and then inoculated with Lactobacillus plantarum 

bacteria. When environmental pollution stresses the bacteria, their color changes from 
transparent to green. Right: The Intelligent Guerrilla Beehive on show at the Leonardo 

da Vinci Science and Technology Museum, Milano (It).  

Source: AnneMarie Maes.

My motto for the design of the Intelligent Beehive was to grow a resilient 
structure and take nature as a parameter for form. Palynology (the study of pollen 
grains) offered a good starting point for the first blueprint drawings of in-and 
outside. Pollen contain useful information on the environment, for a wide range 
of purposes but moreover pollen is of an extreme aesthetic beauty and their 
functioning is full of interesting behaviour, as there are the stomata for ventilation 
and thermoregulation, they can have reflective and/or absorbing textures, they 
are resilient for survival. They turned out to be an incredible source of inspiration. 
To translate these natural qualities towards a prototype created with digital 
technologies I needed to make an in-depth study of the pollen. I started to work 
with the Scanning Electron Microscope (SEM) at the Free University of Brussels 
(VUB). The SEM offers the possibility to visualize small 3D objects (particles) 
up to +20.000 enlargement scale, ideal for studying and photographing small 
particles as pollen grains, and pollution particles (Fig.5). Those particles are daily 
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transported within the electrostatic fur on the bees’ body. Working with the SEM 
gave me also a much better insight in the functioning and morphology of a bee, 
an important fact whilst developing a radical new hive that is bee- centred. When 
the bee lands upon the outer skin of the beehive, these pollution particles come 
in contact with the bacteria living in the upper biofilm layer which is enveloping 
the outer shell of the Intelligent Beehive.

figure 5 >> Scanning Electron Micrographs from samples collected in the beehives. From 
left to right: a fine dust particle (x250) and the lower part of the Proboscis (bee tongue, 
x150). The images focus on the entanglement of the honeybees with their environment, 

pollen grain and dust particles are clearly visible, transported via the bee tongue. 

Source: AnneMarie Maes.

Materials and Experiments: Genesis of a microbial skin
The research and development of the Beehive has been a constant exploration 

on the edge of art, science and bio hacking. The goal is to provide a biological skin 
for a beehive, a skin that functions as an interface to compute and communicate 
the outer environmental data and the internal beehive signals.

I started to work with ‘bacterial skins’ as programmable material. A ‘bacterial 
skin’ (or cellulose skin) is a mat-like structure build of cellulose nanofibers by the 
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Acetobacter xylinum bacteria. The skin is a by-product of the fermentation process 
which occurs in a symbiotic action with the yeast cells. The cellulose skin protects 
the fermenting sweet tea –the growth medium- from invasion by wild bacteria and 
yeast cells. The low pH of the culture disrupts the cell membranes of unwanted 
bacteria. Moreover, several of the healthy organic acids that are creating the low 
pH demonstrate specific antibacterial, antiviral and other antimicrobial properties. 
This is one of the main reasons why I choose to work with bacterial skins as a 
primary medium for growing the Intelligent Beehive (Fig.6).

figure 6 >> Left: Experiment with microbial cellulose. Fluctuations in temperature, pH 
and ultrasound are observed over 6 weeks’ time and the results are made audible and 

visual on a small DIY device. Resonances II, exhibition at the EU Joint Research Center, 
Ispra, Italy (2017). Right: Growing microbial skins.  

Installation at ‘Sensorial Skin’, Brussels (2016).

Source: AnneMarie Maes.
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Different qualities of microbial skin were being examined in terms of strength, 
water resistance and host-aspects, namely as growth medium for the bacterial 
colonies that would live in the outer biofilm. I was growing hundreds of microbial 
skins in containers of different sizes, and in a range of different environmental 
conditions. Observations made clear that the warmer the temperature the 
faster the bacteria were layering their cellulose nanofibers that form the matrix 
of the skin. But also the freshness of the scoby, the quality of the tea leaves 
in the growth medium (green, black or perfumed) and the airborne spores of 
yeast specific to the location in which the containers are stored for growth 
(conflictingly or harmonious) are important parameters for growing a healthy 
and strong membrane.

Besides growing skins in flat containers, I was experimenting with different 
technologies to create the skin from scratch on a 3D printed skeleton, a scaled 
model of the beehive (Fig.4, left). With DIY technology as Raspberry Pi and a 
stepper motor, I installed a continuous turning system in a container filled with 
growth medium. The number of turns of the object and growing amount of days 
were displayed on a LED-screen. The bacteria were growing the cellulose fibres 
from scratch around the model. Over the course of the 6 weeks-exhibition, they 
were creating a cellulose fabric of 6mm around the model whilst it was slowly 
turning around in the growth medium. The main question was whether the 
cellulose skins would be a valuable host medium for biofilms populated with 
a strain of bacteria that are useful for environmental sensing. If so, then the 
multiplexed membrane could become a real smart fabric with integrated elements 
for sensing and actuating, for computation and for communication. Thus after 
growing the skin around the object, it was inoculated with a strain of pollution-
sensing bacteria (in casu Lactobacillus plantarum.) They started to grow on their 
host – the cellulose skin- and colonized it with a beautiful biofilm (Fig.4, left). 
As such, the beehive was becoming a sensing device. The double-layered skin 
of the Intelligent Beehive is from now behaving as a bio-digital living system, 
the living matter itself –the bacteria- are becoming the monitoring technology.

Initially, the idea was to 3D-print a chitin-skeleton for the Intelligent Beehive, 
on which later the cellulose skin would grow. Chitin is a product that can be found 
in all organisms with an exoskeleton. Mixed with solutions of glycerol it can be 
used as a material for 3D printing. As such, dead bees could become providers 



122

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

of the chitin material to start growing the hive from scratch, making it a cradle 
to cradle operation. But the tests with chitin (mixed with different percentages 
of glycerol or with crystal cellulose) have been proven that 3D-print with chitin 
is very complicated. The matter must be heated up to 75°C and needs to be 
stirred for at least 5 hours continuously. I was able to make 2D drawings with a 
syringe that I was using as a simulation tool for a 3D print head, and the results 
initially turned out to be satisfactory, but the outcome is still miles away from the 
strong material we need to make solid 3D-prints. In parallel experiments I was 
investigating the possibilities of adding chitin on top of the microbial skins, to 
enhance the skins’ qualities of waterproofness and strength. I carried out a series 
of tests with different compositions of chitin on top of the wet and dry samples of 
cellulose skin. The trick was mixing the chitin with the right amount of glycerol 
so that the cellulose skin would not curl once the chitin was drying. (Fig.7)

figure 7 >> Open Bio Lab Barcelona. From left to right: experiment in 3D printing with 
chitin; adding chitin on top of a dried cellulose skin to make it waterproof; Right, 

bottom: 3D-printed skeleton (PLA) of the Intelligent Guerrilla Beehive, ready to be used 
in a ‘skin-growing’ experiment.

Source: AnneMarie Maes.
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Bacterial Life as monitoring technology
The last phase in the project was the search into finding the right strain 

of bacteria to populate the biofilm. Requirements are i) resilience in diverse 
environmental conditions and ii) colour changing qualities when a specific 
ecological threshold is passed.

To start this experiment, I left some wet cellulose skins in a beehive for 
a few days on which I was hoping to collect interesting bacteria in a natural 
way (Fig.8, left). After collection, I made several swabs of these skins and the 
results were put to growth in a sterile container with medium. In a second phase 
I brought strikes of this medium to culture in petridishes. Several strains of 
bacteria have been recovered from those samples but most of them were not 
useful for the experiment. After a series of attempts to make the bacteria grow on 
the cellulose skin, I have been concluding that only the Lactobacillus plantarum 
and the Janthinobacterium lividum were able to survive on the skin (Fig.8, right). 
Bacteria from these 2 strains do not only grow into a biofilm, they also change 
colour when a modifier threshold (pollution, pesticides) is passed. Following these 
results, I have been inoculating freshly grown skins with Lactobacillus plantarum 
bacteria and with the presence of X-gal (a modifier which is used in molecular 
biology to test for the presence of a specific enzyme) the bacterial colonies were 
changing into a greenish- blue colour, which is clearly visible on the cellulose skin.
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figure 8 >> Left: Hunting for bacteria in the apiary. Wet cellulose fabric is positioned 
in the top of the beehive to collect environmental bacteria for afterwards isolating 
useful microbes out of it (2017) © photo’s: Núria Condé Pueyo © AnneMarie Maes; 

Middle: The Intelligent Guerrilla Beehive, on show at Ars Electronica, Linz (At, 
2017); Right: a biofilm of Janthinobacterium lividum microbes is developing on the 

wet microbial skin (2018).

Source: AnneMarie Maes.

As long as they are fed, the bacteria in the biofilm continuously renew in 
young generations, hence the cellulose skin acts as a crust that crumbles under 
ever new layers of bacteria. Thus the Intelligent Beehive’s outer skin is protected 
by a layer of living cells that constantly feed off the dead ones and thus cleans 
and repairs itself. (Fig.8)

Conclusion
The Intelligent Beehive hypothesis is a proof of concept. The cellulose skin 

produced in symbiosis by Acetobacter xylinum bacteria and yeast cells proves 
to be a good scaffold for growing bacterial biofilms of Lactobacillus plantarum 
or Janthinobacterium lividum. The biofilms react on specific environmental 
thresholds by changing colour and as such they become a biosensor.A negative 
point is that nor L.plantarum nor J.lividum are resilient to extreme heat or humid 
weather conditions. These bacteria only grow in a protected environment and 
when they get a steady flow of growth medium. Further search for the right 
bacteria strain is thus needed. Probably this problem can be solved with the 
implementation of synthetic biology. More research needs to be done into i) the 
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water resistance of the cellulose membrane as well for ii) 3D printing scaffolds 
with chitine/chitosan. We need support from a professional laboratory with the 
right high-end equipment to bring this project to a good ending.
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Resumo
A relação entre arte e tecnologia tem sido entendida, por um lado, como a 
humanização da técnica e, por outro, como uma potência subversiva do uso da 
máquina. Apontamos aqui uma terceira via, um tipo de pensamento que perceba 
também a tecnologia como uma entidade, como uma mediação entre o corpo 
e o espírito, entre a Natureza e a metafísica, como um lugar de dobra entre a 
vida e a morte. Pensamos a Realidade Virtual não como uma substituição do 
mundo real ou como uma realidade programada pelo computador, mas como 
uma existência metafísica, espiritual e transcendente, como outra dimensão para 
a realidade humana, que as antigas dicotomias corpo-mente, corpo-espírito já 
não são capazes de pensar a existência humana contemporânea. Analisaremos 
o trabalho Rising, de Marina Abramovic. 

Palavras-Chave: corpo; performance; subjetividade; tecnologia. 

Abstract
The relation between art and technology has been understood on the one hand as 
the humanization of technique, and on the other, as a subversive power of the use 
of the machine. We point out here a third way, a kind of thinking that perceives 
technology as an entity, as a mediation between body and spirit, between nature 
and metaphysics, as a place of bending between life and death. We think of Virtual 
Reality not as a substitution of the real world or as a reality programmed by the 
computer but as a metaphysical, spiritual and transcendent existence as another 
dimension to human reality, that the old dichotomies body-mind, body-spirit are 
no longer capable of thinking about contemporary human existence. We’ll discuss 
Marina Abramovic’s work called Rising. 

Keywords: body; performance; subjectivity; technology.
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Introdução
As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua 

a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre 
aquilo que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se 
dizer o mesmo de muitas outras distinções que se costumavam aplicar 

aos organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadora-
mente vivas e nós mesmos, assustadoramente inertes. 

(Donna Haraway, Manifesto Ciborgue)

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa Arte e Tecnologia: Marina 
Abramovic, Jeff Koons, Olafur Eliasson e as experiências com Realidade Virtual, 
do EBA MediaLab, laboratório criado por mim na Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2015. 

O EBA MediaLab tem como interesse a pesquisa e a criação artística na inter-
seção entre arte e tecnologia, privilegiando processos advindos da linguagem do 
cinema e do vídeo. Em 2016, organizamos a exposição Inventário da Humanidade 
(Espaço Vórtice, EBA) com Realidade Aumentada, tendo sido a primeira a usar 
esta tecnologia e apresentar na galeria da escola. Além da exposição, os bolsistas 
do laboratório fizeram parte da disciplina Realidade Virtual, ministrada pelas 
professoras Cláudia Werner (COPPE, UFRJ), Cláudia Susie (COPPE, UFRJ) e por 
mim. A disciplina aconteceu nas dependências do laboratório Lab3d da COPPE, 
em 2016, no campus da UFRJ da Ilha do Fundão. 

Parte das discussões em sala de aula e nas reuniões criativas com os bolsis-
tas inspirou e motivou esta pesquisa, que foi apresentada no 8o Hiperorgânicos 
– Simpósio Internacional de Pesquisa em Arte, Hibridização, Biotelemática e 
Transculturalismo. Todo o acervo do EBA MediaLab pode ser consultado no 
website feito pelos bolsistas: www.ebamedialab.com. 

Para analisar o trabalho Rising, de Marina Abramovic, abordaremos dois 
pontos que consideramos centrais na discussão deste novo regime de visualidade 
possibilitado pela linguagem da Realidade Virtual: o caráter pós-humano das 
imagens de Realidade Virtual e a condição de uma experiência pós-orgânica pos-
sibilitada pela criação de um corpo não-material virtual, o avatar – indispensável 
para fruição de grande parte das imagens-jogo de RV. 
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figura 1 >> Imagem de divulgação do trabalho Rising, Galeria Acute Art VR.

Fonte: Acervo dos autores.

Sobre Rising 
A descrição do trabalho Rising, de Marina Abramovic, foi disponibilizada 

no YouTube no início de 2018 em inúmeros videos. Num deles1, a artista 
comenta que a obra apresenta aos usuários a oportunidade de salvar vidas 
em paisagens urbanas contemporâneas radicalmente alteradas por inundações 
causadas pelo derretimento das calotas polares, consequência do aquecimento 
global. Para Marina:
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Performance consiste num longo processo. Posso forçar os limites do 
meu corpo até onde consigo alcançar, mas estamos no século XXI, as 
coisas mudaram. Eu fui introduzida no mundo da Realidade Virtual. 
Eu entendi que as possibilidades são enormes. Qualquer coisa que 
alguém puder fazer com seu próprio corpo, enquanto avatar pode-
-se fazer infinitamente. Alguns prognósticos apontam que em cem 
anos a raça humana terá desaparecido do planeta. Quero discutir 
essa questão. Você pode salvar o ser humano, salvando o planeta, 
ou você pode não salvar o planeta e fazer o ser humano morrer. 
A escolha é toda sua.2

A breve fala da artista apontada acima contextualiza rapidamente a maneira 
com a qual esta performance relaciona-se com grandes temas gerais de seu 
trabalho, tais como corpo, vida e morte. Ao confrontar o trabalho de Marina numa 
perspectiva histórica, a presente pesquisa quer refletir questões específicas 
do uso do computador no campo da arte, especificamente processos artísticos 
pensados para a Realidade Virtual, considerando de que formas tais questões 
gerais aparecem no trabalho Rising. 

Do ponto de vista técnico, nas criações para ambientes virtuais (Realidade 
Virtual), a imagem consiste na imersão total do usuário (já não é mais possível 
falar em espectador) numa realidade tridimensional não material gerada pelo 
computador, acessada pelo uso de um aparato ótico (óculos 3D) e/ou alguns aces-
sórios como luvas, roupas, joy sticks. O trabalho mencionado acima foi produzido 
e exibido por uma galeria de arte londrina – Acute Art Gallery –, que atualmente 
expõe e discute o uso da tecnologia no campo da arte, pesquisa anteriormente 
isolada em centros ligados a universidades. 

Além de querer discutir e ampliar historicamente a relação entre arte e 
tecnologia, é necessário pensar de que maneira, muito recentemente, o campo da 
arte debruçou-se sobre a produção de ambientes de Realidade Virtual interativos, 
tensionando o uso da tecnologia para refletir, a meu ver, não somente os limites 
da criação artística – entre o científico e o estético – como agora do próprio corpo 
e da condição humana. 

Segundo pensadores como Paula Sibilia, Hermínio Martins e mesmo Erick 
Felinto, a tecnociência contemporânea, ou a tecnociência pós-orgânica (SIBILIA, 
2002), ao se deparar com a falência da narrativa instrumental-racional do mundo 
moderno, propôs a conquista irrestrita do domínio do corpo e da Natureza, 
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sem limites ou fronteiras. Nesse movimento, as ciências da vida e as relações 
desta com a tecnologia desfazem as tradicionais dicotomias metafísicas do tipo 
mente-corpo, espírito-matéria, sujeito-objeto, Natureza-artifício –, na busca pela 
superação da condição humana, das “falências do corpo orgânico” (SIBILIA, 2002), 
e também dos limites espaço-temporais ligados à materialidade do corpo físico, 
transcendendo a categoria da morte. A questão para a tecnociência contempo-
rânea já não é o aperfeiçoamento das condições materiais da existência humana 
ou o domínio das forças da Natureza, mas transcender a existência humana no 
desejo de um corpo pós-orgânico, virtual e imortal. 

Há no trabalho Rising, de Abramovic, uma busca que parece corresponder aos 
anseios mais contraditórios de um pensamento científico que se funde em grande 
parte com a corrente filosófica que passou a ser conhecida como pós-humanismo. 
Como no trecho abaixo:

Com a tecnologia da Realidade Virtual, usuários do jogo Rising serão imersos 
num mundo distópico que parece cada vez mais provável ser o futuro do nosso 
planeta. Eu pretendo explorar as seguintes questões: a experiência imersiva irá 
intensificar a empatia com vítimas atuais e futuras das mudanças climáticas? 
E como essa experiência pode afetar a consciência dos usuários e sua energia? 
No mundo real físico, quando alguém salva ou oferece ajuda para outra pessoa 
há uma transferência de energia. Aquele que precisa de ajuda e aquele que 
a oferece são ambos afetados por essa experiência. O mesmo poderá aconte-
cer na Realidade Virtual?3

O trecho acima parece elucidar não o caráter celebratório da tecnologia no 
trabalho de Abramovic, mas um viés crítico que procura direcionar ou potenciali-
zar o uso da técnica para benefício da humanidade. A questão não é a superação 
humana, como sugere o pós-humanismo, mas como a tecnologia pode mediar, 
no futuro, sentimentos e afetos essencialmente humanos. E dessa forma, par-
tindo do pressuposto de que a arte, ao se aproximar da tecnologia, o faz para 
aprofundar dissensos, tensões acerca do uso da máquina e da relação homem-
-máquina, além de subverter o uso programado das máquinas, como pensar o 
trabalho de Realidade Virtual Rising, de Marina Abramovic, relacionando-o com 
o atual cenário da tecnociência contemporânea e os novos limites do corpo, da 
subjetividade e da matéria? 
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Como ponto de partida, é importante apontar que quero discorrer sobre a 
Realidade Virtual não como uma substituição do mundo real, físico (como aponta 
Paul Virilio, por exemplo), ou como uma realidade programada pelo computa-
dor, mas como uma existência metafísica, espiritual, como uma realidade não 
material transcendente, como outra dimensão para a realidade humana que as 
antigas dicotomias corpo-mente, corpo-espírito já não são capazes de representar, 
ou pensar, na existência humana contemporânea. E guardando o peso de uma 
enorme contradição, a Realidade Virtual como uma realidade não material só 
torna-se possível por meio da organicidade de um pesado corpus digital em 
forma de software, mas, sobretudo, de um espantoso hardware. Essa obviedade 
reorganiza a ontologia da imagem de Realidade Virtual, cuja materialidade que 
a antecede é premissa da sua existência. 

A especificidade da imagem: do cinema à Realidade Virtual 
A análise do trabalho Rising, de Marina Abramovic, leva-nos, por outro 

lado, a uma discussão sobre a reflexão da linguagem da Realidade Virtual uma 
vez que a imagem estereoscópica parece-nos romper com alguns aspectos 
da linguagem audiovisual. 

A linguagem do cinema, ao consolidar-se num modelo clássico narrativo, 
segundo Ismail Xavier, ainda guarda relações diretas com o modelo perceptivo 
renascentista, cuja construção das imagens dá-se numa espécie de janela para 
o mundo. Ocultar os procedimentos de filmagem e de montagem ampliou os 
mecanismos de identificação e projeção do espectador em relação ao filme, como 
Christian Metz, Edgar Morin e tantos outros apontaram. A questão do ilusionismo 
no cinema e a criação de imagens verossímeis por parte de um tipo de cinema 
naturalista que se pensava essa “janela para o mundo” faz pensar acerca do 
efeito cinema (Jean Louis Baudry), ou seja, acerca da ideia do cinema como 
um dispositivo. A reflexão sobre o dispositivo cinematográfico consolidou uma 
análise crítica sobre o tal efeito-janela, não apenas em relação às características 
da imagem, mas sobre as condições psíquicas de recepção da imagem do cinema.

Tal jogo de identificação e de projeção psíquica do espectador em relação 
à imagem foi ampliado pelo aparato da linguagem da Realidade Virtual, uma 
vez que o usuário é convidado a fazer efetivamente parte da imagem. Como em 
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Rising, em grande parte das imagens-jogo de RV, somos convidados a assumir 
um avatar e habitar, através de um novo corpo pós-material, um mundo também 
não material, mas de intensa relação com o mundo real, físico. 

Assim, queremos pensar a natureza da Realidade Virtual como uma imagem 
que rompe com o modelo perceptivo clássico audiovisual e que se estabelece não 
como uma imagem-janela, mas como uma imagem-presença, uma imagem digital 
que se dá online duplamente inscrita num presente como uma imagem-jogo, 
cuja interação com o usuário é fundamental para o estabelecimento e a própria 
fatura desta imagem. 

Se, por um lado, o cinema, por herança fotográfica, assume a relação da 
imagem com o real ou com o mundo físico, por outro, a imagem da Realidade 
Virtual, que parece prescindir de relação com a realidade, assume a natureza 
numérica de uma imagem-acaso, de uma imagem online, e faz-se como uma 
imagem aberta e em processo, mas em constante contiguidade física com o 
mundo real e orgânico. 

Para além da relação “tradicional” com o mundo físico, o caráter proces-
sual da imagem da Realidade Virtual rompe com a estrutura temporal clássica, 
pois se o tempo/movimento é o que garantiu a especificidade da linguagem do 
cinema, o tempo para a imagem da Realidade Virtual não obedece as mesmas 
noções de tempo do tipo presente-futuro, e sim uma estrutura temporal do tipo 
espaço-tempo múltiplo, expandido e fragmentado, cujo interesse não está mais na 
representação de mundo, mas na criação de uma produção virtual de presença. 

Portanto, um dos objetivos centrais deste projeto é aprofundar e discutir a 
natureza da Realidade Virtual enquanto imagem-jogo, um paradigma pós-cinema 
(de acordo com Arlindo Machado), cuja característica difere em relação à imagem 
cinematográfica e seu efeito-janela, pensando, para tal, o próprio mecanismo 
de Realidade Virtual como um dispositivo ao explorar a natureza de sua ima-
gem, linguagem, tecnologia, discurso e a recente apropriação pelo campo da 
arte. Exploramos essa ideia na comunicação O específico fílmico e a Realidade 
Virtual: tensões da arte contemporânea, apresentada no 8º Encontro da AIM, em 
Aveiro, Portugal, 2018.
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Realidade virtual: pós-humano e pós-orgânico 
Idealmente, o dispositivo de Realidade Virtual é um sistema imersivo, no 

qual o usuário interage com uma interface computadorizada utilizando luvas, 
capacetes, óculos ou outros acessórios munidos de sensores. O aspecto imersivo 
é a característica primeira da Realidade Virtual, muito embora mais recentemente 
esta passou a abranger também sistemas interativos não imersivos, que não 
utilizam tais acessórios, e onde o usuário manipula o ambiente virtual por meio 
de um dispositivo de entrada como um simples teclado ou mouse. Segundo 
Michael Rush (2006, p. 202),

O termo “realidade virtual” refere-se a uma experiência tridimensional 
em que o “usuário” (não podemos mais usar os termos simples como 
espectador, visitante ou mesmo espectador/participante), com a ajuda 
de dispositivos montados na cabeça, luvas de dados ou macacões 
(contendo cabos de fibra ótica), vivencia um mundo simulado que 
parece reagir aos seus movimentos.4

Queremos explorar a Realidade Virtual com este projeto apenas conside-
rando-a como um sistema virtual totalmente imersivo, cujas imagens são pro-
cessadas em tempo real, além da utilização do óculos-estereoscópico (principal 
acessório de Realidade Virtual).

Rising, de Marina Abramovic, estabelece relação direta com o trabalho perfor-
mático da artista. No trabalho, o corpo da artista é convertido em um avatar que, 
de acordo com os programadores que o criaram, foi inspirado verdadeiramente 
nas excentricidades da personalidade da própria Marina.

figura 2 >> Trecho do vídeo Behind the scenes of Marina Abramovic’s  
new virtual reality artwork.

Fonte: Acervo dos autores. 

O avatar de Marina Abramovic amplia o espectro de ações performáticas, às 
quais o corpo humano, preso em questões do tipo vida/morte, passado/futuro, 
corpo/espírito não é capaz de transcender. O corpo pós-orgânico (SIBILIA, 2004) 
de Marina Abramovic em Rising parece explorar novos limites de uma condição 
humana, cuja relação com a tecnologia é crucial.

As correntes mais intelectualizadas do pós-humanismo consideram, de forma 
geral, a superação do pensamento humanista ocidental, que tinha o homem como 
uma espécie superior e em oposição à Natureza. O homem, dotado de raciona-
lidade, seria mais aperfeiçoado em relação à Natureza selvagem e entrópica, 
segundo o humanismo. O pós-humanismo reflete acerca da maneira com a qual a 
mediação tecnológica afetou ontologicamente nossa experiência e nossa condição. 
Há um entendimento de que os avanços da tecnologia, sobretudo na biotecno-
logia, nanotecnologia e da informática, catalisam o surgimento de um novo ser 
pós-humano, mais capaz do ponto de vista físico, intelectual e psicológico.
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figura 2 >> Trecho do vídeo Behind the scenes of Marina Abramovic’s  
new virtual reality artwork.

Fonte: Acervo dos autores. 
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As correntes mais intelectualizadas do pós-humanismo consideram, de forma 
geral, a superação do pensamento humanista ocidental, que tinha o homem como 
uma espécie superior e em oposição à Natureza. O homem, dotado de raciona-
lidade, seria mais aperfeiçoado em relação à Natureza selvagem e entrópica, 
segundo o humanismo. O pós-humanismo reflete acerca da maneira com a qual a 
mediação tecnológica afetou ontologicamente nossa experiência e nossa condição. 
Há um entendimento de que os avanços da tecnologia, sobretudo na biotecno-
logia, nanotecnologia e da informática, catalisam o surgimento de um novo ser 
pós-humano, mais capaz do ponto de vista físico, intelectual e psicológico.
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Em grande parte dessa corrente, a noção de transcedência revela os anseios 
utópicos de um pensamento alimentado por certa paixão pela tecnologia. 
Transcender os limites do corpo e da mente, expandir os limites físicos através 
de cirurgias e próteses, melhorar as capacidades intelectuais do cérebro, supe-
rando as restrições do envelhecimento, adoecimento e morte do corpo orgânico, 
a partir do avanço da engenharia genética. O pós-humano almeja transcender a 
experiência humana própria da carne. 

Não é incomum encontrar, relacionados a esta corrente, inúmeros pensa-
dores, artistas, cientistas e filósofos que apregoam, por outro lado, um valor 
gnóstico ou místico ao pensamento pós-humanista, como aponta Erick Felinto 

Como acontece também de modo geral nas várias narrativas digitais que 
circulam pelo imaginário cibercultural, o pós-humanismo nos apresenta uma 
curiosa mescla de religiosidade e cientificidade, de futurismo e passadismo, de 
materialismo e espiritualismo. Na verdade, em muitos aspectos, a ciência e a 
tecnologia se tornam os novos focos da experiência religiosa pós-humana5. 

Em A religião das Máquinas (FELINTO, 2005), Erick expõe amplamente os 
inúmeros pensadores que atualmente relacionam a tecnociência contemporânea 
com a religiosidade. A noção de que a alma humana não diz respeito a uma enti-
dade metafísica, e sim a um dado informacional que pode ser estendido a todas 
as características do ser pós-humano, de caráter essencialmente informacional. 
De que forma o pós-cinema relaciona-se com o pensamento pós-humanista? Que 
aspectos contidos nas experiências anteriores que culminaram na linguagem da 
Realidade Virtual podem estar relacionados com esta corrente de pensamento? 

A natureza da imagem da Realidade Virtual está duplamente vinculada a 
uma condição pós-humana: em primeiro lugar, a fatura da imagem dá-se numa 
relação de causa e consequência entre usuário-máquina, a tal ponto que torna-se 
desnecessário refletir o ponto de partida. Será o usuário, a partir da manipulação 
da máquina, quem fornece um estímulo para a imagem-jogo, ou será esta a 
despertar o interesse interativo e guiar os limites do usuário? Em segundo lugar, 
a imagem da Realidade Virtual sugere quase sempre a utilização de um avatar, 
uma espécie de corpo pós-orgânico capaz de assumir funções e desempenhos 
de maneira vantajosa em relação ao corpo físico. 

É dessa forma que pensar conceitualmente o pós-cinema a partir da Realidade 
Virtual não é apenas mais uma questão de linguagem ou dispositivo, mas uma 
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reflexão de caráter ontológico. A própria natureza da imagem é afetada uma vez 
que há um coeficiente técnico indispensável no fazer e no ser. 

A necessária utilização de um avatar para a experiência do trabalho Rising, 
de Marina Abramovic, atualiza algumas questões em relação ao contexto homem-
-máquina. Na performance, o corpo físico de Marina ganha uma espécie de cópia 
digital com “limites infinitos”, no dizer da própria artista. Em entrevista, Marina 
aponta para esse limite transposto da performance na Realidade Virtual, pois 
as antigas definições de corpo, vida e morte parecem ter envelhecido a partir da 
possibilidade de performar nesse ambiente. 

A obra consiste num jogo em que o usuário é convidado a interagir com o 
corpo-avatar de Marina num mundo apocalíptico, cujo contexto é o derretimento 
das calotas polares em ritmo progressivo por conta do aquecimento global. Ao 
vestir óculos e luvas, podemos encontrarmo-nos com Marina e decidir, a partir 
desse encontro, se queremos ou não salvá-la de um afogamento. Nesse momento, 
o corpo-avatar da artista está imerso numa caixa de vidro embaixo d’água. O 
gesto do toque entre as mãos entre um avatar e outro é a metáfora dessa relação 
entre humano/pós-humano, corpo e máquina. 

O avatar seria, portanto, não o corpo-robô ou o corpo-ciborgue, mas um corpo-
-imaterial, possibilitado pela mediação tecnológica e transformado pelo trabalho 
da artista, num corpo-metafísico, espiritual. O trabalho Rising sugere um tipo de 
experiência mediada pela tecnologia, que nos leva em direção à transcendência, 
à uma dimensão espiritual. Não nos leva em direção à máquina, nos leva em 
direção à potência metafísica das técnicas, dos robôs e dos avatares. Rising é um 
jogo-performance capaz de causar empatia e de suscitar emoções. O avatar de 
Marina é essencialmente humano, com todas as contradições, não na sua natureza 
e forma, mas na sua condição. Essa definição coloca-nos perguntas que ainda 
não somos capazes de resolver: como a experiência da Realidade Virtual afeta 
nossa consciência e nossa energia? O que de especificamente humano poderá 
permanecer resguardado na performance-jogo de um corpo-avatar? 
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Apresentação no 8o Hiperorgânicos
Gostaria de incluir parte da apresentação deste trabalho no 8o Hiperorgânicos, 

em maio de 2018, realizado no Museu de Astronomia e Ciências afins, no Rio de 
Janeiro, e mencionar aqui o debate estabelecido com a plateia presente. 

Uma das principais questões levantadas pelo público acerca do trabalho de 
Marina Abramovic em Rising foi pensar como a Realidade Virtual pode afetar 
nossa consciência, mas não só. Como pode alterar também nossa transferên-
cia de energia e, por conta disso, as relações interpessoais. Segundo a artista, 
Rising pretende gerar a empatia do usuário desta imagem-jogo a partir do toque 
entre seu corpo avatarizado e o jogador, tendo como mediação os acessórios de 
RV: luva e óculos. 

E, ao gerar tal empatia, suscitando emoções no usuário, “salvando a huma-
nidade” no dizer da própria Abramovic, através de uma performance-jogo num 
corpo-avatar, gera no usuário uma alteração de consciência e uma afetação essen-
cialmente humanas. O que pode ser entendido como uma contradição enorme, 
pois prevê algo intrinsecamente humano revelado (ou resguardado) pelo uso 
dessas novas máquinas de Realidade Virtual, mas também pode ser compreen-
dido como um olhar prognóstico ou antecipatório em relação às potências do 
campo da arte na sua relação com a tecnologia. 

Na conclusão do debate, apontei que essa performance de Marina é uma 
tentativa de supor que a tecnologia poderá funcionar também como uma pla-
taforma de mediação espiritual, como um canal de mediação interpessoal e de 
afetos potencializados pela Realidade Virtual. 

Ainda assim, é preciso concordar: há tecnologias analógicas milenares (tele-
patia, cirurgias mediúnicas, rituais de cura), capazes de lidar com a transferência 
de energia interpessoal, que estão muito à frente em relação à possibilidade 
dos novos meios digitais. A questão do futuro (e do presente) será: como 
incorporar a ancestralidade e os saberes milenares às novas linguagens e aos 
novos dispositivos digitais? 
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Notas
1  <https://www.youtube.com/watch?v=n6uDOC8u03s>.

2   Trecho em livre tradução do video: <https://www.youtube.com/watch?v=n6uDOC8u03s>.

3  Trecho em livre tradução do vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=n6uDOC8u03s>.

4  RUSH, Michael. Novas Mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 
p. 202.

5  <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/7579484573043061261574824198036066
2842.pdf>, p. 7.
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Resumo
O presente artigo, extraído da minha tese de doutorado “Exercícios de Imobilidade” 
(PPGAV-EBA/UFRJ, 2017), manifesta interesses cinéticos, escultóricos e afetivos 
em torno da problemática da imobilidade corporal, contribuindo, em particu-
lar, numa expansão de significados sobre o estatuto de teatralidade na Arte 
Contemporânea. Para tanto, forjo o conceito de teatralidade obscura (T) mediante 
reflexões sobre proposições artísticas que encenam constrições ou apagamentos 
da figura humana. 

Palavras-chave: Arte contemporânea, imobilidade, teatralidade. 

Abstract
This article was extracted from my doctoral thesis “Immobility Exercises’’ (PPGAV-
EBA/UFRJ, 2017), based on kinetic, sculptural and affective conditions about the 
issue of corporal immobility, in which I aim to expand meanings of theatricality 
as concept in the field of Contemporary Art. In this case, I introduce the new 
concept called by me as obscure theatricality (T) on reflections about aesthetic 
propositions that play constrictions or erasures of the human figure.

Keywords: Contemporary art, immobility, theatricality.

Em 2011, tive um contato com a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul, 
a convite da coreógrafa Dagmar Dornelles, no sentido de desenvolvermos uma 
pesquisa híbrida entre as Artes Visuais e a Dança. 

Uma questão em torno de meu profundo interesse pelo movimento e pela 
imagem corporal levou-me a exercitar modos de imobilidade em cena, a partir 
de modelos corporais baseados em geometrizações (retas, quadrados e triangu-
lações), que provocavam um obscuro cerceamento dos bailarinos. 

A série Torre, Casa e Ponte (FIGURA 1), produzida neste contexto, foi desdo-
brada como proposição do corpo enquanto substância, aspecto recorrente em 
meus trabalhos com pessoas. E, configurou-se a partir de três geometrizações 
lançadas aos movimentos dos bailarinos: uma encenação física de I (torre), i^i 
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(casa) e i-i (ponte), no intuito de investigar uma instância que hoje considero 
análoga à obra L-Beams, de 1965, do artista estadunidense Robert Morris 
(Kansas City, 1931-). 

Antes do reconhecimento de Morris como um dos expoentes da vertente 
minimalista, o artista também aproximou-se do campo cênico ao longo dos anos 
1950, sobretudo, a partir do seu casamento com a coreógrafa Simone Forti, ainda 
em São Francisco.1 Em 1959, migrando para Nova Iorque, e concluindo em 1963, 
o curso de mestrado em escultura pela Hunter College, Morris interessa-se por 
uma configuração de objetos escultóricos como espécies de estruturas básicas 
ou morfemas que estimulavam o movimento. 

Por contraste, o caráter cinético de seus estudos pode ser visto através de 
Box for Standing, originalmente, construído em 1961. 
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figura 1 >> Torre - I, Casa i^i e Ponte I-I (com Dagmar Dornelles), 2011. Jorge Soledar.

Fonte: Acervo do autor.

A minha leitura destes exercícios evoca a questão de uma teatralidade em 
meus modos escultóricos de operar encenações de imobilidade, proposição que 
reflito em termos de um pensamento desviante ao debate geral da obra de 
Morris, sintetizado pelo famoso pressuposto do artista Frank Stella, what you 
see is what you see. 



144

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

A noção de desvio que abordo a partir da minha pesquisa artística, estende-se 
sobre um aspecto que a escritora e crítica de cinema Annette Michelson também 
afirma sobre um leitmotiv na obra de Robert Morris. 

Nas suas palavras, 

Robert Morris migrou, em uma década, da criação de objetos a uma 
mudança de ”temperatura” e de terreno, passando, através de uma 
série de estratégias em paralelo com o espaço cênico, alcançando 
horizontes a um Teatro de Operações. O interesse central disto – 
transgressor em vários sentidos – é abordado pela maneira como 
os seus disparos, alternância entre ênfases e direções, extensões 
e tensões [contractions] de escala, tornaram nítidos e revisaram as 
categorias de processos escultóricos, redefinindo e ampliando a arena 
do discurso estético [em torno de sua obra].2

A partir disso, é curioso notar como a transgressão e o desvio no processo 
artístico, geralmente são evocados como questão no debate estético, que insiste 
em uma dada ordem ou coesão de linguagem, como se desejos e acasos evocados 
durante um processo constituíssem negativos descarrilamentos. 

Na contramão desse pensamento, Michelson tece uma leitura que corrobora 
os meus interesses desviantes do assunto, em particular, segundo misturas entre 
as linguagens das artes e da cena. A partir da obra Arizona, de 1964 (FIGURA 
2), Morris salienta: 

Meu envolvimento com o teatro tem sido pelo corpo em movimento. 
Contudo, este interesse [pelo movimento] pode ser alterado ou 
reduzido durante a eboração dos seus meios, mas o foco continua no 
movimento. [...] Desde o início, eu queria evitar os termos – «puxe 
para cima», «tempo esgotado» e dispositivos antigravitacionais que 
não apenas definem um corpo e um papel de «dançarino», mas que 
também qualificam ou delimitam seus movimentos disponíveis. O 
desafio é encontrar movimentos alternativos. [...] Os objetos que eu 
usava não tinham nenhum significado inerente para mim, mas eram 
meios para lidar com problemas específicos. Por exemplo, o estabe-
lecimento de uma relação inversa entre o movimento, o espaço e a 
duração foi implementado pelo uso de uma forma em alvo [T-like form] 
que eu pudesse ajustar e afastar, ajustar novamente e se afastar, e 
assim por diante, até a conclusão de uma sequência de movimentos.3

figura 2 >> Arizona, 1964. Robert Morris.

Fonte: Acervo do autor.

Voltando a um dos eixos centrais desta reflexão, ou seja, de uma teatralidade 
antropomórfica e oculta através das imóveis colunas de Morris, em L-Beams 
(FIGURA 3), trato de uma discussão sobre modos escultóricos de encenar algo 
obscuro ou ”retirado de cena”, a dizer, o corpo em movimento. Curioso notar 
que, em termos de uma falta do significante (forma humana) na referida obra, é 
possível imaginar um paralelo com o conceito de foraclusão [verwerfung], con-
forme proposto por Jacques Lacan, grosso modo, em torno de um ”furo“ ou desvio 
no mecanismo de castração do significante (Nome-do-Pai) durante a formação 
da estrutura neurótica. Embora esse conceito esteja geralmente associado às 
psicoses, parece-me interessante frisar a ausência da figura humana na obra 
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figura 2 >> Arizona, 1964. Robert Morris.

Fonte: Acervo do autor.

Voltando a um dos eixos centrais desta reflexão, ou seja, de uma teatralidade 
antropomórfica e oculta através das imóveis colunas de Morris, em L-Beams 
(FIGURA 3), trato de uma discussão sobre modos escultóricos de encenar algo 
obscuro ou ”retirado de cena”, a dizer, o corpo em movimento. Curioso notar 
que, em termos de uma falta do significante (forma humana) na referida obra, é 
possível imaginar um paralelo com o conceito de foraclusão [verwerfung], con-
forme proposto por Jacques Lacan, grosso modo, em torno de um ”furo“ ou desvio 
no mecanismo de castração do significante (Nome-do-Pai) durante a formação 
da estrutura neurótica. Embora esse conceito esteja geralmente associado às 
psicoses, parece-me interessante frisar a ausência da figura humana na obra 
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de Morris, em parte, por este viés. Fico interessado em discorrer futuramente 
sobre o operador verwerfung em leituras sobre a questão de evidentes exclusões 
em significantes visuais (tema de próximos estudos). No entanto, em respeito 
aos limites deste artigo, isto é, da relação entre modos escultóricos de encenar 
a imobilidade, não seria possível desconsiderar essa chave [foraclusão] como 
potência de estudos futuros.4

Uma questão em torno da figura humana ou do antromorfismo por detrás 
das inertes colunas de Morris mostrou-se objeto recorrente de minhas leituras, 
sobretudo, como elemento em diálogo do exercício Torre - I, Casa i^i e Ponte I-I. 

Em O que vemos, o que nos olha, o filósofo francês Georges Didi-Huberman 
explora com profundidade esse tema, à medida que nos alerta sobre o risco de 
uma ”fábula filosófica”, caso pretendêssemos reconstruir o corpus teórico da 
arte minimalista à luz do antropomorfismo, visto que, segundo o filósofo, “nos 
falta uma história séria, circunstanciada e problemática desse período artístico”.5

Um debate sobre a arte minimalista seria, portanto, tão complexo quanto 
quixotesco, no sentido proposto pelo teórico, além do que se estenderia para 
outro escopo de investigação, de maneira que estabeleço apenas um apontamento 
sobre o assunto, a fim de evitar confusões. 

Ainda de acordo com o viés antropomórfico, L-Beams pode ser visto enquanto 
desvio aos pressupostos não-ilusionistas da teoria minimalista, conforme Didi-
Huberman nos provoca enquanto ”fábula”, à esteira de outra historiografia 
possível em termos da ”ultrapassagem na problemática de seus companheiros 
minimalistas.”6

Por outro lado, considerando novamente os limites dessa investigação, ao 
invés de aprofundar tal viés antropomórfico como ”ultrapassagem“ que a obra 
de Morris representaria junto ao debate da arte minimalista, desejo propor 
aqui apenas os modos escultóricos de encenar a imobilidade, que me permitam 
considerar L- Beams enquanto material de conceituação do operador estético 
teatralidade obscura – T a respeito de meus próprios exercícios de imobilidade. 

Nas palavras de Didi-Huberman, 

[...] a coluna erguida [de um dos objetos espícificos em L-Beams se 
encontra irremediavelmente em face da coluna deitada como um ser 
vivo estaria em face de um ser jacente – ou de uma tumba. E isto só 
é possível graças ao trabalho temporal a que o objeto doravante é 
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submetido, sendo portanto desestabilizado em sua evidência visível 
ele objeto geométrico. Quisera-se eliminar todo detalhe, toda com-
posição e toda «relação», vemo-nos agora em face de obras feitas de 
elementos que agem uns sobre os outros e sobre o pró- prio espec-
tador, tecendo assim toda uma rede de relações. Quisera-se eliminar 
toda ilusão, mas agora somos forçados a considerar esses objetos na 
facticidade e na teatralidade de suas apresentacoções diferenciais. 
Enfim e sobretudo, quisera-se eliminar todo antropomorfismo: um 
paralelepípedo devia ser visto, especificamente, por aquilo que dava a 
ver. Nem de pé, nem deitado – mas paralelepípedo simplesmente. Ora, 
vimos que as Colunas de Robert Morris –” mesmo sendo paralelepípe-
dos muito exatos e muito específicos – eram subitamente capazes de 
uma potência relacionaI que nos fazia olhá-las de pé, tombando ou 
deitadas, ou mesmo mortas.7

A partir do trecho acima, sustento que um aspecto antropomórfico da obra 
de Morris é tácito, no qual as colunas estariam, de acordo com o Huberman, 
como ”em face de um ser jacente [...] que nos fazia olhá-las de pé, tombando 
ou deitadas, ou mesmo mortas”, de modo que a questão de uma teatralidade na 
obra de Morris é vista também pela crítica (e não apenas pela ótica do artista, 
conforme já expus). 

Uma conhecida polêmica, geralmente associada ao assunto, foi populari-
zada pelo célebre artigo Arte e Objetividade, de 1967, do crítico norte-americano 
Michael Fried, no qual assinala um ”ocultismo antropomórfico no trabalho lite-
ralista”. Motivo pelo qual, de acordo com ele, os trabalhos sobretudo de Morris 
e Tony Smith rumariam em uma direção ”incuravelmente teatral”.8

Se, para o autor, esse traço é ”incurável”, a meu ver representa uma potência 
antropomórfica na série L-Beams (1965), de Morris e For V. T. (1969) de Smith. 
Um aspecto que destaco à guisa de uma encenação de imobilidade corporal. 

Ainda de acordo com Didi-Huberman, por detrás da aparente vacuidade for-
mal desses objetos, uma leitura antropomórfica estaria sobretudo associada a 
outro artista norte-americano, Tony Smith, cujo modo escultórico, radicalmente 
austero, incita-nos a olhar uma presença faltante na aparente concretude da obra. 
A esse olhar antropomórfico que projeta na coisa inerte, imóvel uma presença 
viva, ainda que latente, proponho nomear por uma teatralidade obscura ou T 
enquanto operador nessa trama de estudos de uma imobilidade teatralizada. 

Nas suas palavras, 
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Pode-se imaginar um objeto mais «específico» e mais «simples» (sin-
gle, no sentido de Donald Judd) que um simples cubo de aço preto? 
Pode-se imaginar um objeto mais “total”, estável e desprovido de 
detalhes? No entanto, será preciso admitir diante dessa forma perfei-
tamente fechada, e auto-referencial, que alguma outra coisa poderia 
de fato nela estar encerrada[...] A inquietude retira então do objeto 
toda a sua perfeição e toda a sua plenitude. A suspeita de algo que 
falta ser visto se impõe doravante no exercício de nosso olhar agora 
atento à dimensão literalmente privada, portanto obscura, esvaziada, 
do objeto. O inexpressivo cubo, com sua rejeição consequente de todo 
«expressinismo» estético, chumbar-se-á finalmente com algo que 
chama uma jazida de sentido, jogos de linguagem, fogos de imagens, 
afetos, intensidades, quase corpos, quase rostos. Em suma, um antro-
pomorfismo em obra.9

figura 3 >> L-Beams, 1965. Robert Morris.

Fonte: Acervo do autor.

figura 4 >> For V. T., 1969. Tony Smith.

Fonte: Acervo do autor.

Enquanto artista implicado em temas do corpo e do movimento, também 
recorro a modos escultóricos que se valem de geometrias, contudo, opero-as 
como instrumentos de imobilidade ou de formas daquilo que designei por panó-
plias incorretoras, descritas em estudos anteriores. 

Conforme vimos até aqui, as formas geometrizantes de Morris e de Smith 
permitem um olhar antropomórfico e de viés obscuro em relação aos consagrados 
discursos de prisma tautológico já consolidados pela teoria da arte minimalista. 
Por óbvio, tema de uma discussão mais ampla, que enfoca, em especial, uma 
proposição artística de teatralidade obscura – T na encenação de atos perversos 
ao movimento.
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figura 5 >> Atravessamento (Sol Casal), 2015. Jorge Soledar.

Fonte: Acervo do autor.
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Atravessamento, de 2013, possui geometricamente formas sintéticas 
como as do cubo de Smith e as colunas de Morris, mas explicitamente aberta 
a projeções tanto de natureza figurativa quanto afetiva. Trata-se ainda de uma 
proposição do corpo em substância, que sustentou a reflexão da proposição 
T exposta anteriormente. 

Obviamente, o corpo como obra está vivo, ainda que encene (com a panóplia 
em gesso) uma presença obscura baseada em um estado de completa imobilidade 
ou  morte. Entretanto, somente os tornozelos estão atravessados pelo bloco, 
liberados duas horas depois por mim. O bloco fraturado então, deixa exposto ao 
público uma marca antropomorficamente negativa do exercício abaixo. 

figura 6 >> Atravessamento (negativo do exercício), 2015. Jorge Soledar.

Fonte: Acervo do autor.
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A partir dessas articulações de vieses teórico-processuais, proponho contri-
buir com ampliações de significados da questão da teatralidade nas artes visuais, 
mediante a interface com temas da subjetividade. Por outro lado, reservo o foco 
sobre sintomas sociais em estudos posteriores, de modo a aprofundar a concei-
tuação da teatralidade obscura – T como operador crítico e estético por detrás das 
proposições antropomórficas supracitadas, como em Robert Morris e Tony Smith.

Por fim, reforço o viés da corporeidade como eixo transdisciplinar acerca 
do Real, em particular, percebendo em encenações perversas um modo crítico 
de estranhar o olhar diante de modos cada vez mais elipsados de condicio-
nar corpos e almas.

Notas
1  Sobre o importante trabalho da artista Simone Forti, recomendo a leitura de Notes on 
Dance, não desenvolvido aqui em razão de um enfoque no conceito de teatralidade exposto 
na obra de Morris, com vistas ao estabelecimento de uma sustentação na hipótese centrada 
em modos escultóricos de encenar a imobilidade ou a perversão dos movimentos.

2  MICHELSON, Annette. Robert Morris – An Aesthetics of Transgression. In: OCTOBER 
FILES 15. Cambridge: The MIT Institut. 2013. Tradução livre e grifo meus.

3  Idem.

4  Sobre uma introdução comentada ao assunto, recomendo o artigo da psicanalista e 
pesquisadora vinculada ao curso de Psicologia da USP, Cristine Lacet, em particular, 
para uma leitura mais detalhada do conceito de foraclusão [verwerfung], recomendo o 
livro Seminários 3 - As Psicoses e o texto De uma Questão Preliminar a Todo Tratamento 
Pos- sível da Psicose, de Jacques Lacan.

5  Ver DIDI-HUBERMAN, G. O que vemos, o que nos olha. 1a ed. São Paulo: Editora 34, 1998. 
p. 69. 83 Id.84 Exercício que pretendo realizar como desdobramento de tese.

6  Idem, 68 p. Grifo meu. 

7  Id.

8  FRIED, Michael. Arte e Objetidade. In: FERREIRA, Glória; VENANCIO FILHO, Paulo (Org.). 
Arte & Ensaios, Rio de Janeiro, n. 9, 2002, p. 131-147.

9  Id. 118-119 p. Grifo meu. 
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Resumo
Frente ao nosso sentimento de impotência diante das catástrofes que estamos 
atravessando e, sobretudo, de seus impactos sociais, Intervir requer certa 
Brevidad, propõe discutir de forma poética, política e estética, como experiên-
cias performativas imersivas em territórios específicos, podem contribuir para 
mudanças urgentes em nossos modos de viver e de pensar o mundo hoje. 
Este é mais que um texto, é um desdobramento de uma pesquisa performa-
tiva e um convite para que juntos possamos pensar sobre qual futuro estamos 
realmente construindo.

Palavras-Chave: Corpo; Performance; Pesquisas Performativas; Antropoceno.

Abstract
Facing our impotence feelings in front of the catastrophes that we are throwing 
and the social impacts of these, Intervention requires some brevity, discusses 
in the poetic, political and aesthetic way, how performative and immersive expe-
riences in specifics territories can contribute for urgent changes in our modes of 
life and be thinking the world. This article is more than a text, it is a deployment 
from a performative research and an invitation for thinking together about what 
kind of future we are building.

Keywords: Body; Performance Art; Performative Research; Anthropocene.

Compondo as ações do projeto Territórios Sensíveis (www.territoriossensiveis.
com) e vinculada ao Laboratório de Pesquisa em Performance, MídiArte e ques-
tões ambientais| BrisaLab- UFF|CNPQ, Intervir requer certa brevidade foi reali-
zada na Praça Mauá, na cidade do Rio de Janeiro, em dois momentos: fevereiro 
de 2016 e maio de 2018. 

Com propostas distintas, mas em diálogo, esta ação foi composta por duas 
criações artísticas frutos de uma pesquisa performativa. Num primeiro momento, 
a pesquisa se desdobrou na videoinstalação “O que vocês fariam em nosso 
lugar?”. E, a partir desta experiência, surgiu a Performance realizada em maio 
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de 2018, durante o OpenLab Hiperorgânicos, organizado pelo NANO|UFRJ, no 
Museu do Amanhã, que teve o título de Intervir Requer Certa Brevidade.

Fevereiro|2016 - Praça Mauá, Porto Maravilha, RJ 

figura 1 >> Praça Mauá|Rio de Janeiro|RJ .

Fonte: Walmeri Ribeiro.

No primeiro dia de Performance, estas duas imagens, tão contrastantes 
quanto toda a realidade que nos aguardava neste território, nos arrebataram.

De um lado, o corpo espontâneo, de um pai e seu filho, moradores do Morro 
da Providência, que nadam nas águas poluídas da Baía de Guanabara. Do outro, 
o corpo institucionalizado, dos funcionários do Museu, que com equipamentos 
de proteção química, – diante do intenso tratamento dado às águas da Baía que 
são capturadas, despoluídas e reutilizadas para alimentar os espelhos d’água 
do Museu do Amanhã –, aspiram os resquícios da poluição, mantendo a limpeza 
e a limpidez dos espelhos que resfriam a estrutura do Museu.

Durante nossas Performances, muitos foram os dias em que nos deparamos 
com essas duas ações simultâneas. Nos aproximamos, conversamos, conhecemos 
as pessoas, suas histórias de vida e as relações afetivas e institucionais com 
esse território sensível. 

O sentimento de impotência frente a esta realidade e às questões locais e 
globais, apresentadas nestas duas imagens contrastantes, nos levou inicialmente 
à criação da instalação “O que vocês fariam em nosso lugar?”.

Essa era uma pergunta título, uma provocação, para pensarmos sobre os 
modos de vida nas cidades onde vivemos, sobre os processos de transformação 
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e apropriação e, sobretudo, sobre o sentimento de impotência que nos assola, 
nos paralisa, mas, que ao mesmo tempo é capaz de nos mover, nos colocar em 
direção à construção de outros pensamentos, proposições, criações, ações. 

Neste momento, a cidade se preparava para receber os Jogos Olímpicos, e 
passava por uma “transformação” de sua estrutura urbana. A sociedade, brasi-
leira e internacional, acompanhava a mais um processo de gentrificação.  

A olhos nus assistíamos à intensificação, – das já tão acentuadas –, dife-
renças sociais existentes no Rio de Janeiro. Acompanhávamos o crescimento 
dos índices de pobreza, favelização e, sobretudo, violência; enquanto a cidade 
ia se tornando uma “cidade inteligente”, preparada para receber milhões de 
turistas do mundo inteiro. 

A região portuária, área de comércio de escravos durante os séculos XVIII 
e XIX, abandonada durante todo o século XX, tornava-se, diante de seu projeto 
futurístico, o símbolo das Olimpíadas, o Porto Maravilha.

A grande questão ambiental daquele momento era a “despoluição” da Baía 
de Guanabara, que receberia atletas internacionais em suas águas. A saúde 
dos atletas era o foco. Mas, o que víamos e, vemos diariamente foi, -  e continua 
sendo-, o aumento dos índices de poluição e a total falta de preocupação com a 
saúde da população local e do meio ambiente em si.

Em meio à nossa pesquisa vimos a praça Mauá se tornando o palco das 
Olimpíadas. Baía cercada por arames “protetores”, palcos montados e milhões de 
pessoas de diferentes partes do mundo ocupando este pequeno e complexo território. 

Assim como os moradores, abandonamos este território, temporariamente, 
levando conosco imagens, dados, sons e a certeza de que esta pesquisa estava 
apenas começando.

Maio de 2018| Museu do Amanhã, Praça Mauá,  
Porto Maravilha, RJ

Dois anos depois. Ao receber um convite para realizar uma performance e 
participar do OpenLab Hiperorgânicos, que seria realizado no Museu do Amanhã, 
imediatamente essas duas imagens, perturbadoras e que me acompanharam 
durante todo esse tempo, tomaram a cena. Retorno, inicialmente sozinha, ao 
meu site de pesquisa-criação e performo!2
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Reencontro os garotos que via diariamente, em fevereiro de 2016, nadando 
nas águas da Baía. Os convido para performarem comigo. Crio entre o meu 
corpo, protegido por equipamentos de proteção química (macacão, bota, luvas), 
e o corpo desnudo, sem qualquer proteção, dos garotos-banhistas, um incômodo 
na “plateia” que ali assistia à ação. Juntos coletamos, em 200 tubos de ensaio, 
as águas poluídas da Baía de Guanabara. 

Levo, diante da minha autoridade artística, a água coletada, assim como as 
contradições existentes nas imagens produzidas, em fevereiro de 2016 e em maio 
de 2018, para dentro do Museu do Amanhã, um dos símbolos da “cidade inteli-
gente”.  Com elas, dados atualizados e comparativos da poluição dessas águas.

Diante de uma plateia formada por artistas, pesquisadores, visitantes e 
funcionários do Museu, coloco em pauta uma discussão incômoda, que por um 
lado provoca e enfatiza a nossa sensação de impotência, mas por outro nos 
faz pensar coletivamente novas possibilidades de ação, caminhos, pesquisa e 
novos campos de diálogo.

Como diz o próprio título, “intervir requer certa brevidade”, pois não se trata 
de convencer e, sim de transmitir para “aqueles a quem isso possa afetar” o que 
nos faz pensar, sentir, imaginar” (STENGERS: 2015, p. 5).

Pesquisas performativas
Pesquisas performativas, são pesquisas guiadas pela prática. 
Balizadas nas relações entre Performance, corpo, experiência, percepção 

e sensorialidade, as pesquisas performativas, como as que desenvolvemos 
em Territórios Sensíveis, demandam tempo, presença, permanência. Pois, a 
emergência da Performance como metodologia de pesquisa muda o foco de 
um conhecimento objetivo para um mais processual, perspectivo, participante, 
colocando o conhecimento em movimento para a abertura de novas ideias, inputs 
e desdobramentos (HARDLEY, 2013 

O conhecimento, produzido por um corpo em movimento, dialoga e propõe 
outras perspectivas de criação e apresentação artística, mas, também, contri-
bui para o surgimento de novos problemas, novos contextos, novos caminhos, 
insights, dialogando com outros campos de pesquisa para além das artes.

Criações e investigações ao serem alicerçadas pela Performance como 
metodologia de pesquisa (Performance as Research), diferenciam-se da 
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Performance como ação performática e da Performatividade como entendidas 
pelo campo das artes. 

Como proposto por Richard Schechner, Performance é o resultado das 
ações de ser, comportar-se, fazer e mostrar o fazer, já performatividade seria 
ao mesmo tempo uma ferramenta teórica e um ponto de vista analítico diante do 
potencial performativo da realidade social.  Em pesquisas-criações, que trazem 
a performance como metodologia, buscamos por uma construção colaborativa, 
envolvendo a população local dos territórios investigados, e atuando neles e com 
as questões emergentes destes territórios. 

Pesquisas performativas são pesquisas-criações intrinsicamente experien-
ciais (HASEMAN, 2006) e, portanto, estão em uma dimensão incorpórea do corpo:

“Quando um corpo está em movimento, ele não coincide consigo 
mesmo. Coincide com a sua própria transição: sua variação (...) Em 
movimento, um corpo está em relação imediata, desdobrando-se em 
seu próprio potencial” (MASSUMI: 2002, p. 22). 

Assim, a  proposta de ações como Intervir Requer certa Brevidade, e 
outras desenvolvidas no projeto Territórios Sensíveis, não são  de analisar a 
realidade social ou apresentá-la teoricamente, mas sim intervir como ação de 
afetar e sermos afetados por ela em busca de novos conhecimentos, de pos-
sibilidades de abordagem das questões locais dos territórios investigados e, 
sobretudo, contribuir, a partir do campo da Performance, para discussões, ações, 
proposições, pesquisas, dando visibilidade a problemas locais e globais que 
nos afetam diariamente. 

É importante dizer que nossas ações visam também um pensamento sobre a 
metodologia em si, ou seja, o que pode este corpo em Performance, em movimento, 
imerso em uma experiência em um território específico. E, como nós, artistas, 
podemos a partir de pesquisas performativas contribuir em projetos transdisci-
plinares, compartilhando um conhecimento que parte de um corpo em movimento 
em busca da emergência de algo que só pode se dar no e a partir do corpo.

Como afirma o filósofo canadense Brian Massumi, em entrevista publicada 
no livro Politics of Affect em resposta à pergunta de Arno Boehler sobre a 
questão de Spinoza “Do you know what a body can do?”, “O corpo tem poderes 
de improvisação e invenção que nós estamos apenas começando a investigar” 
(Massumi: 2015, p. 177).
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E ainda, numa comparação com os instintos animais, a partir do pensamento de 
Whitehead sobre a dimensão física e a mentalidade do corpo, Massumi, afirma que 
não podemos pensar em estereótipos na performance animal, pois esta está sempre 
em relação com o meio ambiente e este está sempre em processo de mudança. 

Portanto, pensarmos um corpo em Performance é pensarmos um corpo capaz 
de produzir conhecimento para além de estereótipos, para além de dados visuais 
ou mentais, muitas vezes previamente definidos socialmente. Tratamos aqui de 
um corpo em relação com o meio ambiente, de um corpo que se transforma em 
meio às constantes mudanças do ambiente ao qual está inserido. 

Como escrito por Grotowski no texto intitulado “O Performer”, “O conheci-
mento é uma questão de fazer” (...) “O Performer sabe ligar o impulso corporal 
à sonoridade (o fluxo da vida deve se articular em formas)”.  

Portanto, este corpo em Performance ou o Performer é um processo, ou 
melhor, está em processo. É um corpo em processo, assim como o conhecimento 
que emerge deste fazer.

Assim, o que pode o corpo na chamada  
Era do Antropoceno ou Pós-Antropoceno?

O amplo e polêmico conceito de Antropoceno, que se tornou cada vez mais 
difundido na sociedade científica, ainda que em um terreno arenoso de compreen-
são, foi proposto por Paul Crutzen no final da década de 90, fundamentando a ideia 
de que desde a revolução industrial vivemos em uma nova era geológica, a Era 
do Antropoceno. Contestado pela comunidade científica num primeiro momento, 
a denominação desta nova Era só foi “aceita” em meados de 2011.  No entanto, 
o conceito de Antropoceno, ganhou força e relevância, diante das discussões 
em torno das mudanças climáticas e do aquecimento global pelas alarmantes 
publicações de dados nas principais revistas científicas mundiais e, claro, pelos 
efeitos visíveis no planeta.

Em meio à discussão do Antropoceno temos dois pontos de vista e ação que 
estão em plena atuação. A Geoengenharia ou Engenharia Climática, que com o 
intuito de conter os efeitos dos raios solares sobre a terra está desenvolvendo 
experimentos de reconstrução dos ambientes naturais e proteção do planeta 
através do uso de tecnologias, como a fertilização do oceano, a gestão de radiação 
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solar, a captura de ar, o aumento e a redução de precipitação, como podemos 
ver no mapa abaixo: 

figura 2 >> Legenda do mapa?

Fonte: etcgroup.org.

Experimentos que podem ser catastróficos, ocasionando danos irreversíveis 
ao planeta, como o desequilíbrio hídrico e o aumento do índice de seca, a poluição 
da água, solo e ar. 

Por outro lado, as Ciências Sociais, a Antropologia, a Filosofia e as Artes, 
passaram a utilizar o Antropoceno como um conceito para discutir as crises 
políticas, sociais, humanas e humanitárias que estamos atravessando, trazendo 
para esse campo de discussão a noção de crise, catástrofe e urgência. 

Nomes como Eduardo Viveiro de Castro, Isabelle Stengers, Bruno Latour, 
Donna Haraway, trazem para a discussão termos como a Era de Gaia (Viveiro 
de Castro, Stengers), um novo regime climático (Bruno Latour em Facing Gaia), 
Capitaloceno ou chuchuloceno (Donna Haraway), colocando-os muitas vezes  
em oposição à ideia de Antropoceno como uma nova era geológica que coloca 
o homem no centro do mundo, mas reconhecendo  a importância do conceito 
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“Antropoceno”  para ampliar o campo de difusão e discussão dos problemas que 
este representa para a sociedade.

Ou seja, ao falarmos em Antropoceno ou em Pós-Antropoceno, como vem 
sendo discutido, já não temos como referência uma era geológica e as implicações 
do homem sobre o planeta, mas sim as crises que estamos vivendo, uma crise 
que é climática, mas, sobretudo, política, social e humana. Ou, como afirmado 
pela artista e pesquisadora Joanna Zylinska (2014), o Antropoceno é também 
uma crise cultural, e, portanto, da imaginação. 

É neste sentido que acreditamos que a arte, com seu engajamento social, polí-
tico, estético e, sobretudo, com a sua potência de intervir, gerando novas percep-
ções e afetos sobre os modos de vida, possui um especial desafio neste contexto.  

Para Bruno Latour (2014), a arte tem as condições de dramatizar, conside-
rar o fim do mundo, e desdramatizar, sendo assim um instrumento capaz de 
sensibilizar e nos levar a pensar sobre as estatísticas da ciência, colocando-as 
no nosso dia-a-dia. 

No entanto, acreditamos que a arte tem a capacidade de ir muito além do 
drama, podendo contribuir para além da apresentação ou representação dos 
dados levantados pela ciência a partir de obras artísticas, mas sim de colaborar 
com  as diferentes  áreas de pesquisa nos próprios modos de investigação, não 
em busca de dados quantitativos ou qualitativos, mas dados sensíveis que dizem 
respeito às singularidades de cada território, às singularidades dos modos de 
vida, das necessidades e das potencialidades  de cada vilarejo, de cada cidade,  
de cada corpo que compõem estes territórios.

Precisamos considerar as questões globais, mas, sobretudo, se faz necessário 
considerar as questões locais. É importante compreender efetivamente os modos 
de vida de uma comunidade antes de interferir criando um outro padrão de vida, 
uma outra cultura de ser e viver. Não podemos ditar regras e leis criadas de 
forma vertical sob um olhar completamente descontextualizado de uma realidade 
e de uma cultura.  É importante, para nós artistas e cientistas, a experiência dos 
territórios e das questões às quais estamos investigando. 

Neste caminho, os estudos do corpo e da Performance, como metodologia de 
pesquisa-criação-inovação, podem tornar-se um grande referencial epistemológico. 
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Duas experiências, dois exemplos de ação|intervenção,  
uma pergunta: Qual futuro estamos construindo?

A cineasta Inuite Alethea Arnaquq-Baril apresenta no documentário Angry 
Inuk a importância da caça da foca branca para a comunidade indígena Inuite, do 
ártico canadense, assim como o impacto na vida e na saúde desta comunidade, 
a proibição da caça, o que está levando os Inuites ao possível abandono de suas 
terras pela impossibilidade de sobrevivência. 

Um olhar completamente distinto do diretor americano Louie Psihoyos no 
documentário Racing Extinction, um filme sobre o risco de extinção de diversos 
animais e as leis aprovadas para preservação de muitos deles. 

Em Racing Extinction, o diretor e sua equipe apresentam sem nenhuma 
crítica, mas sim num tom de conquista, as leis de proibição de pesca e caça 
de animais conquistadas nos congressos internacionais, proibindo a realização 
dessas atividades por comunidades que tem sua economia baseada nas mesmas. 

As focas brancas não estão no filme Louie Psihoyos, mas poderiam estar, 
pois as medidas são exatamente as mesmas. 

Enquanto isso, como projeto de sensibilização da sociedade para a extinção 
dos animais, os artistas americanos, exibem com super projetores imagens dos 
animais em extinção nas fachadas dos prédios em Nova Iorque, sem questionar 
de onde vem a tecnologia e a matéria-prima para o desenvolvimento desses 
projetores, quais indústrias estão poluindo os rios e oceanos para desenvolver 
esses equipamentos e carros utilizados na produção das imagens exibidas.  Mas, 
sobretudo, o documentário que se preocupa em sensibilizar a comunidade sobre 
o impacto do Antropoceno, não se preocupa em discutir o impacto do fim da 
pesca da arraia na comunidade pesqueira que tem como meio de sobrevivência 
única e exclusivamente essa pesca. Ao contrário, a proposta para esta pequena 
comunidade é de desenvolvimento do turismo em suas paisagens paradisíacas.

Será mesmo o turismo menos danoso para o meio ambiente do que a pesca 
artesanal? Será o turismo a solução para os grandes centros urbanos, assim 
como para os paraísos naturais?

A pesca predatória realizada pelas grandes indústrias pesqueiras, ao não 
respeitar o ciclo de reprodução das espécies, é uma das causas de extinção 
dos animais marinhos. Mas, o desaparecimento destas, assim como de tantas 
outras, está associada às mudanças climáticas, à acidez do mar que influencia 
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diretamente no ciclo de reprodução; ao acúmulo de plástico nos oceanos gerando 
contaminação das águas e matando muitos animais, ao se tornarem alimen-
tos para esses; e ainda, a poluição de rios, mares e oceanos, pelas indústrias, 
sobretudo, pelas grandes multinacionais instaladas em países pobres ou em 
desenvolvimento, como é o caso do Brasil.

Poderíamos listar várias causas para a extinção das espécies, mas certa-
mente não são a pesca e a caça artesanal as grandes vilãs desta estória, assim 
como não será o turismo, ainda mais predatório para essas comunidades, a 
salvação das vidas de moradores de pequenos vilarejos pesqueiros, nem mesmo 
de grandes cidades como o Rio de Janeiro. 

O capitalismo e seus desdobramentos nefastos, como as guerras e os milhões 
de pessoas que precisam se refugiar, a desigualdade social, as devastações e os 
desastres ambientais ocasionados pela exploração desenfreada, mas, sobretudo, a 
continuidade de uma negligência política, de governantes, empresários, e também 
de cada um de nós, diante de todos os dados e fatos que estão para além de 
gráficos e tabelas publicados por revistas especializadas, apenas  reforçam as 
desigualdades  e as retroalimentam. 

As consequências dessa negligência estão para além dos nossos olhos, 
podemos senti-las em nossos corpos, em nosso dia-a-dia, vivenciá-las nas ruas 
das cidades onde vivemos ou por onde passamos.

Neste sentido, Angry Inuk ao ser criado por uma cineasta Inuite, que vive 
nesta comunidade e que constrói essa narrativa junto com os Inuites, apresenta 
as ações, formas de vida e a importância da pesca para a sobrevivência desta 
comunidade, ou seja, os aspectos sensíveis e singulares deste território. Embora 
os Inuites não tenham conseguido reverter a proibição da pesca da foca branca, a 
partir deste filme podemos conhecer os aspectos intrínsecos à esta comunidade 
e refletir sobre quais danos causados e a quem.

De forma bastante distinta, Intervir Requer certa Brevidade, também é um 
projeto que busca ressaltar estes aspectos sensíveis deste território chamado 
“Porto Maravilha”.  Quem são esses meninos? Quem eles representam nesta 
sociedade? Quais as ações das instituições que hoje compõem este “Porto” junto 
à sociedade local?  É preciso pensar de qual futuro estamos falando e qual futuro 
queremos construir. E, mais que pensar é necessário agir. 
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Deste ponto de vista, a Performance com sua força micropolítica pode nos 
ajudar a enfrentar os tempos de urgência, nos colocando em um movimento 
contínuo em busca de novos modos de imaginar, sentir, intervir, afetar e, sobre-
tudo, ser afetado.

Notas
1  Intervir requer certa Brevidade - Performance realizada na Praça Mauá e no Museu do 
Amanhã, durante o openLab|Hiperorgânicos em maio de 2018.

2  As imagens (vídeos e fotos) da performance podem ser acessados em https://www.
territoriossensiveis.com/intervir. Tradução livre de Celina Sodré. Texto não publicado 
em Português.
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Resumo 
O presente texto reúne um apanhado de acontecimentos, fatos e processos 
relativos aos potenciais ocultos nas vibrações emitidas por objetos, elemen-
tos e fenômenos, e a emanação de frequências, sejam elas auditivas ou não. 
Assim, consideraremos as possibilidades de uso dessas emissões como fontes 
energéticas tanto para a alteração de realidades e estados mentais como para a 
criação artística. Essas alterações podem ser perceptíveis ou não, portanto, serão 
abordadas também as potencialidades sensitivas para além dos cinco sentidos, 
as formas de escuta sensível e de silenciamento interno, interligando diferentes  
campos do conhecimento como a física acústica, a arte, a fisicalidade das coisas, 
dentre outras formas de compreensão da realidade. Tais questionamentos nos 
levam a indagações sobre forças criadoras de sinergias e o uso dessas potências 
tanto para fins artísticos como para possibilidades de outras compreensões e 
percepções sobre o mundo.

Palavras-chave: Arte sonora; Cimática; Espectro sonoro; Vibração; Frequência.

Abstract 
The text presents a collection of events, facts and processes relating to the 
hidden powers of vibrations emitted by objects, elements and phenomena at 
both audible and non-audible frequencies. We consider the possibilities for using 
these emissions as sources of energy for artistic creation, changing mental states 
and alteration of reality. These alterations may be perceptible or not, addressed 
to the five senses or beyond, to sensitive listening or internal silence. Bringing 
diverse fields from acoustic physics, art, physical objects together to form an 
understanding of material reality. These points lead us to questions about the 
immaterial in art, the invisible in the work, as well as creative synergies for 
artistic ends and new possibilities of understanding the world.

Keywords: Sound art; Cymatics; Spectrum sound; Vibration; Frequency.
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O som nos limiares de nossa compreensão racional  
e desenvolvimento biológico

O ato traz ao homem contemporâneo a cons-
ciência de que a poética não está fora dele, 
mas sim no seu interior e que ele sempre a 

projetou através do objeto chamado arte.”

(CLARK)2

Estamos a todo tempo rodeados de forças. Quando nos referimos a forças, 
estamos considerando diferentes fatores aos quais os objetos e seres são ou estão 
submetidos; nas circunstâncias em que estão inseridas, elas podem variar desde 
forças da gravidade, pressão atmosférica, impulsos elétricos, deslocamentos de 
ar, forças eletromagnéticas, eletricidade estática, temperatura, dentre outras, 
externas e ambientais, até forças imanentes aos seres e objetos. Há ainda forças 
relacionais advindas da justaposição de influências entre si. Algumas dessas 
forças carregam mais energia (física) que outras; são mais ou menos perceptíveis 
pelos nossos limitados sistemas sensoriais. Em nossa cultura contemporânea 
ocidental, materialista, mesmo estando cientes das forças invisíveis eletromag-
néticas, ondas de rádio, micro-ondas, dentre outras, acreditamos muito mais 
naquilo que vemos e é palpável do que nas coisas que não vemos, duvidando 
daquilo que não podemos tocar, pesar, medir, calcular, mensurar e determinar, ou 
seja, não é comum estabelecermos confiança naquilo que pode estar para além 
dos nossos cinco sentidos básicos. A afirmação parece um tanto óbvia, como 
afirmar que diversos seres do reino animal possuem órgãos que possibilitam 
sentidos diferentes dos humanos. As faculdades sensoriais que alguns animais 
possuem são fortes indícios de realidades que permanecem ocultas para nós. 
Podemos considerar, como exemplo disso, os elefantes que graças a “vibração 
dos ossículos do ouvido médio, possivelmente, também por mecanorreceptores 
sensíveis às vibrações, localizados em suas patas3”, reconhecem e produzem 
atividades sísmicas para a comunicação entre bandos, afastados por quilômetros, 
podendo detectar a direção de onde vem a vibração4. “A extremidade da tromba 
do elefante apresenta camadas celulares conhecidas como Corpúsculos de Pacini, 
que são extremamente sensíveis às vibrações” (O`CONNELL, 1998, s.p.).

O biólogo alemão Jakob Johann Freiherr von Uexküll estudou os processos 
de interação de diferentes seres vivos com o seu meio. Ele concluiu que cada ser 
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percebe o mundo a sua volta de acordo com as especificidades dos seus apa-
relhos sensoriais. Ou seja, cada espécie percebe um tipo de “mundo particular” 
transmitido pelos seus receptores, um mundo diferente de outras espécies. Outro 
aspecto que ele considera é que cada ser só lida com aquilo que seu aparelho 
locomotor pode alcançar. Ele chamou esse “mundo próprio” de Umwelt (o mundo 
a volta)5. O carrapato, por exemplo, um dos animais estudados para basear sua 
teoria, limita-se a se mover para extremidades de folhas, de gramíneas e de suas 
presas, dirigindo-se para cima. Ele sente o odor do ácido butírico comum nos 
mamíferos e, quando outro animal encosta nele, ele se solta em sua presa. Ao 
perceber o calor ele já sabe que está em um mamífero, próximo a seu objetivo. 
Ele continua a subir em busca de um local ideal para extrair o sangue, seu tato 
lhe informa onde há menos pelos; ali será o local da sua ferroada.

Um dos focos desta pesquisa está nos fenômenos sonoros. Em meio a profu-
são de formas possíveis de sua assimilação, consideramos que audição e escuta 
são formas distintas de vivenciá-lo. O ouvir pode levar à escuta; para nós, a 
audição é um sistema fisiológico com o qual somos capazes de ouvir, processo 
em que captam-se impulsos de variação e de pressão, que se propagam pelo ar 
e são convertidos em impulsos elétricos na região do cérebro, que os recebe e 
codifica-o. Assim, o som é reconstruído dentro de nossa mente, dando-nos cons-
ciência para percebê-lo. Já a escuta é entendida aqui como algo mais subjetivo do 
que o ouvir. Ela provém da ação consciente de atentar para as nuances e sutilezas, 
identificando tipos de sonoridade, considerando suas qualidades e suas texturas, 
bem como suas fontes emissoras e suas nuances, entregando-se ao máximo à 
experiência do som. A escuta seria, então, uma condição em que uma pessoa, 
intencional ou casualmente, acessa subjetividades e sutilezas inexplicáveis, ati-
vando-lhes sensibilidades emotivas e estados de espírito. O trabalho e fruição 
em arte com o uso da escuta abrange uma infinidade de possibilidades, dentre 
as quais, as experimentações do campo “musical”, como a música concreta, a 
música eletroacústica, música serial, o noise e vertentes da música experimental, 
expandindo-se para outras áreas do saber e do criar sonoro, como paisagens 
sonoras, trabalhos com Cimática, arte sonora, espacialização e preenchimento 
do espaço, uso de ultrassom, e, até experiências de escuta do silêncio, na qual 
temos John Cage como principal precursor, trazendo profundas contribuições 
teóricas, filosóficas e artísticas para o conceito e prática de novas formas de 
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escuta, como em concerto 4’33’’; onde Cage induz o participante a atentar para 
os sons a sua volta e, também, na sua experiência em uma câmara anecóica6. 
Adiante comentaremos mais a respeito de Cage.

Para aqueles que exercitam a escuta, o som comporta potencialidades que, 
embora associado à física de ondas ou à psicoacústica, acima de tudo, está inti-
mamente relacionado às vibrações, forças invisíveis, e às energias sutis que 
atuam sobre a matéria, por exemplo, sistemas de ultrassom que possibilitam 
identificar estruturas moleculares7 e estados de harmonia ou desarmonia (per-
turbação) estrutural na matéria, conforme veremos mais à frente. Há correntes 
de pensamento, não ligadas ao meio acadêmico, e, comumente contestadas por 
céticos, segundo as quais, potencialidades sonoras, assim como outras vibrações 
e forças, seriam análogas a poderes mágicos ou evocariam forças ocultas. Não 
desconsideramos essa possibilidade, pois não podemos negar forças que não 
enxergamos, sistema que não controlamos, que não compreendemos na dinâmica 
temporal e espacial que percebemos sensorialmente. Talvez as ideias que a 
Cimática nos traz podem estar relacionadas às dinâmicas quânticas, em que 
energia, tempo, espaço e movimento se concretizam sem que nunca possamos 
entendê-las. A partir de nossa perspectiva, buscamos sintonia com as ideias de 
Roy Ascott, ao se referir à necessidade de uma nova compreensão para a arte dos 
novos tempos. No entanto, para sua real aplicação, seria necessária a superação 
de sólidos paradigmas não só no meio acadêmico e científico, mas no senso 
comum. A exemplo dessa dificuldade de mudança paradigmática está o caso da 
energia eletromagnética, da qual sabíamos quase nada há 200 anos; foi necessário 
conceber outras formas de entendimento e analogias para compreendê-la e 
utilizá-la. Talvez as forças que falamos possam ser melhor revistas no futuro.

Reunindo as reflexões entre arte e ciência acerca da influência das forças 
dos pensamentos, das intenções e de energias ocultas que agem sobre tudo, 
Ascott ressalta que tanto em física quanto em cibernética, a importância do 
observador como participante na criação de significado é reconhecida. O físico 
sabe que seu comportamento e a consciência observacional fazem parte do 
que está observando. 

The physicist knows that his ob- servational behaviour and consciou-
sness are a part of what he is observing. “The apparatus includes the 
consciousness of the participators.” Equally, the artwork as matrix 
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provides for an interlock of previously unrelated psychic fields — the 
artist and observer, which jointly provide the possibility for generating 
meaning. The new understanding of art calls for new terms, a new 
language, a new set of metaphors (ASCOTT, 2013, p. 180).9

(...) This essay identifies a search for a field theory of art, which 
should perhaps be called a field theory of art and consciousness. 
Its terminology frequently employs ideas of transaction, interplay, 
net, web, reversibility, association, psychism, multiple meaning, and 
connectivity. It will call for a connective criticism to be developed. It 
demands awareness of time, a reaching out to other disciplines and 
other operational modes of consciousness (ASCOTT, 2013, p. 182).10

Portanto, cabe reforçar que nossa abordagem epistemológica advém de uma 
perspectiva artística e não cientificista, levando em consideração e valorizando, 
principalmente, forças, a princípio, invisíveis. Potencialidades subjetivas, pode-
res ocultos, forças de pensamentos, influências do observador e de dinâmicas 
quânticas também podem ser associadas. 

A presente pesquisa encontra ressonância em diferentes áreas do conhe-
cimento, e, muitas vezes, algumas delas podem ser confundidas com o campo 
religioso ou esotérico; isso não é um incômodo, muito pelo contrário corrobora 
com resgate de conhecimentos ancestrais, inclusive, por ser um campo ampliado 
da manifestação artística, processo de conhecimento e desenvolvimento de lin-
guagem em que cabem múltiplas leituras. 

Permitimos-nos considerar, no desenvolvimento das hipóteses, princípios 
não necessariamente comprovados empiricamente nem cientificamente consen-
suais, assumindo os riscos que são proporcionais à liberdade necessária para o 
ato criativo e à pesquisa de linguagem. Logo, não se pretende aqui comprovar 
nenhuma das teorias sobre vibrações, ressonâncias, tampouco sobre a influên-
cia dos benefícios mentais/espirituais que ela pode proporcionar, ou quaisquer 
aspectos para a validação dos fenômenos e forças aqui mencionadas; apenas 
traçar possibilidades paralelas que tangenciam o conhecimento já aceito.

Parte do saber sempre continuará inacessível, mesmo porque a verdade 
das coisas permanecerá inalcançável, tal qual colocado por Bauman (2003) ao 
se referir à felicidade, segundo a qual:
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(...) você só pode continuar feliz, ou pelo menos continuar numa felici-
dade abençoada e despreocupada, enquanto mantiver sua inocência: 
enquanto desfrutar de sua alegria ignorando a natureza das coisas que 
o fazem feliz sem tentar mexer com elas, e muito menos “tomá-las em 
suas próprias mãos”. E que se você se atrever a tomar os problemas 
em suas próprias mãos você nunca poderá reviver a dádiva que só 
pôde aproveitar no estado de inocência (BAUMAN, 2003, p. 14)11

Elencando curiosas possibilidades: flertando com a ciência
Apresentamos brevemente alguns acontecimentos históricos emblemáticos 

que sugerem o desenvolvimento de forças ainda não exploradas ou não expli-
cadas à luz da ciência tradicional. Embora não sejam casos recentes, os reais 
esclarecimentos para boa parte de tais casos ainda encontram-se envoltos em 
mistérios. Já outros casos aproximam-se mais do conhecimento científico, são 
mais verossímeis. Como colocado anteriormente, consideramos teorias e expe-
rimentos, científicos e não científicos, que se alinham aos nossos pensamentos 
ou instigam nossa imaginação, assim como apresentamos teorias que podem 
trazer percepções ou especulações que motivam as criações artísticas desta 
pesquisa, tanto quanto as observações e os exercícios de escuta, tornando-se para 
nós referências significativas que enriquecem nossa inventividade. Ateremos-
nos, especificamente, a casos onde são usadas as forças do som para alterar 
a realidade e o estado de repouso, seja em relação à matéria ou em relação ao 
sujeito. Este apanhado nos servirá como panorama de aspectos possíveis que, 
provavelmente, ainda não foram devidamente sondadas e investigadas, ou não 
obtiveram comprovação na rigidez do sistema científico, se é que tais conheci-
mentos estão acessíveis a nós no estado de desenvolvimento da consciência e de 
desenvolvimento biológico e tecnológico em que nos encontramos atualmente.

Éter, a energia
Destacamos, inicialmente, o trabalho de John Kelly, inventor norte ameri-

cano do século XVII que investigava, dentre outros fenômenos, as vibrações, a 
atração entre objetos, os sons e sua influência na natureza. Ele inventou diversos 
aparelhos e máquinas. A mais importante delas funcionava, segundo ele, com 

um sistema de diapasões e água; ela seria capaz de promover a visualização e 
a canalização de uma força que ele chamava de éter. Essa máquina funcionaria 
por meio de vibrações sonoras que interagiriam com os átomos de água, produ-
zindo uma força com potência centenas de vezes mais poderosas que a energia 
a vapor, tecnologia em uso para o funcionamento dos motores na época. Para 
ele, os átomos de água entrariam em ressonância com o som de determinadas 
frequências e, assim, liberariam energia. O trabalho de Keely, embora tenha 
durado anos, não conquistou confiabilidade, pois ele jamais revelou inteiramente 
como funcionava a tal máquina, nem mesmo para aqueles que financiaram suas 
pesquisas e, ainda, não permitia que fizessem uso da força descoberta, afirmando 
não poder disponibilizá-la de forma segura (POND, 2007).

figura 1 >> Globe Motor de Keely, Sec. XVII.

Fonte: Globe Motor (Keely) in: http://pondscienceinstitute.on-rev.com/svpwiki/tiki-in-
dex.php?page=dynasphere – visitado em 30/06/2017.
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O cientista Dale Pond retomou estes estudos, desde 1999, chegando a recriar 
a máquina que rebatizou de Dinosfera e chamou de Sympathetic Vibratory Physics 
(SVP) - Física Vibratória Simpática (POND, 2007) a energia que Keely chamava de 
éter. Dale criou um Instituto no estado do Colorado (EUA) que estuda o fenômeno e 
desenvolve pesquisas sobre SVP. O Instituto tem um site em funcionamento, perfil 
no Facebook, e pode ser melhor conhecido pela página do Instituto na internet12 
por onde oferecem cursos, manuais e outros materiais. Na página também é 
possível encontrar imagens de algumas máquinas desenvolvidas a partir dos 
estudos de Keely; ali, afirma-se também que “A Física Vibratória Simpática é uma 
ciência e filosofia fundidas como o sujeito13”, nota-se ainda claramente a ênfase 
para os poderes da mente. Na internet é possível encontrar também diversos 
vídeos sobre o assunto. Segundo o site:

This is a science based on natural law that governs life, hope and 
love, not death, despair and destruction. We at SVP are developing 
and applying this science today for a better tomorrow. If you are 
looking to improve your life or develop new technologies or awaken 
your greater awareness, then you want to know everything about this 
holistic fusion of feelings, emotions, spirit, intuition, science, music, art 
and philosophy, is based on the fact that everything in the universe 
vibrates and oscillates. Therefore, the link between everything that 
exists is vibration. By studying and applying the principles of vibration, 
we are capable of nature itself, operating by immutable natural and 
universal laws. SVP allows you to change and transform your life or 
develop new technologies.14

Imaginar a possibilidade de um instrumento de tal magnitude, composto por 
diapasões, movido com água, atuando nas vibrações, atiça nossa criatividade e 
nos faz identificar realismos fantásticos entre atos históricos. 

A escala de Solfeggio e a freqüência 528 Hz
Diferentemente da escala musical temperada com sete notas, usada atual-

mente, a escala de Solfeggio é composta de seis notas e era usada por povos 
antigos, como celtas, indianos e outras culturas no oriente, nos mantras e músicas 
devocionais. Por volta do ano 1000 d.C. a escala era usada em cantos gregorianos 
quando começou a ser substituída pela escala temperada, até entrar em total 
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desuso no ocidente. As seis notas da antiga escala de Solfeggio eram definidas 
pelas frequências 396Hz (hertz), 417Hz, 528Hz, 639Hz, 741Hz, 852Hz, e, cada uma 
dessas notas, seriam correspondentes às frequências naturais do universo, dessa 
forma, teriam o poder de harmonizar o ouvinte e o executor a partir das vibra-
ções sonoras. Tal influência sonora promoveria o realinhamento de frequências 
físicas e, consequentemente, de seus corpos sutis que traria, assim, a cura e o 
reequilíbrio dos indivíduos.

Segundo Martha Leiros, as seis frequências na escala de Solfeggio e seus 
benefícios são definidas, resumidamente, da seguinte forma:

UT - 396 Hz: transforma a dor em alegria, liberando culpa e medo; 

RE - 417 Hz: desfaz situações e facilita mudanças;

MI - 528 Hz: promove transformação, produz milagres, repara o DNA;

FA - 639 Hz: promove relacionamentos e a conexão com as pessoas;

SOL - 741 Hz: promove soluções, limpeza da mente, abre o terceiro 
olho;

LA - 852 Hz: promove o retorno à ordem (LEIROS, 2010, p. 91).

Em uma breve busca na internet é possível encontrar inúmeros blogs, sites 
e vídeos sobre o uso das frequências da escala de Solfeggio. Muitas das páginas 
visitadas comentam sobre um fato ocorrido em 2010 quando um especialista em 
energia eletromagnética canadense chamado John Hutchinson usou a frequência 
de 528 Hz para auxiliar na limpeza da baía do Golfo do México, após um desastre 
ambiental que poluiu a baía com óleo e graxa, a explosão da plataforma da British 
Petroleum Deepwater Horizon. A confirmação dos benefícios obtidos foi atestada 
pelo Dr. Robert Naman, presidente da Analytical Chemical Testing Laboratory, 
Inc., de Mobile, Alabama15.

Segundo Martha Leiros, “A antiga frequência 528 Hz era denominada MI 
na escala Solfeggio. O seu nome deriva da expressão ‘MI-ra gestorum’, o que, 
em latim, significa ‘milagre’. O curioso é que esta é a frequência exata usada 
por bioquímicos genéticos para reparar DNAs interrompidos” (2010, p. 91), que 
permitiria o uso para manipulação indireta do DNA.



176

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

figura 2 >> Comparação da Cimática obtida com a frequência 528Hz organismo da natu-
reza e a representação da vibração emitida pelo chakra coronário, no topo da cabeça.

Fonte: Comparação, numero Fibonacci e escala de Solfeggio in: https://portal2013br.
wordpress.com/2014/07/31/o-milagre-do-528-hz-solfejo-e-numeros-de-fibonacci/  

- visitado em 16/06/2017.

Medicamento Antroposófico: MARavilha Curativa, 2017

figura 3 >> A pedra de diamante usada e os grãos de cristal de granada.

Fonte: Acervo do autor.

As potencialidades que temos abordado no decorrer dessas refle-
xões levaram-nos ao projeto de experiência extrassensorial: Medicamento 
Antroposófico – MARavilha Curativa. Partindo de uma formulação intuitiva, nela 
se cruza processos miscigenados que abrangem correntes filosóficas, espiri-
tuais, artísticas, sensoriais e de autoconhecimento. Para isso o processo envolve 
princípios da meditação, da alquimia, das notas de Solfeggio, da arte sonora, 
da radiestesia, dentre outros, considerados aqui como razões universais que, 
independentemente de suas origens ou de racionalizações que os expliquem, 
são comuns a muitas culturas.

Como elementos fundamentais para o processo foram usados:
•  Gravações sonoras de ondas do mar batendo contra a Pedra do Arpoador 

(RJ), em dia de mar revolto (2017).
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• Pedra de diamante
• Água mineral
• Cristais de granada (grãos de areia da Praia Vermelha (RJ), lavados)
• Água com sal marinho
• Irradiação com a frequência de 528 Hz

figura 4 >> Preparo da água sendo irradiada com os cristas e o diamante imersos. 

Fonte: Acervo do autor.
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figura 5 >> Água com sal, cristais de granada e água fluidificada  
para ser ingerida antes da participação no processo.

Fonte: Acervo do autor.

Segue abaixo a transcrição das orientações para a participação do processo, 
entregue ao público antes de iniciarmos o processo e explicação sobre o trabalho: 

Medicamento Antroposófico – MARavilha Curativa  
(Folheto explicativo)

A sessão de imersão extra sensorial foi preparada convergindo diversos 
tipos de frequências, ondas, vibrações e radiações perceptíveis e imperceptíveis, 
manifestas nos elementos e forças da natureza selecionados – no caso, forças 
do mar e de minerais – conhecidas e usadas há milênios em diferentes culturas, 
por suas potencialidades terapêuticas, míticas, e sagradas.

Indicações
Leia atentamente as orientações; assimile somente aquilo que fizer sentido 

para você, participando desse momento apenas se você se sentir confortável 
para isso.
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Partindo do princípio de que os pensamentos e as intenções tem força e poder 
e, de que “uma parte contém a essência do todo assim como o todo contém a 
parte”, você poderá usufruir dessa sessão para obter diversos benefícios. Em 
contato com a natureza da proposta é possível desde a fruição artística e contem-
plativa até o fortalecimento de propósitos pessoais de elevação da consciência, 
a limpeza de corpos sutis, e seu realinhamento psíquico e emocional.

Instruções de uso
Preparação

1. Desligue o celular e esqueça-o durante o processo;
2.  Coloque o aparelho junto aos seus pertences, e estes, em local seguro 

previamente indicado; 
3. Molhe o dedo na água com sal marinho;
4.  Toque com o dedo molhado os grãos de areia, composta por cristais 

de granada;
5.  Coloque o dedo com os cristais no topo da cabeça, bem no centro, depo-

sitando alguns grão ali;
6.  Tome um pouco da água fluidificada com cristal de granada e diamante; 

adormecidos ao relento, em noite de lua nova e irradiados com a frequência 
de 528 Hertz durante 5 horas;

7.  A força e o caráter das suas intenções serão determinantes para o pro-
cesso. Intencionalmente, mentalize os benefícios não materialistas que 
você almeja para si, entes queridos e demais seres. Repita para si inter-
namente essa ideia;

8.  Entre e retire os calçados;
9.  Em silêncio, deite-se confortavelmente no interior do espaço e acomode-se, 

tranquilizando os pensamentos. Feche os olhos e apenas respire. Isso pode 
não ser tão fácil  quanto aparenta.

Durante a sessão sugerimos
• Manter os olhos fechados
• Respirar pausadamente
• Conectar-se apenas com os sons do mar
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• Aproveitar o momento para estar presente e plenamente consciente
•  Entregar-se a experiência sem se fixar em nenhum pensamento. Quando 

eles vierem, deixe que passem
•  Em caso de distração, tudo bem: sorria, respire fundo e reinicie às instru-

ções acima
•  Quando o som silenciar totalmente, volte sem pressa, abra os olhos 

lentamente, retorne os movimentos aos poucos e observe seu estado 
físico e mental

Observações Importantes
1. A experiência dura menos de 10 minutos
2.  Os participantes devem manter-se em silêncio e permanecer até o término 

da sessão para não interferir na concentração dos demais participantes 
no interior do ambiente

Sobre os elementos usados e propriedades atribuídas a eles
Cristal de granada (areia da Praia Vermelha - RJ): estimula a fidelidade, 

a simpatia, o poder de decisão, a abundância, a prosperidade e a fecundidade. 
Melhora a circulação sanguínea e fortalece o coração. Proporciona mudanças 
rápidas, novas decisões e aguça a energia criativa. 

Diamante: fortalece a pureza, a perfeição e a maturidade. Está ligado à imor-
talidade, à limpeza, à fidelidade, à energia, ao sol, à constância, à sinceridade, 
à inocência, à sabedoria, à vida, à luz e ao brilho. Afasta os maus espíritos, os 
pesadelos e os terrores da noite. Está associado também à limpeza do ambiente e 
de energias. Na alquimia indiana, é considerado a “pedra filosofal”, simbolizando 
a imortalidade e sendo utilizado em meditações para absorver as emoções e 
limpar a alma. Está associado também à união, à harmonia, à integridade do 
caráter, à fé, à coragem e à libertação do espírito. 

Lua nova: fase de maior magnetismo astral, influenciando as águas e fluidos. 
Pode favorecer o aumento do espírito de cooperação e ajuda mútua. Beneficia a 
concretização de sonhos, projetos e planos. É usada em rituais de renascimento 
e de finalização de processos demorados. É ótima para traçar metas emocionais, 
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facilitando atividades mentais e psíquicas. Fortalece o poder de mudança, sendo 
um fértil período para se dar início a tudo que for novo em nossas vidas, propicia 
a metamorfose e a liberação do passado.

Frequência em 528Hz: estudada pelo Dr. Leonard Horowitz, é chamada tam-
bém de frequência Solfeggio, e baseia-se na geometria divina. É conhecida como 
a frequência do amor que ressoa no coração de tudo. Ela conecta seu coração, sua 
essência espiritual à realidade do céu e da terra. É considerada como fundamental 
para a organização de toda a matéria e energia na realidade.

Considerações finais
Em suma, o tipo de escuta que almejamos talvez esteja longe de ser alcan-

çado, ou se encontra adormecido dentro do sujeito. Mesmo que o alcancemos, 
provavelmente a pergunta continuará a ecoar sem resposta: para se alcançar o 
oculto mágico, a que nos referimos acima, não seria necessário descobrir outras 
formas de leitura da realidade? Talvez nos abrindo para esse questionamento, 
possamos pensar em novas escritas e concepções para outras formas de escuta 
do universo e da infinitude de desconhecidos que pairam a nossa volta. 

Agradeço a partilha desse momento especial, dedicado a ti e a tudo que 
desejar para os seus caminhos e buscas futuras.16

Notas
1  Publicado originalmente nos anais do #16. Art – Na cidade do Port. Disponível em: 
<https://scholar.google.com.br/scholar_alerts?view_op=list_alerts&email_for_op=krish-
napassos%40gmail.com&alert_id=5iCP0i8lvUUJ&hl=pt-BR>. 

2  Manuscrito, provavelmente de 1963-64. Arquivo L. Clark. In: ROLNIK, Suely. Molda-se 
uma alma contemporânea: o vazio-pleno de Lygia Clark. 1999, p. 13).

3   Além do elefante, podemos considerar percepções análogas em morcegos e o efeito 
doppler usado por eles para se orientarem, ou o uso da comunicação sonar pelos golfinhos 
e baleias, ou os movimentos migratórios de aves por distâncias continentais e a referên-
cia polar que possuem; ainda, podemos considerar o caso de diversas outras espécies 
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extremamente curiosas que também evidenciam outras formas de percepção do mundo: 
o ornitorrinco percebe impulsos eletromagnéticos de suas presas com seu estranho bico, 
usando-o para localizá-las. Os tubarões podem reconhecer o cheiro de presas e seguir seu 
rastro a mais de quatro quilômetros de distância. Os bigodes das focas identificam ativida-
des hidrodinâmicas de peixes a mais de 150m de distância. As abelhas são capazes de se 
orientar pelas ondas magnéticas nos polos da terra. Formas sensoriais imperceptíveis por 
nós, humanos, mas presentes em nosso meio (O’CONNELL, 1998, s. p.). In: O’CONNELL, C., 
HART, L.; ARNASON, BT. Seismic communication. Comentários sobre “Elephant hearing” J. 
Acoustic. Soc. Am. 105: 2051-2052, 1998. Disponível em: <https://www.elephantvoices.org/
elephant-communication/seismic-communication>. Acesso em: 28 jul. 2019.

4  “A energia sísmica transmite de maneira mais eficiente entre 10 e 40 Hz – o que corres-
ponde também à frequência fundamental e à segunda harmônica do bramido do elefante. 
O que ocorre é que, quando um elefante brame, uma réplica desse som também se 
propagam pelo solo.” (Ibidem).

5  UEXKÜLL, Jakob Johann Freiherr von. Milieu animal et milieu humain (Streifzüge durch 
die Umwelten von Tieren). Paris: Editions Payot & Bibliothèque Rivages, 2010.

6   Câmara anecóica é uma sala com total isolamento acústico à prova de ruídos externos 
e de ecos e reverberações em seu interior (N. A.)

7  Exame de ecografia (N. A.).

8   No livro Telematic Embrace Visionary Theories of Art, Technology and Consciousness, 
Ascott (2013, p. 179) escreve: “I wish to point instead to a cyclical universe of interactions 
in space, time, and consciousness, where past, present, and future mingle, where the 
objective and subjective find their operational link in probability and indeterminacy, where 
we can explore the matrix of matter and psychism.” (Desejo apontar, em vez disso, para 
um universo cíclico de interações no espaço, no tempo e na consciência, onde o passado, 
o presente e o futuro se misturam, onde o objetivo e o subjetivo encontram seu vínculo 
operacional em probabilidade e indeterminação, onde podemos explorar A matriz da 
matéria e do psiquismo, tradução nossa.) (N.A.).

9   “O aparelho inclui a consciência dos participantes”. Igualmente, a obra de arte como 
matriz fornece um bloqueio de campos psíquicos não-relacionados anteriormente - o artista 
e o observador, que proporcionam conjuntamente a possibilidade de gerar significado. A 
nova compreensão da arte exige novos termos, uma nova linguagem, um novo conjunto 
de metáforas.” (ASCOTT, 2013, p. 180, tradução nossa).

10   “Este ensaio identifica uma busca por uma teoria de campo da arte, que talvez devesse 
ser chamada de teoria de campo da arte e da consciência. Sua terminologia frequentemente 
emprega ideias de transação, interação, rede, web, reversibilidade, associação, psiquismo, 
significado múltiplo e conectividade. Exigirá o desenvolvimento de uma crítica conectiva. 
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Exige consciência do tempo, um alcance a outras disciplinas e outros modos operacionais 
de consciência.” (ASCOTT, 2013, p. 182, tradução nossa).

11  BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2003.

12  In: Sympathetic Vibratory Physics. Disponível em <http://www.svpvril.com/index.
html>. Acesso em: 29 ago. 2019.

13  Tradução Livre do autor.

14   Esta é uma ciência baseada na lei natural que governa a vida, a esperança e o amor, e 
não a morte, o desespero e a destruição. Nós, da SVP, estamos desenvolvendo e aplicando 
essa ciência hoje para um amanhã melhor. Se você está procurando melhorar sua vida 
ou desenvolver novas tecnologias ou despertar sua consciência maior, então você quer 
saber tudo sobre essa fusão holística de sentimentos, emoções, espírito, intuição, ciência, 
música, arte e filosofia, baseia-se no fato de que tudo no universo vibra e oscila. Portanto, 
o elo de ligação entre tudo o que existe é a vibração. Estudando e aplicando os princípios 
da vibração, somos capazes de da própria natureza, operem por leis naturais e universais 
imutáveis. O SVP permite que você mude e transforme sua vida ou desenvolva novas 
tecnologias ( T. A). In: Sympathetic Vibratory Physics. Disponível em <http://www.svpvril.
com/index.html>. Acesso em: 23 ago. 2018.

15  Medicina e saúde holística. 528 Hz: a frequência do amor. 2014. Disponível em: <http://
medholos.blogspot.com.br/2014/06/528-hz-frequencia-do-amor.html>. Acesso em: 
16 jun. 2017.

16  Instruções extraídas de folheto instrutivo entregue antes de cada sessão. 
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Resumo
Este artigo trata de um processo de reflexão teórica e prática em Artes Visuais 
sobre as imagens mítico-poéticas produzidas na Arte da Capoeira Angola a 
partir dos seus desdobramentos estéticos; como performance artística de 
corpo-oralidade e filosofia de ancestralidade de matriz africana banto-congo no 
Brasil. Enfoca-se, aqui, o imaginário dessa Arte, envolvido por suas inter-relações 
transatlânticas entre Angola e Brasil. Em tal contexto, observa-se a mandinga 
como a expressão de sua percepção totalizante (aisthésis), sua estética regida 
por uma lógica reversa de pensamento e tempo circular. Nesse percurso, se 
busca o entendimento dos elementos plásticos-visuais (imagens míticas) que 
são inerentes à performance da Capoeira Angola e às inter-relações entre o 
seu sistema de pensamento e o sistema de pensamento da filosofia ancestral 
da cosmovisão Banto.

Palavras-chave: artes visuais; capoeira angola; ancestralidade; mandinga; 
pensamento circular. 

Abstract
This article deals with a process of theoretical and practical reflection in Visual 
Arts on the mythic-poetic images produced in the Art of Capoeira Angola from its 
aesthetic developments; as corporal performance of orality and philosophy of the 
ancestry of the African matrix Banto-Congo in Brazil. Focusing here, the imagery 
of this Art, involved, for its transatlantic inter-relations between Angola and Brazil. 
In the fundamental sense, an expression of its totalizing memory (a) is its strategy 
governed by a reverse logic of thought and circular time. In this way, the search 
and adhesion of the plastic-visual elements that are inherent to the performance 
of Capoeira Angola and the interrelations between his system of thought and the 
thinking system of the ancestral philosophy of the Banto cosmovision.

Keywords: visual arts; capoeira angola; ancestry; mandinga; circular pattern.
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Atlântico do lado de lá e do lado de cá:  
um jogo de corpo na encruzilhada

“foi na beira do mar  
foi na beira do mar aprendi a jogar  

capoeira de angola com as ondas do mar.”

O jogo de Capoeira Angola é como as ondas do mar, em forma de vai-e-vem, 
ele acontece em movimentos contínuos e circulares. Este jogo de corpo pertence a 
um corpo que foi gerado na encruzilhada. Esse corpo se transformou e se adaptou 
num ambiente hostil, nasceu dos conflitos convergentes e divergentes de um 
sistema escravocrata e excludente dos colonizadores (invasores). Um corpo-luta 
de resistência, para assumir suas raízes e a identidade, de origem ancestral 
africana-bantu no Brasil. Estes movimentos desse corpo, entre  encruzilhadas, 
materializaram o jogo de corpo da Capoeira Angola. Um jogo que está imerso 
em uma cosmovisão do pensamento da filosofia bantu. Nesse jogo, a Capoeira 
Angola ocupa um lugar de fala, encruzilhada, no qual ela se movimenta com um 
conjunto de preceitos como ritual-performance. 

Na cosmovisão Bantu, o ser existe (no mundo) a partir de um processo de 
transformações contínuas, entre matéria e energia, que consiste no movimento 
circular de:   nascer, viver, morrer e renascer. Nesta filosofia, o conhecimento 
sobre o mundo é transmitido de forma oral-corporal, tendo como princípio o 
culto à ancestralidade. Um princípio filosófico que se apresenta na dinâmica da 
Capoeira Angola, através do corpo envolvido na transmissão do conhecimento 
oral. Como prática cultural de matriz africana no Brasil, ela está imersa numa 
cosmologia do pensamento da filosofia bantu, “[...] uma filosofia de energia, focada 
mais no movimento do que na racionalidade, os bantu dão ênfase ao movimento 
do ser, não ao ser metafísico” (OLIVEIRA, 2007, p. 234). A visão de mundo dos 
Bantu se fundamenta na dinâmica da natureza, “[...] na existência da força vital 
(nguzo)” (Idem, 2007). Uma cosmovisão que o ser é movimento, que se move no 
ritmo da natureza – nela o movimento é vida.

Na cosmovisão Banto, o seu sistema dinâmico filosófico se apresenta 
representado no símbolo do Cosmograma Bakongo. Neste sistema simbólico 
o mundo é um círculo que gira sobre o eixo fixo de uma cruz, de lados iguais, 
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que é dividido em quatro partes por duas linhas: uma horizontal; e uma vertical. 
A linha horizontal simboliza a Kalûnga2, que significa Deus, o grande mar cósmico, 
que sustenta o mundo separando-o e unindo-o em duas partes opostas que se 
completam: o mundo visível e o mundo invisível (mundo físico e mundo espiritual; 
mundo dos vivos e mundo dos mortos e ancestrais). A linha vertical simboliza o 
corpo humano (homem e mulher) que, ao cruzar a fronteira da Kalunga, adquire 
conhecimento em suas passagens entre os dois mundos e torna-se consciente 
da unidade entre os mundos físico e espiritual. Nas extremidades da cruz estão 
posicionados quatro círculos menores que simbolizam o sol em seus movimentos 
cíclicos entre o dia e a noite (dois mundos). Essa representação do sistema 
simbólico da cultura bantu no Cosmograma Bakongo (Figura 1) reproduz de 
forma mágica e simbólica o movimento de rotação da terra, que gira sobre o seu 
eixo em sentido anti-horário. 

figure 1 >> Tempo Cósmico Bakongo (Tandu Kiayalangana).

Fonte: Acervo do autor. 
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Só se observa este movimento se posicionando fora do globo terrestre. Neste 
lugar, veríamos o movimento   do sol em sentido oposto ao dos ponteiros do 
relógio. Essa informação indica que a terra gira em sentido anti-horário do Oeste 
em direção para o Leste ocidental. Aproveito para apresentar a imagem desse 
símbolo através de uma reprodução gráfica mais atual. Desse modo, se pode 
entender e perceber com mais apuração de detalhes a filosofia ancestral que 
se assenta na imagem desse sistema simbólico, através da cosmo-percepção 
que rege a cultura bantu.

“Para os Bakongo, a vida é como o leste, ocidental, movimento anti-horário 
que o sol faz em círculos. O mundo da vida e dos mortos na oposição de um 
espelho dentro de um universo repetitivo, assemelhando-se ao trajeto do sol” 
(DOSSER, 2017). Os movimentos do sol no sistema simbólico do Cosmograma 
Bakongo representam, e revelam também, uma ordem circular do tempo em 
movimento reverso, de sentido anti-horário, que é contrário ao movimento do 
tempo horário da cosmovisão ocidental. Sobre estes movimentos do tempo, 
Flusser diz: “No tempo linear, o nascer do sol é a causa do canto do galo; no 
circular, o canto do galo dá significado ao nascer do sol, e este dá significado 
ao canto do galo” (2011, p. 23).  No tempo circular da cosmo-percepção bantu o 
nascer do sol significa o nascimento do ser humano, ou seja, o nascimento do ser 
humano é regido pelo sol. Os quatro movimentos do sol (nos pontos cardinais) 
refletem, e significam, as passagens do ser humano no mundo, em ciclos de 
transformações regidos por um tempo circular mágico-revesso. Na visão de 
mundo bantu, representada simbolicamente no Cosmograma Bakongo, o ser 
humano é o centro do eixo da cruz, de uma encruzilhada que ele move e se move 
regido pelos movimentos do sol. Na encruzilhada do sistema simbólico da filosofia 
bantu, em que o ser humano move-se em quatro direções, os movimentos do sol 
significam este, e este significa os quatro movimentos do sol. 

Essa encruzilhada em movimentos num campo circular representa, 
simbolicamente também, o reflexo do micro no macro, no qual o ser humano 
está situado como o micro e o sol é situado como o macro. Esta leitura do sistema 
simbólico se trata para os Bakongo, acredito, em uma experiência de mundo 
vivenciada pelas culturas bantu regida por uma relação de tempo circular, um 
tempo de magia. Sobre esta relação temporal, significativa, informa Flusser: 
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“[...] no tempo da magia, um elemento explica o outro, e este explica o primeiro. 
O significado das imagens é o contexto mágico das relações reversíveis” 
(Idem, p. 23).

Capoeira Angola e Cosmograma Bakongo:  
encruzilhada de imagens reversíveis

“(...) É preciso pensar e movimentar-se. Pensar o movimento, mas, muito 
mais, pensar em movimento. Isto é capoeira angola: pensar em movimento” 
(OLIVEIRA, 2007, p. 180). É no movimento de pensar e vivenciar a Capoeira Angola 
que passei a identificar as imagens míticas e sua produção no cruzamento entre 
ritual e performance, de modo que só assim posso integrá-las com as imagens 
simbólicas do Cosmograma Kongo. É nesse contexto, imerso em sua filosofia de 
ancestralidade, que se constituíram os trabalhos artísticos em poética visual, 
sobre os desdobramentos estéticos do corpo na Capoeira Angola.

“A cultura Kongo Angola é uma das forças mais dinâmicas da cultura do 
mundo. Segundo a cosmovisão Bakongo, o movimento da vida humana é como 
do sol, após ser carregada deste mundo, a alma passa para uma outra existência” 
(DOSSAR, 2017). Na cosmo-percepção Bantu-Bakongo, o ser humano é matéria 
e energia em transformações contínuas nas voltas que o mundo dá3, e ele 
existe pelo movimento, um movimento que possibilita as trocas de saberes e 
mudanças das coisas (ideias) de lugar. Nesta cultura, como em outras culturas 
de matrizes africanas, o ritmo é movimento e o movimento é vida. Na dinâmica 
da Capoeira Angola, os movimentos são regidos pelo ritmo. Esta conjunção entre 
movimento e ritmo constitui o seu corpo poético-visual- sonoro. Um corpo de 
luta que se desdobra em um jogo de movimentos e expressão artística, através 
do dançar, cantar e batucar (tocar). No jogo desse corpo, o ritmo é a pulsação 
da vida, e o movimento é ritmo. No ritmo do jogo Arte-luta da Capoeira Angola 
é imprescindível para o angoleiro saber gingar, pois a ginga é sua alma e corpo. 
A ginga nasce pela necessidade do ser capoeirista produzir movimentos em 
situações entre o equilíbrio e o desequilíbrio, sem perder o ritmo dos seus passos. 
Situo-me, nesse momento, como o sujeito capoeirista que desenvolve seu jogo 
no ritmo da ginga. Apoiado com os dois pés paralelos e distantes um do outro. 
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Envolvido pelo som da musicalidade da Capoeira Angola, começo a balançar o 
corpo, com as pernas arqueadas dou o primeiro passo para trás lançando um 
dos meus pés (esquerdo ou direito) na direção das costas, o meu pé apoia o 
corpo em posição de equilíbrio, logo após, retorno com um passo à frente (neste 
movimento o meu corpo encontra-se em desequilíbrio e busca equilíbrio) pondo o 
pé no ponto de deslocamento paralelo ao outro pé. Em seguida, dou outro passo 
atrás que repete os mesmos movimentos realizados pelo seu lado oposto. Sobre 
a repetição constante desses passos apoiando-se num terceiro ponto em que se 
revezam mutuamente em movimentos de convergências e divergências. O corpo 
da ginga, em movimentos, produz desenhos simbólicos no espaço plano do solo. 
Os pés interagem como dois pontos que se integram e geram um terceiro ponto 
na ginga – a partir desse momento tudo se transforma em dinâmica na Capoeira 
Angola (Figura 2). Assim se complementam os movimentos de um ciclo, que 
constitui a forma essencial da ginga do corpo na Capoeira Angola. 

figure 2 >> Desenhos da trajetória dos passos da ginga na aparição do terceiro ponto.

Fonte: Acervo do autor.
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Nas culturas de matriz africana, neste caso, que constituem a cultura afro-
brasileira, a presença do som é indissociável dos movimentos do corpo. Como diz 
Juana Elbein dos Santos: “O som é o resultado de uma estrutura dinâmica, em 
que a aparição do terceiro termo origina movimento. Em todo o sistema, o número 
três está associado a movimento” (ELBEIN, 1975, p. 49). A Capoeira Angola é um 
corpo-cultural formado na intersecção de uma encruzilhada, ela nasceu nesse 
lugar, entre convergências e divergências. Ela é corpo-mandinga de luta que 
se forma e informa, se constrói e desconstrói em compassos e descompassos, 
cadenciados no espaço e tempo, entre dois mundos. É esta unidade dinâmica que 
gera o movimento da ginga e integra todo o ritual da Capoeira Angola.

No sistema dinâmico da Capoeira Angola, o movimento é regido por essa 
estrutura dinâmica triangular, a aparição do terceiro elemento é uma constante 
que se faz presente em todos os movimentos do seu corpus. Essa unidade 
dinâmica estabelece e rege o seu ritmo. Este ritmo é produzido através de uma 
formulação de som que ocorre no espaço-tempo entre dois elementos: o corpo do 
capoeirista e o corpo da orquestra. Da interação entre os dois elementos, nasce 
(é gerado) o terceiro elemento: a roda de Capoeira Angola. A roda, o jogo e a 
orquestra, juntos, constituem uma unidade dinâmica triangular na qual o jogo de 
capoeira (primeiro elemento) interage com a orquestra (segundo elemento) e a 
integração dos dois geram a roda de Capoeira Angola. A integração entre esses 
elementos que geram a roda institui, nesse momento, um ritmo de origem das 
culturas negras no Brasil. “Como todo ritmo já é uma síntese (de tempos), o ritmo 
negro é uma síntese de sínteses (sonoras), que atesta a integração do elemento 
humano na temporalidade mítica” (SODRÉ, 2007, p. 21). Uma temporalidade 
mítica, que se faz presente no ritual da roda de Capoeira Angola e se pronuncia 
através da unidade dinâmica entre ela, o jogo e a orquestra (três elementos). 
Neste ritual de luta, jogo e dança, a música é a síntese que formula o som em um 
ritmo que dinamiza os jogadores e os componentes da roda, através da orquestra. 
Neste contexto, além do fato dessa unidade dinâmica do triângulo estruturar o 
ritual da roda de Capoeira Angola, ela também organiza e gera sua forma circular.

A ginga nasce através da unidade dinâmica do triângulo, a partir deste lugar, 
ela passa a existir movendo-se na forma de uma encruzilhada. Neste lugar, a 
ginga é o corpo MANDINGA4 da Capoeira Angola que se apoia em três pontos 
intermitentes e move- se em movimentos reversos. É no vai-e-vem desse corpo 
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entre troca de passagens do pé esquerdo com o pé direito que se dá a dinâmica 
triangular da ginga. Sobre a repetição constante desses passos, apoiando-se num 
terceiro ponto que se revezam mutuamente em movimentos de convergências e 
divergências. O corpo da ginga conduzido pelos pés move-se em quatro direções 
e, nessa dinâmica, apresenta sob o solo o desenho de uma cruz, um símbolo da 
encruzilhada. Situando-se nessa encruzilhada o corpo ginga, canta, dança, toca 
e realiza todos os movimentos da Capoeira Angola, através de sua mandinga 
(sensação e percepção dos sentidos).

Os movimentos dos passos da ginga, regidos pelo terceiro ponto dinâmico, 
constituem o desenho simbólico da encruzilhada. Neste desenho, o corpo da 
Capoeira Angola é o seu centro que se torna presente movendo-se em quatro 
direções de forma cíclica, num vai-e-vem circular, entre convergências e 
divergências no espaço-tempo. A dinâmica da ginga se apresenta como um 
movimento circular do corpo em torno dele mesmo movendo-se entre os quatro 
cantos da encruzilhada. Neste sentido, suponho que o corpo da Capoeira Angola 
através de sua filosofia ancestral se constituiu integrado ao sistema simbólico do 
Cosmograma Bakongo dos bantu. A ginga é o princípio que manifesta a Capoeira 
Angola como um jogo-de-corpo que a partir do cruzamento dos seus passos, 
quando aparece o terceiro ponto, move-se em quatro direções na forma de uma 
encruzilhada. Fato semelhante ocorre na cosmologia da filosofia ancestral dos 
Bakongos. Nesse sistema simbólico, a linha vertical é a linha que cruza a fronteira 
entre os dois mundos, simboliza o ser humano na conexão do “acima” com o 
“abaixo” e é polivalente, pode se referir a Deus e ao ser humano, a Deus e à 
morte, e à vida e à morte. Essa linha vertical indica também que o ser humano 
quando cruza a linha da Kalûnga passa a se mover entre a vida e a morte (entre 
dois mundos), ele transcende do plano imanente e passa a ser e viver os quatro 
ciclos do sol na encruzilhada do Cosmograma Bakongo. Para o povo Bantu viver 
consiste nesta dinâmica, viver é um movimento cíclico em quatro direções. Na 
Capoeira Angola essa dinâmica cíclica, das quatro direções, é essencial; nela, 
as quatro direções dos movimentos cíclicos na encruzilhada são inerentes ao 
corpo-da-ginga, assim como os quatro movimentos cíclicos e circulares contidos 
no Cosmograma Bakongo são inerentes a sua encruzilhada (Figura 3). 



205

figure 3 >> Movimentos cíclicos do Cosmograma Bakongo e da ginga na encruzilhada.

Fonte: Acervo do autor.

Para Kenneth Dossar5, “Os Bakongos dançam num círculo no sentido contrário 
do relógio”, atravessando por uma trajetória circular inspirada nos movimentos 
do   sol, transitando entre pontos cardinais durante sua órbita: “[...] Nascer; viver; 
morrer; regenerar; e conceber.” Segundo Dossar, “Na RODA Bakongo estão os 
quatro pontos cardinais, ligados pelas linhas de Kalunga, que separam o mundo 
dos vivos do mundo dos ancestrais. Dos cruzamentos das linhas, surgem as 
‘esquinas de poder’ [...]”. É neste cruzamento das linhas que o ser humano faz a 
conexão entre os dois mundos, sobre esse significado, conclui Dossar: “Dançar 
entre dois mundos é uma opinião do bakongo.” Dançar, cantar e batucar nessa 
cultura são ações do corpo na transmissão de sua filosofia ancestral, são os 
movimentos de interação entre os dois mundos. Com relação a este conjunto de 
performances artísticas, diz Dossar: 

“Dançar, batucar e cantar é medicina espiritual, NKISI6, que fornecem o 
equilíbrio interno, que permitem que os participantes e a comunidade 
possam aprender valores e padrões sociais. É o músico que recebe e 
transmite a energia do mundo espiritual”. 
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Vale ressaltar que na constituição da cosmovisão africana o pensar e o agir 
moveram-se não só a partir da oralidade, mas também destes três elementos 
artísticos indissociáveis: cantar-tocar- batucar. Práticas performativas (ou 
performances culturais) do corpo em movimento, que reproduzem e re-significam 
suas mitologias e costumes. Ou seja, esses três elementos (performances 
artísticas) estão especificamente ligados e fundamentam a transmissão de 
conhecimento na cultura Bantu-africana no Brasil.

Cosmograma Bakongo e Capoeira Angola:  
encruzilhada dos pés para a cabeça e da cabeça para os pés

Aqui está o que a cosmologia Kongolês me ensinou:  
Eu sou um ir-e-voltar-estar em torno do centro das forças vitais. Eu sou 

porque eu era e ré-era antes, e que eu vou ser e ré-ser novamente.

Fu-Kiau Bunseki7  

Assim como o ser humano no sistema filosófico da cosmologia kongolês 
se move em torno das forças vitais em quatro direções acompanhando os 
movimentos cíclicos do sol, o corpo-ginga no sistema dinâmico da Capoeira 
Angola se move nas quatro direções em torno do centro das suas forças vitais. 
O ir-e-voltar faz parte da dinâmica da Capoeira Angola, no jogo, na roda e no 
seu ritual. No lugar de uma cultura de oralidade e filosofia ancestral imbricada 
na cosmologia kongolês, a dinâmica do corpo-Capoeira Angola dança, canta e 
batuca em movimentos na encruzilhada entre os dois mundos (entre o céu e a 
terra). O dançar, cantar e batucar são um conjunto de ações, indissociáveis do 
corpo da Capoeira Angola e de outras manifestações de matrizes africanas no 
Brasil, são ações fundamentais para a transmissão e manutenção de saberes. 
Elas se apresentam como propriedades derivadas8, oriundas do   processo de 
deslocamento na dinâmica dessas matrizes culturais. Aqui, essas propriedades 
derivadas se apresentam no corpo da ginga na dinâmica da Capoeira Angola, 
regida por um triângulo que se move nos quatro cantos da encruzilhada entre 
o céu e a terra (entre dois mundos). Pois, de acordo com a informação de 
Kenneth Dossar: “Vários movimentos derivados Bantu-Kongo são encontrados 
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no samba e na Capoeira Angola, servindo como guia para o bom movimento na 
sua viagem entre os dois mundos” (Idem). O corpo do capoeirista, através da 
ginga, dança entre dois mundos, ele faz a conexão entre o céu e a terra com seus 
movimentos na encruzilhada.

Sobre essa relação dos elementos cantar-tocar-batucar, como produtores e  
reprodutores do conhecimento, através das performances culturais do corpo em 
movimento, na tradição oral de matriz africana, o professor Zeca Ligiéro (2011, p. 
22) desenvolveu o conceito de motrizes9 culturais para estudar e definir o conjunto 
das dinâmicas que é regido por esses elementos. Em sua pesquisa, Ligiéro 
emprega o conceito de “motrizes culturais” para definir um conjunto de dinâmicas 
culturais utilizado na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais 
africanos (2011). Esse conjunto ele denomina práticas performativas e se refere à 
combinação de “elementos como a dança, o canto, a música, o figurino, o espaço, 
entre outros, agrupados em celebrações religiosas em distintas manifestações do 
mundo Afro-Brasileiro. Ele afirma que essas dinâmicas são próprias das práticas 
performativas (performances) culturais afro-brasileiras e desenvolve sua análise 
focalizando três manifestações: candomblé, umbanda e capoeira. Dentre os 
elementos que constituem o conjunto dessas práticas performativas, ele destaca 
o cantar-tocar-batucar como elemento básico da performance cultural africana 
e determinantes das forças motrizes. Dançar, cantar e batucar: este conjunto de 
práticas performativas vivenciadas e expressas na dinâmica do corpo da Capoeira 
Angola se constituem e se comportam como forças motrizes que, nas diásporas 
africanas, restauraram comportamentos ancestrais como movimentos dinâmicos 
desta cultura. Esse conjunto de ações manifestadas no jogo e na roda   de Capoeira 
Angola produzem imagens-informações que se apresentam, neste caso, nos 
movimentos da ginga através de sua dinâmica triangular. Como já foi visto, o 
corpo do capoeirista, nos passos da “ginga”, gera a forma do símbolo de uma cruz 
(uma encruzilhada), ele se movimenta pelas quatro pontas dela, em passagens 
pelo seu centro em ciclos constantes. No Cosmograma Bakongo, símbolo da cruz 
representa nas suas quatro pontas o sol. Nesta cruz, o ser humano acompanha os 
movimentos do sol e transita pelos quatro cantos da encruzilhada, em passagens 
pelo centro dela, em cruzamentos entre o céu e a terra.

Neste contexto, podemos identificar a produção de imagens míticas no 
universo da Capoeira Angola, pois, o símbolo da cruz vem sendo usado pela 
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humanidade desde os nossos antepassados, antes da invenção da escrita 
(ocidental). Vale ressaltar que o uso do símbolo da cruz pelo cristianismo é 
posterior à pré-história humana. Ou seja, este símbolo é uma imagem-informação 
ancestral que vem sendo transmitida por culturas ágrafas, neste caso, na diáspora 
africana e ameríndios no Brasil. Não resta dúvida deste fato. Pois, a representação 
das culturas bantas no Brasil, que descendem do antigo reino do Kongo (nos 
países do Kongo, Zaire e Angola), “tem demonstrado”, diz Ligiéro, “historicamente 
no Novo Mundo, uma enorme capacidade de assimilar novos valores oriundos 
de tradições europeias, asiáticas ou ameríndias sem, contudo, perder a essência 
de sua cultura” (LIGIÉRO, 1999, p. 148). O autor em seus escritos esclarece as 
relações de adaptações e assimilações do símbolo do dikenga (Cosmograma 
Kongo; cruz de quatro lados iguais e círculos nas suas pontas), através da 
interação entre os bantu e ameríndios, sobre as representações dessa cruz 
no símbolo do ponto riscado na Umbanda43 e sua origem ancestral da cultura 
Bantu-Kongo. Segundo Ligiéro: “Na Umbanda, os pontos riscados dos pretos e 
pretas-velhas são os que mais retiveram os elementos tradicionais da iconografia 
do dikenga” (LIGIÉRO, 1999, p. 160). Como demonstração da assimilação dos 
elementos simbólicos da cruz e da encruzilhada entre o dikenga e os pontos 
riscados apresento aqui três imagens (Figura 4) que Ligiêro, brilhantemente, 
torna evidente, através das relações de propriedades derivadas do dikenga para 
os pontos riscados de “Vovó Mombaça” (preta-velha) e “Benedito da Calunga” 
(duas entidades ancestrais que se manifestam no ritual da Umbanda):

figure 4 >> Dikenga, na esquerda; no meio, o ponto riscado de Vovó Mombaça;  
e à direita, o ponto de Benedito de Calunga.

Fonte: Acervo do autor.
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Comparando a cosmogonia do dikenga com o ponto riscado de Vovô Mombaça, 
ele indica que neste ponto riscado o desenho da dikenga10 emerge das águas da 
Kalunga e só aparecem visíveis três círculos. O quarto círculo:

[...] “onde a posição mais oculta do sol, Musoni, ainda não é visível, 
enquanto as outras extremidades (Kala, Tukula e Luvemba) aparecem 
acima da superfície, desfazendo qualquer dúvida da origem cultural 
desse ancestre” (LIGIÉRO, 1999, p. 160). 

O ponto mais alto da cruz Tukula orienta a transcendência e espiritualidade 
com a encruzilhada situada acima das águas (cruzando a Kalûnga para o plano 
espiritual). No ponto riscado de Benedito da Calunga, a cruz também se eleva à 
sua linha vertical, cruzando a Kalûnga na passagem para o plano espiritual; no 
seu eixo, a flecha do caboclo (flecha) e o tridente de Exu fazem uma encruzilhada, 
são potenciais de energia combinados. Os movimentos cíclicos do sol estão 
representados pelas quatro estrelas nas extremidades envoltas pelo círculo. O 
próprio nome, Benedito da Calunga, que este ponto riscado (assinatura) leva, já 
confere a sua relação intrínseca de ancestralidade com o dikenga. A presença da 
encruzilhada do dikenga, nos pontos riscados em suas relações de passagens de 
transcendência espiritual entre dois mundos, corroboram para o entendimento 
da filosofia ancestral bantu-angolense integrada e adaptada no contexto das 
dinâmicas culturais com suas forças motrizes na constituição da cultura afro-
ameríndia no Brasil. Nos casos dos pontos   riscados e o dikenga eles, conjugam 
do mesmo símbolo da encruzilhada como lugar de passagem entre dois mundos. 
Na Umbanda, este sentido da encruzilhada também representa e simboliza o 
lugar de encontro entre o imanente e o transcendente, entre o espirito e matéria, 
lugar sagrado de passagem.

No intuito de denotar este lugar de passagem do corpo Arte da Capoeira 
Angola como elemento de conexão entre os dois mundos, simbolicamente, 
num gesto sagrado realizei o desenho do dikenga (Cosmograma Bakongo, no 
trabalho “Encruzilhada: a passagem”), que também simbolizou o preceito de 
fazer o desenho da cruz, pelos capoeiristas, no pé do berimbau antes de entrar 
na roda louvando aos seus ancestrais que os conduza com proteção no jogo 
de cruzamentos e passagens entre os dois mundos. No sistema dinâmico da 
Capoeira Angola, esse desenho se apresenta de forma subjetiva e objetiva na 
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ginga do jogo-de-corpo que se move em encruzilhada no centro e nas quatro 
extremidades da roda. Um corpo regido pelo cantar, dançar e batucar entre os 
jogadores, componentes e a orquestra. Através de uma escrita de força motriz, o 
corpo na ginga desenha a forma da cruz, que também é o símbolo de encruzilhada.

A imagem da encruzilhada, possivelmente, se apresenta nos movimentos 
do corpo da ginga como uma informação que indica a presença de propriedades 
derivadas da ancestralidade da cultura Bantu-angolense. Neste sentido, 
identifiquei a presença da encruzilhada como uma imagem mítica que está 
imbricada no corpo da ginga da Arte da Capoeira Angola. Este corpo desenha no 
plano imanente a projeção do plano transcendente uma mandala, um símbolo 
mítico, que representa a conexão e passagem entre os dois mundos. Sobre o 
conceito simbólico de mandala, diz Deleuze: “[...] A mandala é uma projeção 
sobre uma superfície, que faz corresponder os níveis divino, cósmico, político, 
arquitetural, orgânico, como valores de uma mesma transcendência” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1996, p. 118). O sistema simbólico do Cosmograma Bakongo denota-se 
como uma mandala-passagem e o corpo mandinga da Capoeira Angola apresenta, 
registra e indica, com os seus desenhos de encruzilhadas, triângulos e círculos, 
a passagem e encontro entre o plano imanente e o plano transcendente.

Notas
1  Canto de Capoeira Angola de domínio público: cantado frequentemente nas rodas de 
Capoeira Angola. (Nota do Autor)

2  A KALÛNGA: pode significar o mar, o deus, a perfeição, energia viva mais elevada. Significa 
estar inteiro, por completo. (https://redeafricanidades.wordpress.com/2016/08/19/
rede-africanidades-mesa-de-debate-17816-cultura-bantu-cosmologia-e-corpreidade/).

3  Termo usado na prática da Capoeira Angola: refere-se ao vai-e-vem circular da roda e 
do jogo de Capoeira Angola. (Nota do Autor).

4  Mandinga: é enfocada aqui como a estética (aisthésis) no seu sentido de “percepção 
totalizante”, como a dinâmica do corpo-Capoeira Angola em movimento, no qual, a função 
e forma agem como um todo. (Nota do Autor). 

5  Dr. Prof. Kenneth Dossar (Temple university Philadelfia) Pensylvania. 
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6  “OS NIKISI SÃO AS DIVINDADES cultuadas pela Nação Angolão Paquetan. Eles receberam 
de Zambi, o deus supremo, a missão de criar o mundo e tudo que nele está presente. Elaes 
são energia e elementos como o fogo e a água, protegem a mata e outras que sustentam 
o universo.” (SILVEIRA, 2010, p. 131).

7  Filosofo do Kongo que estudou os simbolismos da cultura Banto-Kongo. (Nota do Autor).

8  Propriedades derivadas: elementos de outras lutas e danças tradicionais da cultura 
Banto que estão presentes em alguns grupos étno-linguísticos na região de Angola. 
(Nota do Autor).

9  Conceito de Motriz: O adjetivo motriz do latim motrice de motore, que faz mover; também 
substantivo classificado como força ou coisa que produz movimento. Portanto, quando 
procuro definir motrizes africanas, estou me referindo não somente a uma força que 
provoca ação como também a uma qualidade implícita do que se move e de quem se move, 
neste caso, estou adjetivando-a. Portanto em alguns casos, ela é o próprio substantivo e, 
em outros, aquilo que caracteriza uma ação individual ou coletiva e que a distingue das 
demais. (LIGIÉRO, 2011, p. 22).

10  Dikenga: forma mais simples de representar o Cosmograma Bakongo. (Nota do Autor). 



/*>> 
/  / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / DNA Afetivo Kamê e Kahnru / / /

Kalinka Mallmann 
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Resumo
A partir de uma prática artística colaborativa atrelada a uma comunidade indígena 
kaingáng, apresentam-se reflexões em torno de como se configura essencialmente 
um fazer artístico colaborativo em comunidade. Dentre as ações propostas dessa 
prática artística, aconteceram laboratórios de criação audiovisual, destinado para 
as crianças, na aldeia kaingáng Terra do Guarita (noroeste do RS) e subsequente 
a construção (em andamento) de um jogo kaingáng para Android. Em ambas as 
propostas, fomentaram-se as marcas exogâmicas da organização social kaingáng, 
kamê e kanhru, que sugerem um parentesco cosmológico, afetivo e não biológico. 
Assim, se fez possível pensarmos no sentido de complementariedade, oriundo 
do “ser kaingáng”, que atualiza-se no contexto dos fazeres das práticas artísticas 
colaborativas contemporâneas e permite compreender os modos colaborativos 
em arte em sua essência afetiva e integradora.

Palavras-chave: arte contemporânea; arte e tecnologia; colaboração; comuni-
dade kaingáng.

Abstract
Based on a collaborative artistic practice linked to a Kaingáng indigenous 
community, reflections are presented on how a collaborative artistic work in the 
community is configured. Among the proposed actions of this artistic practice were 
laboratories of audiovisual creation, destined for the children, in the kaingáng 
village Terra do Guarita (northwest RS) and subsequent to the construction (in 
progress) of a kaingáng game for Android. In both proposals, the exogamous 
marks of the social organization kaingáng, kamê and kanhru, that suggested 
a cosmological, affective and non-biological kinship were fomented. Thus, it 
has become possible to think of the complementarity, coming from the “being 
kaingáng”, that is updated in the context of the practices of the contemporary 
collaborative artistic practices and allows to understand the collaborative modes 
in art in its affective and integrating essence.

Keywords: Contemporary art; art and technology; collaborative art; kaingáng 
community.
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DNA afetivo Kamê e Kanhru
Esse artigo vem refletir em torno das trocas que permeiam os fazeres cola-

borativos em arte, a partir de uma prática artística colaborativa em comunidade 
kaingáng, intitulada DNA afetivo Kamê e Kanhru. Sendo assim, busca-se com-
preender que esses fazeres colaborativos não anulam as diferenças existentes 
dentro de um grupo de indivíduos, e sim sugerem alternativas para que o sen-
tido de estar juntos seja mais potente do que qualquer contraposição. Podemos 
então vislumbrar as diferenças como complementares, a heterogeneidade como 
potência de criação, do mesmo modo que nos é apresentado o mito da origem da 
sociedade kaingáng, que divide seu povo como kamê e como kanhru.

Desse modo, a cultura kaingáng vem a revelar modos subjetivos de estar 
em comunidade e de afetar-se mutuamente.

Os kaingáng são povos originários que ocupam as regiões mais ao sul 
do Brasil, especialmente os campos do planalto sul e as áreas de pinheirais. 
Atualmente encontram-se nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e sul de São Paulo (JACODSEN, 2013, p. 20). Essa população diz respeito 
a cerca de 30 mil indivíduos kaingáng habitando 32 terras indígenas demarcadas 
(JACODSEN, 2013, p. 20). Sendo que, no século XX, o extermínio dos povos indíge-
nas no Brasil resultou no menor índice populacional desde o século XVI (JÓFEJ, 
2013, p. 51). Nesse contexto, grande parte dos costumes culturais desses povos 
foram se deteriorando, porém, o artesanato produzido pelas famílias kaingáng 
ainda é umas das fontes de subsistência dessas comunidades.
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figura 1 >> Artesanato Kaingáng.

Fonte: http://comin.org.br/static/fotos-campo-trabalho/6/ 
800x800/Cestos%20kaingang.JPG.

Contudo, a sociedade “não indígena” por mais que conheça os formatos 
geométricos dos desenhos kaingáng, pois eles fazem parte das cestarias comer-
cializadas nas zonas urbanas das cidades, a maioria não sabe o fato dessas 
geometrias estarem “intimamente ligadas ao dualismo clânico da sociedade dos 
kaingáng (JACODSEN, 2013, p. 15). Desse modo, através dessa escrita, proponho 
um breve mergulho na concepção kaingáng sobre a origem do mundo e de sua 
sociedade, dando ênfase na produção textual de indivíduos kaingáng, que buscam 
na oralidade, passada de pais para filhos, a principal fonte de sabedoria. Sendo 
que essa aproximação com a cultura kaingáng, vem agregar reflexões concernen-
tes a essa dissertação, que promove, de certo modo, a união entre os indivíduos 
em um fazer colaborativo. Segundo contam os kaingáng mais velhos1, Deus  
( ) criou o primeiro homem no entardecer do dia, e os animais os chamaram 
de kamê, “pois estava sumindo o sol no horizonte e seus raios representavam 
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linhas retas (retéj)”. Porém, esse kamê não poderia ver nada na escuridão, pois 
“seus olhos tinham sido abertos durante o dia”. Sendo assim,  criou outro 
indivíduo kaingáng para caminhar durante a noite, que logo foi adorado pelos 
animais noturnos que o chamaram de kanhru, “pois tinha sido criado na luz do 
luar, e sendo sua marca a lua de forma arredondada (reror)”. Cada um desses 
kaingáng foram criados “em par”, sendo um homem e uma mulher, porém esses 
pares tinham afinidade de irmãos, por serem criados juntos. Ao percebem a 
procriação dos animais e que o mesmo não acontecia com eles, trocaram suas 
irmãs, o kamê com o kanhru e desse modo aumentaram seus povos “do dia e 
da noite”, “ficando assim desde esse dia decidido que kamê só pode casar com 
kanhru, e kanhru só pode casar com kamê”, pois se um dia houver um casamento 
de partes iguais, a lua (kysã) e o sol (rã), transformarão todos os filhos desses 
casais em bichos (miso). Para alegrar o dia-a-dia desses kaingáng, os animais 
os ensinaram a cantar e dançar os ritmos da floresta. Cada animal apresentou 
seu canto e sua dança, ao “kamê de dia” e ao “kanhru de noite”, e até hoje “os 
kaingáng dançam e cantam imitando os animais, seus irmãos e protetores”. Um 
dia, um kanhru se perdeu em sua caminhada noturna e quando o sol nasceu, 
acabou morrendo; bem próximo da onde ele morreu um kamê estava brincando 
com seus filhos e esposa e acabou encontrando o kanhru  morto e enterrou-o em 
um buraco. Quando anoiteceu o povo da noite foi procurar o kanhru perdido, mas 
não encontraram. Assim, logo que o dia amanheceu o kamê que havia enterrado 
o kanhru morto foi verificar se o corpo permanecia lá, foi então que escutou uma 
voz sussurrando para que cantassem e dançassem com os animais para o Tope 
e o kysa, para que seu espírito pudesse descansar. E então o mesmo acontece 
com o kamê, quando o pediram para ficar perto do buraco aonde tinha morrido o 
kanhru, para poder avisar seus parentes. O kamê morre assim que anoitece, por 
não estar acostumado com a noite. Dessa forma, os kanhru que o encontraram 
morto, enterraram um buraco e dançaram e cantaram para que descansasse. 
Assim surgiu o chamado ritual do kiki, como uma “celebração” relacionada a 
morte.  A definição de kamê e kanhru, para os kaingáng, influencia também em 
suas características físicas e traços psicológicos, já que, de acordo com a lenda, 
esses primeiros kaingáng trilharam trajetos opostos. Assim, os kanhru têm o 
corpo mais fino e são de menor estatura, são inteligentes e rápidos em decisões, 
porém são considerados inconstantes e não persistentes; os kamês são mais 
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robustos, com mãos e pés grandes e pensam mais lentamente, são vagarosos e 
ao mesmo tempo seguem com determinação tudo aquilo que iniciam (JACODSEN, 
2013, p. 26). Os grafismos relacionados a essas marcas, as metades (rá), são 
utilizados também como pintura corporal em rituais e em apresentações culturais 
(JACODSEN, 2013, p. 17).

figura 2 >> Marcas corporais kaingáng  kanhru e kamê (setembro /2016).

Fonte: Créditos da autora.

Lucia Fernanda Jófej, kaingáng e uma das autoras do livro Eg Rá Nossas 
Marcas, relata como acontece a perpetuação dessa cultura, passada de geração 
após geração:  Sentamos na fogueira para comer, compartilhar experiências e 
ouvir os referenciais mais importantes para a nossa cultura: os velhos. A edu-
cação tradicional kaingáng acontece ao redor da fogueira, ali crescemos ouvindo 
os mitos de criação; aprendemos a comer e a preparar as ervas que brotavam à 
beira dos mananciais de água ou cresciam à sombra das matas de araucária que 
demarcavam nossos antigos territórios tradicionais. Ao redor do fogo, enquanto 
trançávamos nossos primeiros cestinhos fomos ensinadas que deveríamos res-
peitar a organização tradicional kaingáng, dividida em duas metades: kanhru e 



218

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

kamê, que cada metade tinha seus próprios valores e papéis a exercer dentro 
de nossas comunidades, a começar pelo casamento: não poderíamos nos casar 
com membros da mesma metade que a nossa, porque eram considerados nossos 
irmãos (JÓFEJ, 2013, p. 54).  

Essa outra concepção de mundo, oriunda do povo kaingáng, permite refletir-
mos sobre o sentido de integração e complementariedade como potência. Nesse 
sentido, as diferenças se tornam necessárias à medida em que reconhecemos 
o potencial naquilo que nos é distinto. Assim, quando um confronto não gera 
guerra, gera sabedoria; e acredito que a nossa sociedade muito tem a aprender 
com os valores culturais dos nossos povos originários, pois embora não sejamos 
kamês ou kanhrus, assim como os kaingáng, somos seres distintos entre si e 
estamos constantemente a deriva do outro. Dessa forma, nos vale compreender 
que, segundo Oswaldo Giacoia2, numa fala sobre a potência dos afetos, “uma boa 
sociedade é a qual cada um de nós sabe que a melhor coisa para o homem é o 
outro homem e que aquilo ao qual nós devemos nos unir pelo amor é exatamente 
aquilo que é mais vantajoso para nós”, sendo que “o que é mais vantajoso para 
nós” seria a própria sociedade humana (GIACOIA, 2015).

É possível constatar que as práticas artísticas colaborativas almejam o traba-
lho coletivo, sendo que o termo colaboração implica essencialmente em “trabalhar 
juntos” (KESTER, 2011, p. 63). Assim, sugere-se que em projetos colaborativos 
em arte é compartilhado não apenas as tarefas e etapas de uma determinada 
ação, mas em maior significância, são compartilhadas subjetividades. Desse modo 
reflete-se sobre esse processo de mútua afetação entre os indivíduos, em meio ao 
sentido de solidariedade3 e de empatia ao outro. O afeto, o amor, a solidariedade 
são potências de “produção do comum” e da “produção de subjetividade”, pois 
“quando nos juntamos, quando formamos um corpo social isso é mais poderoso 
do que qualquer um dos nossos corpos individuais” (HARDT; NEGRI, 2009, p. 181). 
Assim, concebe-se que quando os indivíduos encontram-se em mútua afetação, 
a potência de cada sujeito é elevada. Considerando que cada corpo4 se define 
em sua existência pela capacidade de afetar e ser afetado (SPINOZA, 2009). 
Dessa forma, “comunidade e indivíduo se constroem e se exigem mutuamente”, 
modelando-se inclusive em suas relações impensadas, automáticas (BUSTOS, 
SEPULVEDA, 2017). Para Spinoza (2009, p. 98) o aumento ou diminuição de potên-
cia do sujeito relacionam-se a partir dos encontros e das afecções dos corpos, 
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onde a potência de ação é “aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada”. 
Ou seja, a alegria seria a consequência de encontros que elevam a potência e, ao 
contrário, a tristeza de encontros que diminuem a potência (SPINOZA, 2009). Logo, 
todo encontro que nos fortalece, que aumenta nossa potência, é um encontro que 
nos produz alegria (Ibidem). Reconhecesse  dessa forma, a potência revelada a 
partir dos encontros proporcionados em arte, dada a característica positiva das 
propostas artísticas colaborativas em comunidade, que buscam atender desejos 
em ações que fomentam a receptividade ao outro. Nessa abordagem, o poder de 
afetar e ser afetado elevaria a própria potência para agir em pró de uma sociedade 
mais igualitária, por meio da arte.

Para uma prática artística afetiva e efetiva em comunidade, é importante que 
as percepções e posicionamentos individuais tenham espaço para se manifesta-
rem livremente, compreendendo que a união de uns aos outros, não diz respeito a 
um sentido de homogeneização dessas individualidades. Pelo contrário, a potência 
em estarmos juntos seria reconhecer as zonas de tensões das relações, como 
uma estrutura potente em suas diferenças. Compreendendo assim, que trabalhar 
em comunidade não significa resolver todas essas diferenças, porém significa 
saber como se trabalhar imerso nelas, reconhecendo tanto as limitações quanto 
as possibilidades (LIPPARD, 2001, s.p). Ainda, podemos conceber que sustentar 
essas tensões entre as individualidades, nos obrigaria a negociar com a própria 
realidade (SEPULVEDA, BUSTOS, 2017). Nessa perspectiva, no contexto das 
propostas artísticas colaborativas, participar de um “modo afetivo e emotivo” 
em meio a realidade de outros, é uma das “lições” que essas práticas em arte 
podem promover (LIPPARD, 2001, s.p).  Para a crítica de arte, ativista e curadora 
americana Lucy Lippard, a empatia e o intercambio são palavras chaves que 
permeiam entre processos colaborativos efetivos em comunidade (LIPPARD, 
2001, s.p). Dessa forma instaura-se um processo de trocas e compartilhamentos, 
de afetar e permitir ser afetado, ao passo que não bastaria reconhecer ou tolerar 
a existência do outro, “necessita fazer possível que o outro não seja mais nem 
menos, do que você mesmo” (BUSTOS, SEPULVELDA, 2017, s.p). Nesse sentido 
não se trata de concordar ou discordar com outros posicionamentos, pois “não 
estamos construindo um relacionamento competitivo”, é suficiente compreender 
que “trabalhar juntos, exige um gesto mais empático do que rigoroso e mais 
afetivo do que o cirúrgico” (CANCELA, LAFUENTE, 2016, p. 9). Assim, o sentido 
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de estar juntos não diz respeito a uma relação de afinidade identitária, ou seja, 
é necessário compreender o afeto além de processos de aproximação por afi-
nidades e semelhanças, como as de raça, de etnias e nacionalidades (HARDT, 
NEGRI, 2009, p. 182 - 183). E nessa perspectiva, também aproximar-se do comum 
em sua estrutura de “multiciplicidades” ao contrário de uma homogenização 
imposta (HARDT; NEGRI, 2009, p. 184). Desse modo, podemos visualizar que em 
projetos artísticos colaborativos em comunidades, existe uma interação ampla 
entre grupos sociais específicos e pessoas distintas desse meio comum, como 
os artistas e outros colaboradores.  Sendo que o  sentido de solidariedade e de 
empatia atuam nessa integração, aproximando as diferenças, a medida em que 
estamos dispostos a “cooperar em comum” (HARDT, NEGRI, 2009, p. 184). Nessa 
abordagem, Antônio Lafuente e Mariana Cancela acrescentam:

Gentes procedentes de mundos distintos se entienden si logran crear 
un mundo común o, en otras palabras, si consiguen entenderse. 
No es preciso renunciar a las diferencias que les constituyen y 
que enriquecen el grupo. No hay que buscar consensos que hagan 
invisible la diversidad de puntos de vista y estilos de vida. Nadie tiene 
que renunciar a nada. Basta con que todos asuman como necesario 
construir un espacio donde puedan converger (LAFUENTE; CANCELA; 
2017, p. 21).   

A partir dessas considerações creio que a potência do afeto estaria no movi-
mento de unir-se em meio às complexidades do outro, dissolvendo barreiras 
de status, preconceitos, hierarquias, e tornando as diferenças elementos que 
agregam outros sentidos e subjetividades para serem percebidas, integradas 
e não ignoradas.   

Laboratórios de criação audiovisual em território kaingáng   
Realizar uma ação colaborativa na comunidade Terra do Guarita, localizada 

no noroeste do estado do Rio Grande do Sul (Imagem 3), foi uma das práticas 
proposta pelo projeto DNA Afetivo kamê e kanhru.   
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figura 3 >> Localização da comunidade Kaingáng Terra da Guarita.

Fonte: Adaptado pela autora.

Essas ações partiram da concepção de um laboratório experimental de criação 
audiovisual que ativasse as questões locais, e permitisse uma colaboração efetiva 
da comunidade, em busca da ativação das marcas da cultura kaingáng (kamê e 
kanhru) em meio a arte e tecnologia. Essas práticas iniciaram em Julho de 2017 
e continuam sendo agenciadas com o apoio da escola local e das autoridades 
da aldeia e principalmente pelas iniciativas de Joceli Sales, indígena kaingáng e 
colaborador do projeto. Gradativamente alguns desdobramentos subsequentes 
a esses laboratórios vem  ganhando forma, como um mapeamento colaborativo 
por meio de narrativas digitais que localiza e identifica as famílias como kamê 
ou como kanhru, o qual será utilizado em um aplicativo para Android em espécie 
de jogo RPG direcionado principalmente às crianças kaingáng. Primeiramente foi 
necessário um período de articulação entre o colaborador Joceli Sales e o Cacique 
da aldeia, para que pudéssemos realizar o projeto com a comunidade. Obtivemos 
uma aceitação muito positiva dos representantes, e nos foi sugerido que a prática 
envolvesse principalmente as crianças em idade escolar. Já que, segundo Joceli, 
os kaingáng acreditam que fomentar a valorização cultural entre os mais jovens é 
de suma importância, pois ali está contido todo o futuro e o seguimento da cultura 
kaingáng. Desse modo, a comunidade kaingáng Terra do Guarita, proporcionou 
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que o projeto DNA afetivo kamê e kanhru ganhasse mais vida, abrindo espaço 
e colaborando com as ações em arte e tecnologia que havíamos planejado para 
a localidade. As crianças da aldeia conheciam o Joceli como professor, além 
do convívio comum em comunidade, pois Joceli antes de mudar-se para Santa 
Maria para estudar na UFSM, também nasceu e cresceu na Terra do Guarita. 
Nesse sentido, a afetividade entre as crianças e o professor Joceli, permitiu o 
acontecer de uma troca mais intimista, em meio a uma confiabilidade natural, 
não imposta. Essa situação demonstra que em projetos colaborativos concebidos 
através de uma estrutura aberta, há uma “vulnerabilidade” em relação ao acaso, 
e aos desejos dos colaboradores, o que vem a sugerir uma postura distinta 
do artista, que aceita essa “dependência” atrelada às necessidades do outro 
(KESTER, 2004, p. 110). Em Julho de 2017, acontece o primeiro laboratório de 
criação audiovisual na escola “EEIEF Gormecindo Jete Tenh Ribeiro”. A ação 
na aldeia inicia com um encontro com as crianças em sala de aula, para uma 
conversa sobre as marcas kamê e kanhru e seus elementos simbólicos. Também 
foram produzidos desenhos digitais, que tratasse dessa mesma temática. Num 
segundo momento, Joceli e as crianças propuseram uma caminhada, reconhe-
cendo o amplo território da aldeia. Nesse deslocamento, as crianças ficaram 
livres para fotografar, filmar e intervir digitalmente nas fotos, mapeando de 
forma espontânea a comunidade. Aqui, se torna importante ressaltar a relação 
existente entre o espaço geográfico (o local) e os registros gerados pelas crianças. 
Pois essas narrativas digitais proporcionaram reconstruir o território da aldeia 
pelo olhar subjetivo de cada participante da ação, ocasionando um mapeamento 
fluído e afetivo. Brunet (2008, s.p), discorre sobre a definição dos “mapeamentos 
fluídos”: nesse tipo de mapeamento, inclui-se as experimentações feitas pelos 
colaboradores ao percorrer um determinado espaço, em que essa fluidez diz 
respeito ao processo de construção desses mapas, que se configuram pelo caráter 
experimental e efêmero da ação. Assim, qualquer resultado estético, seria uma 
“mera documentação do vivido” (BRUNET, 2008, s.p). Contudo, acredito que esse 
material produzido pelas crianças, não se sustenta apenas como registros, e 
sim como experiências compartilhadas, que permitem ecoar diversos sentidos 
subjetivos e atribuir valor às relações. Nessa acepção, seria um novo olhar para o 
processo de documentação, uma documentação viva que possui “essa dimensão 
afetiva que não queremos minimizar”, como uma “uma maneira de descrever o 
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que experimentamos juntos” (GÓMES; FREIRE; LAFUENTE, 2017, s.p).
No mês de fevereiro de 2018, acontece outra atividade na comunidade 

Terra do Guarita, “mesmo com todos os problemas”5 existentes, oriundos de um 
momento de tensão relacionado à eleição do cacicado. A atividade inicia pela 
manhã, em que um grupo de crianças é levado para uma conversa com o avô 
de Joceli sobre as marcas, sendo que na cultura kaingáng “é normal que isso 
aconteça, os velhos ensinando as crianças”6. Para Joceli, o projeto vem reve-
lando que as crianças aceitam bem suas  marcas, “sabem quem são os irmãos, 
quem são os parentes, quem são os cunhados no caso os jambrés (kanhru é 
jambré de kamê e vice versa). Se torna relevante destacar o importante papel 
do envolvimento da escola no nosso projeto, pois a escola local fornece todo 
apoio pedagógico necessário e serve como um local comum de encontro das 
crianças com o restante da comunidade. Além disso, o fomento cultural dentro 
da escola, contamina não só as crianças, mas possibilita outras dinâmicas expe-
rimentais pelos próprios professores. Para Lúcia Fernanda Joféj, em relação a 
projeto Eg Rá Nossas marcas, relata a necessidade de escolas indígenas que 
possam servir como instrumento de promoção da cultura kaingáng em que os 
professores sejam “agentes multiplicadores de boas práticas de revitalização e 
valorização cultural”(JOFÉJ, 2013, p. 58).

 Também foi relevante perceber, que muitas das crianças participantes desses 
laboratórios de criação, já possuem contato com dispositivos móveis, porém o 
uso se torna restrito para jogos e atividades interativas advindos da cultura do 
homem branco. Desse modo o objetivo dessas atividades é proporcionar para 
essas crianças novas possibilidades ao utilizar esses dispositivos móveis, em 
que a apropriação dessas tecnologias esteja atrelado à cultura local e também 
como instrumento de expressão criativa. 

Assim, um dos desdobramentos dessas ações na comunidade Terra do Guarita 
é a criação colaborativa de um aplicativo para Android, que funciona como um 
jogo lúdico baseado nas informações reais investigadas (famílias kamê e famílias 
kanhru), através do mapeamento elaborado pelas crianças da aldeia (Imagem 4).  
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figura 4 >> Mapeamento da aldeia Terra do Guarita que identifica as famílias kamê e as 
famílias kanhru, em andamento (ilustração por Luciana Hoerh Alves).

Fonte: Arquivos da autora.
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Esse jogo se comporta como uma espécie de “desbravamento” do territó-
rio virtual da Terra do Guarita, em que os avatares caminham pelo mapa da 
aldeia e “visitam” as residências kamê ou kanhru.  Assim, a partir da ativação 
de cada “casa” têm-se acesso às narrativas digitais produzidas nos laboratórios 
de criação pelas crianças da comunidade: áudios, entrevistas, fotografias, dese-
nhos, etc... (Imagem5). 

figura 5 >> Protótipo do jogo para Android.

Fonte: Arquivos da autora.
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A proposta está sendo elaborada sob o mito kaingáng das metades, que 
proporcionou pensarmos toda a concepção desse protótipo. Abaixo descrevo 
os principais elementos do jogo, que dialogam diretamente com a cultura kain-
gáng: os usuários poderão escolher dentre avatares menino ou menina, kamê ou 
kanhru. Desse modo, os personagens kamê foram desenhados mais largos, com 
os pés maiores e os personagens kanhru mais esguios, com os pés menores. 
Assim como são definidos fisicamente em sua cultura (Imagem 6).

figura 6 >> Estudo dos personagens do jogo kaingáng  
(ilustração por Marcelo Eugênio, 2018).

Fonte: Arquivos da autora.

Cada personagem possui estampado em sua vestimenta o animal corres-
pondente de cada marca: macaco para os kanhru, lagarto para os kamê. – As 
vestimentas foram pensadas de forma com que as crianças kaingáng se identifi-
cassem com os personagens, desmistificando a ideia imposta pela cultura branca 
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que se refere ao indígena como um signo escrachado do homem selvagem, sem 
roupa e com cocares. – Os personagens possuem suas marcas corporais, sendo 
as geometrias abertas e os dois traços no rosto para os kamê e as geometrias 
fechadas e os círculos na face para os kanhru. – Os avatares possuem nomes 
em kaingáng e pretende-se adaptar todo o jogo para a língua local. 

Quando o usuário opta por um avatar kamê, no momento do percurso no 
mapa está de dia e caso opte por um avatar kanhru, o mapa se apresenta como 
noite. Pois segundo a lenda dos gêmeos kaingáng, os kamê regem o dia e os 
kanhru a noite. Esse aplicativo kaingáng continua em processo de elaboração 
colaborativa, envolvendo a comunidade Terra do Guarita, o professor Joceli Sales, 
o ilustrador Marcelo Eugênio7, a programadora Camila Pase8, a professora Andreia 
Machado Oliveira, dentre outros colaboradores indiretos. Para Marcelo, a criação, 
ainda que recente, dos esboços iniciais dos personagens indígenas para o jogo, 
“mostrou-se mais do que uma investigação a respeito das suas características 
físicas e simbologias”9. O artista complementa que interagir com esses persona-
gens foi, sobretudo, “uma oportunidade de aproximação com a imagem da criança 
indígena contemporânea, e seu lugar em universo lúdico que reúne tradição e 
inovação”. Segundo Joceli, também referente ao processo do jogo kaingáng, “por 
mais que a nossa história seja mais oral e a gente não consiga tocar, agora que 
a gente consegue ver, mostrar pras crianças como é a representação do kamê e 
do kanhru, em seus aspectos corporais, isso vai agregar muito”10. A partir dessas 
atividades relacionadas à comunidade Terra do Guarita, é possível pensarmos nas 
práticas artísticas colaborativas como práticas em constante fluxo de abertura 
ao outro e de novas possibilidades. E, embora o mapeamento colaborativo da 
comunidade e o jogo kaingáng para Android, possam encaixar-se como resul-
tados dessas experiências compartilhadas, acredito que o principal movimento 
está em cada encontro gerado por meio da prática artística DNA afetivo kamê e 
kanhru. Pois é diante desses compartilhamentos que perpetua-se o sentido de 
colaboração, e que a proposta de ativação da cultura kaingáng ganha potência 
a cada novo encontro. Nesse sentido, quanto mais afetos envolvidos sobre uma 
coisa e quanto mais olhos diferentes soubermos utilizar para esta coisa, tanto 
mais completo será nosso conceito dela (GIACOIA, 2015).



228

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

Notas
1  Esse texto foi baseado no relato do Prof. Getúlio Tojfã, indígena kaigáng da Terra indígena 
Chapecó/SC. 

2  Oswaldo Giacoia Jr (1954) é um filósofo escritor brasileiro atualmente professor titular 
do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas/SP.

3  Segundo Hardt e Negri, a palavra solidariedade vem a designar o cuidado com os outros, 
a criação de comunidade e da cooperação em comum (HARDT; NEGRI, 2009, p.180).  

4  O corpo é capaz de ser afetado de diversos modos, por outros corpos, por ideias e por 
ele mesmo (SPINOZA, 2009) 

5  Relato informal de Joceli Sales (SALES, 2018).  

6  Relato informal de Joceli Sales (SALES, 2018).

7  Marcelo Eugênio Soares Pereira é Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós 
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Especialista em Pedagogia da 
Arte pela mesma instituição. Atualmente dedica-se á prática da Ilustração e aos estudos 
do Aspecto terapêutico das linguagens artísticas.  

8  Camila Casarin Pase é integrante do LabInter e cursa graduação em Engenharia de 
Controle e Automação na UFSM. Possui interesse em aplicativos elaborados a partir da 
plataforma Unity.  

9  Relato informal de Marcelo (PEREIRA, 2018).  

10  Relato informal de Joceli Sales (SALES, 2018).
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Resumo
Como pensar um processo enquanto possibilidade de agenciamento político? Uma 
reflexão sobre a obra em processo, ou talvez nem obra, o acontecimento “Serra”, 
um projeto de vídeo-instalação em realização junto a comunidade indígena 
Pitaguary da aldeia da Monguba/CE. Inicialmente apresento um trabalho anterior 
– Caulim (2016) junto aos seus tropeços, suas estratégias e suas inter-relações 
artístico-políticas. Em seguida apresento Serra, que resgata a retomada da aldeia 
de uma desativada cava de mineração e como estar junto em composição com 
esta terra. Assim como as noções de sagrado se constroem junto a falas que 
podem trazer o passado, o presente e o porvir. Também problematizo as etapas 
de realização do vídeo a partir de um diálogo com o documentário etnográfico, 
performance e instalação audiovisual.

Palavras-chave: mis-en-scène, video, mineração.

Abstract
How to think about the artistic process as possibility of political agency? A 
reflection on a work in process, or perhaps not work, an event called “Serra”, a 
video installation project in realization with the indigenous community Pitaguary 
located in the village of Monguba, in the state of Ceará. Initially, I’ll present a 
previous work made by me called Caulim (2016), and as I describe this work, 
its stumbling blocks, its strategies and its artistic-political interrelations. Then 
I present Serra, who rescues the resumption of a deactivated mining pit made 
by the village and how to be together in composition with this land. Just as the 
notions of the sacred are built together with speeches that can bring the past, 
the present and the future. I also problematize the stages of the video from a 
dialogue with the ethnographic documentary, anthropocene, performance and 
audiovisual installation.

Keywords: staging, video, mining.
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Uma introdução
No Brasil há um modelo mineral extrativista que atinge e ameaça territórios, 

meio ambientes, histórias, tradições, vidas e direitos trabalhistas. A deterio-
ração dos termos de troca, a volatilidade dos preços dos recursos naturais, a 
depressão econômica devido ao esgotamento dos minérios explorados e compro-
metimento das relações de trabalho a longo prazo; a degradação da paisagem, 
poluição atmosférica e contaminação hídrica; o gerenciamento estatal destes 
sítios abandonados que provocam riscos ambientais e à vida das populações 
locais são algumas das consequências decorrentes desse modelo. O novo marco 
regulatório da mineração1 não abriu espaço para um debate público com par-
ticipação ampla e transparente para lidar com estas tensões. ”Não podemos 
esquecer Mariana” é o lema difundido dentro das campanhas de mobilização 
dos movimentos sociais envolvidos com a causa da mineração, mas ainda sim, 
recentemente a Justiça Federal suspendeu a ação criminal que acusava a mine-
radora Samarco, responsável pelo rompimento da barragem de sedimentos 
contaminados por metais pesados na região de Mariana, no estado de Minas 
Gerais em 2015 (MARQUES, 2017), além de três medidas provisórias lançadas 
pelo atual governo num novo Programa de Revitalização da Indústria Brasileira 
visando “atrair novos investimentos”2. 

A mineração, não somente no Brasil e não somente agora, e sim, por milênios, 
quebra, rasga, implode, explora superfícies e profundidades. A partir do século 
XIX, aumenta drasticamente a quantidade e variedade de máquinas perfurando 
pedras. Dinamites removem paredes e a eletricidade permite que as batidas das 
marretas tilintem dia e noite. As fissuras, os embates e as contaminações geradas 
pela produção da quebra reinventam os territórios num constante exercício de 
esgotamento da natureza. Ao longo dos últimos quatro anos, eu e o artista Raoni 
Shaira3 temos nos debruçado sobre os processos de mineração em partes diver-
sas do Brasil olhando para os desajustes entre o modelo extrativista mineral atual 
e o meio de quem vive junto com o que ele deixa para trás. As tensões econômicas 
e socioambientais são tangíveis nesses espaços, que em suas ruínas de pedras 
deixam rastros do que aconteceu no passado e do que está para acontecer no 
futuro. Cada indício de mineração é uma irrupção de um fluxo temporal que torna 
visível uma série de catástrofes. 

Este artigo é uma reflexão sobre o início de processo de elaboração da 
obra “Serra”, uma vídeo-instalação em realização por mim, Luciana Vieira e 
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Raoni Shaira junto a comunidade indígena Pitaguary da aldeia da Monguba, em 
Pacatuba/CE. Inicialmente apresento um trabalho anterior – Caulim (2016), 
problematizando as etapas de realização do vídeo a partir de um diálogo com o 
cinema etnográfico, documentário, performance, encenação e instalação audio-
visual enquanto possibilidade de agenciamento político.

figura 1 >> Cava (2017) – desenho de Raoni Shaira.

Fonte: Acervo da autora.

Adentro de uma pedreira e sua dimensão abissal, homens que ali trabalham 
também têm seus tamanhos redimensionados. Através de suas fissuras, uma 
cava revela máquina, pedra, corpo em movimentos repetitivos e incessantes. A 
metáfora do esfacelamento das camadas de cada pedra transfigura-se na maxi-
mização da força útil do corpo em detrimento de sua força política.

A extração do Caulim, minério comum na crosta terrestre, ocorre à superfície 
e à profundidade. Os trabalhos de lavra e extração provocam impactos para o 
meio físico e biótico e acarretam problemas socioeconômicos difusos. O fino pó 
lavrado, produzido e refinado contamina tudo: a água, os corpos, a terra. Uma 
série de camadas transformavam o espaço: a lavra, a lavagem, o refinamento 
e a secura. E mais maquinaria: além da picareta, dos tratores e dinamites, os 
fornos industriais, as toneladas de lenha, as máquinas de ensacamento, e os 
reservatórios de água. 

Nos propomos a realizar uma imersão in loco na produção deste tipo de 
mineração em Minas Gerais, próximo a Juiz de Fora. Encontramos três minera-
doras falidas há mais de uma década e a uma mineradora ainda ativa que nos 
últimos dois anos diminuiu sua produção em 80%. É menos custoso importar esse 



234

hiperorgânicos > >  reconexões ancestrofuturistas / / /

minério de grandes mineradoras na região Norte do país. Visitamos mais de 20 
cavas em estado de abandono, misturadas a enormes monoculturas de eucalipto 
que são fontes de fornecimento de lenha para o funcionamento de máquinas 
dentro das empresas mineradoras. Nesta última empresa ativa havia um fogão 
industrial em funcionamento que processava um tipo de caulim bruto misturado, 
pouco puro, que serve como ração para animais. Todas as outras se resumiam 
a grandes galpões vazios. Poucos mineradores que ainda estavam trabalhando 
passavam seus dias consertando máquinas enferrujadas e botando matéria bruta 
para queimar. Eles mesmos se diziam enferrujados. Ninguém lavrava mais. Essa 
relação de desaparecimento tornava a própria mineradora uma visão arqueoló-
gica, onde os sacos do caulim bruto depositados e abandonados são produtos e 
também artefatos do presente. Delineamos um vídeo documental sobre a própria 
mineradora, desejando um diálogo com os mineradores que ali restaram e que 
suas questões transbordassem nos enquadramentos.

Cavar a pedra
A ocupação das telas pelo homem comum traz à tona questões complexas. 

Para Comolli, estamos diante de uma questão tanto política quanto estética: 
“Como passar do indivíduo à massa? Questão política. Como passar da coletivi-
dade ao sujeito? Questão cinematográfica” (COMOLLI, 2008, p. 128). A resposta, 
para César Guimarães, está em como se estrutura a representação. “A visibilidade 
que o cinema pode proporcionar ao homem ordinário deve ser avaliada, portanto, 
em função da maneira com que seus recursos expressivos traduzem, no domínio 
das formas, um problema político e estético entrelaçado à nervura dos filmes: o da 
exposição do rosto” (GUIMARÃES, 2010, p. 190). Em Caulim, a primeira proposta 
partia de fissuras abertas através de contradições construídas na mise-en-scène, 
ou, como colocaria Comolli, no processo de auto-mise-en-scène. Como forma de 
inserção no tempo e no espaço, e acima de tudo, da relação entre nós dois artistas 
e os mineradores, a auto-mise-en-scène seria uma forma capaz de enfrentar 
“com mais vivacidade e mais fortemente as contradições subjetivas e coletivas” 
(COMOLLI, 2008, p.68), uma vez que, durante o processo de confecção de uma 
obra, não é apenas o olhar do artista que orienta a construção de sentidos, mas 
o olhar cruzado do mundo, das pessoas, dos objetos, dos espectadores. 



235

Entretanto, o medo da exposição, da retaliação empresarial, e o posiciona-
mento ostensivo da câmera criaram distâncias entre nós e eles. Às vezes, os 
enquadramentos eram negados e em outros momentos confrontados. Assim como 
a câmera faz sua escolha diante dos enquadramentos, os mineradores também 
se posicionam para essa câmera e a encaram (como em um dos últimos planos 
do vídeo). Mas geralmente, lidamos com os vazios não só da mineradora em 
falência, mas da ausência de presença desses personagens em quadro.

Começamos, eu e Raoni, a buscar olhares desses mineradores que lidam com 
as consequências do modelo mineral vigente, assim como palavras que pudessem 
descrever as feridas ou cicatrizes dessas consequências. Assim encontramos 
um vídeo realizado pela comunidade Vila do Conde, em Barcarena/PA sobre 
a contaminação do Rio Dendê por um vazamento de Caulim. Esse vídeo é um 
plano sequência de uma travessia do rio todo pintado de branco com o minério. 
A câmera que não olha para quem opera, mas para a frente, para o curso do rio 
indica o futuro, sem deixar de invocar sua própria história: este foi o terceiro 
vazamento de minério na região. Incorporamos esse vídeo ao trabalho, e junto 
ao primeiro vídeo, falas ou trechos de fala de múltiplos sujeitos, mineradores, 
donos de mineradora e ativistas que fomos encontrando ao longo da pesquisa, 
colocando-os em pequenas cartelas que cortam ou sobrepõem as imagens de 
labor e paisagem. A proposta foi a partir de cada fala criar vizinhanças ligadas 
a esses rastros de enunciação. Em vez de trabalhar com um formato fechado 
sobre uma verdade da qual eles mesmos se negavam a participar, como uma 
verdade a ser descoberta, investimos nas potências de uma ficção que pode 
produzir verdades, e assim desvelar problemas que o outro quer esconder4. Ao 
final do processo, um último vídeo foi incorporado, feito por um sujeito que, de 
um carro, filmava o rompimento e o transbordamento da barragem do Fundão, 
em Bento Rodrigues/MG, no dia 5 de novembro de 20155.

Os rastros e ruínas coletados e costurados construíram sobras e, a partir da 
coleta ou do mapeamento desses cacos remanescentes, criou-se base para que 
se (re)invente algo. Ou seja, o que nos restou dessas ruínas observadas era a 
ficção. Ela acabou sendo a potência de uma invenção que está nas lacunas e “no 
encontro ruidoso de quem entorta o tempo como se dobra uma folha de papel” 
(ANDRADE, 2013) onde a história é ao mesmo tempo invocada e posta em questão. 
O que queríamos criar era um entre imagens, um espaço de passagens entre 
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tempos e lugares (PEIXOTO, 2003, p. 212), uma multiplicidade de sobreposições e 
configurações onde aquela paisagem contemporânea da mineradora em falência, 
das minas, da vegetação poderia se constituir.

Escutar os Cantos
As consequências da exploração mineral são brutais demais para que um 

filme ou uma obra de arte possa dar conta. Entendemos nossas tentativas como 
pequenos cartazes em uma manifestação, colocando para fora angústias, ou 
esperança de perseverar e desejo de partilhar junto daqueles massacrados, 
atingidos e ameaçados o tempo inteiro. Não é suficiente. Estamos sempre 
um passo atrás. 

As imagens parecem ser insuficientes: é urgente irmos com o corpo, 
é urgente colocarmos os nossos dedos e digitais como Kadu em uma 
luta que não se encerra com um registro, uma imagem para o porvir 
(FERREIRA; VIEIRA, 2017).

Como ser urgentes? Como pensar uma práxis estética urgente e que ative 
efeitos no campo social da realidade da mineração? Como se inserir nesse campo 
e se apropriar dele embaralhando a partilha do sensível e da política? Ao que e 
a quem serve o que produzimos até então? Questões que estamos ainda longe 
de responder, mas o processo nos apontou caminhos sobre como colocar em 
diálogo as tensões entre arte, mineração e meio ambiente. 

Agora, nos interessa uma aproximação maior dos sujeitos em constante 
risco filmando não apenas suas paisagens e rostos, mas também seus tempos 
de permanência e resistência. E como falar da passagem desses tempos, de 
como eles se configuram no desgaste das paredes, na ferrugem das portas, 
nas rugas e marcas de expressão dos que ali habitam? O tempo se revela em 
camadas sobrepostas. Seriam o cinema ou o vídeo experimentações possíveis 
desse tempo? E o que é possível trazer do que fizemos ou falhamos até então? 

Diante do material que filmamos em todo o processo, eu e Raoni Shaira nos 
apaixonamos pela cena e seu jogo enquanto estratégia. Ver o truque e se envolver 
com a encenação. Saber do artifício não o que simula, mas o que tem de não 
simulado. Escolher encenar uma experimentação da própria narrativa, linguagem, 
do tempo, da espacialidade, e que permita subversões das tradições em sentidos 
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de enunciação, na dualidade entre narrador e quem escuta, assim como na inte-
ração com a terceira margem, a segunda camada de amplitude maior, o público. 

Em Jogo de Cena (2007), documentário de Eduardo Coutinho, a verdade 
não é aquela que imita, mas sim aquela que propõe um maravilhamento, uma 
descoberta desinteressada de se deixar levar pelo drama da encenação feita pelas 
atrizes, pelo desejo de afetar, num caldo de vozes, um certo pulso emocionado do 
artifício (BRAGANÇA, 2007). Abrindo fissuras a partir de contradições construídas 
no processo de auto-mise-en-scène. 

O artista Omer Fast, em seu trabalho Continuidade (2012), quando filma 
um relato de guerra narrado por alguém, e depois filma este mesmo relato 
narrado novamente por este mesmo alguém, em outro momento, em outro 
espaço e tempo, segundo ele, juntos trabalham com a lacuna entre a sensação, 
a experiência e o encontro com a narrativa dessas experiências. A partir daí, 
num processo instalativo, exibe essas narrativas simultânea e paralelamente. 
Ao pensar essas histórias nesse campo da instalação, instaura-se um campo 
de forças desalinhadas, um sistema de relações que coloca em jogo diferentes 
anunciações e figurações da imagem que jogam com o falso, com a pouca fami-
liaridade da narrativa. Ao longo das repetições dos relatos, não há mais clareza 
do que aconteceu, mas sim fragmentação e multiplicidade. O que permanece nas 
camadas de narrativa e corte é sensação e afeto.

A instalação como a possibilidade da narração sem história, puro contínuo, 
sensação numa projeção que se multiplica e se fragmenta, é uma potência 
de sua forma.

Deve-se desconfiar dos efeitos de superfície, grande-eloquentes, da 
forma-monumento, tecnológico demais, mas ao olhar mais em pro-
fundidade é possível entender a potência vital. Instalações concebidas 
e encenadas são dispositivos de geometria variável, que misturam 
todas as formas de imagem (a imagem em todos os seus estados, 
fora de controle), sem preocupação de distinguir o que é fotografia, 
livro, vídeo ou objeto, mas pensando juntos a partir de um projeto 
global pessoal, profundo e não superficial a partir de um imaginário 
do espaço e do tempo (DUBOIS, 2009). 

Como propor esse imaginário? Como nos distanciar dos efeitos de grande-e-
loquência e nos aproximar do caldo de vozes de tantas experiências afetadas pela 
mineração? Como mobilizar esses afetos? Já há uma potência de mobilização do 
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corpo quando nos propomos a essa troca de narrativas, experimentar e conhecer 
outros recortes espaciais e temporais de experiências estranhas e, ao mesmo 
tempo, familiares. Mas desejamos elaborar uma ativação poética do afeto, o afeto 
mesmo como o corpo da emergência, o corpo sensibilizado e principalmente o 
corpo político - ou seja, um corpo que saia do modelo de controle do afeto, que 
saia do modelo funcional da linguagem: informativo, endurecido e do discurso 
direto (ROLNIK, 2015). Como inventar um método? A partir de tantos levantes de 
mobilização, processos de resistência, vivências coletivas e espaços de intimidade 
que existiram e ou estão em processo no cotidiano, onde encontrar desvios e 
desregramentos? Ou como criá-los? E também como encontrar nesses desre-
gramentos operações políticas possíveis, o desvio da linguagem como desauto-
matização, reorganização do corpo, tomada de medidas curativas e terapêuticas?

Dentro da Serra
Serra é um projeto artístico que tem acontecido na região da Serra da 

Monguba, mais especificamente no território indígena Pitaguary no município de 
Maracanaú/CE. Dentro da Serra existem três aldeias principais, uma mineradora 
ativa, e mais duas inativas. Uma das inativas teve seu território retomado pelo 
povo Pitaguary. Essa retomada e ocupação da antiga cava teve e tem um forte 
cunho político, simbólico e espiritual. Primeiramente, o processo da retomada 
levou diversos povos indígenas e quilombolas, além de militantes, ao enfren-
tamento com os donos da mineradora que tinha concessão da terra na época, 
com a polícia e com outros órgãos da justiça. Com a permanência no território, o 
espaço passou a comportar terreiros espirituais tradicionais, o museu Pitaguary 
e a casa do pajé, ocupação espiritual e simbólica ligada à terra. A retomada é um 
espaço autônomo e de autogestão6.

O processo de mineração nesse território para eles foi uma ferida muito 
grande. A escavação da terra, a devastação da flora e da fauna local dentro da 
cosmologia Pitaguary vem como uma devastação deles mesmos, pois homem 
e natureza não se separam. Assim, a partir de uma expressão dita para nós 
pelo Pajé de que “sagrado é a terra que a gente protege” o processo poético 
do trabalho Serra tem sido produzir um vídeo em torno dessa cava retomada e 
das pessoas que a ocupam. Pois, atualmente, há uma ameaça no processo de 
demarcação de suas terras, que inclusive ameaça a ocupação da cava desativada 
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(com o objetivo de reativá-la). Alguns atentados de violência grave contra eles 
têm acontecido por conta dessa ameaça. A partir de falas que podem trazer o 
passado, o presente e o porvir, desde o princípio já era importante assumirmos 
coletivamente que os espaços são mais que humanos, são compostos (HARAWAY, 
2017) – tudo que pudéssemos fazer ali é um “fazer com”, compor “uma compo-
sição” com esse limite da terra. 

Nosso trajeto atravessa três situações distintas: filmar a cava e sua paisagem 
de uma maneira em que ela pareça “vazia” e um lugar de abandono humano 
retomado pela natureza, onde gradualmente surge uma conversa com lideranças 
contando, de dentro da cava (que é também terreiro), a história da retomada; 
outra situação consiste em acompanhar, com algumas das lideranças (pratica-
mente todas mulheres, pois se trata de uma comunidade com forte presença 
política feminina), pequenos acontecimentos cotidianos que sejam capazes de 
falar sobre elas e suas relações com a comunidade - como por exemplo Dona 
Julia, rezadeira e parteira, preparando um lambedor no quintal de ervas de 
sua casa. Durante o processo, filmamos Fran, a filha do pajé, dentro da Cava/
terreiro. Ela quis cantar para a câmera duas músicas, pois os encantados tinham 
suspirado em seu ouvido que ela devia fazer isso. Num processo de auto-mis-
-en-scène, assim ela o fez, cantando uma música de força dos Pitaguarys que 
nos trouxeram lágrimas. Ela também sugeriu que as outras (Rosa e Dona Julia) 
o fizessem também, auto-mis-en-scène cedendo lugar ao outro, num gesto de 
direção que acompanha o resto da produção das imagens, criando uma terceira 
situação. Assim, Fran nos contaminou a partir desses momentos, a cada vez que 
o canto se repetia. Ao final, decidimos filmar um toré no terreiro dos caboclos, 
aberto com essa música. Ao som dos cânticos e dos batuques, é possível escutar 
os animais da floresta7.

No primeiro momento de montagem, organizamos uma roda de conversa 
para mostrar um corte do que filmamos, junto aos outros trabalhos realizados 
por mim e Raoni (Cava e Caulim), mas o evento em si foi um fracasso. A exibição 
e roda de conversa foi programada na Escola Porto Iracema das Artes, parte do 
complexo cultural Dragão do Mar no centro da cidade de Fortaleza, localizado há 
uma hora de distância da comunidade indígena. Mesmo com uma organização 
prévia necessária de transporte, os Pitaguarys não puderam comparecer por 
conta de uma tragédia na comunidade: um feminicídio havia acontecido na noite 
anterior. Além desse infortúnio doloroso, a montagem do material realizada 
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durante os três dias anteriores não parecia ser o melhor caminho, era frágil, 
realizada às pressas por mim, Raoni e Luciana. A exibição sem a presença delas 
perdeu o sentido – escolhemos juntas a dinâmica do processo de filmagem, numa 
posição de constante contaminação, onde a direção aos poucos foi se tornando 
também um processo de auto-direção, um jogo de cartas distribuídas que abriam 
espaço para outras regras, com outros dispositivos de realização8. Esse momento 
de exibição era fundamental para que a troca a partir desse jogo permanecesse.

figura 2 >> Serra (2017): fotografia de processo.

Fonte: Acervo da autora. 

Conclusão
Percebendo o quanto fomos precipitadas ao realizar esse primeiro evento, 

desejamos que o esforço de estar junto seja permanentemente enunciado, como a 
(mesma) música cantada várias vezes.  “Filmar torna-se assim uma conjugação, 
uma relação onde se deve enlaçar-se ao outro – até na sua forma” (COMOLLI, 
2008, p.81). Queremos que a montagem e o processo instalativo sejam feitas de 
forma compartilhada, que os espaços a serem ocupados possam ser decididos 
dessa mesma forma, e tudo isso nos impele a pensar na potência dessas lingua-
gens como algo que faça sentido para a resistência deles no tempo presente. 

Recentemente, também, Pajé Barbosa nos colocou uma urgência, de termos 
um material que possamos já divulgar nas redes, devido a tensão dos conflitos 
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no presente. É uma questão que se desdobra em outras: Como é possível criar 
agenciamentos do que é compartilhado, produzido e montado junto? E como esses 
agenciamentos dão forma à própria produção? Ou seja, como esses agenciamen-
tos inventam modos de organização dessa produção? E aqui tomo o conceito 
de agenciamentos, produção e modos de organização a partir da apresentação 
de Marcelo Expósito (EXPÓSITO, 2014) no Musac, onde ele toma para si uma 
ampliação dos limites da prática artística, incluindo tarefas como ativismo social, 
docência, edição de materiais entre outros modos de cooperação social como 
parte dessas práticas.

Não se trata aqui de nos limitarmos a um caminho ou a outro, senão o 
contrário, de encontrar no percurso o rumo que o projeto deve tomar, permitindo 
as composições, as junções de pistas, na busca por um pensamento transmeto-
dológico de experiências corporais de partilhamentos – na cava esburacada, nos 
estrondos e tremores vividos dentro dela, na resistência dos mínimos gestos.

Notas
1  Iniciativa do Governo Federal de reformar o atual marco legal da mineração com o projeto 
de lei 5.807/13, enviado à Câmara dos Deputados em 2013.

2  Medidas tornam indústria competitiva e vão atrair novos investimentos in: Portal 
Planalto, 2017.

3  Entre 2014 e 2017, o artista trans Raoni Shaira assumia sua identidade feminina Adriele 
Freitas na autoria de suas obras artísticas.

4  As potências do falso a partir do texto “Os Intercessores” in: DELEUZE, 2010.

5  Vídeo em duas telas disponível em: https://vimeo.com/187702630.

6  Essa idéia de espaço autônomo é afirmada pelos Pitaguarys ao mesmo que tempo que 
dialoga com o contra manifesto do Coletivo 28 de maio: O que é uma ação estético-política? 
In: Revista Vazantes, 2017.

7  Primeiro ensaio de corte disponível em: https://vimeo.com/228876342 e https://vimeo.
com/228902313.

8  Pensando a partir da “maquinaria de incitação” em FOUCAULT, 2014.
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Resumo
Este artigo aborda questões sobre a poética e as relações entre a tecnologia e a 
ancestralidade envolvidas na pesquisa e processo de criação da Obra “Demarcar, 
Resistir!” (2017) para cinema Fulldome, premiada nas categorias de “Melhor 
Narrativa” e “Premio Planetário de Brasília” no Immersphere Fulldome Festival, 
em novembro de 2017. A obra aborda a questão da demarcação das terras indíge-
nas no Brasil, e este direito vêm sendo massacrado pelo poder das autoridades, 
para fomentar o agronegócio e a exploração indiscriminada do meio ambiente. A 
essência deste trabalho é mesclar os aspectos tradicionais (grafismos e elemen-
tos visuais das culturas indígenas) com as tecnologias de criação visual 360º, e a 
composição sonora do ambiente com cantos e sons da mata remodelados pelos 
processos da eletroacústica.

Palavras-chave: Processo Criativo; Cinema Fulldome; Ancestralidade Indígena; 
Demarcação das Terras Indígenas; Grafismos Indígenas. 

Abstract
This article deals with questions about the poetics and relationships between 
technology and ancestry involved in the research and creative process of the 
“Demarcar, Resistir!” (2017) for Fulldome film, awarded in the categories of “Best 
Narrative” and “Planetary of Brasília Award” at the Immersphere Fulldome 
Festival in November 2017. The film addresses the issue of the demarcation of 
indigenous lands in Brazil, and the authorities, to promote agribusiness and the 
indiscriminate exploitation of the environment, have massacred this right. The 
essence of this work is to merge the traditional aspects (graphics and visual 
elements of indigenous cultures) with 360º visual creation technologies, and 
the sound composition of the environment with songs and sounds of the forest 
remodeled by the processes of electroacoustics.

Keywords: Creative process; Fulldome Cinema; Indigenous Ancestry; Demarcation 
of Indigenous Lands; Indigenous Graphics.
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Introdução
A presente pesquisa que está em desenvolvimento, acerca da criação poé-

tica e conceitual relacionada ao cinema fulldome, aponta direcionamentos para 
compreender as relações entre a arte, a tecnologia e suas possíveis interliga-
ções com as culturas ancestrais. Desta maneira, o principal ponto de partida foi 
pensar como representar através da criação visual e animação 3D em 360º e da 
espacialização sonora surround1 (5.1), as presentes questões políticas e sociais 
que são atreladas aos povos indígenas do Brasil.

A obra Demarcar, Resistir! (Brasília, 2017) – curta-metragem de 6’ 00”, para 
cinema fulldome, produzida por Aníbal Diniz e Victor Valentim, foi idealizada 
partindo do território poético-artístico para trazer à tona a questão da demarcação 
das terras indígenas no território brasileiro, que se configura como uma demanda 
social para as populações tradicionais remanescentes. Este direito à terra é 
essencial para a manutenção da cultura e das tradições destes povos, e para 
preservação do meio ambiente e da biodiversidade, em contraste aos interesses 
da expansão do agronegócio, das disputas territoriais, da concentração fundiária 
e do extrativismo desenfreado que ganharam força no contexto pós-golpe no 
Brasil (2016 - 2018). Esta reivindicação junto às hordas dos poderes judiciais e 
legislativos no Brasil se configurou historicamente como um lento e burocrático 
processo e que nos acontecimentos políticos recentes no país, tem sofrido um 
acentuado retrocesso em favorecimento ao interesse na precarização das políticas 
sociais promovidos pela conjuntura governamental atual. 

O processo criativo deste filme, além do foco específico nas questões de 
demandas político sociais, se concentrou em pesquisar os elementos sonoros 
e visuais dos povos tradicionais indígenas, reconstruir e remodelar estes ele-
mentos através de recursos tecnológicos computacionais, reunir e organizar 
uma narrativa não-linear, pensando em transições e mesclas destes elementos 
que se entrecruzam na linha do tempo. A proposta nos atenta a discutir o papel 
da arte e tecnologia e do processo poético-criativo para cinema fulldome além 
do científico e educacional, principais funções deste meio, mais em instigar a 
conscientização e formação de público para diferentes possibilidades que este 
suporte imersivo pode proporcionar (YU, 2005). 
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Cinema Fulldome – Diálogo entre ciência  
e o processo artístico poético-criativo

Ao observar a cúpula do planetário, nos deparamos em primeira mão com a 
semisfera perfeita, com seus 360º graus de azimuth2 e 90º de inclinação, desta 
maneira já pensamos o céu, primeira porta para o universo com toda sua com-
plexidade e profundidade. Olhando desta maneira, podemos pensar que a cúpula 
do planetário é uma lente para o universo, e assim quando vamos à uma sessão 
científico-educacional observamos o que seria o “céu” na abóboda, uma repre-
sentação fiel da carta celeste, com as constelações, planetas, eixo equatorial, até 
entrar no profundo do universo. A escuridão da sala de projeção nos imerge no 
cinema fulldome, traz sensação de que estamos nos movendo na velocidade da 
luz, realmente uma experiência desafiadora e extremamente sensorial (SCHNALL; 
HEDGE; WEAVER, 2012). A espacialização sonora também nos prende a atenção, 
tudo naquele momento parece ser muito amplo, profundo. O zênite3 do planetário 
na projeção é muito maior que a própria semisfera real, através da extrusão4 do 
eixo Z da projeção, mas no primeiro contato quem pensaria em tantas questões 
técnicas se a experiência sensorial é mais sedutora? 

Pensando nessa questão, já de antemão, o artista pode influir que na criação 
de obras para fulldome ele pode reconstruir um outro universo, e cada obra pode 
ser um novo céu, com seus elementos muito bem calculados nas 3 dimensões, 
com profundidades e tamanhos, já que a cúpula é a lente (YU; NEAFUS; WYATT, 
2016). Sendo assim, o ambiente da cena do possível “universo” de uma obra é 
responsabilidade da aspiração poética do artista, inclusive ele pode nem se quer 
querer mergulhar na sutileza deste cenário, nem querer pensar no todo, se ele 
imaginar que o ambiente da projeção é um ponto de vista, já supõe pra si mesmo 
que há uma infinidade de olhares muito maior na poética do que na tecnologia 
em si quando se trata de criar para cinema fulldome (RIENOW, 2013). 

Na atualidade, com a expansão tecnológica dos projetores digitais, ampliando 
a questão da resolução e da luminosidade, e a possibilidade de concatenação 
destas projeções para criar o mapeamento da projeção na cúpula, faz com que o 
interesse em criação de obras para planetários se multiplique exponencialmente, 
gerando uma demanda de desenvolvimento de softwares específicos para todas 
as etapas deste processo (MELENBRINK; KING, 2015), e consequentemente uma 
crescente onda de festivais e mostras que estão formando um público instigado e 
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que os planetários ao redor do mundo estão sendo mais frequentados e adquirindo 
novas funções que não somente uma “vitrine do universo”. Este território amplo 
da criatividade para compor obras para fulldome instiga aos artistas conhecerem 
melhor sobre a ciência, tecnologia e a astronomia, que em primeiro olhar já se con-
figura como fundamental para entender o contexto em que os elementos visuais e 
sonoros podem se organizar na cúpula e no espaço até o ponto em que podemos 
também propor novas maneiras de criação para planetários que se distanciam 
dos modelos tradicionais deste ambiente, que em diversos lugares do mundo 
ainda não possuem abertura para experimentações poético-artísticas, tornando 
cada vez mais importante esta união entre físicos, astrônomos, cientistas, designs, 
cineastas, produtores, músicos, artistas visuais e engenheiros de software. Essa 
cadeia produtiva para fulldome aponta para o desenvolvimento de uma cena onde 
todos estes profissionais podem dialogar e pensar novas soluções que ajudam a 
popularizar a educação, ciência e a arte através do cinema fulldome (YU, 2005).

Demarcar, Resistir! – Processo criativo  
e diálogo com a ancestralidade

A parceria entre som e imagem circula meu trabalho desde que ingressei no 
curso de Música (Composição) na Universidade de Brasília (UnB) em 2007, quando 
conheci meu grande amigo e parceiro Aníbal Diniz, que cursava Artes Visuais na 
mesma instituição. A afinidade de metodologias de criação que desenvolvemos 
durante mais de 10 anos de pesquisa e obras conjuntas resultou em um de nossos 
trabalhos mais audaciosos e importantes que foi o curta-metragem para fulldome 
Demarcar, Resistir! (2017). Realizamos este trabalho à distância, eu produzi o 
som no Recôncavo da Bahia e finalizei em Genebra - Suíça e Aníbal produziu as 
imagens em Brasília/DF, seguindo nossa vontade em um esforço para dar voz à 
temática que escolhemos trabalhar, e para aproveitar a oportunidade de exibir no 
primeiro festival de fulldome realizado no Brasil, o Immesphere Fulldome Festival, 
no Planetário de Brasília em novembro de 2017.

Nossas primeiras experiências formais com pesquisa universitária foram reali-
zadas no programa de extensão REDE – Rede de IES para Povos Indígenas da UnB 
em 2008, coordenado pela professora Malu Fragoso (UFRJ), onde realizamos nossa 
primeira instalação artística computacional interativa chamada “Um Atikum” (2008), 
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em homenagem ao colega Josinaldo da Silva, que foi o primeiro médico formado 
pelo vestibular diferenciado para estudantes indígenas da UnB, que nos convidou 
no mesmo ano para fazermos o curta-documentário “A saúde que se faz na aldeia” 
(2008), em parceria com o amigo Jackson Marinho Vieira, que também integrava 
a equipe de pesquisa e extensão da REDE na época. Este filme foi a oportunidade 
de conhecermos o povo da etnia Atikum e Pankará, na região da Serra do Umã, 
no sertão de Pernambuco (FRAGOSO et al., 2009). O material que coletamos ali na 
ocasião serviu como material de trabalho para Josinaldo falar sobre as questões de 
saúde realizadas por saberes tradicionais de seu povo e nos inspirou posteriormente 
em desenvolver uma obra que fazia relação com o instrumento do maracá e da 
dança do toré no ambiente da arte e tecnologia, com sínteses sonoras interativas 
e sínteses de imagem, que na época era realizada em tempo real utilizando as 
linguagem de programação multimídia PureData (PD). Depois desta experiência, 
eu e Aníbal sempre tivemos vontade de realizar outro trabalho com a temática da 
ancestralidade indígena nos meios tecnológicos, essa oportunidade veio a acontecer 
em 2017, quase 10 anos depois do nosso primeiro contato com a ideia. 

figura 1 >> Still5 oficial do filme Demarcar, Resistir (2017).

Fonte: Acervo do autor.
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A proposta inicial de falar sobre a questão da demarcação das terras indí-
genas no Brasil nos instigou em aprofundarmos no estudo das possibilidades 
de casamentos entre som e imagem para cinema fulldome. Nós tínhamos em 
mente que não era do nosso interesse fazer uma obra documental ou meramente 
política, mas uma composição artística que levasse em conta as tradições e 
suas possibilidades de imersão com as tecnologias da arte digital, um diálogo 
mais conciso do ancestralismo indígena com os recursos das novas mídias, sem 
tirar a essência e sem fazer com que a tecnologia se sobreposse aos elementos 
culturais dos povos indígenas. Aníbal se encarregou de realizar pesquisa sobre 
os grafismos indígenas e elementos da visualidade para recomposição e remo-
delagem digital e 3D (Figura 1), técnicas de câmeras virtuais 360º e criação de 
ambientes virtuais 3D para composição de peças visuais para planetários. Eu me 
enveredei nas sonoridades dos povos tradicionais da região do Alto Xingu, nos 
cantos e flautas dos índios Bororo (MT) (VICTÓRIO, 2016) e nos cantos dos povos 
Caiapós (PA), sons das matas e nas relações entre estas sonoridades com timbres 
desenvolvidos por processos de síntese sonora computacional, produzidas por 
programação multimídia, e espacialização sonora ambisônica6 para montagens 
surround de 5 canais e caixa de subwoofer7 (5.1).

A primeira ideia que nos surgiu foi pensar a cúpula do planetário como uma 
oca indígena, pela semelhança do formato, e imaginar que o zênite serviria como 
o ponto das transformações da imagem de maneira circular, uma primeira ideia 
de motor que faria a narrativa se desenvolver, desta forma, no som também 
trabalhei as questões ambisônicas da espacialização pensando o movimento 
circular, em alusão à dança do toré a qual tínhamos tido contato em 2008. Aníbal 
encontrou referência no filme desenvolvido em Realidade Virtual 360º intitulado 
“Fogo na Floresta” de Tadeu Jungle, que trata da questão do desmatamento e 
das constantes disputas por território que sofrem diversas etnias indígenas no 
Brasil (JUNGLE, 2017), a partir daí, imaginamos que cada elemento visual deveria 
se mesclar para que as transições sutis das imagens na cúpula do planetário 
despertasse outras dimensões sensoriais nos espectadores. 
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figura 2 >> Construção da Oca no filme Demarcar, Resistir! (2017).

Fonte: Acervo do autor.

A oca (Figura 2) se constrói na projeção de maneira fluida, fazendo sutis 
transições com os outros elementos da narrativa, o penacho e a trama de muira-
quitãs8 elaborada em 3D, as pinturas corporais e as representações visuais dos 
diferentes grupos étnicos indígenas até o final da floresta de desmanchando em 
fogo e o texto que pede urgência na questão da demarcação dos territórios, todos 
esses elementos estão  em contraponto com os sons criados por um instrumento 
virtual de percussão que possui  ataques acentuadas e rítmica irregular e timbre 
com frequências que varrem um largo espectro entre o subgrave e o extremo 
agudo, junto ao sons da floresta e dos pássaros remodelados por síntese de 
efeitos sonoros e o processo de granulação sonora do canto funeral e das flautas 
do povo Bororo feito pelo efeito de Phase Vocês9 e utilizando a linguagem de 
programação Putrefata (PD). A vontade de retratar a sonoridade dos indígenas 
Bororo me veio ao ouvir o vinil “Bororo Vive” (BORORO, 1990), lançado em 1990 
por etnomusicólogos da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), além de 
obras de música erudita intituladas “Trilogia Bororo” (2002) do compositor e 
pesquisador Roberto Victório (VICTÓRIO, 2016).
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figura 3 >> Trama de muiraquitãs 3D no filme Demarcar, Resistir (2017).

Fonte: Acervo do autor.

Outro detalhe que chama atenção dos espectadores é a grande trama de 
muiraquitãs (Figura 3) feitos por Aníbal em modelagem 3D, um efeito visual 
que é possível de ser apreciado através do cinema fulldome que é a extrusão 
das formas que geram a sensação que estão pulando para “fora da tela”, que 
é possível de apreciar pela ilusão óptica que a cúpula proporciona ao alterar o 
posicionamento tradicional das 2 (duas) dimensões das imagens, distorcidas 
para o padrão da lente semisférica. Esta sensação é muito apreciada e trabalhada 
pelos artistas que produzem para esse formato de projeção. As sobreposições 
de elementos e a ilusão das 3 dimensões na imagem do cinema fulldome é um 
dos grandes diferenciais poéticos deste suporte (YU; NEAFUS; WYATT, 2016), 
quando trabalhados de forma poética além da mera técnica de manipulação com-
putacional dão abertura sensorial às obras e a questão da imersão dos sentidos 
visuais e sonoros ampliam a introspecção do espectador no pequeno “universo” 
proposto pelo artista.
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figura 4 >> “A floresta queimando” do filme Demarcar, Resistir! (2017).

Fonte: Acervo do autor.

A floresta queimando (Figura 4) no final do filme tem a intensão de direcionar 
a atenção do espectador novamente pro zênite da cúpula, sendo este o ponto de 
intercessão entre o início e o fim, o som também se centraliza ali naquele ponto 
e vai finalizando junto com todos os elementos visuais que vão se centralizando 
novamente, todas estas transições foram pensadas para que a questão narrativa 
se desenvolvesse de forma não linear na obra, o que é bastante comum se 
tratando de obras experimentais para cinema fulldome. 

A estreia de Demarcar, Resistir (2017) ocorreu na mostra competitiva do 
Immesphere Fulldome Festival em Brasília(DF) na primeira semana de novembro 
de 2017. Este festival foi idealizado e organizado por Francisco de Paula Barretto 
(UFBA) e contou com a curadoria de Ricardo Dal Farra (Concordia University, 
Canadá / CEIArtE-UNTREF, Argentina) e Marilia Pasculli (Verve Cultural, Brasil). 
A importância deste festival para o Planetário de Brasília foi a visibilidade que o 
espaço teve para a população da cidade, que lotou todas as sessões e o movimen-
tou até mesmo posteriormente o encerramento do festival. Neste espaço que tinha 
ficado 16 anos fechado e foi reinaugurado em 2013 sem muita visibilidade, teve a 
presença de obras e realizadores fulldome do Brasil e de diversos países, foi um 
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evento de extrema importância para o cenário da produção de cinema fulldome 
na américa latina, colocando o Brasil no mapa dos festivais internacionais de 
fulldome já populares em outras partes do mundo como nos Estados Unidos 
(Macon Fulldome Festival), Canadá (SAT Montreal), Alemanha (Jena Fulldome 
Festival), República Tcheca (Fulldome Festival Brno), Japão (IFSV Domefest) 
entre outros festivais de prestígio ao redor do mundo.

figura 5 >> Texto de Encerramento do filme Demarcar, Resistir! (2017).

Fonte: Acervo do autor.

O texto final (Figura 5) e os créditos do filme ocorrem no silêncio intencional, 
neste momento as palavras circulam por toda a cúpula e faz com que o espectador 
se mova inquieto de sua cadeira para ver a mensagem que segue na projeção, 
como um apelo à causa da demarcação das terras indígenas no Brasil, justamente 
neste momento político embaraçoso que nosso país está vivendo nos últimos 2 
anos. A importância de demarcar as terras dos povos remanescentes de quilom-
bos e etnias indígenas são para assegurar a proteção da biodiversidade e das 
tradições culturais destes povos, a crueldade que o agronegócio e a exploração 
do meio ambiente trazem para nossos povos é irreparável e a conscientização 
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relacionada à estas questões de demandas politico sociais através da arte tor-
nou-se a nossa principal maneira de nos expressar, seguimos na luta! 

Considerações Finais
Pensar o planetário como um espaço destinado à experiências artísticas e 

científicas é instigar o pensamento da cadeia produtiva que envolve o desenvol-
vimento de novas linguagens para o cinema fulldome. Este meio de expressão 
ainda é bastante vasto de possibilidades e me inspira a aprofundar ainda mais nos 
possíveis “universos” que podem caber dentro da cúpula semiesférica. No Brasil 
ainda temos um longo caminho de pesquisas e possíveis realizações de obras 
e festivais específicos para esta linguagem. Os espaços (planetários) equipados 
com os equipamentos de projeção mais atuais e som de alta definição já temos 
em diversas cidades e centros destinados à divulgação da ciência espalhados pelo 
país, falta apenas maior visibilidade e integração entre os realizadores fulldome e 
as administrações dos planetários. Temos pela frente um terreno muito fértil para 
integração da criatividade, experimentação e a ciência para produzir conteúdos 
educacionais e poéticos de qualidade para estes espaços.

Notas
1  Surround é uma técnica de sonorização feita para enriquecer a qualidade de reprodução 
de som para com os ouvintes, através de uma fonte de áudio com canais independentes e 
adicionais de alto-falantes. A técnica recria um ambiente mais realista de áudio, presente 
nos sistemas de som de cinemas, teatros, entretenimento em casa, vídeos, jogos de 
computador, dentre outros.

2  Azimute é uma medida de abertura angular cujo valor em graus perfaz horizontalmente 
um círculo que vai do norte geográfico até a projeção de um alvo com o horizonte (p.ex., 
a intersecção do brilho de uma estrela, refletido na superfície do mar, com o horizonte 
marítimo). Originalmente, representa uma direção definida em função de sua separação 
angular a um ponto de origem, o Norte astronômico.

3  Zênite, em astronomia, é o termo técnico (também usado em trigonometria) que designa 
o ponto (imaginário) interceptado por um eixo vertical (imaginário) traçado a partir da 
cabeça de um observador (localizado sobre a superfície terrestre) e que se prolonga 
até a esfera celeste.
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4  Extrusão, em modelagem 3D significa adição de volume perpendicular a um esboço 2D, 
seria transformar uma imagem vetorial de duas dimensões em 3D aplicando volume ao 
terceiro eixo. 

5  Still, em fotografia para cinema, significa a imagem que foi retirada do processo de 
criação ou filmagem (Making off) de uma determinada cena para ser utilizada como peça 
de divulgação para imprensa e outros veículos.

6  Ambisônicos é uma técnica de som surround de esfera completa: além do plano hori-
zontal, ele cobre as fontes de som acima e abaixo do ouvinte.

7  Subwoofer é um tipo de transdutor usado para reproduzir um espectro audível deno-
minado subgrave (sons graves), variam de 20Hz a 200Hz. O nome é dado devido a sua 
reprodução estar abaixo da reprodução dos woofers. Como nesta faixa de frequência o 
cone precisa movimentar muito ar, são alto-falantes de diâmetro grande e alta excursão 
do cone (4 a 20mm de amplitude).

8  Muiraquitãs ou muyrakytãs (do tupi) são artefatos talhados em pedra, usualmente jade, 
representando animais (especialmente sapos, mas também tartarugas ou serpentes). 
Teriam sido usados pelos povos indígenas Tapajós e Konduri, que habitavam o Baixo 
Amazonas até a chegada do colonizador europeu, como amuletos, símbolos de poder, e 
ainda como material para compra e troca de objetos valiosos. Há muitas lendas e mitos 
sobre eles, sempre envolvidos com as índias Amazonas, extintas ou lendárias.

9  Phase Vocoder é um tipo de vocoder que pode escalar os domínios de frequência e tempo 
dos sinais de áudio usando informações de fase. O algoritmo de computador permite 
modificações no domínio da frequência para um arquivo de som digital (normalmente 
expansão / compressão de tempo e mudança de pitch).
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Artista computacional e pesquisador, doutorando bolsista CAPES em Artes 
Visuais na Universidade de Brasília. Faz parte da equipe do Medialab/UNB, 
onde em suas pesquisas explora a relação entre arte e computação por meio de 
interfaces e poéticas computacionais.

Carlos Augusto Moreira da Nóbrega (Guto Nóbrega) 
Pós-Doutor pela UnB, linha Arte e Tecnologia do PPGAV/UnB (2019), é Doutor 
(2009) em Interactive Arts pelo Programa de Pós-Graduação Planetary Collegium, 
University of Plymouth, UK. É artista, pesquisador, Mestre em Comunicação, 
Tecnologia e Estética pela ECO-UFRJ (2003) e Bacharel em gravura pela EBA/
UFRJ (1998). É professor associado da EBA/UFRJ onde leciona desde 1995 e 
professor permanente do PPGAV/UnB (2018 - atual). Fundou e atua como um 
dos coordenadores do NANO - Núcleo de Arte e Novos Organismos, espaço de 
pesquisa para investigação e criação artística. Foi coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais / EBA/UFRJ (2015-2017) e atualmente atua 
como representante da linha Poéticas Interdisciplinares no mesmo programa. É 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2.
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Fabiane M. Borges 
Psicóloga, pesquisadora e ensaísta. Pesquisa Subjetividade, Arte e Tecnociência. 
Graduou-se em Psicologia (1992-1998) pela URCAMP/ RS.  Pós doutora em Relações 
públicas, publicidade e turismo na ECA/USP (2019),  pós doutora em Artes Visuais 
no PPGAV/UFRJ 2016-2018 (Capes), mestre (2003-2007) e doutora (2008-2013) 
em Psicologia Clínica pela PUC/SP (Capes). Realizou estágio de doutoramento no 
Programa de Artes Visuais da Goldsmiths University of London 2010-2011 (Capes). 
Desenvolve projetos de arte e tecnologia tendo realizado eventos e festivais 
internacionais como Tecnoxamanismo e Comuna Intergaláctica. Escreveu e/ou 
organizou livros e revistas relacionadas à Arte, Tecnologia e Subjetividade como: 
Extremophilia - Subjetividade, Arte e Ciências Espaciais -2018, Tecnoxamanismo- 
2016, Peixe Morto- 2012, Ideias Perigozas- 2010 (relançado em 2017), entre outros. 

Fernando Aguiar
Graduando em Engenharia de Software na Universidade de Brasília. Foi bolsista 
técnico no MidiaLab/UnB. 

Guilherme Balduino
Bacharel em Arquivologia pela Universidade de Brasília. Foi bolsista pesquisador 
no Medialab/UnB.

Henriette Bier
Formada em arquitetura (1998) pela Universidade de Karlsruhe na Alemanha, 
Henriette Bier trabalhou com a Morphosis (1999-2001) em projetos de relevância 
internacional nos Estados Unidos e na Europa. Ela lecionou design computacional 
(2002-2003) em várias universidades e desde 2004, ela leciona e pesquisa 
principalmente na Technical University Delft (TUD) com foco em robótica na 
arquitetura. Ela coordenou vários projetos financiados pela UE e NL e estabeleceu 
o laboratório de construção robótica em 2014. Mais recentemente, foi nomeada 
professora do Instituto de Arquitetura de Dessau (2017-19), professora da 
Universidade Vietnamita-Alemã Hochiminh (2020-21) e sênior pesquisador da 
PoliMi (2021). Os resultados de sua pesquisa são publicados em livros, periódicos 
e anais de conferências e ela participa regularmente de exposições, bem como de 
palestras e de workshops internacionais.
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Jorge Soledar 
Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Artista e professor permanente dos cursos 
de graduação e pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desenvolve práticas artísticas e 
estudos multidisciplinares na intersecção da imagem corporal, estudos da 
subjetividade e da performance para instalações e fotografias no campo da arte 
contemporânea. É bacharel em Artes Visuais; habilitado em História, Teoria e 
Crítica das Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (2008); tem mestrado (2012) e doutorado (2017) na mesma área; ambos 
pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela EBA-UFRJ. Áreas 
de interesse: teorias e experimentações artísticas, performance, fotografia, 
políticas da arte e do corpo. 

Juliane Peixoto 
Professora, artista visual e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Contemporâneos das Artes na Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Pesquisa a produção de imagens acerca da mineração no Brasil. Já participou 
das residências Programa Bolsa Pampulha 2016 ? Museu da Pampulha/MG, 
Casa Comum/RJ (2016) e Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema 
das Artes/CE (2014). Participou das exposições: Políticas Incendiárias, Centro 
Municipal de Artes Helio Oiticica, RJ (2017), O fazer cinema das artes visuais - 
Performances Fílmicas, CCBNB/CE (2017), Bolsa Pampulha 15/16 ? exposição 
do programa de residência/MG (2016), Casa Aberta ? Residência Casa Comum/ 
RJ (2016), Zona de Litígio no MAC/CE (2015), Bângala: Yakã Ayê - Galeria Gentil 
Carioca/RJ (2015), Triangulações em Goiânia, Salvador e Fortaleza (2015), 66 
Salão de Abril ? CCBNB/CE (2015) e 2 Laboratório de Artes Visuais da Escola 
Porto Iracema das Artes no MAC/CE (2014). Formada em Cinema pela UFF, 
trabalha também com cinema, direção de fotografia e educação. Foi diretora de 
fotografia dos longas-metragem ?Corpo Delito? (2016) e ?O Animal Sonhado? 
(2015), de diversos outros curtas-metragem e já ministrou oficinas e cursos 
em instituições diversas.



265

Kalinka Mallmann 
Doutoranda em Artes Visuais (UFSM), ênfase em arte e tecnologia. Mestre 
em artes visuais pelo Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/2018). Bacharel em Artes Visuais 
(UFSM/2010). Atua em projetos experimentais de Arte que fomentam a criação 
de redes colaborativas atreladas a grupos sociais. Atualmente é membro do 
(LABINTER/PPGART/CAL/UFSM). Autora do projeto de extensão intitulado 
“Ativação da cultura indígena por meio de práticas colaborativas em arte, ciência 
e tecnologia”, com apoio do LabInter, da pró reitoria de graduação da UFSM e 
do Observatório dos Direitos humanos (UFSM). Membro do grupo de pesquisa 
do cnpq “gpc-InterArtec (Grupo de Pesquisa e Criação em Interatividade, Arte e 
Tecnologia) desde 2015, e foi membro do grupo de pesquisa do cnpq “Objeto e 
multimídia”, de 2014 até 2018.

Krishna Passos 
Mestre e Doutor em Arte pelo PPGAV/UnB. Desenvolve pesquisas em múltiplas 
linguagens desde o ano 2000 com participações em mostras, salões e residências 
artísticas. Dentre as principais participações destacam-se mostras em Recife 
(PE) - ‘Amplificadores 2008’ e SPA das Artes (2006 e 2005); o 2º lugar no Salão 
Mestre D’Armas 2016 e, prêmios aquisitivos para o MAB e o Museu Nacional 
de Brasília (2002 e 2016). Além disso, desenvolve e é curador do Projeto Eixo 
do Fora - encontro nacional de arte experimental, residências artísticas e 
atividades formativas -  realizado em Brasília, no Museu Nacional, desde 2008. 
Atualmente suas criações resultam em sistemas híbridos entre arte sonora, 
objetos sonoros, videoarte, intervenções sonoras, e experimentações, nas quais 
explora fenômenos vibratórios, óticos, luminosos e imaginários, com o uso do 
som, em conjuntura com com objetos, líquidos e fluidos. Desse modo, compõe 
situações de forças sutis que se alternam para criação de imagens e sensações 
ao desvelar belezas, implícitas nos elementos, evidenciadas nos sistemas 
propostos, designados por ele como: Sistemas Circunstanciais Instáveis (SCI).

Leandro Ramalho Motta Ferreira
Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília. Foi bolsista 
técnico no MediaLab/UnB.
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Marco Aurélio Damaceno 
Doutor em Artes Visuais pelo PPGAV - Programa de Pós Graduação em Artes 
Visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre em Artes Visuais 
pelo PPGAV - Programa de Pós Graduação em Artes Visuais, EBA - Escola 
de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Professor adjunto do DAV 
- Departamento de Artes Visuais da UFPB - Universidade Federal da Paraíba 
e coordenador dos cursos de Artes Visuais, Licenciatura e Bacharelado. 
Artista Visual desenvolve trabalhos e pesquisa na Arte Contemporânea sobre 
a escultura como um campo expandido de ações do corpo (ser humano) em 
suas relações com a natureza (o mundo). Atualmente desenvolve investigação 
criativa sobre o corpo da Capoeira Angola como performance artística (escultura 
social) de lógica reversa (pensamento circular). Tem atuado e publicado na área 
de artes visuais com foco na estética e nas poéticas das performances culturais 
de matrizes afro-ameríndias no Brasil.

Maria Luiza P. G. Fragoso
Artista, professora no Departamento de Comunicação Visual da EBA / UFRJ, 
pesquisadora no programa de Pós-Graduação em Artes Visuais  PPGAV/EBA/
UFRJ. Seu trabalho aborda domínios da arte, ciência, tecnologia, natureza e 
culturas tradicionais e é motivado pela união arte sua vivência de produtora rural 
e queijeira na Granja Sagrada Família (RJ) Possui doutorado em Multimeios pelo 
Instituto de Artes da UNICAMP (SP) (2003), e Pós-Doutorado em Artes Visuais 
pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA, USP (2014). Coordena 
junto com Guto Nóbrega o NANO - Núcleo de Arte e Novos Organismos - EBA/
UFRJ desde 2010. Sua pesquisa de caráter transdisciplinar nos domínios da 
arte, ciência, tecnologia, natureza e culturas tradicionais parte do diálogo entre 
culturas, seus respectivos conhecimentos e modos de expressão inseridos no 
contexto da multimídia e da arte computacional ao explorar o potencial estético 
que se revela a partir de uma aisthesis reinventada pelo universo telemático. 

Michelle Sales 
Professora, pesquisadora e curadora independente. Professora da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2009, Investigadora 
do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 
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Coimbra, Coordenadora Científica do projeto À Margem do Cinema Português: 
estudo sobre o cinema afrodescendente produzido em Portugal, financiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian. Curadora da exposição Daqui pra frente: 
Arte Contemporânea em Angola, Caixa Cultural, Rio de Janeiro, 2017, Brasília, 
2018 e da Residência Artística Afroeuropeans, Fundação Calouste Gulbenkian/ 
Colégio das Artes, Universidade de Coimbra, 2019. Coordenadora do Seminário 
Temático Cinemas Pós-Coloniais e Periféricos da Socine (2018 -), Sociedade 
Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, e do Grupo de Trabalho Cinemas 
Pós-Coloniais e Periféricos (2018 -) da AIM, Associação de Investigadores da 
Imagem em Movimento, de Portugal. Faz parte da Comissão Organizadora do I 
Intersectional Conference, a realizar-se em 2020, em Portugal.

Prahlada Minari Hargraeve
Artista, graduando em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. É integrante 
da equipe do Medialab/UnB. 

Suzete Venturelli
Pesquisadora, artista e professora. Pós-doutora na Escola de Comunicação 
e Artes, USP (2014); Doutora em Artes e Ciências da Arte, pela Universidade 
Sorbonne Paris I (1988); Mestre em Esthétique et Science de lArt   DEA. 
Université Paris 1 Pantheon  Sorbonne, PARIS 1, França (1982) e mestrado (DEA) 
em Histoire et Civilisations - Université Montpellier III - Paul Valery, França. 
Publicou os livros Arte: espaço_tempo_imagem (2004), Imagem Interativa 
(2008) e Arte Computacional (2017). Organizou e publicou em co-autoria, com 
François Soulages e Biagio D ngelo os livros Frontières des Mouvements 
Autophotobiographématiques (2016); De la photographie au post-digital: Du 
contemporain au post-contemporain (2017) e Esthétique et connectivité (2018). 
Sua produção artística, científica e tecnológica envolve a Arte Computacional, 
Arte e Tecnologia, Realidade Virtual, Mundos Virtuais, Animação, Arte digital, 
Ambientes Virtuais, Sound Art e Imagem Interativa. Coordena os Encontros 
Internacionais de Arte e Tecnologia (#ART). Atualmente é Professora Titular da 
Universidade de Brasília (UnB) e Professora da Universidade Anhembi Morumbi. 
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Tainá Luize Martins Ramos
Designer de Moda pelo Instituto Federal de Brasília e mestranda em Artes 
Visuais na Universidade de Brasília, atuando na linha de pesquisa Arte e 
Tecnologia. Pesquisadora no Medialab/UNB, está envolvida com a relação entre 
arte, moda e tecnologias aplicadas ao vestuário. 

Tânia Dominici 
Bacharel com habilitação em pesquisa básica em Física, Mestre e Doutora 
em Astrofísica pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na 
Universidade de São Paulo (IAG/USP), no Centro de Astronomia e Astrofísica 
da Universidade de Lisboa (CAAUL, Portugal) e no Laboratório Nacional de 
Astrofísica (MCTIC/LNA). Foi pesquisadora visitante na University of Bristol 
(UK). Possui especialização em Divulgação Científica pelo Núcleo José Reis. 
Trabalha com instrumentação astronômica e astronomia observacional, com 
ênfase em pesquisas de Astrofísica Extragaláctica. Pesquisadora Titular do 
MCTIC, atualmente na Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins (MCTIC/MAST), onde também realiza pesquisas sobre patrimônio 
material de C&T e, em particular, patrimônio recente em astronomia e áreas 
correlatas. Docente permanente do Mestrado Profissional em Preservação 
de Acervos de C&T. Participa da equipe de desenvolvimento do Large Latin 
American Millimeter Array (LLAMA), novo Rádio Observatório sendo construído 
por Brasil e Argentina para a realização de observações nos comprimentos de 
onda milimétricos e sub-milimétricos.

Vitor Hugo Valentim  
Professor Assistente em design de interfaces no CECULT - Centro de Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB), Músico, Produtor Musical, Artista Multimídia, Pesquisador 
de música e novas tecnologias, graduado em composição musical e mestre 
em arte e tecnologia pela Universidade de Brasília (UnB). Atua no cenário da 
música e da arte tecnologia há 15 anos, com experiência em pesquisa e criação 
artística das relações entre o som e a imagem, com trabalhos apresentados no 
Brasil e diversos países. Atualmente integra o LabOgam - UFRB (Laborátório 
de Gambiarras Aplicadas) e desenvolve pesquisas de criação de obras para 
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FullDome (cinema para planetários), projeção mapeada em discos de vinil, 
música, tecnologia e astronomia.

Walmeri Ribeiro  
Artista-pesquisadora coordenadora do BrisaLAB- Laboratório de pesquisa em 
Performance + Media Arte + Questões ambientais (UFF| CNPQ), e idealizadora do 
projeto Territórios Sensíveis. Possui pós-doutorado no departamento de Fine Arts 
da Concordia University (bolsa Capes), doutorado em Comunicação e Semiótica 
pela PUC-SP ( bolsa CNPQ) e mestre em Artes pela UNICAMP, atualmente 
professora do Departamento de Artes e Estudos Culturais da Universidade 
Federal Fluminense|UFF e na Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das 
Artes - UFF e na Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - PPAV|EBA|UFRJ. Possui experiência 
na área de Artes, atuando principalmente nos seguintes temas: Performance, 
Media Arte, direção de atores para cinema. É autora do Livro “Poéticas do 
ator no cinema brasileiro”(2014) e co-organizadora do livro “Das artes e seus 
territórios sensíveis (2014) e Das Artes e seus Percursos Sensíveis (2016), além 
de vários artigos publicados em periódicos no Brasil e no exterior.





/*>> 
/  / / / / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / breve histórico hiperorgânicos / / /

Entre 2010 e 2017 foram realizados sete Hiperorgânicos, cujos temas e 
localidades variaram de acordo com os grupos de pesquisa e os artistas que 
nele se encontravam para promover propostas de experimentações em rede. 
A seguir, uma breve descrição desses eventos.
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Hiperorgânicos 1
A primeira edição de Hiperorgânicos foi realizada em 2010 no hall de entrada 
do Prédio da Reitoria da UFRJ, campus universitário da ilha do Fundão. 
Inspirada na prática de circuit bending, com foco nas montagens de circuitos 
eletrônicos analógicos para criação sonora e visual, o primeiro Hiperorgânicos 
inaugurou junto ao grande público um espaço de troca para além do laboratório 
circunscrito no domínio acadêmico. Entre artistas convidados, pesquisadores, 
alunos e professores, a forma colaborativa, aberta, e a vocação para criação de 
rede do laboratório tomou corpo e marcou o início de um projeto bem sucedido 
de extensão que visa, sobretudo, o transbordamento das fronteiras laboratoriais 
universitárias e a ênfase no processos de invenção compartilhadas. Participaram 
os coordenadores Carlos Augusto (Guto) Nóbrega e Maria Luiza (Malu) Fragoso, 
alunos de graduação da Escola de Belas Artes (cursos de Licenciatura, 
Comunicação Visual, Desenho Industrial e Escultura), bolsistas de Iniciação 
Científica, alunos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais e convidados. O evento contou ainda com a presença dos 
artistas convidados: grupo Moleculagemiii, que produziram, além dos circuitos 
sonoros, experimentações em video mapping; o artista-pesquisador Ricardo 
Brazileiroiv, responsável pelas orientações sobre circuit bending, hacking e 
osciladores eletrônicos. Esse evento foi realizado em um único dia de Oficina 
Aberta (OpenLab) com o apoio da Reitoria, da Escola de Belas Artes e do NANO.

Hiperorgânicos 2
A segunda edição do Hiperorgânicos foi realizada no evento Cúpula dos Povos dia 
19 de junho de 2012, durante a Conferência Rio+20, sob a coordenação de Carlos 
Augusto (Guto) Nóbrega e Prof.a Dra Maria Luiza (Malu) Fragoso, além do apoio 
logístico de Adriano Belisário. O encontro, de caráter artístico/investigativo/
acadêmico, foi composto de um Laboratório Aberto (Open Lab) com a participação 
de professores, alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores e artistas. 
O Open Lab propôs a criação de uma orquestra híbrida, composta de máquinas 
e plantas. Os participantes colaboraram com projetos complementares como 
o Cine Planta, de Paola Barreto (RJ), Vida Artificial, de Kiko Barreto (DF), e os 
mundos virtuais de Tania Fraga (SP). O NANO montou o laboratório na tenda 



273

de Comunicação, Criação e Produção Editorial do evento, experimentando um 
sistema eletrônico que possibilita o uso de plantas como sensores orgânicos. 
Na oficina, trabalhou-se em conjunto para criar conectividade entre os vários 
processos/trabalhos artísticos para a produção de uma experiência sonoro-
visual. Essa mesma experiência foi repetida no dia 29 de junho na Casa da 
Gávea (RJ), para o evento Vigília Cultural Rio+20, do qual participaram Guto 
Nóbrega, Marlus Araujo, Malu Fragoso e Paola Barreto. 

Hiperorgânicos 3
A terceira edição do Hiperorgânicos foi composto por um laboratório aberto 
(OpenLab) e um Simpósio Internacional, realizado no Palácio Capanema (RJ), 
entre os dias 16 e 19 de outubro de 2012. Teve o patrocínio da FAPERJ (Fundação 
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e 
apoio da FUNARTE, da RNP e da Escola de Belas Artes da UFRJ. A proposta foi 
proporcionar o já tradicional espaço laboratorial colaborativo e somar a este a 
organização de um simpósio com a duração de um dia ao final do laboratório. 
Durante o laboratório aberto foram aplicadas metodologias de pesquisa e 
criação artística, substanciadas por trocas locais e telemáticas entre artistas e 
pesquisadores durante três dias consecutivos após o simpósio para discussão 
e trocas de vivências em mesas redondas. O Simpósio abordou questões com 
base em três eixos temáticos: tecnologia, poética e política e os seguintes 
subtemas: Organismos Distribuídos, Laboratórios em Rede; Topologias do 
Afeto, Conexões, Hibridações e Poética; Sistemas Emergentes Sensíveis, e 
Novas Paradigmas para Uma Política em Redes. O número de participantes na 
terceira edição do evento aumentou consideravelmente. Durante esta 3a edição 
do Hiperorgânicos, foi possível mapear e agregar artistas, pesquisadores e 
realizadores que transitam pelo terreno da investigação sobre hibridação e 
no estudo de hiperorganismos (Nóbrega, 2009) no contexto contemporâneo 
da arte e tecnologia. Colaboraram artistas e pesquisadores convidados de oito 
estados brasileiros (DF, RJ, SP, MG, PB, BA, PE e SC) e seis países (Grécia, 
Dinamarca, China, Holanda, Inglaterra e México), dentre eles Brigitta Zics, Kjell 
Petersen, Katerina Karoussos, Luis Girão, Ivani Santana, Cleomar Rocha, Ana 
Cláudia Souza, Álvaro Malaguti, José Murilo, Fernanda Bruno, Rodrigo Cicchelli 
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Velloso,Tânia Fraga, Marlus Araujo, Guido Lemos, Paola Barreto, Leslie Garcia, 
Barbara Castro, Wlameri Ribeiro, Ivan Henriques,Tadeu Capistrano, Raquel 
Rennó, Cinthia Mendonça, Brunno Vianna e Nara Cristina Santos.

Hiperorgânicos 4
A quarta edição do Hiperorgânicos “Ressonâncias” foi realizada entre 19 a 22 de 
novembro de 2013, na Sala Samira Mesquita (Salão Azul) do Prédio da Reitoria 
da UFRJ. Este evento contou com a participação do grupo CONCHA-UFRJ. O 
evento contou ainda com a participação e apoio do Instituto Vila Lobos – UNIRIO 
para difusão sonora e do laboratório SMT- Sinais, Telecomunicações e Multimídia 
da Coppe – UFRJ, assim como colaboração com o Sonic Arts Research Centre 
(SARC) da Queen’s University – Belfast, o Laboratório de Creaciones Intermedia 
na Faculdade de Belas Artes em San Carlos, Valência – Espanha, a UFBA, UNB, 
UFJF, UFG, UFRB, USP, UNESP, UDESC, UFSM e artistas independentes. O evento 
recebeu apoios institucionais da CAPES, FAPERJ, PR-3, PR-5 e CLA. Esta edição 
do Hiperorgânicos também foi composta de dois momentos: um Laboratório 
Aberto (Open Lab) e um seminário com palestras de pesquisadores convidados. 
“Ressonâncias” deu o tom temático das inter-relações entre artes visuais, 
sonoras, tecnologia, ciência e natureza  divididas em três grupos: (1) processos 
biotelemáticos a partir da interconexão remota entre experimentos híbridos com 
plantas e outros organismos por meio de um terrário, ou jardim, e os dois Hubs 
centrais dessa conectividade foram o espaço do laboratório aberto, coordenado 
pelo NANO, e o Sonic Arts Research Centre (SARC) na Queen’s University Belfast, 
coordenado pelo artista- pesquisador, diretor do SARC, Pedro Rebelo; (2) Modos 
de visualização de espaços telematicamente conectados, tendo como base o 
uso de câmeras IR para monitoramento de interações no terrário, permitindo a 
visualização das interações no espaço em tempo real, localmente e através da 
rede; (3) Sonificação de processos telemáticos remotos e, ao longo do evento, foi 
possível produzir variadas orquestrações dos processos com sonorização local 
e distribuída. Participaram da quarta edição do Hiperorgânicos  Pedro Rabelo, 
Daniel Fils Puig, Deco Nascimento, Suzete Venturelli, Karla Brunet, Jarbas 
Jácome, Raquel Rennó, Gilberto Prado, Doris Kosminsky, Tadeu Capistrano, 
Leonardo Fuks, Luis Girão, Leslie Garcia, Yara Guasque, Rodrigo Cicchelli 
Velloso, José Luis Menegotto, Pedro Bittencourt, Maira Fróes, Nara Cristina, 
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Cleomar Rocha, Tânia Fraga, Cinthia Mendonça, Brunno Vianna, Alvaro Malaguti, 
Barbara Castro, Paola Barreto, Marlus Araujo, Daniel Becker, Caio Cruz, Julia 
Valle, Joana Passi, Hend Karine, Ivan Henriques, Alinne Zucolotto – UFSM. Foi 
também realizada no contexto do quarto Hiperorgânicos a Mesa Setorial da Arte 
Digital, com a participação da então Pró- Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, 
Profa. Débora Foguel, a Decana do CLA, Profa. Flora de Paoli Faria, o Diretor 
da Escola de Belas Artes, Prof. Carlos Terra e a participação remota de Paulo 
Amoreira – Representante do Colegiado da Setorial Arte Digital.

Hiperorgânicos 5
A quinta edição do Hiperorgânicos trouxe como tema central o conceito “Abrigos 
Sensíveis” e ocorreu nos dias 1, 2 e 3 de setembro de 2015, na Sala Samira 
Mesquita (Salão Azul) do Prédio da Reitoria da UFRJ, no contexto das ações 
culturais relativas ao CAC.4 – 4o Computer Art Congress, também promovido 
pelo NANO. Foi composto de dois momentos: na forma de um Laboratório 
Aberto (Open Lab) e um seminário de mesas temáticas. O tema central, “Abrigos 
Sensíveis”, surgiu como ramificação do projeto de pesquisa “Telebiosfera”, 
apoiado pelo CNPq (2013-16), do qual derivou a parceria com o laboratório 
LAMO 3D da FAU/UFRJ, coordenado pelo Prof. Andrés Passaro. As mesas 
temáticas do 5o Hiperorgânicos foram propostas como fórum de discussões 
sob o tema “Field And Flow, Neeting the Nature of NATURE”, que visava refletir 
sobre as questões inerentes ao laboratório e práticas artísticas contemporâneas 
no contexto do conceito de campo e fluxo, interfaceadas com as demais mesas 
do CAC.4. O simpósio teve transmissão de vídeo em tempo real, contando com 
palestrantes locais e internacionais. O Simpósio contou com a participação 
de membros da Escola de Arquitetura – UFRJ, membros da Escola de Música 
– UFRJ, professores da Escola de Belas Artes – UFRJ, pesquisadores do 
Laboratório de Biologia Molecular de Plantas – UFRJ, artistas e pesquisadores 
convidados. Estiveram presentes no 5o Hiperorgânicos o artista-pesquisador 
Marcelo Wasem, Amour Muños, Augustine Leudar, Isabelle Choinière, Rodrigo 
Cicchelli Velloso, Maira Fróes, Raquel Rennó, Carlos Eduardo Batista, Cila 
MacDowell, Suzete Venturelli, Cleomar Rocha, Andreia Oliveira, Nara Cristina 
Santos, Leonardo Fuks, Lali Krotoszynski, Ivani Santana, Ludimila Pimentel, 
Andrés Passaro, Walmeri Ribeiro, Patrícia Caetano, Cinthia Mendonça, Bruno 
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Viana, Barbara Castro, Paola Barreto, Marlus Araujo, Caio Cruz, Julia Valle, 
Joana Passi, Cristina Amazonas, dentre outros. 

CAC.4 – Computer Art Congress
O evento CAC.4 – Computer Art Congress, sob o tema específico “Arte 
Computacional para Todos”, foi realizado no Rio de Janeiro, de 1 a 3 de 
setembro de 2014, paralelamente ao 5º Hiperorgânicos. Organizado pelo Núcleo 
de Arte e Novos Organismos com apoio financeiro da FAPERJ, CAPES e suporte 
da Reitoria da UFRJ, Prefeitura da UFRJ, Centro de Letras e Artes, Escola de 
Belas Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de 
Belas Artes. O congresso proposto pela Universidade de Paris 8, Sorbonne, 
concebido por Bernard Caillaud, artista pioneiro em Arte Computacional, teve 
como presidente Zhaldoun Zreik, coordenador do Laboratoire Paragraphe, do 
Département Hypermédia da mesma universidade. No Brasil, o evento teve a 
coordenação geral de Maria Luiza (Malu) Fragoso (EBA / UFRJ) e Tania Fraga 
(IMA-SP) como promotoras locais. A finalidade do evento foi divulgar, discutir 
e promover a pesquisa em Arte Computacional e suas aplicações afins no 
Design, na Arquitetura, nas linguagens e nos sistemas tecnológicos/científicos, 
promovendo uma maior integração entre artistas e cientistas. É importante 
mencionar a participação do Planetary Collegium, coordenado pelo renomado 
artista Roy Ascott, que integrou as atividades do CAC.4 e do quinto Hiperorgânicos 
na Composite Session do Planetary Collegium referente ao verão de 2014.

Hiperorgânicos 6
O 6º HIPERORGÂNICOS Simpósio Internacional de Pesquisa em Arte, Hibridação 
e Biotelemática, ocorreu nos dias 24-27 de novembro de 2015 , no Solar do 
Jambeiro, Niterói (RJ), e teve como tema central o conceito “TransBORDA/ 
OverFLOW”. O foco da edição são os fluxos de dados que cada vez mais permeiam 
o cotidiano em diversas formas expressivas que, amalgamadas pelos processos 
vitais, ampliam a noção do vivo para além dos limites comuns. TransBORDA/
OverFLOW explorou a subversão de fronteiras, a noção de emergência, busca 
observar aquilo que não se contém e fomentar um corpo/ recipiente que 
ultrapassa certo modelo biológico e ainda assim pode conter o (trans)bordar 
de uma rede. Paralelamente foi realizado o Simpósio Internacional de Pesquisa 
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em Arte, Hibridação e Bio-Telemática, sob a perspectiva do tema ARTISTA –
PESQUISADOR. Contou com a participação especial dos colaboradores no 
Projeto MESTIJO Paula Gaetano Adi (Rhode Island School of Design - EUA), 
Gustavo Crembil (Rensselear Polytechnic Institute - EUA), Mariela Yeregui 
(Lab de Arte Electrónico e Inteligencia Artificial) e Miguel Grassi (National 
University of Tres de Febrero - Argentina). Participaram do evento Angélica 
de Carvalho, Cila MacDowell e Luciano Corrêa, Paolo Barreto e David Cole, 
Marco Aurélio Damaceno, Carina Carmo, Diana Dias, Pedro Dias, Marlus 
Araujo, André Anastácio, Barbara Castro, Matheus Knelsen e Paloma Oliveira, 
Luis Sérgio Oliveira, Walmeri Ribeiro, Cleomar Rocha, Doris Kosminsky, Luiz 
Landau, Carlos Eduardo S. Dias, Ivani Santana. Contou com o apoio da RNP – 
Rede Nacional de Pesquisa e da Superintendência de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - TIC/UFRJ, CNPq, CAPES, Prefeitura de Niterói, FAPERJ, Escola 
de Belas Artes e PPGAV/UFRJ.

Hiperorgânicos 7
A sexta edição do HIPERORGÂNICOS - Simpósio Internacional de Pesquisa em 
Arte, Hibridação, Biotelemática e Transculturalidades ocorreu nos dias 9-12 de 
maio de 2017 , no Museu do Amanhã e teve como tema central o conceito Ações 
Transensoriais. Foi objetivo da organização fomentar a ação colaborativa entre 
laboratórios de investigação artística, científica e tecnológica da Escola de Belas 
Artes (EBA) da COPPE, da FAU e do Museu do Amanhã, mais especificamente, 
atividades de extensão do Laboratório de Métodos Computacionais em 
Engenharia (LAMCE), Laboratório de Realidade Virtual (Lab3D) – ambos da 
COPPE, do Núcleo de Arte e Novos Organismos (NANO), da EBA, Laboratório 
LAMO 3D / FAU/UFRJ e o Laboratório do Museu do Amanhã para realização de 
evento transdisciplinar no  Laboratório da Visualidade e Visualização (LabVis) 
campo de interseção entre arte, ciência e tecnologia. A temática do simpósio 
Ações Transensoriais estimulou uma reflexão sobre a pesquisa contemporânea 
em arte, tendo como modelo sistemas laboratoriais abertos que nos ajudem a 
repensar a produção de conhecimento atrelada às práticas artísticas. Em especial 
simpósio tem por característica a articulação com a prática como estrutura 
propulsora de um conhecimento vivo, permeado pelos ruídos, o improviso, a 
inovação e o fluxo dinâmico das redes. Foi montada uma exposição com obras 
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dos artistas Guto Nóbrega e Malu Fragoso, realizadas junto ao NANO e a equipe 
de colaboradores e pesquisadores, no espaço do Lab do Amanhã. Participaram 
das experimentações artísticas Aline Mielli, Angélica de Carvalho, Alana Santos, 
Barbara Castro, Beatrice Catarine, Cila MacDowell, Diana Dias, Dandara Dantas, 
Eufrásio Prates, André Anastácio, Marlus Araujo, Gabi Castro, Iane Cabral e 
Fenerich, Mariana Vale, Lara Ovidio, Krishna Passos, Hélio Carvalho, Rodrigo 
Paglieri, Rodrigo Alcantara, Laura Calheiros, Barbara Tércia, Guto Nóbrega e 
Malu Fragoso. Foram realizadas oficinas no Lab do Amanhã de Grasshopper e 
Parametrização com Andrés Passaro e Gonçalo Castro Henriques, e Montagem 
de Estrutura Pneumática. Participaram do simpósio Adriana Hemerly, Gustavo 
Maia, Cristiano Gallep, Andres Passaro e Gonçalo Castro Henriques, Gabi 
Celani, Fernando Pellon, Alice Bodanzky, Mariana Manhães, Fabiane Borges, 
Katia Maciel, e Cristiane Targon. Contou com o apoio do Museu do Amanhã, 
CNPq, CAPES, FAPERJ, COPPE, LAMCE, LAMO, PR5/UFRJ, Escola de Belas 
Artes e PPGAV/UFRJ. 
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