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RESUMO 
Assumindo a produção do saber na pesquisa em Artes como exercício da práxis constituído 
no plano da experiência, interessa-nos neste texto refletir sobre as atitudes intervencionistas 
do pesquisador-artista, que promovam situações de resistências e movimentos transversais 
de redirecionamentos capazes de constituírem estratégias inventivas de pesquisa, frente 
aos dados estabelecidos e forças já instituídas. Referenciando-se em Moles (2010) e 
Passos et al. (2009), retomam-se a produção artística Vestis (2004-2010) e o projeto 
expográfico do Museu Casa de Cora Coralina (2016), para propor reflexões sobre as 
práticas interdisciplinares, enquanto atravessamentos entre campos de saberes e 
passagens entre planos de investigação e estados institucionais. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
Assuming the production of knowledge in the research of Arts as an exercise in praxis, 
constituted in the plan of experience, the text is concerned with the interventionist attitudes 
from the researcher-artist, which can promote situations of resistances and transversal 
movements of redirections. These are able to produce inventive strategies of research, 
considering defined data and designated forces. Referring in Moles (2010) and Passos et al. 
(2009), the artistic production Vestis (2004-2010) and the expographic project Cora Coralina 
House Museum (2016) are presented to reflect about the interdisciplinary practices as 
crossings between fields of knowledge and passages between research plans and 
institutional conditions. 
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Introdução 

Este artigo sintetiza preocupações do pensar as práticas e experimentações 

artísticas direcionadas pelo entendimento do “transformar para conhecer, e não de 

conhecer para transformar a realidade” (PASSOS e BARROS, 2009, p. 18). 

Entende-se a produção do saber na pesquisa em Artes como exercício da práxis, 

constituído no plano da experiência, e portanto ordenado nos/pelos modos de fazer. 

Neste sentido, interessa-nos refletir sobre as atitudes intervencionistas do 

pesquisador-artista, que promovam situações de resistências e definam movimentos 

transversais de redirecionamentos, capazes de constituírem estratégias inventivas 

de pesquisa,  e com as repercussões destas nos demais campos de conhecimento, 

frente aos dados estabelecidos e forças já instituídas. 

O binômio teoria/prática há tempos vem caracterizando abordagens gerais e 

específicas em várias áreas de atuação, desde as chamadas ciências duras até as 

artes. Este modelo gera uma cisão da própria condição da completude da 

experiência, que prima pela complexidade e integridade dos processos 

fenomenológicos –  enquanto consciência dos fenômenos –, a despeito de 

exercícios disciplinares e didáticos de abordagens especializadas, que buscam 

analisar e decompor a experiência na busca de sua compreensão pelas partes. 

O aspecto holístico da experiência, entendido aqui na sua completude, pressupõe a 

compreensão já clássica de que o todo é maior que a junção de suas partes. Tal 

compreensão deriva pelos níveis de articulação que as partes envolvidas 

estabelecem, ora criando relações de contiguidade, ora de causalidade. Em ambos 

os casos, as práticas disciplinares deixam de lado tais relações ou as estudam em 

separado, não elaborando a experiência como a base da compreensão, deixando 

escapar, dentre outros elementos, a própria condição ou contexto em que a 

experiência se deu.  

Assim, em consonância com os autores Passos e Barros (2009, p.17–18), assume-

se a pesquisa como ação de intervenção, entendendo que esta “sempre se realiza 

por um mergulho na experiência que agencia sujeito e objeto, teoria e prática, num 

mesmo plano de produção ou de coemergência – o que podemos designar como 

plano de experiência”.  
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Importa-nos o pesquisador e suas análises quando inseridos na experiência coletiva 

– em que tudo e todos estão implicados. Nesta dimensão do “gênio coletivo” 

(MOLES, 2010, p. 216), assume-se que todo conhecimento se produz em um 

contexto de implicações articuladas, e portanto, enfatizam-se neste texto os projetos 

em grupo, nos quais os diálogos entre participantes compõem valores, crenças, 

desejos, interesses e expectativas pessoais, bem como compromissos institucionais 

e políticos em uma clara ação de ampliação de enunciados e processos 

enunciatórios, alargando a gama do compreender fazer pelo viés colaborativo da 

práxis. Para o autor, a complexidade da pesquisa contemporânea coloca o 

pesquisador em um corpo social, e portanto, consciente de que os “métodos 

heurísticos por exemplo, emergem explicitamente à consciência do microgrupo na 

troca discursiva” (MOLES, 2010, p. 217). Dentre os vários fatores citados pelo 

mesmo para emergência da criação ou invenção, ressalta-se a “capacidade 

construtiva resultante da comunhão dos recursos intelectuais”, dependente do 

exercício efetivo das relações interpessoais, permanentes e sistemáticas, em 

desconstruções hierárquicas. 

Assim, iremos apresentar duas produções artísticas: a primeira, desenvolvida 

durante uma investigação de doutorado, assume o computador vestível como 

dispositivo desencadeador de operações poéticas, e a segunda cuida da renovação 

do projeto expográfico do Museu Casa de Cora Coralina, situado na cidade de 

Goiás. 

Vestis 

Diante de um levantamento de projetos e interfaces vestíveis, realizado entre 2000 e 

2005 por Luisa Paraguai, a pesquisa propôs uma categorização a partir de situações 

nas quais a capacidade perceptiva e cognitiva do usuário era requisitada de forma a 

constituir situações não usuais para o cotidiano do mesmo. Foram elas nominadas 

de “sentidos ampliados, realidade mediada, espaços sensórios compartilhados e 

wearcomp design” (PARAGUAI, 2005, p.36). Apesar do caráter tecnológico, as 

análises da investigação teórica não se detiveram na capacidade técnica dos 

sistemas computacionais, mas procuraram enfatizar o uso das interfaces no 

contexto pessoal e social – potenciais agenciamentos entre corpo e espaço como 

ações do devir. 
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Focando nas práticas interdisciplinares experienciadas durante esta pesquisa, 

reconhecem-se os modos de fazer em ‘rede emalhada’ (MOLES, 2010) a partir da 

mobilização de recursos técnicos – procedimentos e métodos de medição – e 

materiais, que passam a ser organizados nas/pelas diversas estéticas e linguagens 

(figura 1 e figura 2) – computacional, plástica. Diversas representações visuais – 

diagrama e modelagem tridimensional – modelizam as tr

 das partes mecânicas e 

eletrônicas, os atravessamentos entre campos de saberes, potencializaram vetores 

– passagens entre o plano da investigação – exercícios do campo do possível pelos 

pesquisadores artista e engenheiros – e o da cultura – estados institucionais e 

objetos tradicionais. 

Fig. 1 – Diagrama esquemático da placa controladora, 2004 
 
 

 

 

 

 



 

2866 PESQUISA-INTERVENÇÃO: TRAÇADOS DOS PLANOS DE EXPERIÊNCIAS 
Luisa Paraguai / PUC – Campinas, Cleomar Rocha  / UFG  
Simpósio 5 – Laboratórios e arte: espaços de experiência e práxis interdisciplinares 

 

Fig. 2 – Modelagem tridimensional do projeto vestis, 2003 

Pensar o dispositivo vestível como uma segunda pele – “corpo biocibernético, 

protético, plugado” (SANTAELLA, 2003), visava potencializar experiências mais 

viscerais e não exclusivamente visuais aos usuários, em função do uso de sensores. 

Este possível monitoramento do espaço, dos objetos físicos e do próprio usuário, 

revela um processo crescente de desarticulação da condição de um corpo-unidade, 

do que é interno e externo, e termina por propor outras superfícies-limites de 

percepção dos sentidos. 

Uma configuração corpo/tecnologia que desmistifica a condição natural para validar 

associações e realidades de existência entre sistemas humanos e maquínicos. 

Então, tem-se um corpo ampliado, mediado pelos dispositivos vestíveis, que passa a 

operar em situações paralelas – diferentes códigos que não se referenciam e atuam 

como dobras de existência. Os dispositivos vestíveis ao integrarem dinamicamente 

ações físicas e conexões telemáticas, possibilitam deslocamentos – outras 

manifestações para os sentidos, outras condições de contato e outras geometrias 

para o corpo. Salienta-se nesta pesquisa a compreensão de que processos geram e 

organizam estruturas formais, técnicas e conceituais, tanto quanto as mesmas 

realizam-se em processos, conforme instala-se a interface apresentada na figura 3. 
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Fig. 3 – Projeto vestis, 2004 

Outro ponto desta investigação foi a compreensão do dispositivo vestível como um 

objeto físico e informacional – um vetor de transformações paradigmáticas quanto ao 

estatuto de corpo, que determina comportamentos, instala relações e demarca 

situações. Diante das ações possíveis por parte dos usuários, ora mediados por 

estas interfaces, foram categorizados “quatro espaços distintos de atuação: 

corpóreo, local, remoto e o ciberespaço” (PARAGUAI, 2005, p. 92). Os 

deslocamentos do usuário entre estas dimensões acontecem pela simultaneidade de 

eventos e atividades que integram concomitantes experiências nos domínios digital 

e físico. O que se tem é a predominância temporária de uma espacialidade sobre a 

outra, que seria o contexto de atualização da ação mediada do usuário. Os 

dispositivos vestíveis apresentam por fim, uma convivência entre padrões diferentes 

– códigos de informação e espacialidades, que permitem a experimentação de 

outras ordenações perceptivas. 

Por fim, ao assumir o sistema vestível como sistema de agenciamento e não 

somente como objeto, reconhece-se a capacidade específica de organizar e 

apresentar a informação, de correlacionar o espaço e o tempo e de estruturar a 

experiência humana no processo de fazer criar realidades de si e do mundo. Evoca-
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se, assim, a criação de contextos comunicacionais e não apenas a criação de 

formas – agenciamentos entre sujeito e objeto como dimensão da experiência. 

Os autores Passos e Barros (2009) apontam a indissociabilidade entre o 

conhec  para refletir sobre exercícios de criação e 

construção de realidades. 

 analisa

. (PASSOS e BARROS, 2009, p. 24) 

Museu Casa de Cora Coralina 

O Museu Casa de Cora Coralina, localizado na cidade de Goiás, no estado 

homônimo, convidou a equipe do Media Lab / UFG para propor a renovação de seu 

projeto expográfico, tendo como perspectiva o uso de intervenções tecnológicas. O 

Museu havia conquistado, via edital, apoio financeiro para a realização desta ação, 

garantindo a aquisição de materiais, embora não houvesse perspectiva de 

pagamento direto para a concepção e desenvolvimento do projeto. 

A equipe do Media Lab / UFG, formada por profissionais de diversas áreas de 

formação, construiu um projeto baseado no conceito de casa feita de poesia, 

cuidando para que a visita ao Museu fosse convertida de um reconhecimento do 

lugar onde a poetiza viveu para uma experiência com sua obra, a poesia viva. Este 

conceito restabelecia, por um lado, o encontro com a coisa mesma (MERLEAU-

PONTY, 1999), a poesia, em uma ação que ultrapassava o indicialidade 

(SANTAELLA, 2004) do rastro e, por outro, reconstituía a base de que Cora Coralina 

é a invenção que Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas criou para seu fazer 

poético. Deste modo, o museu que leva o nome da poetiza passaria a trazer o 

poema que fez se seu nome. De modo similar a perspectiva criativa buscou 

sustentação na tríade enunciada pela poetiza, de que o triângulo da vida poderia ser 

representado pela água, pelo ar e pela terra. Este princípio constitutivo evocava, em 

síntese, a gênese poemática, com preocupações de reduzir investimentos de 

intervenções maiores na própria casa, quer pelo aspecto de ser ela tombada pelo 

patrimônio estadual, quer pelo dado imaterial que o poema, em si, representa. 
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Salientamos, para este texto, três dos cinco trabalhos realizados na primeira etapa 

de intervenção, e em cuja base teórico-prática se assenta as relações construídas 

entre a Literatura, a Tecnologia e o Design, em uma práxis transdisciplinar, 

executada por uma equipe multidisciplinar.1 Importa, aqui, delinear a práxis como 

medida de articulação que constitui, em si mesma, uma experiência, ao tempo que 

que vislumbra, ao final e para o público, uma experiência de visita. O objetivo, 

portanto, reside na constituição de uma experiência que se pretende singular 

(ROCHA, 2010), sendo o próprio projeto uma experiência do fazer, emoldurada pela 

coesão da equipe e revelado pelas cores colaborativas das várias competências em 

questão. 

Como elemento chave para o trabalho, o conceito orientou a concepção, baseado na 

perspectiva saussureana de que a linguagem é viva (SAUSSURE, 2006), pulsante 

que é na prática da comunidade linguística. Por este viés, a escrita é registro da 

linguagem verbal, destituída de alguns de seus elementos, como a entonação, a 

expressão vocal e facial e mesmo a gestualidade, aspectos relevantes do ato 

comunicacional e de grande relevância para o exercício hermenêutico da linguagem, 

a interpretação. 

Do conceito partiu-se para a elaboração das propostas, constituídas pela devolução 

da poesia para o ar, para água e para a terra, esta última verificada nas paredes da 

casa de adobe. Devolver-se-ia, aos elementos inspiradores dos poemas, seus 

versos, em disposições vívidas, possibilitadas pelas mídias eletrônicas. Nesta 

concepção, o conhecimento literário, notadamente da Teoria Literária, tornou-se 

base fundante para abrigar o conceito e seu desdobramento: os projetos. De igual 

modo, o reconhecimento das perspectivas das interfaces computacionais e do 

design de interfaces, no que diz respeito a metodologia de projeto, conceito e 

tipologia das interfaces, e da tecnologia computacional, na definição de escopo 

possível de desenvolvimento frente às opções operacionais da pesquisa (LOPES, 

2005) formaram o quadro de referência para a implementação da práxis do projeto. 

Mais do que alinhadas em um paralelismo de responsabilidades, estas áreas 

estavam amalgamadas na busca de uma solução. Este exercício colaborativo não 

se deu de modo sequencial ou alternado, como alguns pretendem, mas foi 

concebido e desenvolvido com a responsabilidade das relações causais de uma 
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área em relação à outra, no desenho quadrangular dos encontros das áreas, de 

seus vértices e vórtices. 

Conceber e realizar cada um dos três projetos envolveu habilidades e competências 

que estão nas conexões das áreas, em suas interseções, não sendo possível 

delinear onde uma acaba e outra começa. As zonas de tensão cederam lugar para a 

zonas de colaboração, resultando em profícuos e inspiradores diálogos. E foi na 

dialogicidade das áreas que os conceitos e seus desdobramentos em projetos se 

consolidaram, performando mais que funções: foram confabulações conjuntas, 

identificadas não nas partes, mas no todo do fazer, do prospectar a experiência 

fundante de visitar um museu de poesia. 

Trechos de poema foram cuidadosamente selecionados para cada projeto, sempre 

em consonância ao tema e ao contexto de enunciação – condições materiais de 

apresentação do enunciado. Os ambientes selecionados para receber os projetos 

foram a sala de escrita, utilizado pela poetiza para fazer seus versos; a cozinha, 

referência para Cora Coralina, que também era doceira – e como são doces seus 

versos!!! – e a bica, de onde jorra água que aplaca a sede do Rio Vermelho, 

referência para a cidade e elemento frequente nos versos de Cora. 

Fig. 4 – Sala da escrita, Museu Casa de Cora Coralina 
Fonte: Media Lab / UFG 
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A relação água, ar e terra encontrava, nestes lugares, seu sentido mais pulsante. O 

ar da cozinha, umidificado pela poesia que enche os pulmões de versos; a água da 

bica, que faz escorrer versos para o rio, e a terra da parede da sala de escrita, que 

ultrapassa molduras e faz repousar, em sua extensão, os versos que passam a 

constituir a casa, sua estrutura e paredes. 

Fig. 5 – Cozinha, Museu Casa de Cora Coralina 
Fonte: Media Lab / UFG 
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Fig. 6 – Bica, Museu Casa de Cora Coralina 
Fonte: Rede Globo 

 

Conclusão 

Faz-se premente compreender/situar o pesquisador em dinâmicas de contínua 

transformação, implicadas no plano concreto da experiência, enquanto intervenção e 

contaminação entre saberes. 

Ainda neste âmbito, a composição de equipes multidisciplinares, em ações que se 

complementam e complexificam, em processos de emergência de práxis que 

empreendem a experiência como processo e resultado, encerra um contexto que de 

fato não é novo, mas que traz processos distintos em relação à especialização que 

marca o século XX. Esta retomada paradigmática, formulada em revoluções 

científicas (KHUN, 2006) é mais que um convite para repensar as práticas artísticas, 

laborais, teóricas, técnicas e criativas: é um descortinar de possibilidades que se 

espraiam a cada novo ano de um século que apenas cursa suas primeiras trilhas. 

Um convite à práxis do devir, às práticas interdisciplinares, à pesquisa-intervenção 

enquanto traçados dos planos de experiências. 
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Notas 
1 Participam deste trabalho Cleomar Rocha, na qualidade de coordenador e responsável pela concepção do 
conceito e dos projetos, com formação nas áreas de Arte, Letras, Comunicação e Design; Hugo Nascimento, 
doutor em Ciências da computação; Ravi Passos, doutor em Design; Lina Lopes, designer e artista; Luma 
Oliveira, cientista da computação; Mateus Sperandio, designer gráfico; Hugo Camargo, artista e designer gráfico; 
Renato Mesquita, designer gráfico; Kaiky Fernandez, designer gráfico e Evandro P. Braga, editor de vídeo; todos 
responsáveis pelo desenvolvimento, aplicação e montagem do projeto expográfico. 
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