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RESUMO 

O artigo aborda a experiência de criação da obra “Paredão eletrônico” operada em 
campo provisoriamente denominado como de “tecnologia situada”. O termo resulta da 
observação de obras ancoradas em sistematizações tecnológicas enraizadas em 
contextos socioculturais e territoriais específicos, articulando desvios destas. Trata-se 
de compreender a relação entre uma tecnologia e sua inserção social em um 
determinado território e sua apropriação para intervenção poética que atua por 
deslocamento. Tomando a arte como experiência, prospecta a noção de poética e, 
especificamente, de poética tecnológica. Pergunta: obras de Arte e Tecnologia, como 
as outras Artes, criam modelos para fazer escolhas livres, não respondendo à utilidade 
imediata, porém, a partir de dispositivos tecnológicos criados para serem úteis? Como 
realizam esta invulgar operação? Processam desvios dos “princípios econômicos e 
técnicos que norteiam a produção industrial” e de máquinas simbólicas, 
reconfigurando “objetos, sistemas ou circuitos tecnológicos” (Malhão, 2015) segundo 
outra lógica, como arranjos particulares em função de sua poética? O Projeto Paredão 
eletrônico envolve intervenção no campo da economia criativa nordestina dos 
chamados “paredões” em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Arranjo sócio técnico 
inventivo, o paredão é uma estrutura automotiva sonora eletrificada de alta intensidade 
articulada de forma modular com elementos luminosos coloridos. Fenômeno espraiado 
no Brasil, móvel no Nordeste, vinculado a circuito de festas jovens periféricas e do 
interior e/ou de festivais onde as diferentes empresas automotivas apresentam suas 
produções como demonstrações de potência sonora e produtiva. O artigo descreve 
como o projeto abre a caixa preta (Flusser, 1985) da estrutura paredão, mapeando e 
observando a configuração interna de um deles e prospectando possibilidades 
criativas. As intervenções e inovações se dão no plano da interatividade, comandos via 
aplicativos celulares e da composição sonora, propondo uma inserção poética diversa. 
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O Projeto Paredão eletrônico envolve uma intervenção no campo da economia criativa 

dos chamados “Paredões” no contexto de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trata-se, 

portanto, da experiência da criação em Arte e Tecnologia a partir de uma estrutura 

criada coletivamente. 

Vigente na região Nordeste do Brasil, onde há uma larga tradição das chamadas 

aparelhagens sonoras, tal manifestação é notória no Rio Grande do Norte, onde 

estamos sediados. A riqueza desta estrutura oferece campo de pesquisa fincado em 

um terreno enraizado em uma prática social territorializada. Trata-se de arranjo sócio 

técnico de alta intensidade sonora eletrificada, articulada a elementos luminosos 

coloridos, vinculados a uma unidade automotiva. 

 

 
Programando Paredão Eletrônico       Pequenos paredões em São Gonçalo do Amarante, RN 

Fotos: Laurita Salles 
 

O Nordeste tem tradição acumulada na criação de variantes de sound systems. 

Oriundos da Jamaica, tem várias acepções; a mais ampla, o de um sistema de som 

para uma audiência. Foram criados nos anos 40 neste país, como um clube de dança 

móvel; também como marketing para atrair clientes às lojas. Associa-se, ainda, à 

prática do dancehall ou baile de rua e aos soundclashs (MARQUES: 2013, p. 19). As 

radiolas do Maranhão conectam-se aos da Jamaica e são montadas com várias caixas 

de som empilhadas no local de cada apresentação (SILVA: 2007, p. 32). Não são 

acopladas a um carro, como no Paredão. 

Segundo nossas constatações empíricas e de Pinho1, o Paredão no Nordeste   

apresenta-se como uma estrutura sonora móvel com carro reboque vinculada à cadeia 

produtiva de instalação de dispositivos de alta potência sonora em veículos. Os 

grandes Paredões usualmente são mantidos por empresários atuantes na área de 
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sonoros em veículos automotivos e tem um circuito específico de atuação com 

festivais próprios tipo soundclash, onde as diferentes empresas apresentam suas 

produções como demonstrações de potência sonora e produtiva; também é usado 

para locação em festas, em campanhas políticas, dentre outras situações. Pinho 

levanta seu papel de dispositivo intensificador da experiência (PINHO: 2016, p. 9). 

 

Projeto Paredão eletrônico 

O projeto tem duas vertentes, de inovação e intervenção poética. A vertente de 

inovação envolve o deslocamento e a inserção da interatividade na estrutura Paredão 

como ciclos de interações luminosas, sonoras e performativas; também são 

introduzidos comandos centrais e de agenciamento de animações luminosas e 

performances através de aplicativos celulares; estas inovações permitem a realização 

de uma intervenção poética como experiência de deslocamento de uso. Esta propõe 

realizar animações luminosas e textuais referenciadas em obras concretistas de Décio 

Pignatari dos irmãos Campos e outros, especialmente em suas vertentes 

audiovisuais2. Também envolve obra sonora do compositor Gabriel Gagliano, da 

Escola de Música da UFRN. 

Apontamos a riqueza plástica do Paredão, contrapondo-se às estruturas geométricas 

das casas populares do sertão (e cidades nordestinas), fotografados por Ana Mariani 

(2010). A estrutura Paredão é um arranjo sócio técnico (a partir de Cunningham)3, 

relacionado a um determinado meio tecnológico no tempo e espaço integrado e em 

interação com o ambiente sociocultural circundante. Assim, a cultura - em seu sentido 

amplo, relativo a um ambiente social - e a tecnologia são interdependentes com 

desdobramentos e ciclos de interferências mútuas. Segundo Hall (1997, p.2), a cultura 

é um processo que atua sobre a regulação das relações e sobre a própria prática 

social. 

 

Arte e Tecnologia 

As obras de Arte e Tecnologia operam a tecnologia para construir sua poética; no caso 

do projeto em análise, operando uma tecnologia criada coletivamente em um 

determinado território. Esta problemática nos fez pensar em como a criação poética 
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aborda uma tecnologia. Dispositivos, objetos e aparelhos são usados em intervenções 

e obras de Arte e Tecnologia com funções não previstas quando projetadas, 

articuladas a uma poética. 

O pensamento de Vilém Flusser (1985) tem influenciado a estética dos novos meios 

no Brasil. Fundamentalmente, suas reflexões sobre a caixa preta dos aparelhos 

tecnológicos e pós-industriais, em princípio sobre o aparelho fotográfico, porém 

expandidas aos primeiros. 

O autor diz que a sociedade pós-industrial é regida por aparelhos com programas 

inscritos “previamente por aqueles que as produziram” (FLUSSER:1985, p.15). 

Continua:”um sistema assim tão complexo é jamais penetrado totalmente e pode 

chamar-se caixa preta”. Quem a usa, no caso o fotógrafo, domina o input e o output da 

caixa... (FLUSSER: 1985, p.15). Porém, lembra o autor: “... “Quem vê input e output vê 

o canal e não o processo codificador que se passa no interior da caixa preta 

(FLUSSER: 1985, p.11). Portanto, aponta:”Toda  crítica  da  imagem  técnica  deve  

visar  o branqueamento  dessa  caixa”. (FLUSSER: 1985, p. 11).                                       

Arlindo Machado traz estas questões para a discussão do que denomina artemídia4 

(MACHADO: 2004, p.2 a 14) em texto onde bem resume sua proposta de que a mais 

bem sucedida arte dessa área contrapõe-se ao programa inserido nas tecnologias que 

usa. Lembra que: “Em geral, aparelhos, instrumentos e máquinas semióticas não são 

projetados para a produção de arte” (MACHADO: 2004, p.2 e 3). Aponta, porém: “O 

que faz, portanto, um verdadeiro criador ... é subverter continuamente a função da 

máquina ou do programa de que ele se utiliza... no sentido contrário de sua 

produtividade programada” (MACHADO: 2004, p.5). Conclui: “A artemídia ... coloca o 

artista diante do desafio permanente de ...contrapor-se também ao determinismo 

tecnológico...” (MACHADO: 2004, p. 6). 

Há hoje uma corrente de pensamento espraiada em áreas diversas que questiona o 

determinismo tecnológico. Defende que o projeto dos aparelhos, máquinas e objetos 

não contém em si o controle de uso de seu programa, havendo uma zona mais fluida 

do que aquela pensada por Flusser e, consequentemente, Arlindo Machado, no que se 

refere a sua recepção e usos. Penso que obras de Arte e Tecnologia muitas vezes 

atuam nesta zona. 
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Programa não determinado e poética 

A corrente apontada acima no meio do Design e Antropologia está interessada em 

uma recepção inventiva de um programa por parte dos que utilizam objetos e a ser 

melhor considerada na metodologia do projeto. Ou seja, o uso é, em si, mais aberto à 

descobertas por parte dos usuários e não obediente a um programa pré-determinado. 

Reivindica-se desde desvios, invenções e resistência nos usos por parte das pessoas 

ou usuários, em um campo afim a certas questões levantadas por Michel Certeau. 

Rafael da Silva Malhão aponta, comentando e citando Kasper (MALHÃO: 2015, p.19): 

“....Gibson,  pelo  seu  conceito  de  affordance,  ... suspende de saída 
qualquer uso predeterminado dos objetos. O uso, a função, é definido 
segundo o modo de relação que os elementos do ambiente 
propiciam. A função é um fator  relacional  que  pode  ser  redefinida  
a  cada  novo  arranjo  do  ambiente  em  que  o objeto  for  
introduzido,  assim  evidenciando  possibilidades  até  então  
despercebidas (GIBSON, 1986). De tal forma que nos leva a uma 
concepção diferente de design, como salienta  Kasper:  “O  design  
pode  ser  pensado,  em  vez  disso,  como  criação  de possibilidades 
de uso” (KASPER, 2009: p.22)”. 

 

Malhão (2015, p. 1) lista vários autores que avançam questões neste sentido, 

esmiuçando as diferentes terminologias e conceitos usados5. 

“Arte não é discurso, é ato” diz Iclea Catani “(CATTANI: 2002, pág.37), corroborando 

Paul Valery: “A obra do espírito só existe como ato” (VALERY: 2007, p. 185); a poética, 

pois, “pode ser considerada como tudo que constitui a obra em si mesma, a partir de 

seu momento de instauração” (CATTANI: 2007, pág. 13). Lembra Valery, corroborando 

Argan: “Do grego Poiéin - fazer - que implica em uma obra de espírito feita para seu 

próprio uso, empregando todos os meios físicos que lhe possam interessar (VALERY: 

2007, p. 180, 181). Assim, a Arte e Tecnologia pode dispor de dispositivos e aparelhos 

criados industrialmente e programas numéricos do mundo pós-industrial, apropriando-

se deles para um projeto poético via uma recepção inventiva, conforme Malhão (2015). 

Nosso projeto introduz a interatividade na estrutura paredão, inserindo nele um 

sistema interativo capaz de absorver dados (input), processá-los e devolvê-los 

transformados (output), através de uma interface. Os sistemas de input relacionam-se 

a sensores que, vinculados a processadores (Arduino ou outros) detectam dados ou 

ações humanas, transformando-os em dados numéricos; uma programação 

algorítmica instaura ocorrências na estrutura que provocam efeitos sinestésicos, 
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proporcionando ciclos de experiências e eventos. Estas apresentam-se como 

experiências significativas (DEWEY:1994, p.109-110) e de encantamento (ROCHA: 

2008 p.1138). Como bem aponta Sogabe (2011, p.66): ”A interface não é só um 

aparato tecnológico, mas está diretamente relacionada à produção da poética...” 6. 

 

Som no Paredão Eletrônico 

O Paredão é um fenômeno cultural onde a tecnologia presta-se, especialmente, como 

suporte social para a manifestação do corpo, expressa através da dança, do contato 

físico, da exposição e do movimento. O jogo de luzes mira o público ao atribuir 

diferentes aspectos de relevo à geografia dos corpos engendrados em uma cinética 

coletiva e única, inscrevendo os movimentos individuais numa mesma dinâmica. O 

corpo, assim, ganha, no contexto de um Paredão, identidade própria: é o aporte 

simbólico de existência naquele espaço, bem como seu ato elocutório e sua 

alteridade. 

Em virtude da notável importância do corpo na trama social dos eventos de Paredão, 

os sons utilizados para este projeto foram todos extraídos a partir da voz e da pele, 

representando, na estrutura do discurso musical, a presença do corpo. A música criada 

utiliza sons originais, gravados exclusivamente para esta obra em um estúdio 

profissional (o “Estúdio Ritornello”, da Escola de Música da UFRN). Estes sons, 

produzidos por dois cantores líricos, uma soprano (voz feminina) e um baixo (voz 

masculina), compõem uma longa série de intervenções curtíssimas e características. 

As intervenções, basicamente uma coleção de sons ruturais, vocálicos, ou de fricção 

de membros e partes do corpo, não são a música ainda, mas os elementos estruturais 

que a comporão. Estes sons foram separados, identificados e organizados em um 

banco de sons (no formato soundfont 2 – vide o documento “SoundFont Techinical 

Specification” para mais informações a respeito deste formato), de modo que 

pudessem ser facilmente acessíveis por qualquer programa de seqüenciamento ou 

programação com interface MIDI. Para garantir maior naturalidade, cada uma das 

sonoridades planejadas foi gravada em quatro camadas de diferentes intensidades, 

formando um “instrumento” próprio, e associada a uma nota do registro MIDI. Todos os 

“instrumentos” foram agrupados em uma banda referente à coletividade dos registros 

e, assim, definidos dentro de um único “preset”. 
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A utilização dos sons ocorre de maneira dinâmica e interativa. Os dados capturados 

pelos sensores dos aparelhos celulares são transmitidos para o computador e 

processados por um servidor Java, que aciona uma biblioteca de composição criada 

pelo compositor responsável do Projeto. Assim, o conjunto de dados recebidos é 

processado em tempo real, consumido pela biblioteca de composição, formando, ao 

final de cada ciclo de processamento, uma mensagem MIDI, identificada para uma 

determinada nota, uma determinada intensidade e um canal pré-definido. Todo o 

processamento ocorre em ambiente Java, fazendo uso de concorrência, atribuindo 

fluidez e desempenho à execução contínua da composição. 

O resultado final é uma obra de vozes e sons corporais, onde se percebem duas 

pessoas interagindo continuamente – um homem e uma mulher, produzindo música 

ininterrupta através de intervenções muito rítmicas, cujas sonoridades e intensidades 

reagem imediatamente às modulações mecânicas dos sensores nos aparelhos 

conectados ao sistema. 

 

Notas 
                                                           
1
 Osmundo Pinho (UFRB/Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) tem pesquisado  paredões nas 

regiões do recôncavo baiano e Salvador, BA. O texto citado ainda não foi publicado como artigo, podendo 
ser encontrado em: http://www.academia.edu/26253961/_Baixaria_O_Pared%C3%A3o-Dispositivo. Foi 
apresentado no Circuito Música eletrônica e popular UFBA/UFRB/UFRN Trocas e mediações, parceria 
entre as instituições. O Paredão de som na Bahia, segundo Pinho e seu grupo de pesquisa, Baixaria do 
Negão, associa-se às manifestações do pagode baiano. 
2
 Vide algumas delas: https://www.youtube.com/watch?v=xDcIAuqljxM , 

https://www.youtube.com/watch?v=DEYB4j7TkFo . 
3
 A referência de arranjo sócio técnico a partir de Cunningham é contribuição do Prof. Dr. José Sávio de 

Oliveira Araújo, da área de cenotécnica e iluminação cênica, curso de Teatro, do DEART/CCHLA/UFRN. 
O professor assessora o Projeto Paredão Eletrônico e também introduziu a metodologia de uso de 
maquete para experiências do projeto (mini-paredão). 
4
 Artemídia é um termo criado pelo autor, usado no artigo em questão. Mantém relação com a 

denominação mais utilizada atualmente, Arte e Tecnologia. 
5
 Autores e conceitos listados por Malhão: gambiarra (BOUFLEUR, 2006 e ROSAS, 2006), desvio de uso 

(KASPER, 2006, 2009; AKRICH, 1998), desobediência tecnológica (OROZA, 2012) e design não 
intencional (NID, em seu acrônimo em inglês) (BRANDES & ERLHOFF, 2006; SCHNEIDER, 2010). Vide 
bibliografia   citada diretamente no artigo de Malhão de 2015. 
6
 Sogabe trata especificamente de instalações interativas neste texto. Consideramos que as questões 

apontadas podem ser transpostas para outras estruturas, no caso, do Paredão eletrônico. 
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