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CONFLUÊNCIAS CRIATIVAS EM MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS: 
ALTERIDADES EM FLUXO COOPERATIVO  

 
 

Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi – CAL/UFSM 

 
 
RESUMO: O texto busca relacionar as condições e possibilidades perante as quais advêm 
fluxos facultativos entre distintas alteridades, os quais podem ser geradores de interconexão 
entre campos, que se dá em protocooperação. Embora constituídos, ordinariamente, a partir 
de relações interespecíficas, os organismos envolvidos alcançam estados férteis verificados 
em suas produções e produtos. Para tal, aborda-se o tema inventariando manifestações 
artísticas atuais e/ou vinculadas ao campo do design com foco nas possíveis simbioses e 
suas confluências criativas, nas quais atitudes e processos se misturam em efeitos 
propostos por seus cursos e combinatórias. 
 
Palavras-chave: artes visuais, design, manifestações artísticas, hibridismo.  

 
 
ABSTRACT: The text seeks to relate the conditions and possibilities which come before the 
optional flows between distinct alterities, which may be generating interconnection between 
fields that occur in protocooperation. Although consisting ordinarily from interspecific 
relationships, organisms involved reach fertile states checked in their productions and 
products. To this end, it approaches the subject inventorying current or linked to the field of 
design with a focus on artistic expression possible symbioses and their creative confluences, 
in which attitudes and processes are mixed in effects offered by their courses and 
combinations.  
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Apontamentos introdutórios: dinâmicas e fluxos cooperativos  

Organismos artísticos têm em suas peles espaços de interconexão e permuta com o 

meio, considerando as trocas necessárias a fim de dar suporte a sua existência e 

garantir sua permanência. Nesta relação simbiótica, as partes envolvidas se 

beneficiam atuando cooperativamente (protocooperação). Deste modo, expandem-

se e mantém sua atividade vital a partir de uma dinâmica que estabelece 

continuamente o equilíbrio.  

A partir das rupturas sofridas no campo da arte, pela ação profícua e singular das 

vanguardas históricas, em face de um contexto de mudanças generalizadas do 

pensamento e concepções estéticas, a fluidez e o interfaceamento de campos se 

tornam presentes. Na concepção de Deleuze e Guattari (1992, apud BASBAUM, 
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2007, p. 18) “um pensamento como heterogênese (...)”, entrelaçado, “sem síntese 

nem identificação”, para o qual o autor ratifica a ideia de um objeto resultante 

multifacetado e complexo, desvinculado de qualquer aprisionamento neste ou 

naquele campo, potencialmente revelado “segundo o ponto de vista sob o qual é 

abordado”. É nesta perspectiva de transitividade entre partes e organismos que se 

pontuam muitas produções atuais. 

A ideia de hibridação entre campos já tem sido debatida ao longo do tempo e vem 

se constituindo como conceito cada vez mais analisado a partir de inúmeros estudos 

de pesquisadores e teóricos em distintas áreas. Isso ocorre tendo em vista a 

multiplicidade, o pluralismo, as contaminações e mestiçagens de todo tipo, 

características do contexto contemporâneo, considerando as circularidades e trocas 

culturais que geram hibridismos (CANCLINI, 1998; BURKE, 2008) e as 

transformações decorrentes disto, expressas, em sua visualidade. Do latim hybrĭda, 

o termo hibridismo/híbrido pode encerrar a ideia da formação de um objeto ou 

proposta a partir de elementos distintos, explicitando o fato de muitas fronteiras e 

divisões ficarem mais no campo teórico (consolidação de uma área de 

conhecimento) do que nas práticas de cada atividade.  

No entanto, muitas vezes, os cruzamentos são circunstanciais e não geram 

dependências entre organismos envolvidos, tendo em vista que a relação é 

harmônica e interespecífica, produzindo-se em fluxos facultativos, que implicam em 

benefícios para todos. Neste processo, as dinâmicas de trocas enriquecem a 

produção resultante, ampliando o escopo inicial. 

Nota-se, neste sentido, um estreitamento entre as áreas consideradas, arte e 

design, que vai se tornando mais presente face às posturas hoje assumidas na 

criação, na produção e/ou nas perspectivas de uso de materiais e processos para a 

constituição destas novas superfícies.   

Inclinações relacionais: coabitação interdisciplinar e combinatória 

A adaptabilidade ocasionada no contexto da inter-relação entre áreas evidencia a 

possibilidade de entrecruzamentos de todo tipo. Considerando, neste caso, os 

distintos campos do conhecimento, em convivência e coabitação com a área 
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artística, percebem-se aspectos de um encontro fecundo e produtivo, que podem 

gerar produtos singulares, inusitados, advindos da combinação de soluções 

afloradas na própria relação.  

Sob esta ótica, abordando a questão da interdisciplinaridade, Guattari (1992) lembra 

que para que ela verdadeira, ela deve se hibridizar, favorecendo as transgressões e 

apropriações de fronteiras, de mecanismos e conhecimentos inerentes. Destaca a 

ideia de totalidade não unificada, composta de singularidades individuais, que 

estabelecem entre si conexões, agenciamentos, relações recíprocas. Igualmente, 

Latour (1994) lembra que a rede é uma forma de se pensar os híbridos, surgidos a 

partir destas relações. 

Denis (2012), por sua vez, recorda que artistas, arquitetos, entre outros atores 

sociais, estiveram historicamente engajados na qualificação da produção industrial 

emergente com o início e estabelecimento de todo tipo de fábricas, influenciando de 

forma significativa até mesmo a formação do campo profissional. O autor ressalta, 

assim, a importância de um pensamento sistêmico na abordagem dos desafios de 

um mundo complexo; isso vindo acompanhado de uma inventividade de linguagem, 

que traz, no diálogo com a arte, formas de acesso à criatividade e inovação. 

Por outro lado, de uma forma mais ampliada, há que considerar as imagens como 

superfícies significativas que pretendem representar algo (FLUSSER, 2009). 

Tornam-se, assim, campo de ação e potência para novas produções, embora seus 

produtos possam constituir-se de forma dual/ambígua, estando abertos a todo tipo 

de condição e desdobramento. Afora a iminência de gerar uma sociedade 

reconfigurada (como um alerta de ameaça negativa), as imagens técnicas, como 

produtos indiretos de textos, segundo Flusser, configuram um universo próprio de 

experimentação. 

Neste âmbito, aborda-se o tema com o foco da alteridade na produção destas 

confluências criativas, percebendo a estratégia de ações conjuntas como 

constituintes desta protocooperação, sejam elas geradas por designers ou por 

artistas, nas quais atitudes e processos se misturam em efeitos propostos por seus 

fluxos e combinatórias. 
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Alteridades em equilíbrio: manifestações em confluência criativa 

Arte e design podem convergir na apresentação de suas manifestações. Do ponto 

de vista do artístico como um ecossistema, a busca do equilíbrio é uma constante na 

relação enfrentada na alteridade. O impulso adaptativo igualmente pode produzir 

confrontações ricas de possibilidades. 

Algumas manifestações artísticas recentes têm experimentado tais assertivas. 

Vários exemplos de interlocução positiva podem ser verificados no contexto nacional 

e internacional. O diálogo ocorre por contingência da proposta ou por uma 

inquietação de seu(s) autor(es), porém as derivações daí decorrentes aludem a uma 

nova significação. Nesta esfera situa-se a presente abordagem ao inventariar 

produções de artistas ou designers, observando as interferências entre as áreas.  

O primeiro exemplo, internacional, é o artista americano Mark Napier. Tendo uma 

formação somente iniciada em engenharia e sendo formado em pintura, Napier 

desenvolve suas produções atuais em arte digital, apoiado totalmente na 

programação de computadores (TRIBE; JANA, 2006). Com base nos conceitos de 

arte colaborativa e interativa, suas produções são sempre focadas na possibilidade 

de variabilidade das imagens, que se atualizam e evoluem de acordo com as 

intervenções dos usuários. O artista, que tem trabalhos expostos em diversas 

galerias e museus do mundo, iniciou sua trajetória profissional como desenvolvedor 

de sistemas de bancos de dados e websites, até transitar totalmente para o trabalho 

com softwares em arte digital.  

Para ilustrar, a obra Shredder 1.0, na qual texto e imagens conduzem a 

composições abstratas, apresenta a ideia de uma página desconstruída. Conforme 

Tribe e Java (2006, p. 70), a obra apresenta-se como “una pátina cuidadosamente 

diseñada, una fachada que oculta la maraña de programación empleada em su 

creación”. Porém, nesta proposta, resultante de um script especialmente 

desenvolvido e aplicado, as interfaces evidenciam a consciência cromática e formal 

do artista aludindo à plasticidade da pintura. A obra digital é, contudo, centrada na 

interatividade e generatividade. Sua proximidade com uma página da Web permite 

que os espectadores atuem ativamente, sendo parte integrante de seu design.  
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Na mesma linha, Waiting Room, de 2002, constitui uma pintura em movimento, para 

a qual o artista estabelece 50 ações de propriedade para quem adquire o CD-ROM, 

a que, se conectado à Internet, permite visualizar qualquer alteração feita por outro 

colecionador (TRIBE; JAVA, 2006). Napier trabalha assim em uma perspectiva de 

produção aberta e desmistificada. Além de questionar o conceito de autoria com as 

produções colaborativas e interativas, o artista faz questão de disponibilizar e 

compartilhar seus códigos de softwares, esperando que a aproximação com o 

usuário e o desenvolvimento desta arte seja crescente. 

 

 

Figura 1 – Interface do Software de Mark Napier para Shredder 1.0, 1998. 

Fonte: http://www.potatoland.org/shredder/shredder.htm 
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Figura 2 - Shredder 1.0 (detalhe), de Mark Napier, 1998. HTML, Java, Perl. 

Fonte - TRIBE, JAVA, 2006. 

 

Figura 3 – Waiting room (instalattion), de Mark Napier, 2002, Java, CD-ROM. 

Fonte – http://www.arteymultimedia.com 

Em outra direção, incluindo o ponto de vista de seleção de meios e procedimentos 

(low-tech), Mônica Nador, artista paulista, também pintora, desenhista, gravadora, 

formada em artes em São Paulo, buscando significar de forma diferenciada sua 

atuação artística, funda uma ONG em 2004, o Jardim Miriam Arte Clube. Através 

desta propõe uma ação em conjunta com as comunidades, onde a autoria é coletiva 

e os trabalhos inseridos no meio urbano, principalmente. Como ela própria 

menciona, muda-se para a periferia para formar vínculos e oferece oficinas voltadas 

aos moradores do bairro, focando-se em construir e gerir um espaço cultural para a 

comunidade.  

Como exemplo, o projeto Paredes Pintadas, em conjunto com os moradores da Vila 

Rhodia, em São José dos Campos, São Paulo, que consistiu na criação de 

desenhos em máscaras de acetato (estêncil) transferidos por pintura às paredes das 

casas do bairro. Essa ação, mais tarde, embasa seus estudos de mestrado, 

resultando na dissertação “Paredes Pinturas”, sob orientação de Regina Silveira. 

Após tais experiências, a artista deixa substancialmente a produção de trabalhos de 

arte tradicionais, centrando-se em pinturas murais, em fachadas de residências, 
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trabalho feito em conjunto com moradores de comunidades carentes. Explorando 

motivos decorativos, consegue obter a motivação e parceria da população, que 

integra os projetos de sua ONG. 

 

 

Figura 3 - Cabeças de Negros, 2012, de Mônica Nador. Museu Lasar Segal, SP.  

Fonte -  http://www.museusegall.org.br/mlsItem.asp?sSume=21&sItem=404 

 

 

Figura 4 – Atelier Paredes Pinturas com Mônica Nador 

Fonte - https://www.facebook.com/monica.nador/photos 
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Transitando no campo da produção imagética, as manifestações artísticas aqui 

inventariadas para exemplificar as possibilidades de confluências criativas, 

apresentam a postura dos diferentes artistas/criadores no trânsito entre os domínios 

envolvidos. Geram, ambos, superfícies em meios diferenciados, conduzindo também 

propostas de produções colaborativas, em autorias compartilhadas e/ou interativas/ 

participativas, e sempre potencialmente mutáveis, resignificando o contexto em que 

se inserem. 

Considerações finais 

As possibilidades presentes nos processos e produtivos contemporâneos, face às 

relações de cada campo com as tecnologias disponíveis, além da crescente 

capacidade criativa de designers/artistas, fazem notar a exploração e combinação 

de tais meios, gerando alternativas versáteis e únicas, onde o hibridismo pode ser 

uma constante em muitos aspectos.  

Com um olhar mais particularizado sobre produções contemporâneas em design e 

arte, é possível observar aspectos singulares na geração de resultados e 

manifestações, identificando intersecções e potências dialógicas a partir de uma 

hibridação positiva.  

As relações de cooperação põem em confronto especificidades que, se 

consideradas em seu potencial de troca, apontam para uma vinculação fecunda das 

alteridades envolvidas, mesmo considerando ambiguidades propositivas, seja por 

sua finalidade, funcionalidade ou disponibilização e apresentação como 

manifestação artística do ponto de vista expositivo.  

 

REFERÊNCIAS 
 
BASBAUM, R. Além da pureza visual. Porto Alegre: ZouK, 2007.  
 
BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Unisinos, 2008. 
 
CANCLINI, N. G. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São 
Paulo: Edusp, 1998. 
 
DENIS, R. C. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
 



 
 

1301 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

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

 

GUATARRI, F. Fundamentos ético-politicos da interdisciplinaridade. Tempo Brasileiro. 
Rio de Janeiro, 1992. 
 
LATOUR, B. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1994. 
 
FLUSSER, V. Filosofia da Caixa Preta: Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio 
de Janeiro: Sinergia, 2009. 
 
 
 
Reinilda de Fátima Berguenmayer Minuzzi 
Formação em Artes Visuais e Design. Doutorado Engenharia Produção/Gestão do Design, 
UFSC. Docente no Departamento de Artes Visuais/UFSM, com atuação no 
PPGART/Mestrado Artes Visuais/UFSM. Líder do Grupo de Pesquisa Arte Design/CNPq-
UFSM. Coordenadora da Especialização Design de Superfície/UFSM. Membro Núcleo de 
Produtores Visuais de Santa Maria, RS. Associada ANPAP. 
 
. 

 

 


