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RESUMO 
Pretende-se mostrar como investigação um conjunto de imagens microscópicas com as 
explorações para um adjacente possível, preparos, análises, interpretações, de amostras da 
Coleção Resina. Ao revelar aquilo que se desconhece por meio de varreduras nos 
microscópios, evidência de organismos como fungos, bactérias, cristais, materiais do estado 
sólido ao líquido para o coloidal, lixo, se conclui que existe um microclima propício para a 
adaptação complexa da vida desde as dinâmicas do macro e micro ou nano da percepção e 
cognição, além do visual. Sobre este particular é que se pode no escrito fazer explícita a 
informação e levá-la a uma poética artística com proposta expositiva/museológica de arte 
contemporânea na perspectiva de tecnologias convergentes. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Adjacente possível; imagens microscópicas; amostras da Coleção Resina; lixo; poética 
artística. 

 

 

RESUMEN 
Se pretende mostrar como investigación un conjunto de imágenes microscópicas con las 
explotaciones para un adyacente posible, preparación, análisis, interpretaciones, de 
muestras de la Colección Resina. Al revelar aquello que se desconoce a través de 
barreduras en los microscopios, evidencia de organismos como hongos, bacterias, cristales, 
materiales del estado sólido al líquido para el coloidal, basura, se concluye que existe un 
microclima propicio para la adaptación compleja de la vida desde las dinámicas del macro y 
micro o nano de la percepción y cognición, además de lo visual. Sobre este particular es 
que se puede en el escrito hacer explícita la información y llevarla a una poética artística 
como propuesta expositiva/museológica de arte contemporánea en la perspectiva de 
tecnologías convergentes.  
 

PALABRAS CLAVE 
Adyacente posible; imágenes microscópicas; muestras de la Colección Resina.; basura; 
poética artística. 
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Adjacente possível 

Do caderno de notas ao livro Investigaciones, Stuart Kauffman (1939-) emulou, com 

desvio ademais de jogos de linguagem e jogos da vida, Ludwig Wittgenstein (1889-

1951) “y la contundente ruptura con el atomismo lógico de sus Investigaciones 

filosóficas” (KAUFFMAN, 2003, p. 11). Ambos os livros, da ciência e da filosofia, 

iluminam o diagrama que poderia ser ou não ser um signo nas condições ideais de 

significado da Experimentação material I: Adjacente I e Adjacente II, se não fosse 

um passo para o essencial com novas explorações para um adjacente possível no 

fluxo do que aparece pela primeira vez, a saber: Maneira de observar um adjacente 

à escala micro (resina I), à escala nano (resina II, III), lixo (resinas I, II, III). Do sólido 

ao coloidal emerge uma fonte de ordem adiante.  

O que se pretende nesta investigação em redes de criação, arte e tecnologia, é 

revelar aquilo que se desconhece. Para saber porquês é meritório apresentar 

enunciados e epistemes de outros autores, aceitando a oferta de aspectos não 

coincidentes e seleção. Kauffman assume o conceito “ciencia y arte” expandido para 

“ciencia y civilización”, a partir de “saber qué” e “saber cómo”, combinam com a 

história diária. O “saber como” não tem vez na ciência, o autor pergunta “¿por qué?”, 

ora, às vezes o mesmo ocorre na arte. Depende da convicção na palavra “sim”, 

persistência, emergência, reduzir ou aniquilar “como” e “por que” do enfrentamento 

com o entorno, girar para recomeçar a extração de trabalho em exaustivos 

descolamentos a fim de tornar a visitar o lugar da prática artística, convertido num 

todo superior em funções de relações mediante trocas criativas intensas e calmarias 

a longo prazo. Hic et nunc acatar o conceito “entropia criativa” em sistemas abertos 

(Ilya Prigogine (1917-2003), em ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al 

orden), a termodinâmica e os processos irreversíveis, o receio que converte a 

certeza em outros campos (Immanuel Wallerstein (1930-), em Las incertidumbres 

del saber), a incompletude, a duração e o tempo.  

De fato, o que se pretende mostrar como investigação
1
 é um conjunto de imagens 

microscópicas, preparos, análises, interpretações de amostras da Coleção Resina
2
, 

objetos naturais de pesquisa em artes plásticas, achados em ruína urbana e 

paisagem que mostram partes ou geometrias completas. Tais politopos irregulares 

são uma nova aproximação para compreender a dissolução das fronteiras traçadas 
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para indicar pontos fixos ou lugares. As topologias e clave de geometrias como as 

de Nicolai Lobachevsky (1792-1856) e as de Bernhard Riemann (1826-1866), são a 

liga de mundos possíveis para o indeterminado, o acaso, a probabilística. Significa 

que cabe decifrar essas dimensões como entidades algorítmicas, inspecionar do 

macro ao micro no digital e computacional das simulações. Desenhos análogos ou 

complementares têm força explicativa ao integrar a proposta expositiva/museológica 

contemporânea de arte e ciência às tecnologias convergentes. 

Imagens microscópicas de amostras da Coleção Resina
3
 

 
 

 

Figura 1. Didonet Thomaz. 
Coleção Resina em cristalizadores e placas de Petri, 1998- 2016. 

Fotografia : cor, dimensões variáveis, 150 dpi. 
Figura 2. Didonet Thomaz e Luis Gustavo de Matos dos Santos. 

Preparação da amostra da resina I para microscopia eletrônica de varredura, 31 mar. 2017. 
Fotomontagem: color., dimensões variáveis, 150 dpi. (LAB-CME-UFPR).  

Memorial de pesquisa: arquivo, Curitiba (PR). 
 
 

As resinas coletadas de uma única árvore de Araucária columnaris cultivada em 

jardim (1998-2007), agradaram como curiosidades evocativas da memória em taças 
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de cristal dentro da cristaleira e uma compoteira de vidro fogo sobre a estante, em 

temperatura ambiente domiciliar, ao contrário da luz que dá o sol. Isso, até o 

isolamento das maiores em cristalizadores e das menores em Placas de Petri (2016) 

no fundo apagado de caixas fechadas de origem feia. A amostragem e a amostra da 

resina I (Figura 1, Figura 2) representativa da quantidade, foi por tamanho como 

opção. A primeira experimentação tratava de buscar e logo encontrar morfologias 

em imagens. Dentre tipos de adesivos, cola de prata coloidal, fita dupla face, 

esmalte de unha contendo carbono que é condutor, tudo tem que ser condutor. 

Enfim, a montagem da resina não condutiva sem corte ou seccionamento, no 

suporte porta-amostra móvel de alumínio (3 cm de diâmetro) foi elaborada mediante 

uso de fita adesiva dupla face de carbono para fixação. Ao menos evitou refazer. A 

instabilidade sofrida pelo material estraga a imagem no microscópio. Com tantos 

recursos, o ideal para uma amostra é colar com esmalte de prata um dia antes, só 

que demora em secar, não dá para retirar, melhor é fazer assim. Com o tempo a 

película de ouro escapa. No perfil da montagem, em uma fita dupla face de carbono 

não aguenta, a de cobre aguentaria. Se bater nela não dura nem um dia. Se deixar 

paradinha, não. Se cair é fácil colar com durepox ou uma gota de esmalte embaixo.  

 

 
Figura 3. Didonet Thomaz e Luis Gustavo de Matos dos Santos. 
Estruturas micrométricas da amostra da resina I, 31 mar. 2017. 

Montagem: pb., dimensões variáveis, 150 dpi. MEV TESCAN VEGA 3 LMU (CME-UFPR).  
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Memorial de pesquisa: arquivo, Curitiba (PR). 

 
Resina I, img1, img2, img3, img4, img6, img9. Ácaro, esporos de 
fungos e hifas de fungos.  

Resina I, img1, img4, img6. Ácaro. […] Es lo que en ciencias de la 
complejidad se llaman Insectos sociales. Con este tema, se están 
haciendo estudios computacionales a nivel de algoritmos, como 
inteligencia de enjambre, cardúmenes, bandada de pájaros, entre 
otros. Estos resultados se puedan aplicar a otros temas y se puedan 
tejer puentes, entrelazamientos. Guión curatorial

2
 (NIÑO BERNAL, 

Raúl. Hallazgo. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por 
<didonetthomaz@teatromonotono.art.br> em 18 abr. 2017). 

Resina I, img5, img7, img8. Cristais. […] Los datos de los cristales en 
el microscopio, tienen la posibilidad de llevarse a un lenguaje 
computacional con algoritmos y con los algoritmos, se puede crear 
una simulación en Procesing, es un paso increíble que habría que 
lograr. Los que saben de programación saben cómo hacerlo. 
También he pensado en multiescalas, incluyendo aquellas que están 
por debajo de lo micro: Nano, Pico, Femto, Atto, son universos 
microscópicos que van de 10-9 hasta 10-18, (diez a la menos nueve, 
etc.) lo que significa que se pueden expresar poéticas de la materia 
en mundos posibles, en entidades intersubjetivas que para nada son 
las de los humanos, sino de los no-humanos, de los Actantes, como 
los denominaría Bruno Latour. Guión curatorial

2
 (NIÑO BERNAL, 

Raúl. Cristais. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por 
<didonetthomaz@teatromonotono.art.br> em: 20 abr. 2017). 

A amostra da resina I foi colocada na Metalizadora (Figura 2). O tempo de 

recobrimento por deposição de íons metálicos de ouro foi de 2 minutos. O que não 

era condutor passou a ser. Não alterou a amostra e a tornou condutora para 

obtenção de imagens na microscopia eletrônica de varredura. No sistema de vácuo 

é complexo estabilizar a pressão. Caso a resina fosse porosa, concentrasse gás, ou 

tivesse ar no interior, interagiria com o ar, grudaria noutro lugar que não na amostra. 

Removida da máquina, a montagem foi presa com aparafusador no adaptador onde 

foi aterrada para dar início à visão de dentro da câmara. À parte, quais são as 

condições de trabalho? A amostra de resina poderia ser perdida? Uma resposta: 

salvo se fotografada antes. Outrossim, reorganizar sapiência e prática a partir do 

fenômeno observado. Senão o trabalho seria feito em baixo vácuo no microscópio, 

produzindo imagens de pior qualidade. Aliás, não destruiria a integridade da 

amostra. Fatores de risco: o químico, dependendo do líquido colocado no ultrassom 

ela dissolveria, só daria para fazer com estruturas nanométricas. Segundo, o 

ressecamento, a amostra submetida à vibração quebraria. 
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O que aconteceu no Microscópio de Varredura, infreqüente na prática artística? A 

amostra da resina foi colocada abaixo de um feixe de elétrons que colidiram com os 

átomos da amostra, liberaram elétrons do material na câmara (Figura 2), 

interatuaram. Níveis de cinza, o contraste do relevo na imagem é porque tem ou não 

tem elétrons que ainda não sabem diferençar a cor e o microscópio não consegue 

definir. A coloração de uma amostra não cria diferença, a não ser que as estruturas 

claras tenham morfologias distintas das escuras. Formas, não as químicas, sugerem 

renovos. Na composição do mundo biológico das imagens eletrônicas e digitais, na 

superfície lisa da amostra de resina com deposições verrugosas, foram achadas 

parasitas (Figura 3), diz-se da bactéria (sistema físico propagativo de construção de 

si mesmos e da biosfera, segundo Kauffman), derivada de bactéria, algumas 

preservadas, murchas, desidratadas porque a água foi extraída acaso quando feito 

vácuo, extintas. Esporos, hifas de fungo cresceram por ramificação nos ápices, 

bifurcações paralelas, formaram redes, surgiram da estrutura da resina que se 

soltou, tinha uma por cima tirada dali por um evento, canaletes, buracos, deu para 

ver os poros. Decerto a resina engoliu, permitiu o aumento do fungo no fundo. 

Sujidade, poeira aleatória em movimentos e direções advém, afora da resina ou da 

sua morfologia. Há interesse em afastar qualquer vestígio de incerteza sobre a 

largura das hifas? Não, não há. Um trabalho nano na rocha? Não é isso. 

[…] Esta investigación a escala microscópica, permite encontrar 
nuevas relaciones evolutivas de la materia.  El caso más complejo de 
exploración es a otras escalas microscópicas como las escalas 
nano. Esto, hace posible que entendamos la perspectiva de 
investigación en Tecnologías Convergentes, que están en la sigla 
NIBC´S, Nano-Infobiotecnologías-Cognoscitivas-de la Sociedad. Esta 
dimensión marca una ruptura en relación con el desarrollo que solo 
miró el progreso y el bienestar en el contexto de las condiciones 
humanas. Hoy en día, por mirar otras escalas, podemos pensar en 
los no-humanos, y los Actantes (Bruno Latour, en Sociedad Red) 
(recomiendo la obra de Christa Sommerer y Laurent Mignonau, 
Nanoscope). Este tema, nos coloca en la investigación de punta o de 
frontera, para encontrar salidas a la espontaneidad de los seres 
vivos. También para ver otras velocidades distintas al circulo 
circadiano humano, que solo pensaba en las ideas y tiempos 
macroscópicos, pero ¿las escalas del tiempo ecológico de las 
especies? Importante hacer estas exploraciones de barrido, para 
entender la complejidad de la vida. El adyascente posible de 
Kauffman, es importante comprenderlo desde la dimensión de 
emergencia. Guión curatorial

2
 (NIÑO BERNAL, Raúl. (CME) da 

UFPR. [Mensagem de trabalho]. Mensagem recebida por 
<didonetthomaz@teatromonotono.art.br> em: 27 mar. 2017). 
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Para não ver bactéria, parasita, esporos, hifas de fungo, seria preciso limpar, colocar 

a amostra no álcool, além do ultrassom. Embora diferenciadas as magnificações 

são secundárias. Atraentes são as estruturas. Quadrada, com ilusão tridimensional, 

cada imagem parece retangular por causa da info tec na barra escala (Figura 3). De 

imagem para imagem da superfície da resina com deposição, foram respeitadas 

ampliação, resolução, distâncias, aumentos, áreas, volumes, qualidade com 

resultados interpretáveis. Arredondados, cavidades, profundidade de foco, o que 

mais? A repetição do padrão das amostras, dando em diferenças nas ampliações. 

Cristais são facetados (Figura 3), isso é fratura cristalográfica por fadiga. Não 

necessariamente por fadiga, grãos foram expostos à quebra caótica nas ligações 

internas. Indica que existem fraturas dos cristais, fundamentais para computar 

consequências em espaços de possibilidades. Rachaduras aleatórias são 

previsíveis. A ocorrência de fratura por fadiga é uma, só que não foi produzida 

análise. Quando é “escadinha”, o cristal não rompeu de uma vez, sofreu pressão 

monstruosa, contínua. É diferente num grão inteiro, o crescimento dele está 

preservado, mesmo que tenha sofrido uma fratura. Então, o que é que pode ser? 

Oxidação da substância orgânica em função do teor de umidade. Em contato com o 

ar, incidência da luz, escureceu para o vermelhado castanho, ressecou, na 

constituição da resina foi despedaçando por temperatura ou fatores multifários. 

Pensamos em resina amorfa, um mel considerado fluído viscoso, saindo de um 

dano entre a casca e o lenho, escoando com resistência para baixo, não 

fragmentada. Isso pode ser da resina ou não ser. Pode ser que no meio da resina 

tenha nada que se pareça com isso – como é que uma resina cristaliza a sua 

moleza? Qual o grau de dureza para receber cortes?  

[…] La salida más plausible a una hipótesis, como se trata de 
conjeturas o aproximaciones al conocimiento de algo, implica unas 
posibilidades de variables o caminos para explorar la búsqueda de 
procesos y cuyas respuestas serán inexactas, pues en el sentido de 
las resinas orgánicas, vegetales lo que podemos observar es lo 
siguiente: ¿Las resinas vegetales son capaces de generar protección 
y adaptación a la planta? ¿A través de las resinas, suceden cambios 
para la planta con el metabolismo? ¿El sol, y los procesos físico-
químicos de la raíz, la energía del ambiente y el aire, son en su 
mayoría reacciones inherentes y favorables para el crecimiento de 
las especies? ¿La filogenia de los árboles crean lineas de tiempo 
ecológico cuya evolución se mide en grandes horizontes de tiempo? 
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Las ciencias ómicas, entre ellas la filogenómica, investiga las 
evoluciones de las especies, su desarrollo y adaptación. Una 
perspectiva amplia de comprensión del hábitat, comienza a 
inquietarnos sobre todo por el impacto del árbol en medio de 
conjuntos de especies. Las resinas, son parte de la cooperación de 
las especies vegetales para su adaptación y metabolismo. Guión 
curatorial

2
 (NIÑO BERNAL, Raúl. Coleção Resina na Planta da 

proposta expositiva/museográfica. [Mensagem de trabalho]. 
Mensagem recebida por <didonetthomaz@teatromonotono.art.br> 
em: 24 abr. 2017). 

 

Figura 4. Didonet Thomaz, Deonir Agostini e Rosângela Borges Freitas. 
Preparação e análise das amostras das resinas II e III até formar imagem no écran, 10 e 13 abr. 2017. 

Fotomontagem: color., dimensões variáveis, 150dpi.  
MO Olympus SZ 40 e MET JEOL JEM 1200EX-II (LAB-CME-UFPR). 

Memorial de pesquisa: arquivo, Curitiba (PR).  
 
 

Se um feixe de elétrons faz uma varredura sobre uma amostra de resina (Figura 2), 

a mesma pode ser atravessada? É desnecessário destruir uma amostra desse 

tamanho (-3 cm de diâmetro). Todas são similares, mas a escolhida tem estruturas 

e cristais diferentes. Quem sabe, a definição fique melhor no microscópio porque o 

interesse é decidir formas, é micrométrico. Quem sabe, com uma fração seja difícil 

perceber tantas diferenças nos crescimentos definidos por geometria mais plana, 

faces retas, monótonas, parcas estruturas cristalinas. Uma amostra de cristal de sal 

é estruturalmente maçante? Codifica pouca informação? Uma amostra de cristal de 

resina é estruturalmente atraente? Codifica muita informação? Ao feitio de agulhas, 

individualizam ao dissolver (Figura 5), por hipótese ficam grandes. Em geral, o feixe 

não atravessa o cristal para formar uma imagem de transmissão. O que falta? A 

parte química. Qual o solvente adequável? Água não é dissolvente. Acetona? Álcool 
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que vai dissolver ao nível que precisa? Se for arriscado diluir seria só para ver nano 

partículas do material, talvez bolinhas? Qual é a diferença entre destruir, dissolver e 

diluir? O problema é a resina acumulada em áreas dos quadrantes da gradinha, pois 

o feixe gera calor ao atravessar e a tendência é modificar como se fosse um plástico 

quando aquecido, rompe. Se tiver um furinho que seja, o furinho vai aumentando e 

fazendo um buraco, então, o filme de cima encolhe para os lados e forma as dobras. 

Inexiste paradigma para o preparo de amostras para microscopia de transmissão. 

Adaptar e testar são alternativas em tempo real, fazer suspensão, diluir, pescar com 

uma grade na ponta de uma pinça o sobrenadante em água destilada (Figura 4), 

cuja única característica é a de ser livre de qualquer contaminação, para não 

confundir com a amostra que precisa ficar no microscópio. Água de torneira, 

comum, por mais potável que seja, contém resíduo, matéria orgânica, minerais que 

interferem. Utilizar o Microscópio Óptico, feixe visível de luz para observação direta 

do objeto, confirmou a fração de cera na grade. Tons de cinzas acentuam por 

contrastação. O que é menos eletrodenso, mais claro, atravessa o feixe. Mais 

eletrodenso, escuro, o feixe não atravessa, nem define estrutura (Figura 6). Se a 

fração é branca, difícil de enxergar, o recomendado é pinçar mais uma.  

 

 

 

Figura 5. Didonet Thomaz e Rosângela Borges Freitas. 
Eletromicrografias da amostra da resina II, 13 abr. 2017. 

Montagem: pb., dimensões variáveis, 150 dpi. MET JEOL JEM 1200EX-II (CME-UFPR). 
Memorial de pesquisa: arquivo, Curitiba (PR). 
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O integro de uma amostra a ser apoiada numa grade de verdade, não pode 

ultrapassar 3 mm de diâmetro. Nem pode ser espessa, porque durante a análise o 

feixe de elétrons tem que atravessar a fração aderida ao cobre. Um filme polimérico 

da espessura de nanômetros de carbono impede que a partícula menor do que o 

quadrado da grade passe direto. O ideal é de frações quase invisíveis. É que os 

quadrantes (meshes) são micrômetros. A grade é colocada no porta espécime 

(Figura 5) biológico do equipamento que vai para o microscópio. 

Lixo 

Das montagens da amostra da resina I (Figura 2), dos microestados da resina II e 

da resina III (Figura 4) sobre quadrantes, a última não foi utilizada porque tinha 

concentração maior e o filme dobrou, impediu o efeito de funcionar dentro da 

câmara, trouxe o dilema do destino, limite, lixo, constituído por objetos potenciais 

obtidos da soma de objetos afins, isolados como um tesouro a ser conservado, para 

a passagem (segredo da expansão segundo Michel Serres (1930-), em O Mal 

Limpo), descerrada para a arte. São vestígios da idéia mais amável de um dia 

passado com a indeterminação, escalas, lógicas, como a do tempo para evidenciar 

politopos, topologia, utopia ou topos, não lugar, não ser, nada. Mergulho na 

propagação do lixo para linguagens estéticas, dos 33 objetos desenhados a mão e 

75 atachados científicos por Daniel Spoerri (1930-), em The Topographical Map of 

Chance, 1961. Ou nas citações visuais nos Retratos do Lixo por Vik Muniz
 
(1961-), 

em Lixo Extraordinário. São exemplos de quebradeira de cabeça na história da arte 

incrementada pela entropia, a partir de “saber qué” e “saber cómo” materializar 

ultimatos do labor derivado da perplexidade de criar e memorizar. 

A escala molecular e mais, as imagens nano, de partículas, resinas, organização de 

sistemas vivos, proporcionam leituras acerca do que macroscopicamente coteja, 

abarca, analisa, desfaz. A escala micro de varredura explora pontos em que conecta 

elétrons ou átomos da matéria, pois a magnificação de uma imagem é de até 

100.000x (Figura 3). Na interface entre os olhos humanos e a capacidade cognitiva 

do cérebro, abrangemos microorganismos chaves para a vida, fungos, bactérias ou 

cianobactérias, para a produção de oxigênio. 
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Surgem possibilidades do excesso ou resíduo (Figura 3 e Figura 5) prejudicial à vida 

humana, porém os microorganismos exercem função metabólica, parasitária, 

eliminam resíduo. É preocupante o uso de químicos eliminadores de bactérias e 

microorganismos, como tal, a indústria vem fazendo através do comércio uma 

extinção paulatina de formas de vida a expensas do momento. Os princípios 

ecofilosóficos por Rosi Braidotti (1954-), ao explorar epistemologicamente em 

ecologias, diferenciais do macro, estabelecem procedências, coexistências. 

Relacionado ao anterior, o lixo à escala micro pode albergar sistemas alternativos 

de estudo sobre a inteligência ou vida artificial. Neste sentido é valioso ampliar suas  

circunstâncias. Razão pela qual o lixo contempla latência à aglomeração da matéria.  

Poética Artística  

A poética artística se pode explicar como um método de investigação aberta, na 

qual se promove o que Kauffman denomina como criatividade constante. Neste 

panorama, as epistemologias são bifurcações cujas rotas convêm chamar lógicas 

não clássicas ou filosóficas (segundo Carlos Maldonado (1960-) em ¿Por qué hay 

múltiples lógicas?), passagem para as incertezas. Em resinas e materiais (Figura 1, 

Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5), são essas as primeiras catas micro e nano, 

auto-organização de partículas, elétrons, átomos, células, seres orgânicos, 

observadas em suas precipitações. O ecossistema micro é um link para a semântica 

da poética artística, desde a qual se promove para as artes. Agora nesta época, 

para ir concretando, é bom ver claro que nos encontramos na sociedade do 

conhecimento e o que se confirma no escrito é uma metodologia de lógicas não 

clássicas introduzidas nas heurísticas. Por assim dizer que as microscopias são as 

heurísticas para os âmbitos criativos e as aproximações para uma exposição 

artística desde o micro e nano – a verdadeira investigação é daquilo que se 

desconhece, não se viu, não se disse. Sobre as imagens que respaldam as 

explorações para um adjacente possível, se revelam dados e com eles se dialoga 

nas relações de topologias e politopos irregulares. 

Conclusões 

A visão a partir do macro, micro e nano, proporciona leituras sobre as formas de 

vida e interatividade, circum-adjacentes e circum-ambientais, em discussão nas 
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emergências que advertem novas coexistências. Mister se faz propor uma 

metodologia aberta na qual combinam heurísticas e lógicas não clássicas para criar 

rupturas nos processos artísticos, disso trata a criação constante. Ser agentes 

autônomos quer dizer que artistas e cientistas são chamados a envolver nas 

investigações as situações novas e ocultas, pois a semântica da poética artística 

situa uma epistemologia diversa na borda dos temas de ruptura social, para que a 

economia opere cooperação e ajuda para presentes e futuras gerações.  

Este escrito enfatiza o pós-humanismo, aposta ecofilosóficas, requerendo a nossa 

sensibilidade como seres biológicos pensantes e racionais, a criação de estados 

diversos e ricos para outras perspectivas de inteiração para as configurações que 

demandam as ressalvas da biosfera em evolução. Vale a pena assinalar a 

intensidade bioquímica que vai da mão com a matéria, relacionada com 

catalizadores presentes nas reações químicas da matéria, eles não consomem 

senão a energia necessária e contribuem para sua redução durante as reações, ou 

reunião de materiais que suscitam perguntas especificáveis mediante observação 

micro e nano.  Os novos materiais como enuncia Naburo Takeuchi (1962-), são as 

zeólitas, as quais têm cavidades de túneis, poros que se interconectam. Isto adverte 

um futuro para o saber de materiais e partículas nas quais se diversifica busca, 

experimentação, remediação, para que o meio ambiente não siga dependendo dos 

recursos finitos. Cabe citar o caso do petróleo em termos globais para a 

cotidianidade da superfície da terra e a vida da biosfera.  

É conveniente irradiar o artístico por meio de criatividades constantes, a 

investigação sobre novos materiais e realizar tecnologia das suas estruturas 

moleculares. Desde poéticas dispor de amplitudes metodológicas e epistemológicas 

para que as reflexões artísticas continuem recriando cognitivos. Desde macros, 

topologias e politopos irregulares, transitando para o micro e o nano, na mirada do 

que são mundos possíveis. Com eles, se descobre um fenômeno de alteridades na 

matéria e na surpresa que existem dimensões da vida a explorar no macro que 

funciona por situações antagônicas, de egocentrismo, com privilégio para a 

condição humana.
4
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Notas 
1
 Esta investigação decorre do diálogo bilíngüe (espanhol português) entre os co-autores que assinam este 

artigo, em função do Projeto de Pesquisa Politopos Irregulares. Pós-Doutorado supervisionado pelo Prof. Dr. 
Hélio Fervenza, junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Instituto de Artes, Universidade Federal 
do Rio Grande Sul (PPGAV/IAUFRGS), em Porto Alegre RS, 2016-2017, onde foi realizado o Seminário de 
Pesquisa Politopos Irregulares, em 13 jul. 
2
 As fotografias da Coleção Silêncio Pitagórico: Ruínas, Teoremas, Terras (in Acervo MON, Registro 2017), da 

Coleção Bifurcado, os objetos naturais da Coleção Resina, integram a Proposta expositiva/museográfica 
Politopos Irregulares aprovada pelo Conselho Cultural do Museu Oscar Niemeyer (MON), em 09 ago. 2016. 
Modalidade “Ocupação de Espaço”, calendário 2018 (Ofício DC 022/16/Curitiba, 19 ago. 2016). Dialogante 
Curador Prof. Dr. Raúl Nino Bernal. 
3 

A produção de dados, ou seja, a transcrição de áudio em texto, o registro fotográfico do preparo e análise das 
amostras da resina I para a microscopia eletrônica de varredura (MEV) e das resinas II e III para a microscopia 
eletrônica de transmissão (MET), respectivamente, foram organizadas junto com o Físico Luis Gustavo de Matos 
dos Santos, o Químico Deonir Agostini e a Bióloga Rosângela Borges Freitas, enquanto expunham informações 
referentes. Laboratório de Amostras Biológicas, Centro de Microscopia Eletrônica, Universidade Federal do 
Paraná (LAB-CME-UFPR). Observações: O Capítulo XXVII, Sinfonía de los sentidos, de Lynn Margulis y Dorion 
Saga (mãe e filho), é uma forma poética de ver o micro. (Op. Cit., 2016, p. 690-719). 
4
 Créditos. Tradutora espanhol português Patricia Andrea Rodriguez. Revisora Rafaela Marengo. Centro Cultural 

da Espanha (CCE). Profissional de Tecnologia da Informação José Francisco Kuzma (fotomontagem).  
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