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RESUMO: 
  
Neste artigo desenvolve-se uma investigação teórica sobre as estruturas sistêmicas 
presentes em projetos artísticos, como a obra EntreMeios II do grupo SCIArts. Esta 
obra/projeto, em processo, estabelece uma conexão interdisciplinar no trabalho de equipe, 
no campo da arte, ciência e tecnologia, e possibilita outras maneiras de pensar a produção 
na arte contemporânea. 
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ABSTRACT: 
    
In this article, the development of a theorycal investigation is sought out to identify the 
systemic structures present in interdisciplinary projects, as SCIArts group´s work EntreMeios 
II. This work/project, in process, establishes a interdisciplinary connection in the teamwork, in 
the field of art, science and technology, creating other ways of thinking the contemporary art 
production 
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Arte, Ciência e Tecnologia nunca tiveram suas fronteiras bem definidas, e 
quanto mais a nossa natureza é impregnada de tecnologias, mais é natural 
que a arte se desenvolva refletindo a realidade vivida pelos artistas da 
época. Assim é que eles vão materializando conceitos nessa simbiose que 
pode ser chamada de Arte e Tecnologia, Arte Eletrônica, Mídia Arte, 
Ciberarte, ou seja qual for o nome que se queira dar. (SOGABE, LEOTE, 
ZAMPRONHA, HILDEBRAND in: MEDEIROS e AMADEU, 2005, p. 96) 

A obra pensada como sistema é característica própria da produção em arte e 

tecnologia, onde o fazer artístico pode ser qualificado como uma abordagem 

projetual, obra/projeto, em processo. Tal abordagem deve partir de um planejamento 

atento às diferentes possibilidades de hibridação do trabalho. Segundo Arantes 

(2005), no campo da arte, várias experimentações resultantes da utilização de 

dispositivos tecnológicos vieram acompanhadas por um processo de hibridação 

entre(meios), linguagens e suportes diversos. Híbrido, nesse contexto, significaria 

uma mistura de linguagens e meios, compondo um sistema de signos e 

consequentemente, uma sintaxe integrada. Esses processos de hibridação se 
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fizeram mais evidentes no decorrer do século XX, quando vários artistas escolheram 

como foco a mistura, a interdisciplinaridade, e a sobreposição de suportes e 

linguagens antes separadas, formando um sistema integrado.  

A tecnologia digital proporciona um trabalho em equipe, reunindo pessoas de 

diversas áreas do conhecimento em torno de um projeto artístico comum. Muitos dos 

projetos que envolvem a arte e a tecnologia são desenvolvidos em apoio de 

indústrias, de multinacionais, de produtores ou pesquisadores na área de 

informática, assim como de laboratórios de pesquisa universitária. Os festivais, os 

encontros, as instituições culturais vêm sustentando e divulgando os artistas e 

pesquisadores na área e fortalecendo o trabalho em conjunto.  

Uma equipe de trabalho, formada por profissionais de áreas distintas, cujos 

conhecimentos envolvidos convergem satisfatoriamente, deve permitir a interrelação 

de sistemas mais coerentes. É necessário que a equipe esteja bem integrada para 

que esse processo tenha um respaldo técnico-produtivo benéfico. Mais do que 

mediadores do artista com o processo e as tecnologias que compreendem sua obra, 

a equipe vai trabalhar conjuntamente, de modo sinérgico, para a produção da obra. 

Grupo SCIArts – Equipe Interdisciplinar 

Os projetos desenvolvidos pela Equipe SCIArts buscam a expansão dos 
limites da arte contemporânea. O grupo desenvolve suas pesquisas com o 
objetivo de encontrar padrões emergentes nas relações entre os seres vivos 
e o meio ambiente. Eles consideram essa uma questão vital, dada a 
vertiginosa dinâmica que as tecnologias propiciam nos processos de 
mediação cada vez mais densos e complexos. Ao compartilhar seus pontos 
de vista, eles dão vazão a uma pulsão de vida na medida em que a 
descoberta de novos padrões culturais e naturais não somente permite a 
ampliação do conhecimento como também dá novos sentidos à nossa 
percepção da realidade (SOGABE; LEOTE; ZAMPRONHA; HILDEBRAND, 
in: MEDEIROS e AMADEU, 2005, p. 95-106). 

Na década de 80, quando os artistas utilizam as novas tecnologias, como o xerox, o 

videotexto e a computação gráfica, surge o IPAT (Instituto de Pesquisa em Arte e 

Tecnologia), do qual faziam parte Milton Sogabe, Paulo Laurentiz, Diana 

Domingues, Gilberto Prado, Rafael França, Mário Ramiro, Artur Matuk e Wagner 

Garcia. Esse grupo participa de eventos internacionais de arte-telecomunicação via 

televisão de varredura lenta (SSTV), fax e computador, dando um impulso inicial nas 

pesquisas com mídias eletrônicas. O IPAT acaba quando todos, inseridos no mundo 

acadêmico, dedicam-se a Pós-Graduação. 
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A partir da metade da década de 1990, o artista Milton Sogabe desenvolve 

instalações multimídia interativas com uma equipe interdisciplinar. O SCIArts 

(Sistema de Controle de interações de Arte), composto por um grupo de 

profissionais de diferentes áreas, surge para gerir projetos interdisciplinares, em que 

todo o processo de criação é formalizado em um sistema coletivo. O grupo surgiu 

em 1996 e atualmente possui seis integrantes fixos, mas desenvolve os projetos 

com co-participantes (técnicos, cientistas, entre outros), que variam de acordo com 

as características de cada projeto. Milton Sogabe (artista), Fernando Fogliano (físico, 

fotógrafo e engenheiro de softwares), Renato Hildebrand (matemático e artista), 

Rosangela Leote (artista), Gilson Domingues (designer) e Julia Blumenschein 

(comunicóloga, designer gráfica e multimídia) formam o núcleo de integrantes fixos.  

A equipe do SCIArts envolve diferentes habilidades, competências, e subjetividades. 

Embora os integrantes tenham formações intelectuais diferentes, todos têm o 

mesmo peso no grupo. Os projetos desenvolvidos são pensados e elaborados em 

conjunto durante todo o processo. Segundo Blumenschein (2008), as obras do 

SCIArts não poderiam ser criadas por apenas uma pessoa e executadas por várias. 

Um integrante pode ter a idéia inicial do projeto a ser desenvolvido, mas esta idéia é 

discutida em grupo, por meio do diálogo e das trocas de informações entre todos os 

integrantes. A somatória das aptidões dos componentes do grupo é o que define a 

instauração da obra.  

Ainda segundo Blumenschein (2008) a forma de trabalhar do grupo tem como 

propósito a integração dos elementos que o compõe. Seu principal diferencial, 

principalmente em relação as outras equipes contemporâneas, é o fato de que as 

obras são desenvolvidas de forma coletiva e não hierarquizada, desde a criação à 

implementação. Ou seja, o envolvimento dos integrantes se dá em todas as fases do 

projeto, e não somente de acordo com as competências de cada um. A produção e 

montagem das instalações, por exemplo, também são feitas por todos os integrantes. 

A equipe do SCIArts, com o objetivo de experimentar a criação coletiva, 
envolve diferentes entidades que compartilham suas subjetividades. Todas 
essas diferenças unidas criam a identidade do grupo, porém sem se render 
a uma massa homogênea. Cada integrante tem sua parcela única de 
colaboração na criação e desenvolvimento de propostas artísticas. Nesse 
sentido, seria possível dizer que o SCIArts é um híbrido. Por híbrido, nesse 
texto, entende-se qualidade que resulta na combinação de elementos de 
natureza distinta com um objetivo comum. No SCIArts é possível 
reconhecer as partes componentes do grupo, apesar de todos juntos 
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formarem uma inteligência coletiva. Ou seja, existe equilíbrio entre individual 
e unidade, seus integrantes se realizarão individualmente através da 
evolução dessa unidade de grupo. (BLUMENSCHEIN, 2008, p. 44) 

Assim como o processo de criar, produzir, visualizar, disponibilizar e de 

manutenção2 tem o envolvimento de todos, também existe uma conexão 

interdisciplinar no trabalho, entre arte, ciência e tecnologia, no próprio sistema. “O 

sistema utilizado pelo SCIArts procura explorar essas possibilidades tecnológicas, 

comunicacionais tornando o computador um gerenciador de sinais e informações 

que controla vários equipamentos conectados ao sistema”.3  

A generalização da palavra sistema pode ser tratada, se compreendermos o 

conceito de sistema, como qualquer conjunto constituído de partes e elementos 

interdependentes, que formam uma unidade. Inicialmente, no âmbito da Biologia, é 

conveniente situar o surgimento de uma Teoria Geral dos Sistemas, com Ludwig von 

Bertalanffy. Esta teoria apresentada ao meio científico em 1947, publicada em 1955, 

compreendia o sistema, como um complexo de elementos em interação, e defendia 

o pensamento sistêmico como contextual.  

(...) cada ‘todo, para dentro se compõem de ‘partes’ inter-relacionadas e para 
fora é uma ‘parte’ de um outro todo que, por sua vez, tem essas perpectivas 
contextuais. Cada ‘parte’ é apenas um padrão numa teia indivisível de relações. 
‘Parte’ é rede de relações embutidas em redes maiores. (...) A inter-relação 
entre as partes em sistemas de natureza complexa depende, além da permuta 
de energia e matéria, principalmente do fluxo de informações, sistemas de 
sinalização ou linguagens.4 

A compreensão da arte como sistema, é abordada na prática pelo SCIArts, bem 

antes da instituição do discurso, assim como a concepção de projeto na arte. 

Segundo Sogabe faz parte do contexto das novas tecnologias estar inserido em um 

processo sistêmico e a arte contemporânea acaba incorporando novas linguagens e 

novos processos, concebendo a arte como projeto. 

EntreMeios II 

EntreMeios II é um sistema tecnológico - vídeo, som, dispositivos, sensores, 
imagens pré-gravadas, imagens em tempo real - que [criam] interações 
entre os espaços, os equipamentos e o público. Altera a sintaxe da 
representação tradicional, utilizando-se da meta-linguagem e recriando 
diferentes níveis de significação. Busca deixar claras as relações entre os 
elementos existentes no espaço do qual fazem parte, sejam eles outras 
obras, acontecimentos circundantes ou pessoas. Os artistas são condutores 
de linguagem e operam por um sistema dinâmico em que o fluxo das idéias 
reinventa uma arte em aberto que declara a crise da autoria. Trata-se de um 
‘sistema’ onde o espectador é co-produtor da obra.5 
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Figura 1 – Instalação EntreMeios II 

A instalação EntreMeios II, exposta também na II Bienal do Mercosul em 1999, 

consiste em um sistema onde todos os elementos fazem parte de um organismo 

integrado, estabelecendo inter-relações entre eles mesmos, entre o entorno 

circundante e as pessoas que interatuam com a obra. Neste conjunto, neste 

entre(meio) surge de fato a instalação como obra de arte. 

O projeto é criado pelo grupo SCIArts, em um processo sistêmico, observando a planta 

do espaço a ser utilizado bem como o detalhamento da disposição dos elementos.        

A partir de imagens pré-gravadas e imagens gravadas em tempo real, o interator é 

levado a integrar o espaço da exposição-instalação no tempo de sua passagem, 

fazendo dela um acontecimento que vem contribuir para a existência da obra. 

A instalação EntreMeios “foi organizada como um sistema em evolução que 
transformava a individualidade das outras obras presentes em um evento, 
em um sistema integrado, ganhando significado com a presença das 
pessoas no ambiente” (HILDEBRAND apud GUADAGNINI, 2007, p. 81). 

A diferença na criação do projeto está no trabalho de equipe gerando um insight 

coletivo. Não há autor, mas um núcleo que constrói coletivamente, onde as idéias se 

desenvolvem sem apontar quem exatamente colaborou em dado momento. É um 

verdadeiro processo criativo coletivo que gera a obra/projeto. O grupo prossegue em 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

703 

um processo de metamorfose constante que pode gerar alteração na sua estrutura 

primeira. O SCIArts sempre procura abordar a interatividade como uma questão chave 

em seus processos poéticos. Ao materializar esse conceito em suas instalações, 

formam-se ambientes sistêmicos onde as interações, homem-obra, obra-obra, obra-

ambiente, e homem-homem, configuram a essencialidade de sua arte. 

A figura do indivíduo criador se confunde e reconstitui-se na co-criação. 
Esta passa a ser a palavra chave no trabalho do SCIArts. Ela é expressa 
desde as primeiras discussões, entre os integrantes do grupo, que 
encaminham os projetos, permanece durante a montagem, reapresenta-se 
durante a exibição, onde o co-criador passa a ser o interagente, e atualiza-
se no processo analítico dos artistas, desenvolvido durante e após a 
exibição. (SOGABE, LEOTE, ZAMPRONHA, HILDEBRAND, 2005, p. 105) 

A produção da obra constitui-se de sensores, computadores com programas 

específicos e equipamentos audio-visuais para tornar o ambiente sensível, como a 

proposta de produção de EntreMeios I. As imagens captadas por câmeras instaladas 

em diferentes pontos são disponibilizadas na Internet, de onde as pessoas também 

podem interagir com o trabalho. Os sensores ativados pela presença dos visitantes 

definem as imagens a serem enviadas para Web.  
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Figura 2 – Instalação EntreMeios II 
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A significação do trabalho surge no seu acontecer, integrando equipamentos, 

ambientes analógicos e digitais, e a presença humana. A produção da obra 

configura-se como sistema, cujo entre(meio) está nas relações que ela proporciona, 

independentemente da definição de espaço e do equipamento utilizado. É no espaço 

vazio, onde somente ocorre o acontecimento, que ela emerge. 

No modo de visualização a proposta do grupo está centrada nos entre(meios) da 

tecnologia e da interação humana, onde as imagens surgem como elementos 

potencializados na dinâmica dos espaços, de dentro e de fora da obra, através de 

telas de monitores espalhadas pelo local da exposição. A sua disponibilização 

ocorre no espaço físico e no ambiente virtual, onde a atualização é feita. 

EntreMeios, (...) tem como característica principal não ser um objeto ou um 
espaço definido, mas sim um sistema entremeado no espaço todo. Busca 
relações entre os elementos existentes no espaço, sejam as obras, os 
acontecimentos circundantes e as pessoas. Sensores que captam os 
eventos físicos, luz, som, movimento etc., ativam o sistema detonando 
relações com os elementos existentes no ambiente.Os sensores e micro-
câmeras são distribuídos pelo espaço de acordo com as características de 
outras obras. Uma vez ativados, mandam sinais para uma placa central que 
está conectada a um computador que os gerencia, relacionando-os ao 
funcionamento de vários equipamentos, controlando seus tempos e co-
relações. Algumas imagens ou sons gerados por EntreMeios estão em 
relação direta com os elementos que os ativam, outros fazem referência ao 
próprio meio que os produzem. Imagens e sons pré-gravados e ao vivo 
brincam com a percepção dos visitantes.6 

 

 

Figura 3 – Ciberporto 
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Figura 4 – Vista parcial (2) da Instalação EntreMeios II 

Em EntreMeios II, o público foi pensado como mais um elemento criativo, que 

integra o sistema para a instauração da obra. Atuando como “artista coletivo”, o 

grupo SCIArts torna-se “um condutor de linguagem que opera por um sistema 

dinâmico em que o fluxo das idéias reinventa uma arte em aberto que declara a crise 

da autoria.” (SCIArts in GUADAGNINI, 2007, p.81). Configura-se assim, um sistema 

colaborativo, onde o interator também é produtor da obra, assim como os artistas. A 

relação entre as competências interdisciplinares da equipe e a participação do 

público no ambiente da obra autentica a obra de arte como processo. Ou seja, não 

enfatiza mais a obra acabada, mas sim seu processo criativo aberto e em constante 

diálogo com os interatores. 

Considerações Finais 

A estrutura sistêmica dos projetos interdisciplinares, na conjunção entre arte, ciência 

e tecnologia demonstra todas as qualidades que uma obra/projeto como EntreMeios 

pode oferecer. O processo criativo associado à prática artística também está 

presente no fazer tecnológico, através do diálogo com outras áreas. 

Com o exemplo do grupo SCIArts, temos consciência da dissipação da figura artista-

criador solitário, em função de uma autoria híbrida, coletiva, colaborativa e 

interdisciplinar. Em suas instalações interativas, o SCIArts integra de maneira eficaz 
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autor, obra e interator. Forma-se então, um ambiente de eventos correlacionados, 

em constante interação com a presença dos interatores. Com isso, o conceito da 

obra de arte como sistema é legitimada coerentemente com a condição 

contemporânea. Talvez, através deste enfoque interdisciplinar e transdisciplinar, a 

arte, a tecnologia e a ciência possam encontrar uma posição de equilíbrio, 

desempenhando funções complementares, pois o interrelacionamento destas áreas 

é uma questão primordial para o entendimento da produção artística na 

contemporaneidade. 

                                                 
1 Este artigo baseia-se no sub-capítulo Milton Sogabe - SCIArts: sistema tecnológico, da tese de doutorado Arte 
(e) Tecnologia em sensível emergência com o entorno digital, UFRGS, 2004. 

2 SANTOS, Nara Cristina. 2005. 

3 SOGABE, Milton. SCIArts - Equipe Interdisciplinar. In: BARROS, Anna; SANTAELLA, Lúcia (org.), 2002, p. 97. 

4 BERTALANFFY. Disponível em <http://www. geocieties.com/baspucpr/Bertalan.htm>. Acessado em: 
23/08/2003 in: SANTOS, Nara Cristina, 2004. 

5 Catálogo Prêmio Cultural Sérgio Motta 2000. 

6 Catálogo II Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Julio Le Parc e Arte e Tecnologia. 1999. 
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