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RESUMO: Entendemos a arte como um produto da cultura que se caracteriza pela 
expressão de elementos simbólicos articulados a partir do olhar de cada artista. Essa 
produção esta hoje permeada de tecnologia digital. Quando reunimos ideias complexas a 
processos complexos produzimos obras extremamente difíceis de apreensão pelo público. 
Nesse sentido, a Comunicação Visual e o Design, e seus sistemas laboratoriais, contribuem 
significativamente para as pesquisas que absorvem as tecnologias computacionais ao 
estabelecer pontes entre a produção artística/tecnológica e o público. Este artigo visa ilustrar 
algumas dessas experiências realizadas no NANO- Núcleo de Arte e Novos Organismos, 
que envolvem os conceitos arte, hibridação e bio-telemática nas Artes Visuais, 
Comunicação Visual, Design, Arquitetura, Engenharia Elétrica, e Ciência da Computação. 
 
Palavras chaves: arte e tecnologia, design, nano, laboratório, bio-telemática 
 
 
ABSTRACT: We understand art as a product of culture that is characterized by the 
expression of articulated symbolic elements from the artist’s point of view. This production is 
now permeated by digital technology. When we gather complex ideas to complex processes 
we produce extremely difficult works for the public’s apprehension. In this sense, Visual 
Communication and Design, and its laboratory systems, contribute significantly to the 
research that absorb computing technologies while building bridges between techno/artistic 
production and the public. This article illustrates some of these experiments at NANO-
Nucleus for Art and New Organisms, involving the concepts art, hybridization and bio-
telematics in Visual Arts, Visual Communication, Design, Architecture, Electrical Engineering, 
and Computer Science. 
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Entendemos a arte como um produto da cultura que se caracteriza pela expressão 

de elementos simbólicos articulados a partir do olhar de cada artista sobre seu meio 

ambiente. Independente da linguagem ou do processo, a arte quanto mais complexa 

no seu processo de criação mais difícil se torna para a compreensão do publico. 

Essa complexidade não se concentra apenas nos meios mas principalmente nas 

ideias, como no caso da arte conceitual. Quando reunimos ideias complexas a 

processos complexos podemos, enquanto artistas, produzir obras extremamente 

difíceis de apreensão pelo público. A comunicação e seus sistemas básicos passam 
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a ser fundamentais para que haja uma troca recíproca entre artista-obra-público. 

Nesse sentido, a Comunicação Visual e o Design, em seus diversos campos de 

aplicação, são áreas de conhecimento e pesquisa que hoje absorvem as tecnologias 

computacionais e conseguem estabelecer pontes entre a produção criativa, 

tecnológica e a apreensão por parte do público. Um dos aspectos mais interessantes 

dessa nova fase de convergência entre Arte e Design são os espaços laboratoriais, 

onde experimentações poéticas dialogam com máquinas e processos de construção 

e aplicação das mesmas em projetos interativos.  Após décadas de “divorcio”  entre 

o Design e as Artes Plásticas e Visuais, essas relações passam hoje por uma 

renovada forma de “namoro” que se expande para os espaços acadêmicos nas 

pesquisas inter e trans disciplinares. Roy Ascott, artista pioneiro  na arte e 

tecnologia, afirma que a  

arte não se limita à obra em si, nem na atividade solitária do artista, 
mas é compreendida como um campo de probabilidades psíquicas, 
altamente entrópico, em que o observador é ativamente envolvido, 
não num ato de conclusão no sentido de completar uma mensagem 
do artista (um processo passivo) mas sim ao interrogar e interagir 
com o ‘sistema obra’ para gerar significado.” (ASCOTT, 2003:179)  

 

Este artigo visa ilustrar essa produção inovadora exemplificando-a com experiências 

realizadas no NANO- Núcleo de Arte e Novos Organismos, que envolvem 

professores e alunos de diversas áreas de conhecimento como as Artes Visuais, a 

Comunicação Visual, o Design, a Arquitetura, a Engenharia Elétrica, a Computação 

dentre outras. 

 

Sobre o NANO - Núcleo de Arte e Novos Organismos - O Núcleo de Arte e Novos 

Organismos, criado em 2010, esta vinculado a linha de pesquisa Poéticas 

Interdisciplinares do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de 

Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pelos artistas 

pesquisadores Prof. Dr. Carlos Augusto M. da Nóbrega e Profa. Dra. Maria Luiza P. 

G. Fragoso. Trata-se de um grupo interdisciplinar, abrangendo discentes, docentes e 

pesquisadores de diversas unidades acadêmicas e programas de pós-graduação

1, que desenvolve um trabalho de caráter artístico/investigativo/acadêmico em arte e 

tecnologia. Mais especificamente, ultimamente investimos em propostas de 

construção de recursos compartilhados, voltados para a pesquisa e a criação de 
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experimentos com o audiovisual e as artes interativas. Como exemplo disso esta o 

evento Hiperorgânicos: Concha/Ressonâncias Simpósio Internacional e Laboratório 

Aberto de Pesquisa em Arte, Hibridação e Bio-Telemática2 realizado em novembro 

de 2013.  

 

O tripé conceitual que permeia as pesquisas do NANO é estruturado sobre os eixos 

investigativos: arte, hibridação e bio-telemática. Os conceitos que articulam esse 

tripé são motivados pela necessidade de se pensar a arte e o design  em seu 

entrecruzamento com a ciência e as tecnologias da informação/comunicação, em 

especial naquilo que concerne novas possibilidades de conectividade entre 

organismos naturais e artificiais (questão inerente as inter-relações homem-

máquina) e o potencial telemático dessas possíveis interconexões, suportado pelas 

redes de comunicação contemporâneas. Os projetos desenvolvidos pelos 

artistas/pesquisadores focam possíveis inter-relações entre artes visuais, design, 

tecnologia, ciência e natureza, investindo numa forma experiencial, demonstrativa e 

dialógica para abordar questões sobre arte, processos compartilhados e 

conectividade.  

 

Sobre a prática laboratorial da Arte e do Design - No Brasil, a inserção da prática 

artística no espaço acadêmico desde os anos 60, ou seja nas universidades 

brasileiras, provocou inúmeras adaptações nas metodologias e processos dessa 

prática, a começar com o estabelecimento de novos diálogos entre arte e ciência e a 

incorporação legítima de um discurso técno/científico, o que resultou numa 

reaproximação da pesquisa em arte com as diversas aplicações da mesma no 

contexto da produção interdisciplinar. Ateliers se transformaram em laboratórios com 

metodologias dialógicas e processuais, onde são exploradas práticas associativas 

de conhecimentos multidisciplinares numa troca constante entre agentes e 

experimentos cada vez mais complexos, entendendo complexidade como o desafio 

de “unir as noções antagônicas para pensar os processos organizadores, produtivos 

e criadores no mundo complexo da vida e da história humana.” (MORIN;LE 

MOIGNE, 2000:204) 
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Ao nosso ver, são tantas as possibilidades que se abrem hoje, por intermédio da 

tecnologia computacional, para a experimentação artista em diálogo com as ciências  

que a apreensão dessas experiências nos leva a refletir sobre a essência dos 

fenômenos, mais especificamente das sensações e percepções, decorrentes dos 

processos interativos. Inevitavelmente recorremos a Merleau-Ponty ao buscar 

referencias para descrever as experiências, tendo como referencia as sensações, ou 

seja fatores de condições subjetivas e não objetivas. (MERLEAU-PONTY,1945) A 

complexidade das obras e processos distanciam o sujeito do objeto, mas 

reaproximam o sujeito do espaço expressivo e simbólico, onde sensações 

comunicam e revelam além de qualquer explicação racional. É nesse sentido, que 

entendemos a reaproximação entre a produção artística e o design, já que a primeira 

se concentra na essência da experiência e o segundo explora os caminhos de 

comunicação e sedução com o público. Uma comunhão ideal para um momento em 

que é preciso fazer as duas coisas para que a pesquisa e a pratica se tornem 

visíveis e apreensíveis. Torna-se mais fácil compreender essa perspectiva analítica 

a partir das praticas realizadas em nossas pesquisas, algumas delas descritas 

resumidamente neste artigo. 

 

Ainda contextualizando os processos artísticos desenvolvidos no NANO, trazemos o 

conceito de autopoiese ou autopoiesis, cunhados por Humberto Maturana e 

Francisco Varela, que segundo eles surgiu inicialmente, no campo das ciências 

biológicas, para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. 

(MATURANA H.; VARELA F., 1995) No espaço laboratorial, as experimentações 

praticas decorrem das pesquisas interdisciplinares, que por sua vez trazem consigo 

questões específicas diversas das problemáticas artísticas. O método das 

associações por contiguidade, proposto por Julio Plaza e Monica Tavares3 (PLAZA, 

1998) tem sido aplicado com frequência no sentido de explorar de forma 

hipertextual, ou seja, não linear, possibilidades de conexões que se apresentam 

muitas vezes por intuição. Relacionamos esse processo intuitivo com o que Jorge 

Albuquerque Vieira denomina de “emparelhamento condicional”, onde 

 
emparelhamentos que nós criamos ou admitimos satisfazendo a certas 
restrições, certos cuidados, certas normas. Você vai ver que, em termos de 
teoria do conhecimento, quando eu quero conhecer algo, eu me emparelho 
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com este algo dentro de certas circunstâncias, de certas condições. 
(VIEIRA,2009) 

 

Ainda segundo Vieira, que parte do princípio de que o “cientista busca a realidade e 

o artista explora as possibilidades do real”, entendemos que o processo artístico em 

sua produção poética vive em constante reinvenção de si próprio, nas infinitas 

possibilidades de “ser”.  Conjugando esse olhar sobre o fazer artístico com as 

circunstâncias ou ambiente laboratorial, percebemos que o objeto tecnológico e suas 

características interativa vive em constante processo de reinvenção.  Temos, 

portanto, dois ciclos perenes de autopoiesis, enquanto criadores e enquanto 

mediadores de obras/processos interativos. 

 

Para complementar estas informações sobre o trabalho artístico nos laboratórios 

onde são desenvolvidos projetos e construídos os objetos sensíveis aplicados às 

obras artísticas estão elementos essenciais para essas criações. Esses elementos 

tecnológicos estão para os artistas hoje com antes estavam pinceis, tintas, 

pigmentos, telas, materiais diversos moldáveis, ou seja, equivalem a ferramentas e 

matérias primas que compõem a “plasticidade” dos atuais sistemas complexos. 

Seguem algumas informações básicas sobre o ferramental utilizado4: 

 Sensores - que geram informações sobre o estado do próprio sistema 

e o estado do ambiente. Podem ser exteroceptivos ou proprioceptivos, 

ao gerar informações sobre o ambiente externo, ou sobre situações 

internas ao sistema. Alguns sensores foram biologicamente 

inspirados, outros criados a partir de detecção de radiação, como os 

LDR (Light Dependent Resistor) que é um sensor que mede a 

intensidade da luz no ambiente.  

 Unidades de Processamento e/ou microcontroladores - fazem a 

interpretação de estímulos provenientes dos sensores que comandam 

os atuadores, o que pode ocorrer em tempo real oferecendo uma 

resposta imediata pelo sistema. Num objeto eletronicamente interativo, 

os microcontroladores substituem os computadores na execução do 

processamento dos estímulos percebidos pelos sensores. Os 
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processadores se utilizam de linguagens de programação como Java 

ou C+,  escolhidas da especificidade do sistema.  

 Efetuadores - são partes mecânicas do sistema/objeto percebidas no 

exterior do mesmo, em contato com o ambiente ou com o público. 

Exemplo disso estão componentes de robôs que permitem sua 

locomoção ou interação com outros objetos, braços, pernas, rodas, 

hélices, etc.  

 Atuadores – responsáveis pelo movimento dos efetuadores e poder ser 

comparados aos músculos de nossos corpo. Nos objetos robóticos 

são normalmente motores elétricos. 

 

Além dos elementos acima listados, os laboratórios artísticos integram aos 

ferramental eletrônico máquinas que produzem múltiplos sintéticos, como nos ateliês 

de gravura  e escultura. São também máquinas de grande precisão que tem como 

função a produção de protótipos desenhados sob medida para compor os objetos 

interativos.   Hoje, no NANO, temos acesso a impressoras 3D5 e a impressoras de 

corte a laser, a partir de parcerias com artistas colaboradores e laboratórios 

parceiros em projetos integrados, como no caso do Laboratório de Modelos 3d e 

Fabricação Digital da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (LAMO3d).  

 

Projetos em andamento no NANO 

S.H.A.S.T. (Sistema Habitacional para Abelhas Sem Teto)6 é um projeto artístico 

de caráter transdisciplinar que tem como objetivo geral agregar conhecimentos das 

artes, da tecnologia computacional, de eletrônica/robótica, da biologia e da 

sociologia, para citar apenas as mais relevantes. Seu maior desafio esta em criar um 

trabalho que consiste em um objeto/instalação/intervenção de característica hibrida 

(natural/artificial), que seja artístico, sem perder o brilho da expressão simbólica 

apesar das relações, que muitas vezes são “duras”, com as ciências exatas. 

Partimos dos pressupostos de que os sistemas computacionais e os sistemas 

informatizados de telecomunicação exercem uma influência irreversível na produção 

artística contemporânea, seja ela no modo de pensar ou na práxis dos artistas, e, 

que essa práxis é fator fundante para uma sensível transformação social. Neste 
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caso expandimos o social para todos os seres vivos, e escolhemos as abelhas em 

consequência da crise do desaparecimento das mesmas.  

 

O trabalho explora um complexo sistema de natureza construída, multimidiática, e 

híbrida e envolve a produção de três módulos, ou três objetos, interconectados que 

compõem um espécie de tríptico telemático. Os módulos são construídos no modelo 

de colmeias para apiários: módulo um – colmeia em atividade, ninho e melgueira 

localizada no apiário em área rural, equipada com sistema de transmissão de dados 

alimentado por energia solar; módulo dois – colmeia vazia, sistema natural e 

monitorado de captura de enxames urbanos; módulo três – expositivo, simulador do 

processo completo e exibidor de todas as etapas do projeto. Todos os módulos 

estão monitorados via sistema telemático por onde os dados das abelhas são 

transmitidos para um servidor localizado em laboratório que recebe e distribui os 

dados coletados.  

 

Além da pesquisa em arte, estão sendo realizadas pesquisas no campo da biologia, 

da eletrônica, da computação, da arquitetura, e do design. Na biologia, direcionamos 

as investigações relacionadas com a prática da apicultura, diversos tipos de abelhas, 

causas e consequências de seu desaparecimento. Em eletrônica e computação 

focamos na experimentação de sensores e atuadores adaptáveis ao monitoramento 

de colmeias, apesar dos sistemas envolverem uma gama maior de elementos. Na 

arquitetura, nos interessam abrigos sensíveis que, em conjunção com os 

componentes eletrônicos e a programação computacional, sirvam de abrigo para as 

colmeias. O design se revela na pesquisa como ponto estratégico para a criação dos 

módulos (abrigos) e adaptação destes aos ambientes correspondentes. Nosso 

objetivo é poder promover uma experiência em diferentes níveis de percepção e 

consciência,  em diferentes locais (zona rural – pasto apícola, centros urbanos, 

galeria – espaço expositivo). 
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 Fig. 1: Modelo ilustrativo do sistema S.H.A.S.T. 

 

TELEBIOSFERA7 tem como objetivo geral o desenvolvimento de terrários imersivos 

interconectados remotamente com base em sensores, plantas, áudio, vídeo e o uso 

da internet. O projeto aposta nesse processo de invenção cuja poética resulta da 

delicada simbiose entre plantas e máquinas. Assim como no S.H.A.S.T., a pesquisa 

esta focada na construção de ambientes híbridos (compostos de elementos naturais 

e artificiais) nos quais será possível uma experiência telemática, biocomunicativa 

entre ecossistemas remotamente localizados, neste caso a construção de dois 

pequenos terrários interconectados via rede. Cada terrário estará encapsulado numa 

estrutura, que denominamos Telebiosfera, de forma a criar um micro ambiente 

híbrido e permitir uma experiência imersiva, intimista para o visitante. Telebiosfera é 

pensada como um ambiente biotelecomunicativo cuja interface principal é uma 

planta. Através da interação com a planta, sons, imagens serão produzidos e 

trocados entre as duas telebiosferas. Trata-se de uma trabalho de arte que dialoga 

diretamente com a noção de presença, natureza, conectividade, hibridação, 

experiência, conhecimento, entre outros conceitos pertinentes aos discursos 

contemporâneos. Ideias que desejamos tornar visíveis através desses experimentos. 

 

O fato de plantas responderem a estímulos através de variações em sua estrutura 

eletrofisiológica é conhecido desde o pioneiro trabalho do cientista indiano Sir 



 
 

1233 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Jagadis Chandra Bose (1858-1937). Bose foi um dos primeiros cientistas a utilizar 

galvanômetros em plantas identificando assim a natureza elétrica de certas 

respostas a estímulos externos (temperatura, luz, injúrias, etc.), sugerindo ainda a 

existência de algum mecanismo similar ao sistema nervoso animal em plantas. 

Estas reações de natureza elétrica em plantas foram confirmadas 

experimentalmente por grupos científicos contemporâneos (Wildon et AL 1992, 360, 

62–65). Por exemplo, na década de 60, Cleve Backster executou uma serie de 

experimentos com plantas e chegou a sua hipótese de que plantas, assim como 

todos organismos vivos, seriam capazes de desenvolver entre si súbitas formas de 

biocomunicação. Backster demonstrou que plantas teriam a capacidade de 

responder aos estímulos físicos do meio ambiente e seus demais agentes. Inspirado 

por estas possibilidades o sistema “Telebiosfera” foi concebido de forma a amplificar 

súbitas ligações dialógicas entre observador e obra.  

 

Os módulos serão capacitado para receber e transmitir dados e imagens do seu 

micro ecossistema (terrário, sistema artificial, visitante) em tempo real dialogando 

assim com seu par remoto. Ao visitante será possível experienciar esses dados na 

forma de imagens, sons interativos, assim como através da reprodução por 

simulação do ambiente criado na telebiosfera remota. A base do sistema consiste 

em são dois domos geodésicos para projeção 180 graus equipado com dispositivo 

de climatização customizado, interface de interação orgânica com base em resposta 

galvânica vegetais, sensores de temperatura, umidade e emissão gasosa, sistema 

de projeção, áudio e captura de imagem. Cada domo será construído com base em 

estrutura geodésica. Serão estudadas estruturas leves de fácil manuseio e 

transporte e seu interior deverá conter uma segunda estrutura côncava, seguindo a 

curvatura do domo que servirá de tela de projeção. Sobre esta teremos um sistema 

de projeção para domos baseado na pesquisa de Paul Bourke, professor associado 

da University of Western Austrália. Para captura da imagem externa usaremos uma 

câmera de vídeo com lente fisheye acoplada e kinetic. Nossa intenção é explorar 

imagens efêmeras, de alta performance interativa porém com resolução adequadas 

à condições precárias de internet. Estamos desenvolvendo um climatizador, um 

dispositivo com um aquecedor controlado com base em lâmpadas infra vermelhas, 
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um umidificador de ar, e um refrigerador de ar customizado com base em cerâmica 

peltier. O sistema de áudio utilizará um path em PureData que permitirá que os 

dados produzidos em resultado da interação do visitante em um dos domos sejam 

recebidos no outro e vice-versa.  

 

 

Fig. 2: Modelo ilustrativo do sistema Telebiosfera 

 

Para introduzir o terceiro e último exemplo ilustrativo das atividades desenvolvidas 

no NANO apresentamos a seguir atividades metodológicas aplicadas no sistema de 

orientação e investigação artístico/científica que incluem as seguintes estratégias: 

 Sistema Laboratorial - espaço laboratorial adequado para viabilizar  testes 

para as experimentações; local de trabalho coletivo; ponto de referencia para 

colaboradores e pesquisadores; organização e sistematização do trabalho 

prático. 

 Sistema de Integração Acadêmica - promoção e articulação entre grupos de 

pesquisas, profissionais e instituições de áreas de interesse que possam 

colaborar com os projetos. Exs: Série Diálogos Transdisciplinares - espaço 

para encontros onde se privilegia a troca de conhecimentos teóricos e 

práticos, com base em diálogos abertos ao público. Série SET – Seminário 

Exploratório Transdisciplinar - seminário aberto ao público que visa abrir 

espaço para a apresentação de projetos de pesquisa em andamento.  
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 Sistema de Integração Artística/Cultural – organização e participação em 

projetos colaborativos, presenciais e remotos, com o apoio de editais e 

prêmios, em articulação com universidades, centros culturais, etc.. Ex: evento 

Hiperorgânicos, em 2014 quinta edição. Ainda em 2014, CAC.4 Computer Art 

Congress- Computar Art for All (http://cac4.eba.ufrj.br) para divulgar e integrar 

pesquisas na área de arte e tecnologia internacionalmente. 

 Atividades Acadêmicas Práticas -  que aplicam  metodologia coerente com a 

proposta conceitual da linha de pesquisa: criação de poéticas  

interdisciplinares. Ex: Grupo A.C.H.o – performance e intervenção ciber 

urbana (www.antonietachegouhoje.blogspot.com); consultorias e orientação 

em residências artísticas. Ex. NUVEM – Estação Rural de Arte e Tecnologia , 

Mauá , RJ 2012 e 2013 (http://www.nuvem.tk/); ciclo de oficinas, incluíndo 

SET - Experiências Técno-Sinestésicas atividade realizada durante o SIIMI – 

Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativa/UFG/2014, e 

Fabricação Digital e Desenho Paramétrico, junto ao Laboratório de Modelos 

3d e Fabricação Digital da FAU/UFRJ (LAMO3d)/, cuja temática principal 

aborda a questão dos abrigos sensíveis. 

 

O trabalho de pesquisa associado à Extensão Universitária e as atividades dos 

colaboradores de IC do NANO, resulta em diversas atividades. Descreveremos a 

seguir a oficina SET - Experiências Técno-Sinestésicas, que envolve experimentos 

desenvolvidos pelos projetos acima mencionados, aplicados à atividades de 

iniciativa dos bolsistas, de acordo com suas áreas de estudo, aplicando na prática 

um sistema interdisciplinar. 

 

Experiências Técno-Sinestésicas é uma oficina de geração sonora e visual a partir 

do conceito de sinestesia - fenômeno que relaciona planos sensoriais distintos -, 

explorando os sentidos de maneira ampliada. Utilizando-se de dispositivos híbridos 

constituídos de elementos naturais (frutas) e elementos eletrônicos/computacionais 

(arduinos, sensores, etc.), os participantes podiam experimentar o funcionamento 

dessa interação, resultando em uma atividade prática colaborativa de construção 

coletiva. Visa introduzir aos participantes conhecimentos de ferramentas eletrônicas 

http://cac4.eba.ufrj.br/
http://www.antonietachegouhoje.blogspot.com/
http://www.nuvem.tk/
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e computacionais de forma lúdica. Os participantes, de olhos vendados e utilizando 

as mãos molhadas em tinta a base d’água, criam desenhos inspirados por músicas e 

sons gerados pelos mesmos através da manipulação de um circuito organo-

eletrônico onde os instrumentos seriam representados por talheres e frutas diversas. 

O foco desta oficina está em discutir aspectos sinestésicos e propor a livre criação 

artística, ao mesmo tempo que promove noções básicas e faz uso de softwares de 

abstração e criação de ambientes visuais e sonoros, bem como dispositivos 

eletrônicos auxiliares ao processo criativo.  

 

A atividade é dividida em três etapas. Na primeira etapa, os participantes 

experimentavam a relação da resistência da fruta com o som gerado, espetando os 

conectores do Arduino nos diferentes tamanhos de frutas disponíveis. Os sistemas 

arduino-fruta são conectados a um notebook com o PureData (software) o qual 

recebe o sinal digital e o transforma em som. Esse som sintético é emitido para a 

segunda fase do processo. Na segunda etapa, os participantes, com os olhos 

vendados, fazem desenhos abstratos manuais, expressando neles a sensação 

sonora proveniente da interação da etapa anterior. Instiga-se o uso do tato no 

desenho livre e da audição na interpretação sonora. Na terceira etapa, uma webcam 

instalada no teto capta o desenho em conjunto que, através de sketches do 

Processing (software), desconstroem-nas, gerando formas abstratas vistas em 

tempo real por uma projeção. As três etapas devem acontecer simultaneamente com 

diferentes participantes. 

 

Segundo os proponentes da oficina8, ao unir o trabalho artístico manual com os 

componentes eletrônicos, resgata-se um importante papel do Design em unir a arte 

com a tecnologia. Vilem Flusser atesta essa nova forma de interpretação e 

transformação do sinal digital quando afirma que "desde que os números foram 

transcodificados em cores, a beleza e a profundidade dos cálculos tornaram-se 

perceptíveis aos sentidos. Pode-se ver nas telas dos computadores sua potência 

criativa, pode-se ouvi-la em forma de música sintetizada” (FLUSSER,2007). Ou seja, 

elementos quotidianos podem ser reaproveitados e transformados, gerando novas 

abordagens sensoriais. Sugere-se um paralelo com a construção de identidade: 
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cada indivíduo sofre intervenções externas (como o desenho colaborativo da oficina) 

as quais definem a sua personalidade (como a imagem final gerada). Cria-se a 

consciência de que estamos sempre sendo influenciados a cada instante pelo 

ambiente e pelas pessoas. Cada participante da obra gerada durante a oficina tem o 

seu papel de importância no processo, e sua ação modifica resultado final. O senso 

de coletividade é provocado, uma vez que uma etapa não pode ser feita sem que 

alguém esteja fazendo outra. O objetivo é alcançado quando uma bela imagem final 

é gerada, originada a partir de todas as ações da construção coletiva ao longo da 

oficina.  

 

Este trabalho é resultante de uma pesquisa de geração sonora e visual desenvolvida 

a partir do conceito de Sinestesia, cuja metodologia envolve investigação teórica, 

pesquisas laboratoriais e experimentos com o público. SET - Experiências Tecno-

Sinestésicas busca conjugar processos de criação artística e inovadora com as 

tecnologias computacionais contemporâneas, onde se incluem componentes 

eletrônicos, esta pesquisa utiliza-se de dispositivos híbridos constituídos de 

elementos naturais (frutas, verduras) e elementos eletrônicos/computacionais 

(Arduinos, Raspberry Pi, etc). O objetivo pode ser dividido também em três 

momentos: investigar possibilidades inovadoras e criativas no campo do design e da 

tecnologia na aplicação de mídias interativas em sistemas simples e eficientes na 

construção de objetos sensíveis de uso cotidiano; a partir destas investigações, 

resgatar na essência do design elementos que podem ser reaproveitados, reciclados 

e transformados em objetos e experiências que ampliam a capacidade de percepção 

desse cotidiano; e, o terceiro, experimentar o uso direcionado dos softwares ligados 

à arte generativa, e compartilhar essas experiências com alunos e pesquisadores de 

arte e design.  
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Fig. 3: Foto das atividades da oficina SET - Experiências Tecno-Sinestésicas, SIIMI, UFG 2014 

 

Como produtos resultantes dessa atividade estão: a criação e aplicação de um 

sistema interativo simples acoplado a elementos do cotidiano, onde um 

projeto/protótipo de design de objeto se inicia; depoimentos dos participantes a 

respeito das surpresas reveladas, resultantes suas ações e reações sobre os 

alimentos, sobre as imagens mentais construídas pelos sons; uma documentação 

digitalizada que ilustra um complexo sistema de interações e construções técnicas 

de sons e imagens a partir de conceitos de sinestesia; além do surgimento de 

inúmeras possibilidades de aplicação de sistemas simples similares a experimentos 

com objetivos direcionados a atividades específicas do NANO e de qualquer 

atividade do cotidiano. 

 

Notas conclusivas 

A arte, como um produto da cultura, quanto mais complexa no seu processo de 

criação mais difícil se torna para a compreensão do publico. Nesse sentido, a 

Comunicação Visual e o Design, em seus diversos campos de aplicação, são áreas 

de conhecimento e pesquisa que hoje absorvem as tecnologias computacionais e 
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conseguem estabelecer pontes entre a produção criativa, tecnológica e a apreensão 

por parte do público. Os novos ateliês, os espaços laboratoriais, são responsáveis 

por conjugar por meio das experimentações artísticas possíveis inter-relações entre 

artes visuais, design, tecnologia, ciência e natureza, investindo numa forma 

experiencial, demonstrativa e dialógica para abordar questões sobre arte, processos 

compartilhados e conectividade. Como expressão dessas atividades citamos alguns 

projetos do NANO- Núcleo de Arte e Novos Organismos (UFRJ), onde trabalham 

professores e alunos de diversas áreas de conhecimento como as Artes Visuais, a 

Comunicação Visual, o Design, a Arquitetura, a Engenharia Elétrica, a Computação 

dentre outras, sob os eixos investigativos: arte, hibridação e bio-telemática. Uma 

metodologia de pesquisa que consiga abordar e abranger a diversidade de 

conteúdos é um desafio constante e esta explanação visa oferecer subsídios para 

aqueles envolvidos na pesquisa em arte e tecnologia. Defendemos que a arte é um 

tipo de conhecimento diretamente relacionado e condicionado ao nosso unwelt, e 

porque não ao unwelt de todo e qualquer ser vivo, e que segundo Jorge . Vieira, é 

condicional para garantir a sobrevivência e, consequentemente, a permanência da 

espécie viva. (VIEIRA, 2009) 

 
 
NOTAS 

                                                        
1 Escola de Belas Artes, Escola de Comunicação, Escola de Música, Escola Politécnica e Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, SMT- Sinais, Telecomunicações e Multimídia da Coppe, 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, dentre 
outros. 
2 Simpósio Internacional e Laboratório Aberto de Pesquisa em Arte, Hibridação e Bio-Telemática realizado no 
Auditório Samira Mesquita, Prédio da Reitoria , Ilha do Fundão, http://nano.eba.ufrj.br/hiperorganicos 
3 Dentro do método das associações, os autores ressaltam duas formas básicas de associação, propostas 
primeiramente por David Hume e posteriormente estudadas por Pierce: associações de contiguidade, nas quais 
o sistema de pensamento sucede o da experiência; e associações por similaridade, nas quais “o sistema é 
governado por operações mentais analógicas e envolve, assim, um grau maior de consciência da linguagem” 
(PLAZA,1998:100). Ambas funcionam como meios de estruturação do pensamento, sendo a primeira por 
subordinação e a segunda por coordenação. 
4 Os exemplos aqui citados tiveram como referencia o trabalho de dissertação de mestrado de Julia Ghorayeb 
Zamboni, sob o título Performance Robótica: Aspectos Expressivos e Experimentaisem Arte e Tecnologia, (vide 
ZAMBONI, 2013). 
5 Ressaltamos aqui nosso agradecimento ao artista programador Marlus Araujo que emprestou sua impressora 
3D para as atividades do NANO por vários períodos o que foi muito importante nos processos produtivos do 
grupo. Em 2014 está sendo adquirida a impressora do laboratório com apoio de projeto financiado pelo CNPq. 
6 S.H.A.S.T. esta sendo desenvolvido com apoio da FAPERJ, edital APQ1 de apoio à pesquisa concedido em 
2013. 
7 TELEBIOSFERA esta sendo desenvolvido com apoio do CNPq, edital de apoio à pesquisa concedido em 2013. 
8 Proponentes e realizadores da oficina Alana Santos (PIBIAC), Eduardo Lechner (PIBIC), Filipi Dias(PIBIAC), 

Aroldo Neto (PIBIC), Leonardo Nunes Guimarães (PIBIC e Pedro Alvarez (PIBIAC). 
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