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RESUMO 
Este artigo trata da experiência recente do Laboratório 10 Dimensões, recém-criado e em 
fase de implantação no DEART/Departamento de Artes, CCHLA/Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes/UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Realiza 
breve histórico de sua implantação, enumera projetos antecedentes e em andamento, assim 
como aponta relações entre abordagens e configuração do Laboratório. Apresenta 
brevemente questões de interesse conexas às pesquisas, abordando o perfil de seus 
recursos humanos e parcerias. 
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ABSTRACT  
This article deals with the recent experience of the Laboratory 10 Dimensions , newly created 
and under implementation in DEART/Department of Arts, CCHLA/Center for Human 
Sciences, Letters and Arts/UFRN/Federal University of Rio Grande do Norte. Presents   brief 
history of its implementation, lists antecedent and ongoing projects, as well as points 
relations between approaches and configuration of the Laboratory. Also points briefly related 
issues of research interest, addressing the profile of its human resources and partnerships. 
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[...] uma tendência cognitiva da ciência moderna em seu conjunto – a 
redução de determinações qualitativas a determinações 
quantitativas. (SIMMEL, 1978, p. 277)

Se arte é experiência para o encantamento1 e esta é atravessada pela percepção, 

historicamente  em contínua  metamorfose, a partir de  Walter Benjamim e Jonathan 

Crary, chegamos as mesmas questões (e não exatamente  às mesmas respostas) 

pontuadas por Stella Senra na apresentação Crary e as transformações do 

observador, para o livro  Suspensões da percepção: Atenção, espetáculo e cultura 

moderna de Crary (SENRA in CRARY, 2013, p. 9–19). 

A autora diz que, para Walter Benjamim,  referência para o projeto de Crary, não se 

trata de  estabelecer uma  “linha divisória ….entre arte e técnica, mas por dentro de 

ambas, resume. Diz ela: Crary nos  faz  “prestar atenção na atenção”, e  lembra que 

Manovich  aponta que   o homem ,”seja no trabalho, seja na diversão, funciona como 

parte de um sistema “homem-máquina”,  “... no qual pelo menos um dos 

componentes é um ser humano que interage ou intervém na operação dos 

componentes da máquina do sistema de tempos em tempos” (SENRA in CRARY, 

2013, p. 11; 13, nota 3). Resume, ainda, sobre o trabalho de Manovich: 

distanciando-se do trabalhador industrial que operava força, “um operador do 

sistema homem-máquina  pode ser visto como um” observador”, desde que 

engajado na observação de dispositivos que apresentem informação em tempo real 

sobre a mudança de estado do sistema, ou de um ambiente real ou virtual”. Os fatos 

computacionais manifestos pela e na interface podem  oferecer-se como um choque 

perceptivo (conceito de Benjamim),requerendo decisões com intervalos de frações 

de segundo; ou como  uma   cascata de choques cognitivos requerendo intervenção 

imediata (piloto face a um inimigo,  jogador em seu computador) (SENRA in CRARY, 

2013, p. 14). Continua a autora: quando a intervenção se dá em intervalos mais 

dilatados, trata-se de novo tipo de experiência, da sociedade Pós-industrial.  

Para Manovich, diz Senra, manifesta-se aí a espera de que algo aconteça, como no 

caso do operador de radar diante de sua tela   a espera de um ponto diverso, ou de 

um técnico monitorando uma usina nuclear. O trabalho passa a ser  monitoramento 

e  regulação, operando no campo da observação e na espera, na espera de que 

algo aconteça (SENRA in CRARY, 2013, p. 15–16). 
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Coloca a autora: em que termos é colocada  a reconfiguração do observador 

moderno? Ou será que este, no regime das novas tecnologias, já se encontraria em 

ruptura com este ultimo? Senra cita uma pesquisa de doutorado  defendida na 

UNICAMP que trata  da questão: o autor, Freire, garante ela,  sustenta que  usuário 

não é mais um observador, está em interação com a  máquina  e mantém  uma 

atenção compartilhada com esta através do software (SENRA in CRARY, 2013, p.18 

citando FREIRE, 2012).  

Considera que o observador não vê através da máquina, mas vê com ela, a qual “ lê 

as mais ínfimas transformações em uma velocidade e com uma acuidade que o olho 

humano não pode alcançar”. Para Senra trata-se de um aparelho de captura. De 

alguma maneira aproxima-se de Allan Kay (dinamicidade do computador) e de  

Janet Murray  sobre a estrutura lógica do computador. Porém, a autora aponta o fato 

das artes cada vez mais mobilizarem todos os sentidos em situações de uma “nova  

imersão [...] levando a seu extremo o engajamento do corpo do observador” 

(lembremos que Kay e Engelbart já pensavam   o computador  como uma máquina 

multisensorial). As perguntas são boas, mas a resposta demanda uma reflexão mais 

complexa. Há quem aponte  limites do projeto de Crary, como W.J.T. Mitchell em 

Teoria da Imagem: ensaios sobre a representação verbal e visual (MITCHELL, 2009, 

p. 25–30), notadamente “uma tendência em direção a uma narrativa mestra e 

totalizante” (p. 28). 

Murray também nos  traz contribuições: para ela, a tela informacional  tem sua   

estrutura determinada pela lógica da programação , onde  “conceitos 

computacionais modelam as estruturas fundamentais do meio digital” e conferem 

plasticidade a ele (MURRAY, 2012, p. 107), começando pelo fato de que o sistema 

inteiro é baseado no mecanismo de um comutador (switch) o qual pode estar ou na 

posição ligado ou desligado. O interior do computador seria um sistema com  

muitíssimos comutadores. Um programa de computador é um conjunto de regras, 

um script executável, para ordenar a estes comutadores para ficarem ligados ou 

desligados. Os computadores só fazem o que são mandados fazer e todas suas 

instruções tem que ser traduzidas para um pattern mutante de comutadores on/off. A 
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linguagem de computação seria, pois, uma convenção cultural em torno deste 

princípio e um sistema de representação simbólica. Murray ressalta (MURRAY, 

2012, p. 108).2 

Já Manovich ressalta como a  interface formata a maneira do usuário do computador 

conceber o computador em si (MANOVICH, 2001, p. 64–65). Diz ele: “[...] esta 

linguagem fala na forma de objetos discretos organizados em hierarquias (sistema 

de arquivos hierárquico),ou como catálogos (base de dados), ou como objetos 

ligados através de hyperlinks (hypermedia)” (MANOVICH, 2001, p. 72).  

Certamente o espaço-informação dos computadores  apresenta-se como datascape 

e espaço conexão para comandos de um  Gabinete de maravilhas contemporâneo 

(SALLES, 2016) manifestando  uma configuração por hierarquias, compilações e 

classificações oriunda da   lógica da linguagem informacional: atividade taxonômica  

que estabelece uma lógica classificativa e determinativa de comportamentos, ações 

e atuações de objetos modelo  inseridos em janelas  comuns quase como 

espécimes, com endereçamento específico, através da programação a objetos, 

apresentados ao interator como dados; por fim, representação acessível do mundo 

dos modelos, que torna o legível algo dado a ver (ideia de Quéau).  

Murray aponta, ainda,  que  a lógica da  programação por objetos, exige  identificar 

itens discretos dando a eles etiquetas, endereços, descrições; necessita, ainda,  

elencar elementos sob uma só classe descritiva. Como o computador é procedural 

exige encontrar somente uma classificação geral para muitos itens. Criam-se 

abstrações de gêneros representacionais  baseados em  transmissão e formato de 

inscrição estandartizados (MURRAY, 2012, p. 114). 

Surgem as perguntas: como as poéticas tecnológicas configuram a interação 

homem-máquina e agenciam a atenção do interator? Qual a relação entre  e as 

poéticas tecnológicas  e lógica da programação e do comutador on/off? O que o 

arranjo  tecnológico atuante em uma obra representa e como representa? Como 

concretamente se dá o agenciamento geral  dos sentidos em uma determinada 

obra? O interator  está a espera como aponta Manovich? Como e quando  intervém 
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no ciclo da obra? Há real agenciamento? Este é significativo para o devir poético da 

obra? 

Talvez as  reflexões de Don Idhe relativas à pós-fenomenologia e o corpo no espaço 

mediado  também possam nos auxiliar a tratar destas questões. Sua "fenomenologia 

da multiestabilidade", enquanto abordagem de como meios tecnológicos diversos 

são percebidos em sistemas dinâmicos, onde vários pontos de equilíbrio são 

acionados e, em como a percepção humana os reorganiza em continua interação,  

pode ser uma primeira pista. Suas reflexões também permitem melhor compreender 

e abordar a percepção como fato encarnado no corpo humano em suas dimensões 

espaciais e em suas relações com os meios de comunicação e informação. Portanto 

se faz necessário melhor compreender as relações entre espaço concreto 

(AUMONT) e espaço mediado, para situarmos  pesquisas artística-tecnológicas a 

serem realizadas. 

Podemos dizer, pois, que o Laboratório 10 Dimensões inicia suas atividades  

fazendo   perguntas e começa a situar suas primeiras perguntas. Algumas destas 

questões serão tratadas em evento programado para o segundo semestre de 2016, 

o Seminário Poéticas tecnológicas e interdisciplinaridade (outubro/novembro 2016), 

voltado para  mapeamento de parceiros no Nordeste e de pesquisadores , artistas 

ou laboratórios de referencia ou parceiros  nacionais.   

Sobre o  Laboratório 10 Dimensões 

O Laboratório 10 Dimensões de Arte e Tecnologia foi criado em 2016  como núcleo 

de pesquisa emergente multidisciplinar em Arte e Tecnologia. Busca ser um centro 

de referência para a realização de projetos, elaboração, realização e mostras de 

Arte e Tecnologia no Nordeste do Brasil, promovendo, o intercâmbio regional, 

nacional e, eventualmente, internacional, com outros laboratórios, grupos de 

pesquisa e pesquisadores individuais da área. Está sediado no prédio anexo do 

DEART/Departamento de Artes  da UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Conta com uma sala/laboratório  aberta a manifestações expositivas e de 

convidados. Projeta tornar-se espaço dotado de  instalações que proporcionem 
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condições para a realização de  pesquisa e extensão  na área de Arte e Tecnologia, 

onde experimentos e montagens podem ser testados e realizados. O trabalho do 

Laboratório é organizado através de Projetos de Pesquisa e Extensão conjugados, 

com núcleos de trabalho diferenciados e complementares atuantes. É ainda um 

núcleo em formação, com perfil em construção.  

Configura-se como espaço para a realização de obras na área de Arte e Tecnologia, 

pesquisas multidisciplinares e sua difusão em mostras e exposições, além de cursos 

de difusão, seminários e outras formas de reunião de aprofundamento sobre temas 

de pesquisa  e de intercambio. Atualmente combina a presença de bolsistas das 

áreas de Artes Visuais,  Informática (ECT) e   Artes Cênicas e também de 

pesquisadores e parceiros convidados de outras instituições. 

O Laboratório é um desdobramento do  Projeto “10 Dimensões: Diálogos em rede, 

corpo, arte e tecnologia”, um dos contemplados no Edital CAPES/MINC 

PROGRAMA PRÓ-CULTURA – Edital 07/2008 – Programa de Apoio ao Ensino e à 

Pesquisa Científica em Cultura, de autoria do então docente do CLAV/Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais da UFRN, Prof. Dr. Fábio de Oliveira Nunes. Tratava-

se de um projeto das instituições: UFRN, UFPB, IFRN e FAPERN, com o apoio da 

CAPES e Ministério da Cultura/MINC. Este Projeto, por sua vez, deu origem na 

UFRN  em 2013 ao  atual  Projeto 10 Dimensões Grupo Permanente de Arte, 

vinculado  ao NAC/Núcleo de Arte e Cultura da UFRN com apoio da PROEX/UFRN, 

mantendo o  IFRN/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte como parceiro desde  2010 em continua  colaboração e 

cooperação. 

Após realizar por seis anos, desde 2010, a difusão de Arte e Tecnologia em Natal, 

João Pessoa  e no interior do estado do Rio Grande do Norte, o Projeto 10 

Dimensões, mantém  diálogo  com protagonistas e interlocutores nacionais da área; 

desde 2013, iniciou   atividades que sinalizaram a promoção e realização de obras 

artísticas locais e a nível regional, apresentando-se hoje como vetor privilegiado 

para criar perspectivas que respondam a necessidade de  proporcionar condições  

em Natal  para a elaboração própria de obras artísticas em Arte e Tecnologia, 
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deixando de apenas difundir obras realizadas em outros locais do circuito nacional. 

Em 2015, já organizou suas atividades visando melhor enraizar-se regionalmente 

como promotor para a criação de  obras na área de Arte e Tecnologia, tendo optado 

inicialmente pela área de VideoArte, com chamadas no RN e no Nordeste em 2015 

para uma Mostra Universitária regional e o inicio da criação da obra Ventos 

Uivantes.  

O Laboratório 10 Dimensões mantém um núcleo permanente de pesquisadores3, 

com   núcleos diferenciados na área de Pesquisa e Extensão; abriga  projetos  de 

pesquisa diversos através de convites e participações externas, via  parcerias 

interinstitucionais e pesquisas por confluência de interesse,  promovendo o 

desenvolvimento e a apresentação  de projetos experimentais, assim como a 

reflexão sobre a relação entre as novas tecnologias e as Artes. O núcleo 

multidisciplinar de docentes da UFRN mantém professores de Artes Visuais, Ciência 

e Tecnologia e Música, além de colaboradores professores, artistas, pesquisadores 

de outras instituições  e alunos da graduação e  com composições distintas em cada 

projeto. Propõe-se, também, a  funcionar como  plataforma aberta de criação com  o 

objetivo de  reunir pesquisadores e estudantes  de diversas áreas para que  possam 

trabalhar colaborativamente. Tem como objetivo, ainda, tornar-se vetor de 

conjugação de ações, interações e colaborações, núcleo e  grupo de  pesquisa  

emergente na região Nordeste . 

Vem trabalhando em regime multidisciplinar e interdisciplinar (consideramos, a titulo 

provisório, que há características de ambos regimes de trabalho em nossas 

atividades);  teve origem em grupo de docentes da UFRN precursor  do atual núcleo 

multidisciplinar e interdisciplinar fix, o qual trabalha conjuntamente  desde 2013.  

Conceito de complexidade 

A complexidade e suas implicações constituem o fundamento do  projeto  de Edgar 

Morin, que vê o mundo como um todo  indissociável e propõe uma abordagem que 

dê conta dos múltiplos aspectos ou relações de interdependência entre as várias 

instancias do real; propõe uma abordagem multidisciplinar e multirreferenciada para 
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a construção do conhecimento, procurando, assim, melhor alinhar as palavras e as 

coisas, ou um método para melhor representar o mundo. Contrapõe-se à 

causalidade linear por abordar os fenômenos como totalidade orgânica. 

Para Morin (MORIN, 1991, p. 17–19), "À primeira vista, a complexidade é um tecido  

de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: coloca o paradoxo do 

uno e do múltiplo." Esta é a ideia fundamental de O Método, a obra principal do 

sociólogo,  serie publicada a partir de 1977. A palavra complexidade  é tomada em 

seu sentido etimológico latino – complexus:  "aquilo que é tecido em conjunto". 

Afirma o autor: “[...] assim, o problema fundamental consiste em restabelecer e 

interrogar aquilo que desapareceu na dissociação: a própria relação” (MORIN, 1987, 

p. 14). Propõe uma nova relação entre as disciplinas e áreas do conhecimento, o 

intercâmbio e integração recíproco: não mais apenas a construção e proliferação de 

disciplinas, mas a construção de  interligações e aglutinações que, assim,  formarão 

novas disciplinas, disciplinas híbridas,  que em  cooperação tem um resultado mais 

produtivo. 

Hipóteses de como fazê-lo são lançadas por ele   e estudiosos como Nicolescu, 

estando em uso no meio acadêmico global e nacional, os  conceitos emergentes de 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e  transdisciplinaridade. 

Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade 

A multidisciplinaridade propõe que o objeto de investigação seja estudado por 

disciplinas diferentes ao mesmo tempo, não ocorrendo a sobreposição dos 

diferentes saberes no  decorrer da pesquisa e da análise. Segundo Almeida Filho 

(ALMEIDA FILHO, 1997) a ideia mais correta para esta visão seria a da justaposição 

das disciplinas cada uma cooperando a partir de sua ótica para o estudo em 

questão, portanto,  um estudo sob diversos ângulos, mas sem acarretar um 

rompimento entre as fronteiras das disciplinas. A multidisciplinaridade  trata, 

portanto, do exame, avaliação e definição de um único objeto sob pontos de vista  

disciplinas diversas, não articulando os múltiplos pontos de vista sobre a questão em 

análise.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Causalidade#Da_causalidade_linear_.C3.A0_causalidade_complexa
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Como um processo inicial rumo à tentativa de um pensamento horizontalizado entre 

as disciplinas, a multidisciplinaridade institui o inicio do fim da especialização. Para 

Morin (MORIN, 2000) a grande dificuldade nesta linha de trabalho se encontra na 

difícil localização da "via de Interarticulação" entre as diferentes ciências. É 

importante lembrar que cada uma delas possui uma linguagem própria e conceitos 

particulares que precisam ser traduzidos entre as linguagens. 

Já a interdisciplinaridade é um projeto em construção e com várias facetas segundo 

Thiesen. Seria mais adequado dizer interdisciplinaridades, afirma. O autor nos 

apresenta as considerações de Japiassu, as quais propõem uma abordagem ampla: 

Podemos dizer que nos reconhecemos diante de um 
empreendimento interdisciplinar todas as  vezes em que ele 
conseguir incorporar os resultados de várias especialidades, 
que tomar de empréstimo a outras disciplinas certos instrumentos e 
técnicas metodológicos, fazendo uso dos esquemas conceituais e 
das análises que se encontram nos diversos ramos do saber, a fim 
de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido 
comparados e julgados.  Donde podermos dizer que o papel 
específico da atividade interdisciplinar consiste, primordialmente, em 
lançar uma ponte para ligar as fronteiras que haviam sido 
estabelecidas anteriormente entre as disciplinas com o objetivo 
preciso de assegurar a cada uma seu caráter propriamente positivo, 
segundo modos particulares e com resultados específicos. (1976, 
p. 75) 

Nicolescu delineia com clareza  sua concepção de interdisciplinaridade: 

[...] diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para 
outra. Podemos distinguir três graus de interdisciplinaridade: a) um 
grau de aplicação. Por exemplo, os métodos da física nuclear 
transferidos para a medicina levam ao aparecimento de novos 
tratamentos para o câncer; b) um grau epistemológico. Por exemplo, 
a transferência de métodos da lógica formal para o campo do direito 
produz análises interessantes na epistemologia do direito; c) um grau 
de geração de novas disciplinas. Por exemplo, a transferência dos 
métodos da matemática para o campo da física gerou a física 
matemática; os da física de partículas para a astrofísica, a 
cosmologia quântica; os da matemática para os fenômenos 
meteorológicos ou para os da bolsa, a teoria do caos; os da 
informática para a arte, a arte informática. Como a 
pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, 
mas sua finalidade também permanece inscrita na pesquisa 
disciplinar. (NICOLESCU, 1999, p. 11)  
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Considera, no entanto que em seu terceiro grau, a interdisciplinaridade chega a 

contribuir para  a desestruturação disciplinar.  

Por fim, a transdisciplinaridade envolve não somente as interações ou reciprocidade 

entre projetos especializados de pesquisa, mas a articulação dessas relações em 

um único  sistema,  sem  limites rígidos entre as disciplinas. Segundo Nicolescu 

(2001, p. 25), "[...] a transdisciplinaridade é radicalmente distinta da 

multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade porque sua meta, a compreensão do 

mundo presente, não pode ser alcançada dentro do quadro de referência da 

pesquisa disciplinar. Para ele a transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, 

diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão 

do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento 

(NICOLESCU, 1999, p. 11). O autor continua: 

A estrutura descontínua dos níveis de Realidade determina a 
estrutura descontínua do espaço transdisciplinar, que, por sua vez, 
explica porque a pesquisa transdisciplinar é radicalmente distinta da 
pesquisa disciplinar, mesmo sendo complementar a esta. A pesquisa 
disciplinar diz respeito, no máximo, a um único e mesmo nível de 
Realidade; aliás, na maioria dos casos, ela só diz respeito a 
fragmentos de um único e mesmo nível de Realidade. Por outro lado, 
a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada pela ação 
de vários níveis de Realidade ao mesmo tempo. A descoberta desta 
dinâmica passa necessariamente pelo conhecimento disciplinar. 
Embora a transdisciplinaridade não seja uma nova disciplina, nem 
uma nova hiperdisciplina, alimenta-se da pesquisa disciplinar que, 
por sua vez, é iluminada de maneira nova e fecunda pelo 
conhecimento transdisciplinar. Neste sentido, as pesquisas 
disciplinares e transdisciplinares não são antagonistas mas 
complementares. Os três pilares da transdisciplinaridade:os níveis de 
Realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade: 
determinam a metodologia da pesquisa transdisciplinar. 
(NICOLESCU, 1999, p. 12) 

O Manifesto da Transdisciplinaridade,  no entato,  considera  esta complementar a 

abordagem disciplinar, operando, porém, no eixo do que as atravessa e interpenetra 

constituindo, assim, um campo único de ação e sentido como  conhecimento 

integrado: 
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A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: 
faz emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as 
articulam entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da 
realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as 
várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as 
atravessa e as ultrapassa. ...O ponto de sustentação da 
transdisciplinaridade reside na unificação semântica e operativa das 
acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma 
racionalidade aberta por um novo olhar, sobre a relatividade da 
definição e das noções de “definição” e “objetividade”. O formalismo 
excessivo, a rigidez das definições e o absolutismo da objetividade 
comportando a exclusão do sujeito levam ao empobrecimento. [...] A 
visão transdisciplinar está resolutamente aberta na medida em que 
ela ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu diálogo e sua 
reconciliação não somente com as ciências humanas, mas também 
com a arte, a literatura, a poesia e a experiência espiritual. 
(FREITAS, MORIN  e  NICOLESCU, 1999, p.168–169) 

Por fim,  Nicolescu nos explica a pluridisciplinaridade: 

A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma 
mesma e única disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo [...]. 
O conhecimento do objeto em sua própria disciplina é aprofundado 
por uma fecunda contribuição pluridisciplinar. [...] Em outras palavras, 
a abordagem pluridisciplinar ultrapassa as disciplinas, mas sua 
finalidade continua inscrita na estrutura da pesquisa disciplinar. 
(NICOLESCU, 1999, p.10–11) 

Projetos no Laboratório 10 Dimensões 

Apontamos o Projeto As águas, o mar e o oceano, aprovado pela Propesq/Pró-

Reitoria de Pesquisa da UFRN,  em 2013, como o projeto que organizou o  futuro 

núcleo permanente de pesquisadores do Laboratório 10 Dimensões, envolvendo 

Artes Visuais, Ciências e Tecnologia e Música.4 Foi o primeiro momento onde se 

organizou um grupo  multidisciplinar, com docentes e pesquisadores da UFRN para 

criar um projeto local de Arte e Tecnologia, também onde iniciou-se de forma 

rudimentar a conjugação de projetos de pesquisa e extensão, atual configuração 

presente no Laboratório. O projeto não tinha  ainda bolsistas na área de Ciências da 

informação e de Musica, mantendo bolsistas na área de Artes Visuais (Projetos de 

pesquisa e de extensão), que auxiliaram na efetivação da realização dos vídeos (um 

para a área de captação sonora e outro para a área de captação audiovisual)5; não 

mantinha  membros pesquisadores  externos. No entanto,  a formação 
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multidisciplinar  inicial foi fundamental para dar início a realização de pesquisa 

própria e iniciar um projeto investigativo na área, o qual somente seria possível com 

pesquisadores de áreas diversas. Podemos dizer, provisoriamente, que a 

abordagem foi multidisciplinar, com  aspectos  interdisciplinares e resultante – a obra 

– transdisciplinar (trata-se de um sistema nico).  

Frame de um dos mini-clips em vídeo da obra 

 

A pesquisa envolvia a criação de  obra  artística  que  tratava  da imersão e fluxos 

nos quais vivemos  imersos ou podemos imergir e interagir, assim como dos fluxos 

da rede atuando em conexão com  interfaces de projeção e dispositivos móveis. 

Tratava, pois, da fluidez  das águas e de dados como campo de navegação e 

atuação.  

A obra constitui-se de conjunto de vídeos de diferentes fluxos de águas em 

movimento, relacionado a um servidor acoplado a um sistema de projeção de alta 

definição que apresenta uma sequencia de vídeos  ordenados em sequencia e 

velocidade definida através de sistema  que capta dados coletados a partir de 

resultante da ação do conjunto de interatores dotados de celulares com programa do 

projeto. Estes geram fluxo de dados que interagem entre si, gerando uma resultante 

de dados em comum, que aciona o agenciamento dos vídeos a serem expostos 

como imagens e sons articulados e relacionados a interatividade, concebidas para 

contextos de exibição que não o da sala projetiva do cinema clássico, para um 

espetáculo multimídia. 
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Celulares com programa fornecido pelo projeto (o qual naturalmente tem sensor de 

movimento) capta a ação e gestos de interatores que, movimentando-se definem 

(resultante do conjunto de pessoas presentes a cada momento no na sala) qual 

vídeo será visto  e a velocidade do fluxo das águas e sons apresentadas. A ordem 

do conjunto de vídeos é aleatória, não havendo narrativa no sentido de uma 

dramaturgia clássica, com personagens em contraponto dramático.  

A cada vídeo está associada uma composição musical oriunda da interação entre a 

trilha de captação de som original (simultânea a imagem) tratada segundo 

referências de sons sintéticos associados a instrumentos virtuais eletrônicos, 

gerando composições eletroacústicas definidas pelo fluxo sonoro advindo de cada 

tomada das águas em movimento. A partir da captação sonora do movimento dos 

diversos fluxos d'água filmados, trechos sonoros "reais", oriundos dos fluxos das 

águas – tornam-se dados numéricos capazes de gerenciar movimentos sonoros 

referenciados como progressões numéricas e relacionadas a sons sintéticos. 

Nesta obra também foi apresentado o sistema Media-Multi-Vibrações: 

Compartilhando vibrações coletivas. Trata-se  de sistema de hardware (celulares, 

câmeras, etc.) e software (servidores colaborativos) capaz de capturar vibrações de 

usuários, sejam elas relacionadas a movimentos e ou sons, processá-las e 

compartilhá-las na rede, com o propósito de controlar apresentações artísticas e 

culturais.  

Artigos foram realizados pelos autores, onde cada pesquisador apresentou a 

abordagem realizada através de sua disciplina, o que as caracteriza como 

multidisciplinares. Por outro lado, a questão proposta por Malevich, apontada por 

Senra no início deste artigo, nos faz pensar: O interator espera que algo aconteça? 

Certamente há um agenciamento de suas ações que provocam resultantes na obra. 

Havendo agenciamento, há uma ação inicial do interator, que a faz, porém, para que 

algo aconteça.  Qual a relação entre dados numéricos e mudanças qualitativas? Por 

fim consideramos hoje a interface “pesada”, no sentido de exigir gesticulação muito 

intensa para que o dispositivo realize a interação.  
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Ventos Uivantes 

O Ventos uivantes é um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) em colaboração com pesquisadores do laboratório Media Lab e 

EM/UFG e da Universidade Federal de Goiânia (UFG), que busca 

transpor poeticamente movimentos do vento e outros dados oriundos de elementos 

da natureza, em sua dimensão de força incontrolável, para uma sala expositiva. 

Este projeto dá sequencia e é desdobramento do projeto iniciado como 

pesquisadora visitante no Media Lab da UFG/Universidade Federal de Goiás  em 

estágio de três meses em 2015. O projeto dá continuidade ao conjunto de 

colaborações iniciados neste Centro de Pesquisa trabalhando com pesquisadores 

do Media Lab, Instituto de Informática e Escola de Música, todos da UFG e, 

simultaneamente, integra a colaboração com o EC&T/Escola de Ciências e 

Tecnologia, Escola de Música, e outras unidades da UFRN. 

Sob a égide de uma cúpula acionadora das forças naturais, através de dispositivos 

que relacionam o  vento local (velocidade e direção) e demais dados de uma 

estação climatológica externa, temos uma sequência de ciclos sonoro-luminosos 

apresentados como fenômenos sensórios a serem experimentados pelo público 

presente que interage com a obra, provocando, por sua vez, novas interações. A 

obra opera a transposição e o deslocamento de sentidos, havendo uso de alguns 

infrassons, tornando o que seria audível, percebido através de outros sentidos, 

segundo modalidades perceptivas deslocadas e instigantes, já que desconhecidas. 

O diálogo corpóreo e sinestésico proposto pelo trabalho, advindo da força e ação da 

natureza, reverte-se em energia sonora a qual estimula formas desconhecidas 

geradoras de novas e provocantes sensações. 

O projeto mantem o núcleo de pesquisadores permanentes do Laboratório 10 

Dimensões e conjuga diretamente e, de forma articulada, docentes e participantes  

vinculados a projeto de extensão 10 Dimensões Grupo Permanente2015/16. É 

vinculado ao Projeto de pesquisa da UFRN Ventos Luzes Uivantes, e também  ao 

projeto de extensão 10 Dimensões  Grupo Permanente 2015/16,  já atuando como  
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um desdobramento qualitativo do Projeto 10 Dimensões desenvolvido em anos 

anteriores; o cronograma do projeto contempla a apresentação da obra em 

espetáculos/eventos públicos, apresentando seu caráter de extensão. Organiza e 

articula mais claramente sistemática de conjugação de Projetos de Pesquisa e 

extensão e de bolsistas de ICC e extensão e mantém abordagem  mais definida 

como   multidisciplinar e interdisciplinar articuladas6 . O Projeto conta desde 2015 

com 2 bolsistas de ICC, um de Artes Visuais e um de  Ciência e  Tecnologia      

(modelagem). Em 2015 um bolsista de extensão de Ciência e Tecnologia 

(programação e hardware) e em 2016 com cinco bolsistas de extensão: três de Artes 

Visuais e Produção Cultural-Economia e dois bolsistas de Ciência e Tecnologia. 

Este  projeto, apresentado em sua primeira  fase e versão no Media Lab/UFG na 

Exposição Singularidades, vinculada ao SIIMI- Seminário Internacional de Mídias 

Interativas-2016, em maio deste mesmo ano, alcançou alguns de seus objetivos; é a 

primeira obra mais complexa na área de Arte e Tecnologia realizada pelo grupo; 

neste caso   em parceria interinstitucional e com docentes da UFRN,  Media  Lab e 

Escola de Musica/UFG. Nesta primeira apresentação da obra, em caráter 

experimental, consideramos que pode melhorar enquanto dispositivo cenográfico e 

na interação com o público. Apresentou problemas na recepção dos infrassons 

existentes na obra, não perceptíveis devido às caixas de som não terem potência 

para captar e transmitir os mesmos, comprometendo esta parte da obra.  

 
Bolsista de programação 10 D/UFRN com músico EM/Media Lab UFG  

finalizando  a programação sonora do projeto 
 

O projeto faz pensar nas questões referentes à relação entre determinações 

qualitativas a determinações quantitativas levantadas por Simmel e sua significação, 

assim como aquelas apontadas por Senra e Freire sobre a recepção  nos sistemas 

homem-máquina contemporâneos. Também  requer melhor  análise tendo em vista 
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a "fenomenologia da multiestabilidade" de Idhe, situando as sensações de 

interações previstas (e, mais  particularmente o som) , como  são   percebidas neste 

sistema dinâmico específico com interfaces sonora e luminosa e os vários pontos de 

equilíbrio acionados, tendo em vista compreender como a percepção humana os 

reorganiza em continua interação. 

Paredão eletrônico  

O Projeto Paredão eletrônico propõe investigação que envolve uma intervenção no 

campo da economia criativa dos chamados “paredões” no contexto de Natal, Rio 

Grande do Norte. Propõe-se a mapear, levantar e observar o objeto Paredão (junto à 

empresa envolvida com o Projeto), construindo um quadro de sua estrutura geral, 

enquanto arranjo sociotécnico, objeto tecnológico e possibilidades criativas. A partir 

deste mapeamento, prospectar perspectivas de intervenção e deslocamento de 

inserção cultural, proposição de modificações e acréscimo de incrementos e 

inovações tecnológicas que permitam a expansão das possibilidades artísticas e 

criativas desta manifestação. 

O projeto supõe o desdobramento e uma ação experimental concreta e piloto destas 

inovações e experimentação de deslocamento no circuito, através da realização de 

uma obra artística de intervenção urbana em Natal  (e, eventualmente em outras 

cidades no país) com sistemas de luz e som trabalhando em conjunto com sensores 

de presença e outros que permitam interatividade com ações do público. 

 
Paredão similar ao usado na pesquisa 

A obra a ser realizada pressupõe experiência multissensorial (sonora e visual, além 

de relacionada a totalidade do corpo através dos movimentos rítmicos corporais do 

publico) e – também interativa – pela possibilidade de agenciamento por parte do 
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público de eventos artísticos (sonoro-luminosos) na estrutura do paredão através da 

interatividade. Pressupõe, ainda, a realização de conjunto de trechos sonoro  

musicais que entrarão em interação entre si, com o sistema luminoso (central lógica 

de iluminação) e com o público através da programação e difusão via amplificadores 

de som do paredão a partir da central lógica sonora. Também será realizada a 

integração entre os movimentos corporais do público e interações sonoro e musicais  

através da captação de dados da movimentação do publico via seus celulares (os 

quais tem giroscópio, que permite captar movimento). 

A estrutura paredão tem grande riqueza enquanto estrutura plástico-visual sonora e 

grande potencial a ser explorado no que se refere a interatividade e uso de sensores 

diversos; permite inserir relações de interação com o publico e, assim, hibridar uma 

manifestação contemporânea de arte popular da rede urbana do interior, do sertão 

nordestino e das capitais nordestinas e o campo da Arte e Tecnologia, o que abre 

um vetor de pesquisa produtivo a ser explorado.  

O projeto envolverá pesquisadores com formação múltipla, voltados para investigar 

mesmo objeto de investigação. Conta com os pesquisadores permanentes do 

Laboratório 10 Dimensões – área das Artes Visuais e Arte e Tecnologia 

DEART/UFRN, do campo da Informática e das Ciências da computação 

(ECT/UFRN), da área da Musica, Escola de Musica/UFRN; parceiros externos 

(Média Lab/UFG) da área de Ciências da Computação e Tecnologia em Musica 

(doutorando Universidade MacGill) e, na UFRN, servidor com formação em 

Tecnologia e docente da área de Artes Cênicas-Economia criativa e iluminação.7  

Assim, como o Projeto Ventos Uivantes, o trabalho aproxima-se das questões 

referentes à relação entre determinações qualitativas e quantitativas levantadas por 

Simmel e,  especialmente, aquelas apontadas por Senra e Freire sobre a recepção  

nos sistemas homem-máquina contemporâneos. Requer uma análise mais 

profundada das relações homem-máquina contemporâneas em um sistema e 

arranjo sociotécnico particular. Também possibilita análise a partir da 

"fenomenologia da multiestabilidade" de Idhe, situando a percepção das interações 

previstas e a serem efetivadas. 
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Futuro do Laboratório 10 Dimensões 

 O  Laboratório 10 Dimensões é, hoje, uma realidade emergente, em processo de  

expansão de suas atividades. O grupo propõe realizar alguns cursos livres junto ao 

Departamento de Artes ainda em 2016, para implantar-se mais solidamente junto a 

comunidade acadêmica onde se situa. Tem um bolsista de extensão na área de  

programação/ECT, voltado para apoio a projetos de discentes e eventualmente 

docentes. No segundo   semestre de 2016 pretende organizar suas vinculações com 

o Nordeste e como Grupo de Pesquisa, entre outras atividades em discussão. 

 

                                                
Notas 
1 Realiza-se enquanto práxis poética como Arte tecnológica, compreendendo a ativação do sensório e a 
percepção como experiência  singular (conceito de James Dewey) e retomado por Cleomar Rocha (Media 
Lab/UFG), enquanto encantamento oposto à hipótese de deslumbramento, ocasionado pelo fascínio provocado 
por interfaces e obras tecnológicas.            
 2 Tradução  do inglês (Murray e Manovich)  pela autora do artigo.  
 3 Núcleo permanente de  pesquisa: Prof. Dr. Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui; ECT/Escola de Ciências e 
Tecnologia/UFRN; Profa.Dra. Laurita Salles AV/Artes Visuais/DEART/Departamento.de Artes /UFRN; e 
Prof.Dr.Gabriel Gagliano  Pinto Alberto EM/Escola de Música/UFRN.Projetos: As àguas, o Mar e o Oceano 2013-
14;Ventos Uivantes 2015-16 e  Paredão Eletronico-2016-17 (a confirmar). Núcleo permanente de extensão:Prof. Dr. 
Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui; ECT/UFRN; Profa.Dra. Laurita Salles AV/DEART/UFRN; Prof.Dr.Gabriel 
Gagliano Pinto Alberto  EM/Escola de Música/UFRN, Prof. Dr.  Rogerio Junior Correia Tavares AV/DEART/UFRN e 
Profa. Dra. Maria Isabel Dantas/IFRN.Projeto 10 Dimensões Grupo Permanente, 2013, 2014,  2015, 2016 
4 Coordenadora:Profa.Dra. Laurita Salles AV/DEART/UFRN; Prof. Dr. Aquiles Burlamaqui ECT//UFRN e Prof. Dr. 
Gabriel Gagliano Pinto Alberto EM/UFRN. Apresentações: Em meio 5, Semana de Artes Visuais- DEART e  Artech 
2015. 
5 Bolsistas:Raphael Luiz de Oliveira Silva e Pollyane Figueiredo de Azevedo.  
6 Coordenadora:Profa.Dra. Laurita Salles AV/DEART/CCHLA/UFRN; demais Membros do Núcleo permanente de  
pesquisa: Prof. Dr. Aquiles Burlamaqui; ECT//UFRN e Prof.Dr.Gabriel Gagliano Pinto Alberto  EM/UFRN. Projeto 10 
Dimensões Grupo Permanente, Membros parceria externa Media Lab : Prof. Dr. Hugo  Dantas do Nscimento EI/UFG; 
Marcelo Ricardo Quinta EI/UFG e Sergio de Alencastro Veiga Filho ( composição sonora fase 1).Participação no 
Projeto: Laura Maria de Figueiredo(Teatro/DEART/UFRN)). Atuais bolsistas ICC Ventos Uivantes :Natã Borges 
Ferreira( AV) e Rodrigo Bessa Julião(estruturas e modelagem)/ECT; Bolsistas  extensão 10 Dimensões:Allan Jeyson 
da Cruz Silva( programação e hardware)/ECT; Andiara de Freitas Emidio (produção cultural) /Economia/AV; Luana de 
Lima Ferreira (documentação videográfica)/AV; Janaina da Silva Santana (sites e blogs)/AV; Matheus Estevam de 
Carvalho Pessoa (programação/ECT).Projeto 10 Dimensões Grupo Permanente;  Prof. Dr.  Rogerio Junior Correia 
Tavares AV/DEART/UFRN e Profa. Dra. Maria Isabel Dantas/IFRN(apoio). 
7 Coordenadora: Profa.Dra. Laurita Salles AV/DEART/CCHLA/UFRN; demais Membros do Núcleo permanente de  
pesquisa: Prof. Dr. Aquiles Burlamaqui; ECT//UFRN e Prof.Dr.Gabriel Gagliano Pinto Alberto  EM/UFRN. Membros 
parcerias externa:Prof. Dr.  Cleomar de Sousa Rocha Media Lab/UFG;Prof. Dr.  Jeronimo Barbosa da Costa 
Junior/MacGill/CA; Parceria do Projeto no DEART: Prof. Dr. José Savio Oliveira de Araujo  Teatro/DEART/UFRN; 
servidor  Ycaro Ravel Dantas. Bolsistas  extensão 10 Dimensões:Allan Jeyson da Cruz Silva(programação e 
hardware)/ECT; Andiara de Freitas Emidio (produção cultural)/Economia/AV; Luana de Lima Ferreira(documentação 
videográfica)/AV; Janaina da Silva Santana /AV( Sites e Blogs); Matheus Estevam de Carvalho Pessoa ( 
Programação)/ECT.Projeto 10 Dimensões Grupo Permanente;  Prof. Dr.  Rogerio Junior Correia Tavares 
AV/DEART/UFRN e Profa. Dra. Maria Isabel Dantas/IFRN(apoio). Estão solicitadas em Edital da UFRN ainda em 
andamento 3 bolsistas de Icc: AV, Teatro (iluminação e arranjo produtivo) e ECT(Programação). 
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