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RESUMO 
O presente artigo trata das poéticas artísticas de Transhabitat que propõe modos 
comunicativos e interativos de habitar, no contexto da Arte e Tecnologia. Com a realização 
de instalações interativas que se constituem em ambientes transorgânicos, problematizamos 
os conceitos: cíbrido, transorgânico e topologia. Em tais ambientes, as informações fluem 
em topologias de redes híbridas entre espaço físico e ciberespaço, em hipersuperfícies 
comunicativas. Assim, surge um habitar transorgânico, interativo, por meio de tecnologias de 
comunicação e criação em arte. Neste ambiente autopoiético, o espaço é associado ao 
interator, conectado em redes de informações cíbridas de num espaço de topologias 
sobrepostas e atravessáveis. Estas topologias em diagramas processuais, imagens e 
instalações interativas que interconectam ambientes físicos da cibercidade.   
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ABSTRACT 
This article shows the artistic poetic of the Transhabitat that proposes communicative modes 
and interactive inhabit, in the context of Art and Technology. With the realization of 
interactive installations that constitute transorgânicos environments, we problematize the 
concepts: cybrid, transorgânico and topology. In such environments, the information flow in 
topologies of hybrid networks between physical space and cyberspace, in communicative 
hypersurfaces. Thus, there is a live transorgânico, interactive, through communication 
technologies and creating art. In this autopoietic environment, space is associated with the 
interactors, connected to information networks within an area of overlapping topologies and 
traversable. These topologies procedural diagrams, images and interactive installations that 
interconnect physical environments of the cybercity. 
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A ideia poética de Transhabitat1 visa novas relações comunicativas entre indivíduo, 

mídia e meio através da criação de instalações interativas com informações em 

fluxo, que modificam as relações espaço-temporais entre ciberespaço e ambientes 

habitados das cidades. Em Transhabitat, o prefixo trans aponta movimento e 

transformação de um padrão – ou local – para outro. Já o termo habitat significa a 

associação de um ambiente com os fatores que compõem este meio habitável. 

Concebe-se uma relação comunicativa entre indivíduo e ambiente, transformando a 

percepção do meio de um sistema, através de interações que modificam as relações 

espaço temporais deste habitat. Sendo assim, fluxos recíprocos entre indivíduos e 

ambientes fazem surgir um espaço informacional, sem distinção de dentro e fora, 

material e imaterial, mas habitável eventualmente por intermédio de tecnologias 

comunicacionais.  

Essa poética integra conhecimentos específicos e transdisciplinares, numa pesquisa 

em arte e tecnologia, em uma metodologia transdisciplinar sincrética entre arte, 

ciência e tecnologia. É nesse campo, de conceitos transpassados, com 

deslocamentos e definições em construção, que se estabelece esta poética, 

ocasionando operações tecnológicas híbridas e complexas, uma vez que a 

tecnologia altera os processos poéticos, constituindo um novo caminho.  

Ambientes transorgânicos 

No contexto desta pesquisa poética, esse transhabitat é composto de ambientes 

cíbridos resultantes da hibridação de espaço físico e ciberespaço, da fusão de 

atualidade e virtualidade, que propicia um ambiente transorgânico. Desse modo, na 

observação de ambientes habitáveis, incluem-se os presenciáveis de modo 

incorporal, por relações cíbridas e processos de ativação de topologias por dados, 

parâmetros e informações. Assim, propõe-se um trânsito entre topologias antes 

distantes ou distintas, alterando os modos de habitar, resultando novas relações 

comunicativas com os ambientes.  

O termo transorgânico foi adotado por Massimo Di Felice no livro “Paisagens Pós-

urbanas e a formas comunicativas de habitar”, sendo, nesse contexto, inspiração 

para se pesar a relação com os ambientes habitáveis. Assim, Di Felice aborda que 

esta “forma transorgânica do habitar apresenta-se como um habitar feito de fluxos 
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comunicativos e de interações em rede entre sujeitos-tecnologias informativas e 

ambiente” (DI FELICE, 2009 p. 262). 

Nesse contexto, o ciberespaço é ativo na geração e transmutação dos ambientes de 

espacialidade física, englobando sistemas híbridos de meios que se interconectam e 

se associam, pois a digitalização vai além do ciberespaço, transformando as 

configurações espaciais dos ambientes através da interatividade das tecnologias da 

informação, comunicação e criação. As comunidades virtuais mudaram a ideia de 

cidades, consolidando megacidades de comunicação sem fronteiras, propondo a 

visualização e interação com as diversas camadas que compõem esse urbanismo 

transorgânico, mutante e autopoiético.  

Com as tecnologias móveis e as reconfigurações do espaço digital mundial, criam-se 

novas possibilidades de relacionamentos e significados para as cidades 

contemporâneas. O ciberespaço “trata-se de afirmar a potência desterritorializante, 

mas também reterritorializante, das tecnologias da cibercultura” (LEMOS, 2006, p. 15).  

O espaço, como uma rede, é pulsante. É aquilo que se forma se 
deforma aqui e acolá pela dinâmica das relações sempre localizadas 
e articuladas. Tudo está localizado e os lugares são redes de atores 
que conectam sempre outros lugares e temporalidades. Cria-se, 
nessa dinâmica, espacialização, espaço como rede, ou a rede que é 
o espaço dessa articulação e um tempo da simultaneidade. (LEMOS, 
2013, p.180)  

Esta visualização das diversas camadas de mapeamentos coletivos do espaço 

urbano, propõe uma construção híbrida dos ambientes das cibercidades. Em uma 

realidade cíbrida, constituindo um meio onde várias tecnologias se combinam, 

compondo um ambiente transorgânico. Essa cibridação do espaço da cidade 

contemporânea permite ao habitante um maior acesso a informações online, que 

passa a estar disponível em quase todos os lugares, possibilitando a reestruturação 

dos ambientes. Com o avanço das tecnologias de conectividade em direção à 

mobilidade, criou-se um meio onde as conexões podem ser constantes e o 

ciberespaço assume uma relação cada vez mais simbiótica com o espaço 

geográfico. 

Essa transformação transmidiática é abordada por Roy Ascott (2002), ao expor que 

essas mudanças geram uma ciberpercepção, onde nossa noção espaço temporal se 
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altera, ao acessarmos informações, sem definir os limites de cada meio, pois se 

hibridizam em ambientes cíbridos. Ascott aborda que é através da ciberpercepção 

que podemos observar os processos de emergência da natureza, o fluxo midiático, 

as forças e campos invisíveis de nossas muitas realidades. “A ciberpercepção 

envolve a tecnologia transpessoal, a tecnologia de comunicação, da participação e 

da colaboração, a tecnologia que nos permite transformar nossos self” (ASCOTT, 

2002, p.32). 

Logo, as cibercidades suportam a reconfiguração dos lugares, pois os ambientes 

estão se transformando em meios tecnológicos, emergindo de interações recíprocas 

com o ciberespaço. Os modos de comunicação geram novas relações espaciais, em 

originais organizações do espaço-tempo, mostrando a necessidade de criação de 

lugares que permitam a comunicação entre indivíduos, tecnologias e meio ambiente. 

Topologias transorgânicas 

Abordamos o conceito de topologia como elemento de conexão e estrutura dinâmica 

do espaço e dos ambientes transorgânicos que habitamos. Essas características 

topológicas são presenciadas nos ambientes cíbridos, das cibercidades em 

transarquiteturas, que propiciam um habitat transorgânico, comunicativo, 

autopoiético, hiperorgânico e atópico. 

No século XX, o termo Analysis Situ é substituído por Topologia, superando o ponto 

de vista projetivo, centralizado no sujeito. Desse modo, a topologia aparece como o 

exercício de uma geometria do acontecimento de uma geometria viva, que deixou 

para trás o sistema projetivo. Esse modelo renascentista é repensado por artistas e 

cientistas pela geometria não-euclidiana.  Questionando a maneira tradicional de ver 

o mundo e os limites da obra de arte, ampliando a natureza do suporte manipulado e 

abrindo possibilidades para as instalações ocuparem o espaço. Nesse contexto, a 

instalação é composta de elementos dispostos em um ambiente numa relação 

efêmera, que envolve o observador, propondo sensações de imersão e interação 

que se realizam em um evento.  

Neste contexto, Vidler (2000) expõe que o diagrama é mediador entre o espaço 

(visível) e a linguagem (invisível), regendo as relações entre forma/matéria e funções 

não formalizadas. Assim, o diagrama formal funciona como uma abstração espaço-
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temporal, bem como nos diagramas utópicos do processo de design, onde inclui 

colagens de novas propostas sobrepostas ao existente, envolvendo disposições do 

futuro que estão entre abstrato e figurativo. Os diagramas de processo são 

portadores de formações potencias arquitetônicas, no momento em que os 

arquitetos passam a trabalhar incorporando a investigação do movimento, através 

de uma generatividade transorgânica, como representação do processo.  

O diagrama processual auxiliou arquitetos e artistas a visualizarem a geração de 

formas e a mutação de geometrias complexas, através do uso das tecnologias 

digitais, em esboços, esquemas e ferramentas de representação visual de 

informações, funcionando não só como uma ferramenta descritiva, mas geradora de 

processo criativo. Para isso, deve se agenciar: “estar no meio, sobre a linha de 

encontro de um mundo interior e de um mundo exterior” (DELEUZE e PARNET, 

1998, p. 66).  Este diagrama é o próprio ato, seu funcionamento, como matéria não 

formada, que agencia e concentra as relações entre autor, modelo e o contexto que 

existe entre estes. O ato, visto de modo esquemático, envolve a representação do 

processo criativo, como por exemplo no processo de projeto arquitetônico, onde os 

diagramas trazem informações de possíveis relações tectônicas de unidades 

espaciais, sugestões de novos modos possíveis e justaposição do novo com o já 

existente.  

Deste modo, o Transhabitat é configurado por hipersuperfícies de ambientes 
hipermídiados, percebidos nas expansões topológicas, que exigem a desconstrução 

do espaço euclidiano, com a presença da topologia em arte e tecnologia. Logo, a 

multiplicidade e segmentaridade são presentes no diagrama processual de 

espacialidade cíbrida, representado em modelos, como no grafo topológico. 

Essas topologias transorgânicas são produzidas através da interação e interconexão 

de sistemas complexos dinâmicos, pelos fluxos informativos entre parâmetros de 

ordem e desordem, numa generatividade transorgânica, em processos de 

morfogênese. As topologias transorgânicas são acessadas por intermédio das 

mídias, que expandem a espacialidade dos ambientes fisicos e arquitetônicos. 

Esses habitats baseiam-se nas hipersuperfícies de espacialidade cíbridas, sem 

limitação de dentro e fora, entendendo a topologia como um sistema representativo 

do espaço, dos ambientes habitáveis e seus inúmeros sistemas micro e macro. 
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Estes fenômenos são percebidos como sistemas em processo de mutação. Os 

sistemas complexos adotam a ordem e desordem de organização, servindo de 

contexto para uma generatividade transorgânica.  

O pensamento de Sistema, proposto por Niklas Luhmann (1971 a 1997) recorre a 

autopoiese e as teorias da cibernética de segunda ordem. Assim, segundo Brier 

(2003), para uma análise mais abrangente dos sistemas observados é necessário 

estudar a auto-organização dos sistemas complexos. Estas topologias 

transorgânicas são observados em eventos. Percebidos através das alterações e 

inter-relações de fenômenos, em uma análise dos processos de mudança ao longo 

do tempo, não limitadas a frames estáticos de momentos distintos, interativos entre 

sistemas complexos. Visíveis em padrões de comportamentos e estruturas de 

conexões entre seus componentes que mudam ao longo do tempo. 

O termo complexidade, originado do latim “complexus”, significa algo que é tramado 

em conjunto. Para a filosofia, a complexidade pensa o mundo fruto de interações, 

processos e conexões indissociáveis, não compreendidos de maneira isolada. Por 

ser de abrangência transdisciplinar, não há definição fechada de suas aplicações. 

Assim, a auto-organização, autopoiese e expansão por fluxos informacionais, são 

capacidades que um sistema complexo tem de formar-se, através da conectividade 

e diversidade de fluxos emergentes, que dilui os paradoxos e potencializa 

desdobramentos rizomáticos.  

Um sistema complexo é composto de parâmetros dinâmicos, formados por muitos 

componentes que interagem, constituindo uma organização inédita do sistema em 

sua totalidade. Pois, um simples fator pode desequilibrar sua estabilidade a qualquer 

momento, assim, novos padrões emergem de outros num fluxo de causalidades. 

A generatividade transorgânica explora os padrões em processos com algum grau 

de autônomia. Referindo-se a prática que o artista opta, com regras que contribuam 

para o processo de geração de modelos diversificados. Deste modo, a informação 

do processo generativo pode ser reciclada e reproduzida, em diagramas que 

exploram a idéia de recombinação e recontextualização aberta. Em processos que 

visam quebrar leis pré-estabelecidas que conduzem a auto-organização do sistema. 
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Visando a geração de sistemas e modelos que não se limitem à estabilidade e 

equilíbrio.  

Para Claudia Giannetti (2006), o processo generativo surge na concepção de 

múltiplas alternativas que visam à otimização ou à variedade de um sistema. Em 

outras situações, o modelo pode ser a acumulação de gerações de diversas opções 

dentro de uma ou diversas linguagens. Estes processos generativos exploram novos 

códigos de linguagem como meio de comunicação e busca do heterogêneo. Esta 

generatividade é visualizável com a geração de topologias fractais em 3D (com o 

software Mandelbulb3D) para a criação de imagens e animações a partir da 

alteração de parâmetros.  

Compondo assim, as imagens da instalação interativa Transcave onde o orgânico é 

percebido na transição e interação dos dados digitais, que geram das composições 

espaciais complexas. A percepção na arte generativa constitui uma zona de criação 

e inovação dos modelos existentes de percepção e de práticas de ação. A arte e 

seus processos autogenerativos expressam-se de modo a constituir um espaço de 

reconsiderações e representações, modificando a cognição individual, formatando 

uma nova percepção estética computacional. 

O termo morfogênese provém do grego “morphe” e “genesis”, que significam, 

respectivamente, forma e criação. A criação da forma é apresentada em processos 

de geração e mutação da estrutura de um elemento ou distribuição espacial de um 

organismo. Em Transhabitat, esta associação de informação e forma, enquanto 

superfície topológica, é identificada em processos de morfogênese cíbrida. Para 

Argan, a morfogênese vincula ciência e arte, as formas geométricas, associando 

estas à topologia, ressaltando que: 

A morfologia plástica de Pevsen e Gabo é geométrica... não 
geometria euclidiana (que supõe a prioridade das ideias sobre os 
fenômenos, assim, ainda é “hierárquica”), mas a topologia, isto é, a 
ciência que pensa as formas geométricas como fenômenos que, 
tendo um desenvolvimento no tempo, definem o devir, não mais o ser 
do espaço. (SPERLING, 2003, p. 33 apud. ARGAN, 1992, p. 454)  

Portanto, acredita-se que o espaço é composto por relações entre informação e 

forma, influenciados por uma série de eventos e fluxos energéticos que se 

comunicam, em um habitat generativo. Di Felice, ao tratar a associação de real e 
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virtual, aborda a expansão dos territórios físicos, pelas arquiteturas informativas, 

associando as tecnologias comunicativas com a experiência do habitar. “Dessa 

maneira, os veículos de informação não estariam mais no espaço, mas, por meio de 

uma abordagem topológica, todo o espaço se tornaria um meio interativo” (DI 

FELICE, 2009, p. 225 apud. LEVY, 1999, p. 127). 

Partindo da caverna como abrigo que transcende sua topologia, Transcave idealiza 

o movimento através do espaço habitado, tornando-se o meio onde o ser reflete sua 

existência no mundo através da interação e associação entre indivíduo e meio 

cíbrido, de ambientes físico e digital. Relaciona a topologia dos espaços habitados 

pelos seres humanos, com as composições das arquiteturas de outros seres vivos, 

como ninho, concha, casulos de vespas, teias de aranhas, apreciando sua relação 

natural e simbiótica com o meio habitado. 

Transcave, propõe, novas interfaces de comunicação entre corpo, ambiente e 

tecnologias, através de relações inéditas e da ampliação das ações e modos de 

comunicação simbióticas do corpo com a natureza, intermediado pelas tecnologias 

dos ambientes transorgânicos. Desse modo, as novas extensões do corpo do 

indivíduo, avançam na direção de uma nova concepção de humano, com dimensões 

ambientais e tecnológicas.  

   
Transcave, Matheus Moreno (2015) 
Sala Claudio Carricondi, CAL/UFSM 

Instalação interativa 
Fonte: autor, 2015 

 

Em Transcave, a instalação interativa faz referência ao movimento através do 

espaço que habitamos, partindo da caverna como abrigo que transcende esta 

função, tornando-se o meio onde o ser reflete sua experiência no mundo. Com 
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inspiração na topologia dos espaços habitados e na geração híbrida dos meios físico 

e digital, o interator altera a topologia do ambiente, as imagens de geometrias 

fractais tornam-se animadas com o movimento do corpo que, ao fazer uso de sensor 

Kinect, esta relação é percebida através do projetor multimídia.  

Ao provocar hibridizações entre espaço físico e ciberespaço, entre indivíduos e 

ambientes, compõe um organismo expandido de dados e informações em fluxo. 

Esses fatores cruzados geram a possibilidade de um habitat transorgânico, 

presenciado em instalações interativas como Transcave, onde as imagens eventuais 

transformam a arquitetura em fenômeno.  

Habitat transorgânico 

Habitats comunicativo partem da associação e influência recíproca entre ambiente e 

habitar, presentes na cibridação de espaço físico e ciberespaço, e na hibridação de 

corpos e mídias. Pensando nas unidades de um sistema que se associam umas as 

outras em camadas que agregam novas propriedades a essas, expandindo suas 

características no contexto da arte e da tecnologia. 

Segundo Di Felice (2009), as propriedades comunicativas dos objetos digitais 

rompem a fronteira entre orgânico e inorgânico, surgindo uma forma transorgânica, 

inédita de existência. Essa apresenta-se num habitar híbrido entre sujeitos, mídias e 

ambientes, feito de fluxos comunicativos de interações em redes, determinando o 

surgimento de uma materialidade e espacialidade informativa. 

Relacionando o conceito de autopoiese, proposto por Maturana e Varela (1997) com 

o conceito de transôrganico de Di Felice (1999), pensa-se o habitar a partir da 

observação dos ambientes, com seus sistemas e estruturas. Para isso, é necessário 

se acoplar a estes. O termo autopoiési provém do grego, auto e poiesis, que 

significam respectivamente, própria e produção. Indica sistemas que produzem a si 

mesmos e sua identidade, distinguindo-se do seu ambiente.  Assim, um sistema 

autopoiético é organizado como uma rede de processos de produção de 

componentes, que se autorregulam incessantemente pela sua regeneração e 

interação com a rede de sistemas do ambiente que esta associado, e que juntos 

constituem um organismo. 
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O estudo da topologia direciona a atenção para os conceitos de conectividade, 

continuidade e flexibilidade. Nesse contexto, as pesquisas sobre organizações e 

arranjos espaciais dos ambientes transorgânicos se aproximam da topologia pelas 

configurações espaciais que esses meios têm quando há interações cíbridas. Essas 

considerações se aplicam à estrutura da forma ou superfície, através da topologia 

abordada, das conexões e articulações com a teoria dos grafos que utilizam pontos 

e linhas para representar graficamente as relações entre elementos.  

Possuindo características de articulação, através de operações que implicam 

mudança na forma e mantém as conexões inicialmente estabelecidas, o sistema, 

mesmo com um certo grau de flexibilidade, suporta sua composição estrutural. 

Portanto, o diagrama de processo topológico pode ser representado no grafo, 

operando como denominador comum entre forma e estrutura, tanto em modelos 

físicos, como digitais, representando arquiteturas mutantes, efêmeras, moldadas por 

eventos.   

   
Registros de grafos topológicos físicos em Transcave, Matheus Moreno (2015) 

Sala Claudio Carricondi, CAL/UFSM 
Instalação Interativa 
Fonte: autor, 2015 

 

Nessa ocasião, o grafo aparece como representação sintética dos processos de 

geração da forma e das relações que se estabelecem entre meios, apresenta-se 

como objeto transdisciplinar, com incorporação das fluxos informacionais em sua 

topologia. Nesse meio, as operações do diagrama gráfico topológico se realizam 

como suporte representacional, imerso nas suas próprias regras formais. Assim, 

esse é, simultaneamente, representação e realização, processo e produto, ponto e 

conexão, forma e força.  
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A associação entre o espaço físico (rígido) e o ciberespaço (flexível) gera uma 

espacialidade cíbrida, onde o ser e o espaço habitado se hibridizam em redes de 

fluxos informacionais. Peters Anders (1997) reflete sobre essa conexão recíproca 

destes dois reinos espaciais, o que produz fluxos comunicativos entre meios antes 

distintos ou distantes que se hibridizam em um ambiente real. Afinal, esses meios 

estão constantemente se associando, contaminando-se e se autorregulando, 

compondo ambientes transmidiáticos, de interação comum. 

Na perspectiva de associação do espaço físico e do ciberespaço, o evento de último 

dia de funcionamento do Sebo Café, em Santa Maria, realizou-se um 

escaneamento. O intuito foi o de capturar um pouco da configuração e das relações 

deste local que servia como ponto de encontro cultural da cidade. Funcionava de 

modo independente da administração pública do município e abrigava, entre outras 

atividades, exposições de arte e um clube do xadrez. Essas imagens, enquanto um 

objeto tecno-estético, são geradas através da associação entre indivíduo, mídia e 

meio, sendo vivenciadas na experiência, como individuação distinta de um evento, 

propondo reflexões referentes à gênese dos indivíduos.  

Esse habitar transorgânico parte de um habitar autopoiético, pois se acredita que as 

relações comunicativas potencializam ambientes com novas configurações 

espaciais. Esses territórios informacionais solicitam novos territórios e geram certas 

desterritorializações, colocando esses ambientes como cenário de experiências 

híbridas e de transformações constantes. O território transforma-se digitalmente, 

pluraliza-se, liquefaz-se, amplia-se com as informações em rede, possibilitando 

formas inéditas de habitar. 

   
Frames do processo de renderização dos escaneamentos, Matheus Moreno (2015) 

Imagens digitais com software MeshLab 
Fonte: autor, 2015 
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Aqui, este diagrama representado em Transhabitat parte de uma nuvem de pontos, 

onde cada ponto tem um registro informacional, para em outros momentos, poder 

ser visualizado na forma de grafo, apresentando apenas as relações entre estes 

nós, através de triângulos vazados, como representação mínima de uma superfície 

de natureza topológica, que em outro momento pode ser impregnada de 

informações e imagens. 

Aborda-se um habitat transorgânico, a partir da associação entre ambiente e habitar, 

ambos com características transorgânicas, levando em conta as relações 

comunicativas e interativas de se habitar ambientes de topologias transorgânicas.  

Este habitat transorgânico é vivenciado em habitats comunicativos no contexto da 

arte e tecnologia, através das possibilidades de interatividade em ‘tempo real’, dos 

habitats interativos com instalações hipermídias e em ambientes interconectados em 

redes. 

   
Transhabitat, Matheus Moreno (2015) 
Sala Claudio Carricondi, CAL/UFSM 

Instalação interativa 
Fonte: autor, 2015 

 

Para Di Felice (2011), o habitar deve ser comunicativo, caracterizado pelas 

interações em rede entre organismos humanos e não-humanos, tecnológicos e 

territoriais. Assim, trata-se de ir além da reprodução digital do território, compondo 

um novo ambiente, informativo, dinâmico e manipulável em dimensões 

indelimitáveis. Assim, Di Felice pensa que as informações: ressaltando que: à 

topologia, ressaltando que: 

[...] se tornam corpo e arquitetura, criam a possibilidade de pensar 
uma espacialidade e um corpo disseminados, comunicativos e 
interativos. [...] Realiza-se, assim uma nova geração de habitantes de 
espaços múltiplos e de pós-geografias habituados a construir a 
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própria cidade e a estabelecer com o ambiente e a técnica um novo 
tipo de relação baseada em uma complexidade dinâmica que, [...] 
promove outro tipo de habitat transorgânico. (DI FELICE, 2011, p.92)  

Com a mídia de massa e as interações comunicativas e difusão dos circuitos 

eletrônicos, o genius loci se energiza e se multiplica, expandindo simultaneamente o 

sentido do lugar, de geográficos e físicos, para, ao mesmo tempo, espaços 

informativos, e imateriais.  Logo, o habitar atópico deste transhabitat conectado, 

configura-se como a hibridação transitória e fluída de corpos, tecnologias e 

paisagens, e como o advento de uma “nova tipologia de ecossistema, nem orgânica 

nem inorgânica, nem estética, nem delimitável, mas informativa e imaterial” (DI 

FELICE, 2009, p. 291). 

Esse transhabitat conectado associa o corpo do indivíduo ao meio, em uma rede de 

elementos que se comunicam e interagem com sua própria imagem, através da 

telepresença. Igualmente, este transhabitat interconectado é resultante da 

associação de indivíduo, mídia e meio, em fluxos de imagens sobrepostas. 

Transhabitat Interconectado Estas pós-geografias das redes digitais não são 

espacialidades rígidas, mas experiências imersivas e interativas que nos seduzem a 

ir além da nosso corpo. “As redes comunicativas wireless emanciparam-se quase 

completamente dos suportes físicos e ultrapassam agora nossas peles. Surge então 

um habitar no qual não há território para atravessar, tampouco geografias para 

residir” (DI FELICE, 2009 p. 226).  

O fenômeno da autopoiese é visto assim, nos centros urbanos, que atuam como um 

‘ímã’, agregando recursos e informações, formando um aglomerado de 

conhecimento e atividades. Sendo a urbanização autopoiética da cidade em pleno 

funcionamento, uma ‘obra viva’ do ser humano, com sua imagem em constante 

autoregulagem, porém, em um equilíbrio instável.   

 
 
Notas 
1 Este artigo tem como referência a dissertação de mestrado “Transhabitat: Topologias Transorgânicas em Arte 
e Tecnologia” de Matheus Moreno dos Santos Camargo, orientação Profa. Dra. Andréia Machado Oliveira, 
realizada no Curso de Mestrado em Artes Visuais,  na linha de pesquisa Arte e Tecnologia, do Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria. 
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