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OS OBJETOS INTERATIVOS ELETROSTÁTICOS DE SÉRVULO ESMERALDO: 
UMA CIÊNCIA DO PERCEBIDO 

 
 

Síria Mapurunga Bonfim – UFC 
 

 
RESUMO: O cearense Sérvulo Esmeraldo tem uma pesquisa artística marcada pela 
invenção de um universo geométrico, como podemos observar em suas gravuras, desenhos 
e esculturas. Entre as décadas de 60 e 70, no entanto, o artista transforma seu trabalho por 
meio da produção da série Excitáveis, obra que se potencializa e ganha vida - deixando de 
ser inerte - somente através do toque do participante. Com eles, Esmeraldo sai das formas 
abstratas que falam da estrutura das coisas e passa a colocar em evidência um fenômeno 
real, mas invisível: a eletricidade estática. Defende-se, nesse texto, que o artista, com os 
Excitáveis, funda uma nova perspectiva epistemológica em sua pesquisa, a partir da ênfase 
no observador como motor da obra. 

 
Palavras-chave: Interatividade, Aleatoriedade, Arte cinética.  

 

SOMMAIRE: L’artiste Sérvulo Esmeraldo a une recherche artistique marqué par l’invention 
d’un univers géométrique, comme on peut le voir dans ses gravures, dessins et sculptures. 
Mais, entre les années 60 et 70, l’artiste transforme son travail a travers de la production de 
la série Excitables, oeuvre qui prend vie seulement après l’action du participant. Ainsi, 
Esmeraldo change des formes abstraites qui traitent de la structure des choses pour mettre 
en évidence um phénomène réel, mais invisible: l’électricité statique. Avec cette série, on 
pense que l’artiste fonde une nouvelle perspective épistémologique dans sa recherche, em 
mettant l’accent sur l’observateur comme moteur de l’oeuvre. 

Mots-clés: Interactivité, Aléatoire, Art cinétique 

 

 

Os Excitáveis, como são chamados os objetos produzidos pelo cearense Sérvulo 

Esmeraldo entre o final da década de 60 e o final da década de 70, integram um 

importante momento na história da arte contemporânea marcado pela inclusão do 

espectador na obra1, o qual passa a ser inscrito não somente por meio de seu olhar, 

mas também por meio de seu corpo. Assim, deixa de ser simples espectador e 

passa a participador ativo no sentido de que “se vê induzido à manipulação e 

exploração do objeto artístico ou de seu espaço” (PLAZA, 1990, p.14). 

Os Bichos, de Lygia Clark, os ambientes penetráveis e os Parangolés, de Hélio 

Oiticica, são os mais emblemáticos exemplos brasileiros nesse sentido. No primeiro 
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caso, tratando-se de esculturas em alumínio dotadas de dobradiças, esses objetos 

são transformáveis pela manipulação feita pelo público. Com as obras de Oiticica, a 

participação se dá seja vivenciando um percurso, “onde não só o lado visual importa, 

mas também o táctil, corporal, e mais que aos sentidos, é dirigida a estrutura da 

obra para a criação de vivências subjetivas da cor” (ARQUIVO HO, p. 8), seja 

vestindo uma capa-estandarte-bandeira-tenda e desencobrindo, através da dança, 

sua multicolorida estrutura, em uma manifestação cultural coletiva. 

A originalidade desses trabalhos nasce de um empenho dos artistas para superar a 

separação entre arte e vida cada vez mais em evidência a partir dos anos 60, 

quando se passa a encarar a produção artística não mais como objetos ou produtos 

finalizados, mas como “acontecimentos que propõem outras relações com o público” 

(DUGUET, 2009, p. 50), colocando assim a percepção da obra e sua experiência 

pelo espectador como fatores determinantes. 

Se colocarmos a criação científica e artística lado a lado percebemos que essa 

inclusão do espectador na obra tem a ver com uma transformação dos próprios 

modelos de conhecimento sobre o mundo. Em A Criação Científica, Abraham Moles 

vai falar em um retorno do contato do cientista com o filósofo a partir da história 

recente da ciência, dividindo-a em três estágios: a ciência do certo, a ciência do 

provável e a ciência do percebido. 

No primeiro caso, um mundo exato cujos modelos são “a geometria, a mecânica e, 

em certa medida, o eletromagnetismo”; no segundo caso, a estatística e o aleatório 

como parte do mundo: “ela [a ciência do provável] coloca o princípio de leis 

diferentes segundo a escala dos fenômenos e de uma causalidade frouxa que se 

dilui pouco a pouco na incerteza à medida que descemos na escala dimensional”; e, 

no terceiro, um universo que inclui o homem nele, que “parte da hipótese de que ‘o 

mundo é minha representação (Schopenhauer)’” e de que “O homem é a medida de 

todas as coisas” (2010, p.6). 

Moles ressalta que  
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não foi a ciência sozinha que provocou essa mudança de ponto de 
vista – ainda, vaga, aliás – mas toda uma ambiência de ideias, de 
reflexões perspectivas que pertencem à época inteira e mais 
particularmente ao pensamento filosófico encarregado de exprimir 
essa época (idem, p. 7) 

 

Nesse sentido, poderíamos pensar que os Excitáveis se inserem nesse contexto de 

uma ciência do percebido, pois é a inclusão do participante na obra que possibilita 

seu funcionamento. 

 

1. Experiências cinéticas 

A  série Excitáveis consiste em caixas com tampas transparentes que contêm 

elementos leves no interior. A partir da fricção das mãos do observador sobre a 

superfície, esses elementos se movimentam aleatoriamente, tendo como 

motricidade cinética o fenômeno da eletricidade estática2. Podem ser de cores e 

materiais variados, como papel picado, por exemplo, desde que sejam “móveis, 

leves e maus condutores de eletricidade”.   

     

 

E6702 
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Esses objetos foram produzidos pelo artista durante parte do período em que viveu 

na França e marcam certa ruptura em sua produção, já que vinha se dedicando 

principalmente à gravura3. Em 1962, anos antes da criação do primeiro Excitável, 

Esmeraldo inicia suas primeiras experiências no âmbito da arte cinética, com a 

utilização de ímãs, motores elétricos e eletroímãs. É o caso de Escriba, caixa de 

madeira com ímãs que se movimentam a partir da ação de um motor. 

 

(...) Eu usava velhos mecanismos, eletroímãs de campainhas. Os 
badalos me serviam de martelo para impulsionar elementos móveis. 
O mercado para estes trabalhos era escasso. Tinha que recorrer à 
gravura para sobreviver, mas continuava trabalhando em projetos 
cinéticos (...) (ESMERALDO, 2011, p. 53). 

  

 Mas, é somente em 1967, que nasce o primeiro Excitável, inspirado no poema A 

Anunciação, de Vinícius de Moraes. Tal peça integrava a encomenda de um livro-

objeto contendo três poemas de autores diferentes para a I Exposição Internacional 

do Livro-Objeto, na galeria Claude Givaudan, em Nice. Constavam desse volume, 

além de A Anunciação, Automne Malade, de Guillaume Apollinaire, e um poema de 

Pablo Neruda o qual o artista não recorda mais o título. Cada um dos poemas-

objetos deveria ter um suporte específico.  

 

L’Automne Malade, de Guillaume Apollinaire, logo resolvi: os versos 
vinham dentro de tubos de vidro fechados com maçarico, dando aos 
versos a cor chamuscada do tom outonal. Para o poema de Pablo 
Neruda fiz um objeto que quando era aberto vibrava em diferentes 
tons, pela ação de cordas de violão. À parte, fiz um objeto com 
excertos de um outro poema de Neruda: um aquário com um 
peixinho vermelho. Este poema se referia a algo vermelho que 
circulava. O peixinho fazia o papel do poema que ficava imerso 
n’água. Para “Anunciação”, utilizei-me da magia da eletricidade 
estática, chegando assim aos ‘Excitáveis’”. (CATÁLOGO, 2008). 
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Primeiro Excitável 

 

Essa peça, em particular, além de cinética, tinha algo a mais. Introduzia, como já 

dito, um princípio físico novo em sua produção: o fenômeno da eletricidade estática. 

No objeto, os papéis picados cor carmesim da saia da moça transformavam-se no 

jasmim “esfolhado” pelo anjo no poema. “Se você passasse as mãos em cima, os 

papéis subiam e caiam em cima do poema. Fiquei muito ligado à história do poema, 

sem o significado”, explica o artista, em entrevista concedida a mim para o jornal 

Diário do Nordeste (MAPURUNGA, 2010). 

A partir de então, Esmeraldo ganha gosto na produção dos Excitáveis, que logo se 

tornaram objeto de interesse europeu. Em 1970, participa da coletiva La Peau du 

Lion, em Zurique, com um Excitável. Em 1971, é a vez da Galerie 32, em Lyon, 

abrigar a exposição Esmeraldo Excitables. No ano seguinte, Bruno Munari4 adquire 

uma de suas peças. Em 1974, integra a exposição L’idée et la matière, na Galeria 

Denise René5, também com os Excitáveis, ao lado de artistas como Albers, 
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Vasarely, Yvaral, Honeger, Le Parc, Soto, Morellet, Nemours e Tomasello (LOPES, 

2010, p. 36).  

Durante toda a produção da série, o artista fez uma anotação posterior à criação de 

cada objeto em um caderno de registro onde constam os materiais empregados, as 

dimensões e, algumas vezes, os desenhos desses objetos. Para a identificação da 

peça, a anotação seguia um modelo: Uma letra “E”, relativa a Excitável, seguida do 

ano e da ordem de criação, como no exemplo E7105: o quinto Excitável produzido 

em 1971. Esses símbolos também correspondiam ao título de cada uma das peças.  

  

 

Anotação no caderno de registro 

 

Em 1976, Esmeraldo publica Methode pratique et ilustrée pour construire un 

excitable, preécédée d’une notice sur l’electricité statique (Método prático e ilustrado 

para construir um excitável, precedido de uma anotação sobre eletricidade estática)6, 

onde explica como fazer um Excitável. O texto parece ser um anúncio do 
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encerramento da série, já que, nos próximos anos, quando o artista retorna a 

Fortaleza, deixa de produzi-los7. 

A publicação desse texto permite ao público experimentar os Excitáveis não 

somente num espaço institucionalizado, como um museu ou galeria, mas também 

através da fabricação do próprio múltiplo. Nesse sentido, poderíamos usar o termo 

cunhado por Moles e falar numa arte do percebido duas vezes: uma obra que se 

potencializa e ganha vida, deixando de ser inerte, somente através do toque de um 

participante e ainda que pode ser vivenciada de maneira muito particular como 

invenção, caso o participante deseje se tornar também criador de um Excitável. 

 

2. Dois modelos de ciência 

Pensar na trajetória artística de Sérvulo Esmeraldo é lembrar logo de cara de um 

universo geométrico, como podemos observar em suas gravuras, desenhos e 

esculturas. Quando nos deparamos com suas formas e sólidos geométricos é como 

se estivéssemos a observar a estrutura das coisas: de como se organizam, se 

constituem, suportam a gravidade e, ao mesmo tempo, desafiam-na (através das 

torções, das dobras, das inclinações que o artista introduz).   

Já com os Excitáveis, Esmeraldo parece sair dessas formas abstratas que 

“compõem” a estrutura das coisas e passa a colocar em evidência um fenômeno 

real, mas invisível: a eletricidade estática. Com esses objetos, quer ver a pura 

manifestação da energia das cargas elétricas, deixá-las livres para impulsionar o 

movimento próprio e não sugerido (como faz por meio das cores e formas de suas 

esculturas) dos elementos que os habitam. E coloca ainda nas mãos do participante 

– e não em seu olho – o poder de gerar essa dança contínua e instantânea8.  

Essa divisão da trajetória do artista em duas se deve a uma leitura possível de sua 

obra, pensada aqui por meio do atravessamento de dois modelos de ciência. 

Explorando conceitos matemáticos e formas geométricas, o artista se agarraria a um 

tipo de natureza explicada pela ciência moderna em que é possível vislumbrar um 
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razão, uma lei por trás das coisas. Podemos confirmar essa ideia através da 

seguinte afirmação de Esmeraldo em entrevista: 

 

Sempre me interessei pela estrutura das coisas. Eu simplifico: tiro o 
que não quero e deixo apenas aquilo que quero ver. Às vezes, é 
apenas o espaço vazio entre duas folhas ou a justaposição de 
formas vegetais. A natureza é cheia de geometria. Ali são logaritmos. 
Le Corbusier estudou muito isso. O logaritmo é uma relação entre 
duas escalas: uma escala aritmética e uma escala geométrica. Se 
você analisar as folhas, pode encontrar a razão... (LAGNADO, 2011, 
p. 211). 

 

Essa constatação do artista está ligada ao modelo de natureza proposto pelo 

astrônomo Galileu Galilei, que reduzindo o real ao geométrico, “formou a base a 

priori da ciência experimental moderna e tornou sua constituição possível” (Koyré, 

1991, p.196). De acordo com essa noção, a natureza “fala” em uma linguagem 

matemática, cabendo ao cientista dominar esse idioma para compreender seu 

interlocutor. Esse tipo de conhecimento, objetivo e racional, não poderia se confiar 

nas nossas experiências imediatas, pois a realidade da natureza, simples e regular, 

seria independente de seu observador: seguiria a uma lógica intrínseca.   

 Tratou-se de simplificar o mundo para que pudesse ser decifrado: a natureza seria 

esquadrinhada sendo examinada nela somente o que seria relevante para a 

observação. Assim como Esmeraldo, que elimina tudo o que é supérfluo em sua 

obra, o cientista moderno experimentaria a natureza de um ponto de vista ideal 

(muito embora suas “descobertas” ou “conclusões” fossem válidas como existências 

reais, antecipando inclusive eventos naturais futuros).  

Podemos dizer que Esmeraldo coloca em evidência os elementos que compõem as 

coisas, sua estrutura, e, nesse sentido, podemos arriscar, defende um dos ideais da 

ciência moderna: o de que a natureza, separada do observador, seria simples.   
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(...) o microscópio é simples, regido por leis matemáticas simples. O 
que significa que a função da ciência é a de ultrapassar as 
aparências complexas e reduzir (pelo menos de direito) a diversidade 
dos processos naturais a um conjunto de efeitos dessas leis. Esta 
concepção dos objetivos científicos é acompanhada por uma 
discriminação entre o que, na natureza, se supõe corresponder a 
uma realidade ‘objetiva’, e o que é considerado ilusório, ligado à 
nossa própria subjetividade. (PRIGOGINE; STENGERS, 1991, p.7). 

Em suas obras, imagina um espaço, que se apresenta como um problema 

matemático a ser resolvido, complexificando-o. Como sugerir movimento em um 

objeto estático? Como construir esculturas com formas inabituais, desafiando a 

gravidade? O Monumento ao Saneamento Básico de Fortaleza (1977) é certamente 

uma das obras mais emblemáticas nesse sentido. Formado por dois tubulões de 

tamanhos assimétricos, utilizados no sistema de esgoto, a peça equilibra-se por 

conta do ponto de apoio onde está fixada.  

O artista somente pode pensar em subverter essa natureza da matéria porque é 

uma natureza ordenada e estável, que pode fornecer leis para a previsão de 

acontecimentos futuros. “A verdade é que a ordem e a estabilidade do mundo são a 

pré-condição da transformação tecnológica do real”. (SANTOS, 2008, p. 31). Então, 

essa natureza proposta pela ciência moderna serve muito bem para o tipo de 

conhecimento que Esmeraldo propõe: de transformá-la para melhor lhe servir. 

Já com os Excitáveis, Sérvulo Esmeraldo insere a aleatoriedade e a complexidade 

em seus objetos, características de uma natureza proposta pela ciência 

contemporânea. Povoa suas caixas da mesma substância de que é feita a vida: do 

inusitado, da surpresa, da possibilidade, geradas pelas mãos do participante, que 

toca para perceber, conhecer. 

Quando Sérvulo Esmeraldo convida o observador a se tornar participante no jogo 

dos Excitáveis, ativando um movimento, o artista também está aí ativando um 

pensamento pela via sensória, algo inconcluso, indefinido, que diz da própria 

natureza do Excitável, ligada à natureza da matéria: “fervilhante de vida” 9. 

Um Excitável revira a natureza da ciência moderna, porque não pode existir 

independente do sujeito. Ele precisa do toque para ser conhecido. Não existe como 
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uma realidade independente, tal como ela é – embora se refira a um fenômeno físico 

que ocorre também no exterior desses objetos.  

Sérvulo Esmeraldo, criando os Excitáveis, fez o que Gonçalo M. Tavares chamou de 

metodologia da mão esquerda (2011, p. 127). Entrou num universo desconhecido 

ou, digamos, inaugurou um universo novo para si mesmo: o da arte cinética. E talvez 

porque ainda não tivesse se acostumado a produzir com essa mão, tenha 

conseguido criar de uma maneira nova. 

3. Um novo paradigma de conhecimento 

A informação estética de um Excitável é a própria combinação de possibilidades. 

Não se trata de elementos diferentes que encaixados, vez por outra, trariam alguma 

figura, imagem ou palavra específica. É como uma poesia concreta, mas cujo 

formato adequado é a falta de um formato: não traz palavras, nem mensagens 

explícitas, é puro movimento. Seus elementos, na maioria das vezes todos iguais, 

constituem uma espécie de alfabeto, tendo uma única letra como símbolo. O que 

disso resultaria? Certamente um alfabeto alinhado e estático não é o mesmo que um 

alfabeto embaralhado e em movimento. E o mais impressionante disso é que 

elementos iguais possam vir a formar uma configuração nova, apenas por meio de 

uma agitação.  

Se isso é possível dentro dos limites de um objeto, o que dizer do universo ao redor? 

Primeiro, pensemos na constituição da matéria, pensemos nas condições 

ambientais que geraram a vida. Depois, pensemos na variedade de coisas e seres 

vivos originados por essas partes, todas iguais, combinadas ao sabor do acaso. É 

desse mistério que nos falam os Excitáveis: um todo não é a soma de suas partes, 

mas um arranjo específico dessas partes. Nesse caso, um universo que surge pela 

ação do participante. 

A leveza, de que fala Ítalo Calvino Em Seis Propostas para o Próximo Milênio, “é um 

modo de ver o mundo fundamentado na filosofia e na ciência” (CALVINO, 1990, p. 

22). O escritor percorre o pensamento do poeta Lucrécio, que, no intuito de 

“escrever o poema da matéria”, avisa-nos que ela é composta por “corpúsculos 
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invisíveis” inalteráveis (Idem, p.20). Já para Ovídio, tudo é formado por “qualidades, 

atributos e formas”, “mas não passam de simples e tênues envoltórios de uma 

substância comum que – se uma profunda paixão a agita – pode transformar-se em 

algo totalmente diferente”. (Idem, p. 21)  

Pensamos nos Excitáveis, em seus elementos leves: papeis picados ou fios de lã, 

por exemplo, e na agitação que cada fricção gera. 

Durante muito tempo, procurou-se por uma substância que formaria toda a matéria. 

Hoje os físicos falam em quarks, sabendo que são uma das menores porções da 

matéria já descoberta. Mas reconhecem que quanto mais fragmentam essa matéria, 

mais ela se dispersa, mais vai se tornando energia, como se a busca pelo 

conhecimento cada vez mais nos afastasse desse mesmo conhecimento. 

O espaço fechado de um Excitável é um recorte macroscópico do mundo. Não é tão 

grande, como o universo infinito, nem tão pequeno, quanto os quarks. Tem o 

tamanho ideal para que possamos reconhecer nele as partes pelas quais é formado. 

É um objeto inscrito na relatividade, um objeto do conhecimento possível. 

 

 

NOTAS 

                                                           
1Há, segundo Julio Plaza, uma linha de percurso da inclusão do espectador na obra de arte, constituída por 1) 
“participação passiva (contemplação, percepção, imaginação, evocação etc.)”; 2) “participação ativa (exploração, 
manipulação do objeto artístico, intervenção, modificação da obra pelo espectador)”; 3) participação perceptiva 
(arte cinética) e 4) interatividade (“como relação recíproca entre o usuário e um sistema inteligente”) (1990, p. 
10). 
2 Os Excitáveis funcionam por meio da eletricidade estática, fenômeno gerado por um desbalanceamento dos 
elétrons na superfície de um material depois do contato com outro material. É uma força invisível que, em muitos 
casos, pode estar abaixo da sensibilidade humana. Somente em certas situações podemos sentir mais 
fortemente essa reação. Diz-se que está errado utilizar tal termo naqueles casos em que há movimento gerado 
por fricção, preferindo-se a expressão “eletricidade gerada por fricção”. Porém, adotaremos aqui o termo 
“eletricidade estática”, adotada por Sérvulo Esmeraldo e admitida no uso corrente. 
3 É graças ao interesse pela gravura que Sérvulo vai à França, em 1957, estudar na École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts, em Paris, com Bolsa de Estudos do governo francês. Lá, estuda por um semestre litogravura, 
com Marcel Joudon, e gravura em metal, durante dois anos, com Johnny Friedlaender. Na Biblioteca Nacional, 
vai uma vez por semana para estudar a gravura de Albrecht Dürer, com carta de recomendação da Embaixada 
do Brasil. 
4 Artista italiano que criou objetos curiosos, como sua Useless Machine, na década de 30, na mesma época em 
que Alexander Calder criou seus móbiles.  
5 Essa galeria abrigou, em 1955, a exposição Le Mouvement, considerada um marco na incorporação da 

categoria Arte Cinética ao vocabulário artístico. 
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6 Esse texto encontra-se no Catálogo Sérvulo Esmeraldo Les Excitables, produzido pela Maison Européenne de 
La Photographie, em 2010, na ocasião da individual do artista. O método foi publicado pela primeira vez em 
1976, editado por Guy Schraenen, Volume 8, ColleXtion, em 1976, em Anvers, Bélgica. 
7 O principal motivo para o abandono dessa produção, dirá o artista, é a umidade de Fortaleza, que impede o 
funcionamento dos Excitáveis. Sérvulo Esmeraldo produziu ainda alguns Excitáveis após seu retorno ao Ceará, 
como para a mostra O(s) cinetico(s), no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, em 2007. 
8 Em ambientes muito secos, no entanto, um fenômeno “involuntário” pode acontecer. A simples presença de 
alguém na sala onde o objeto fica exposto pode ocasionar o movimento de elementos no interior dos Excitáveis. 
9 O artista assina texto, datado de 1970, em que diz: “Apparemment statiques, ces tableaux sont, comme tout 
dans la nature, grouillants de vie (...) On s’approche, on touche, les éléments se hérissent, on sent la présence 

du fluide”.   
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