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RESUMO 
Este artigo apresenta reflexões sobre a produção e uso da energia do público em 
instalações interativas. São considerados mecanismos e significados simbólico-narrativos do 
toque das mãos bem como a possibilidade de utilização do calor do corpo como elemento 
poético e fonte de energia para a obra "Toque" (2017). 
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ABSTRACT 
This papper display the reflexion about the use of energy from the public in interactive 
installations. Consedering the mechanism and meaning of a hands touch, as well the 
possibilities in utilizing the heat from bodies as energy source and poetics element for the 
work “Toque” (2017).  
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Não há dúvidas de que uma das grandes revoluções tecnológicas da humanidade foi 

a que nos levou ao conhecimento da energia elétrica e sua produção a partir de 

recursos naturais. Desde meados do século XIX buscou-se dominar este 

conhecimento visando primeiramente sanar as demandas industriais e 

secundariamente as urbanas, como iluminação pública e mobilidade. Nos Estados 

Unidos em 1896, foi construída a Adams Power Station, uma das primeiras 

hidrelétricas de larga escala da história capaz de produzir até 37 Megawatts. Este 

projeto apenas tornou-se economicamente viável porque, além das áreas anexas às 

Cataratas do Niágara (AIKEN; AIKEN, 1962), forneceria energia para as indústrias 

da cidade de Buffalo, situada a alguns quilômetros de distância. 

Os desenvolvimentos sociais, tanto quanto os desenvolvimentos tecnológicos 

ocorrem sob a influência do trinômio: poder, recursos e população (MATOS, 2012, p. 

451-456), nesta ordem. A partir desta perspectiva, desenvolvimentos tecnológicos se 

dão de forma a priorizar interesses econômicos e políticos para condicioná-los 

subsequentemente aos sociais. Matos (MATOS, 2012, p. 451-456) nos lembra que 

muito do discurso corrente das elites econômicas e políticas busca construir um 

imaginário quase mítico, que o autor denomina grandiloquente, que reforça antigas 

crenças, imagens heróicas e a manutenção de valores já desgastados e 

incompatíveis com a realidade. Nesse ambiente de racionalidade frágil e 

emocionalmente insuflado por ideias conservadoras, predominam teses retrógradas, 

que ignoram os limites dos recursos naturais, em muitos casos já escassos, e 

continuam aferrados a teses expansionistas, de maximização de mercados, 

oportunidades e lucros. A tecnologia, tanto quanto a ciência, não é desenvolvida de 

forma neutra. É por este motivo que vemos novas tecnologias produzirem ganhos ao 

mesmo tempo em que, paradoxalmente, agravam as condições de existência das 

pessoas e do meio ambiente. Weintraub (WEINTRAUB, 2012) aponta esse tipo de 

situação em vários campos do desenvolvimento tecnológico. Alguns exemplos são 

notórios. Na agricultura, apesar do aumento da produtividade de alimentos também 

ocorre a exaustão do solo, a contaminação de alimentos por agrotóxicos, o 

desemprego e desalojamento de trabalhadores rurais de suas regiões. Tecnologias 

de mobilidade dinamizam os fluxos de pessoas, bens e produtos, enquanto poluem 

o ar com emissão de gases tóxicos e causadores de efeito estufa. Tecnologias de 
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mineração e extração de recursos naturais disponibilizam grandes quantidades de 

produtos essenciais que garantem grande abundância de materiais, mas que 

vulnerabilizam ecossistemas, reduzindo a biodiversidade no planeta. O esgotamento 

das reservas naturais força cada vez mais a reflexões sobre esta situação 

paradoxal. 

Partindo destas preocupações, como os artistas podem problematizá-las? É possível 

pensar em uma situação inversa onde o ser humano ao invés de consumir energia 

pode ter sua própria energia consumida? Essas são boas questões para a arte. A 

reflexão sobre elas e sua concretização em projetos artísticos têm muito a contribuir 

para que a consciência sobre nossa existência, quer seja no âmbito natural, quanto 

social, permita-nos prospectar novas ideologias e modelos produtivos. A 

contribuição de artistas é de suma importância para que consideremos com maior 

atenção questões ecológicas, novas matrizes energéticas e tecnológicas, sem 

perder de vista os direitos humanos, a democracia participativa e inclusiva. Desde 

2015, este grupo de pesquisa tem se dedicado a reflexões em torno da possibilidade 

de produções em arte-tecnologia manifestarem preocupações sobre o uso e 

produção sustentável de energia elétrica. Por meio de uma pesquisa de materiais 

capazes de produzir este tipo de energia, o grupo busca suscitar uma reflexão sobre 

fontes alternativas de energia no contexto poético. Inicialmente, estas preocupações 

foram corporificadas através da realização de “Sopro” (2015), (Fig. 1), uma obra 

interativa energizada pelo público através do vigor de um sopro em um catavento. 

“Sopro” baseou-se no uso de um sistema tecnológico simples, na dimensão poética 

do sopro e em princípios científicos primordiais.  

O ato de soprar é recorrentemente associado à gênese da vida. 
Diferentes culturas em suas cosmogonias, ao explicar o surgimento 
do homem, envolvem um sopro divino como ação capaz de implicar 
vida ao que antes era inerte. (GRUPO CAT, 2016, p. 2876).  

 
Sob outra perspectiva, este ato também remete aos ventos que a natureza nos 

oferece e que transformamos em energia útil através de moinhos de vento e velas 

em embarcações e, mais recentemente, por meio de aerogeradores que produzem 

eletricidade. O uso da energia eólica é discutido no âmbito de fontes energéticas que 
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constituem alternativas aos combustíveis fósseis e a outras formas que geram 

maiores impactos ao meio ambiente. 

 
Figura 1: Obra “Sopro” (2015) 

Na obra “Toque”, desenvolvida pelo grupo, busca-se ampliar o processo criativo 

mantendo a perspectiva iniciada em “Sopro” sobre a questão energética, explorando 

possibilidades sustentáveis de geração de energia. No cerne da proposta estética 

para as obras produzidas pelo grupo, a origem dessa energia é o corpo humano, 

mais especificamente do público que interage com o trabalho. Essa produção se dá 

a partir de mecanismos de funcionamento simples, utilizando-se de dispositivos 

tecnológicos extraídos de computadores e telefones celulares, porém, sem a 

necessidade de utilização de fontes externas de energia elétrica. Tais mecanismos 

constituem uma estrutura visível que contribui para a própria poética da obra. Ambas 

produzidas pelo grupo na atual série de desenvolvimentos de pesquisas e 

produções, lidam com índices de vitalidade e entendem o visitante como fonte da 

energia vital fundamental para que a interação com a obra se efetive: o vigor de um 

sopro, anteriormente; o calor do corpo, em especial, o calor das mãos, na atual 

proposta. Nesse sentido, este artigo reflete sobre os conceitos e referências 

artísticas e científicas que envolvem a obra “Toque”. 

Toque e afetividade 

A obra interativa é um corpo que entra em contato com outro corpo, o do público. 

Essa interação pode acontecer de diversas formas, relacionadas aos dispositivos 

interativos, direta ou indiretamente. No caso da obra “Toque”, o toque surgiu definido 
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pelo dispositivo escolhido, devido às suas propriedades de operar com um contraste 

de temperatura, que mais à frente vamos desenvolver, quando falarmos da pastilha 

Peltier. A solução de colocar a mão sobre a pastilha termodinâmica para produzir 

calor, deu origem ao título da obra, também por causa de várias conexões poéticas 

com o gesto do tocar. O toque pode envolver vários aspectos relacionados com o 

ser humano e, por que não dizer, com outras espécies também. O antropólogo 

Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, apontou que a elaboração dos 

comportamentos afetivos e emocionais, que envolvem os cuidados dos pais para 

com os filhos, são desencadeados pelo toque. O toque não é uma característica 

exclusiva da espécie humana. Tal comportamento é um traço evolutivo 

compartilhado com inúmeras espécies de mamíferos e estão relacionadas à 

presença do neocórtex. Alguns grupos de babuínos gastam até vinte por cento de 

seus dias trocando carícias e cuidados. O uso do toque para fortalecer os laços 

sociais parece ter surgido há cerca de trinta milhões de anos. Os macacos-bugio, 

como outros primatas das Américas, separaram-se de nossa linhagem há quase 

vinte milhões de anos antes desta inovação e parecem não conhecer o prazeres da 

intimidade não-sexual. Por outro lado, casais de macacos Titi, por exemplo, estão 

constantemente se amontoando, cuidando-se, ou retorcendo suas caudas em 

longas tranças. Esta tendência para o contato evoluiu repetidamente entre os 

mamíferos sociais. Ao que parece, os mecanismos dos cuidados paternos podem ter 

sido reapropriados pela seleção natural. Por exemplo, a ocitocina produzida pela 

mãe no nascimento e amamentação também é liberada durante o orgasmo, ou pela 

carícia que une socialmente parceiros e seus grupos. E a ocitocina é apenas um dos 

vários neuromoduladores que intervêm na criação de filhos e que também dão forma 

à vida sexual e social. A presença de ocitocina modula, além de comportamentos, 

emoções que podem incluir amor, fidelidade e sentimento de vínculos afetivos com 

outras pessoas, constituindo uma base neuroquímica para as relações sociais 

(PHELPS, 2017). Quando ela surge, as pessoas mostram sinal de confiança, 

comportamento, hoje conhecido como empatia. Sob a presença da ocitocina as 

pessoas se comportam de forma mais amável, generosa, cooperativa, mais 

atenciosa. Estudos têm mostrado que seres humanos são intensamente sociais e 

que esse comportamento está profundamente enraizado em nosso cérebro. É do 
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comportamento empático e cooperativo que nossos ancestrais galgaram os 

primeiros degraus evolutivos. Ainda hoje dependemos de uma rede de cooperação 

social para permanecermos vivos e saudáveis. Somos seres gregários, não ficamos 

bem, nem física, nem emocionalmente por longos períodos de isolamento (ZAK, 

2012). Cada cultura possui uma distância corporal específica e o toque entre os 

corpos nem sempre acontece. A nossa relação com as obras de arte também 

passou por diferentes modos de apreciação, onde o tocar em uma obra era proibido. 

Com a arte participativa e a arte interativa, esta cultura se alterou de tal forma que o 

contato é essencial para fruição da obra. Na arte interativa o corpo da obra precisa 

falar e ser entendido pelo público para que a interação aconteça, embora essa 

conversa possa tornar-se um jogo de descobertas. Mas o toque na arte sempre 

esteve presente de outras maneiras. 

Referências na arte 

 
Figura 2: Michelangelo Buonarroti, “A criação de Adão” (1508-1512) 

 
Este detalhe da pintura de Michelangelo Buonarroti (Fig. 2), “A criação de Adão” 

(1508-1512), que se encontra no teto da Capela Sistina, é uma representação 

artística do momento em que Deus cria Adão, o primeiro homem, por meio de um 

toque. Nas artes visuais, o toque das mãos está presente nas pinturas, nas obras 

participativas, nas performances, como um gesto de vida, forma de conhecimento 

pelo o qual o corpo alcança experiências multissensoriais, sendo a porta de entrada 

para a inserção do tato como canal perceptivo para a fruição da obra. O tato se 

insere nos esforços de alcançar experiências multissensoriais, indo além da 

supremacia da visão sobre os demais sentidos. Na arte interativa, o uso do toque 



 

 
BRAZ, Soraya; FOGLIANO, Fernando Luiz; GAZANA, Cleber; MALVA, Daniel; MARQUES, Rodrigo Dorta; NUNES, 
Fabio Oliveira; PERES, Carolina; SOGABE, Milton Terumitsu; STEINBERG, Mirian. Arte Interativa e a Produção de 
Energia a Partir do Público, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, 
Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. 
p.899-914. 

905 

pode ser considerado um recurso narrativo com o objetivo de ampliar o contexto 

emocional no público participante. Ao utilizar recursos interativos, o artista abre para 

o público outras possibilidades de construção de significados e julgamentos 

estéticos. O uso do toque no processo criativo pode ser considerado um elemento 

capaz de deflagrar as emoções relacionadas à liberação de ocitocina. Desta forma, 

fica evidente compreender como a imersão do público no espaço interativo da obra 

pode ser visto como um princípio estético, assim como o faz Melo quando reflete 

sobre videoinstalações: 

No ambiente gerado pela videoinstalação, a imersão é um princípio 
estético. Tal princípio disponibiliza uma área em que todos os senti- 
dos do corpo são inseridos e dá ao visitante a oportunidade de 
explorar o espaço perceptivo. (MELO, 2012, p. 451-476). 

 
No Brasil, podemos citar as proposições de Lygia Clark, conhecida artista do 

neoconcretismo que primou por buscar uma participação ativa do público em suas 

obras, muitas vezes expandindo o campo perspectivo. Em "Luvas Sensoriais" 

(1968), propõe que o público redescubra o tato manipulando bolas de diferentes 

pesos e materiais. No trabalho "Eu e o Tu: Série Roupa-Corpo-Roupa" (1967), a 

artista propõe que um casal vestido com roupas confeccionadas por ela, explore por 

meio do tato aberturas existentes nas vestimentas que reservam diferentes 

materiais. Propõe-se uma experiência masculina à mulher e uma experiência 

feminina ao homem. A dimensão do tato também é explorada nas práticas 

terapêuticas da artista, como em "Objetos Relacionais" (Fig. 3), que se constituem 

por sacos plásticos cheios de sementes, ar ou água; meias-calças contendo bolas; 

pedras e conchas, entre outros. 
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Figura 3: Lygia Clark, "Objetos Relacionais", utilizados nas sessões de estruturação do self, de 1976 

a 1988 
 

Na obra de Gisela Motta e Leandro Lima, intitulada "Calar" (2011), (Fig. 4), o toque e 

o calor humano estão presentes também, por meio da utilização de uma câmera 

térmica que capta o toque das mãos de uma pessoa sobre o rosto de outras, 

tornando visível a troca de calor entre elas. As diferentes temperaturas em 

transformação com o contato de partes do corpo entre as pessoas tornam-se 

poéticas por meio das imagens construídas. 

 
Figura 4: Gisela Motta e Leandro Lima, "Calar" (2011) 

A obra “Alexitimia” (2006), (Fig. 5), da artista argentina Paula Gaetano Adi, explora o 

toque como forma de relacionar-se com o trabalho. A artista propõe um robô, uma 

semiesfera amorfa produzida em látex, que convida à carícia e exploração do 

visitante. O robô, que em seu título leva o nome de uma disfunção neurológica que 

impede indivíduos de dizerem o que sentem, responde unicamente aos toques 

através de suor em sua “pele”. 
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Figura 5: Paula Gaetano Adi, "Alexitimia" (2006) 

 
Recentemente, no ano de 2016, o Museu da Imagem e do Som (MIS) da cidade de 

São Paulo recebeu a exposição "De Fotografia à Tactography" (Fig. 6), do artista 

Gabriel Bonfim, com montagem feita para o público com deficiência visual. Os 

objetos apresentados foram criados utilizando uma tecnologia suiça (Tactography), a 

partir do escaneamento das fotografias do artista, com mapeamento de proporções 

e profundidade e posterior impressão em 3D. O toque, fundamental e um importante 

meio de comunicação para este público já familiarizado com o braile, permitiu uma 

interação com uma obra originalmente visual e uma construção bem específica de 

contato com a imagem. 

 

Figura 6: Gabriel Bonfim, "De Fotografta à Tactography" (2016) 

O toque como vimos é uma forma de conhecer o mundo e comunicar-se com as 

coisas, e a arte tem explorado este aspecto essencial do ser humano. 

Prospecção  tecnológica 

Nossos dedos e mãos sempre estiveram relacionados com as ferramentas e 

tecnologias que criamos. A função da mão está presente em várias ferramentas 
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como extensão desta. Mas de aspectos musculares das mãos, para aspectos 

energéticos e táteis as ferramentas foram evoluindo, ganhando nossas 

sensibilidades. A máquina de escrever solicitava um toque mais mecânico e 

agressivo, enquanto que com a tecnologia digital o teclado ficou mais sensível, como 

a ponta de nossos dedos, bastando um toque suave. No universo das interfaces 

digitais, o ato de tocar com as mãos superfícies de telas é uma prática difundida 

através da popularização de smartphones e tablets que possuem as conhecidas 

touch screens. As telas sensíveis ao toque mais recentes utilizam uma tecnologia 

baseada na condução de elétrons entre a tela e os dedos do usuário para 

determinar suas ações. No âmbito das produções em arte e tecnologia, há muitas 

incursões que fazem uso do toque como ação possível em telas sensíveis e outros 

dispositivos digitais, como touchpads. Nestes casos, o toque substitui o uso de 

cursores, tal como aqueles que são conduzidos pelo mouse, em interfaces digitais. 

Mais restritamente, há produções que consideram o toque das mãos como um 

domínio de sentidos, como extensão indissociável da dimensão corporal do 

interagente. A ideia de utilizar o calor do corpo humano para a geração de energia já 

está presente na experiência com alguns dispositivos. Os designers franceses 

Camille Lefer, Mathieu Servais, Clément Faydi e Mickaël Denié criaram a Dyson 

Energy Braceleté (2009): uma pulseira termoelétrica que presa ao pulso do utilizador 

(onde uma célula Peltier funciona segundo o efeito Seeback junto a uma bateria) 

armazena energia e permite que pequenos aparelhos (como telefones celulares) 

sejam alimentados por alguns minutos. A companhia Seiko, por sua vez, lançou 

comercialmente há alguns anos atrás um relógio de pulso denominado Seiko 

Thermic, que emprega a diferença de temperatura entre o corpo humano e a 

temperatura ambiente para gerar uma pequena corrente elétrica capaz de alimentar 

o dispositivo junto a uma bateria. Em 2013, Ann Makosinski, uma menina canadense 

de 15 anos, ganhou uma medalha de ouro na Grande Feira de Ciências do Canadá, 

com a invenção de uma lanterna que funciona sem bateria (Fig. 7). Utilizando quatro 

pastilhas Peltier e o calor da mão, ela conseguiu gerar 5,4mW, para iluminar com 5 

lumens por pé quadrado. A lanterna é oca fazendo circular o ar do meio ambiente, 

geralmente muito frio no Canadá, que em contraste com o calor da mão faz as 

pastilhas gerarem a energia. 
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Figura 7: Lanterna, de Ann Makosinski (2013) 

 
Outra invenção utilizando as pastilhas Peltier é a pulseira Wristify, criada no MIT 

(Instituto de Tecnologia de Massachusetts), que, utilizando a pastilha Peltier no 

pulso, envia pulsos de calor ou frio. As pesquisas demonstraram que a informação 

térmica produzida no pulso interfere na sensação térmica geral do corpo. A pulseira 

dispensaria o uso do controle térmico de todo o ambiente através do ar 

condicionado. 

O toque e seus significados simbólicos 

O toque das mãos tem uma simbologia na cultura relacionada a vários aspectos, 

sejam ficcionais ou reais. Em um dos contos de origem árabe mais conhecidos, 

"Aladim e a Lâmpada Maravilhosa", com o esfregar das mãos sobre a lâmpada, 

liberta-se o gênio que oferece três desejos. 

A medicina oriental utiliza a energia vital através do toque das mãos. O Reiki (Fig. 8), 

por exemplo, é uma técnica de cura energética de origem japonesa. A palavra Reiki 

tem origem nas palavras japonesas (Rei), que significa "Vida Universal", e (Ki) que 

significa "Energia". Trata-se de uma forma sutil de trabalho energético executado 

pela imposição das mãos usando a energia que anima a vida. Esta energia vital, 

denominada Chi na medicina chinesa, tem como guia as linhas energéticas dos 

meridianos que percorrem todo o corpo, utilizadas tanto pela massoterapia chinesa, 

quanto pela técnica de cura também chinesa Chi Qigong. Esta última, além dos 

conhecidos exercícios respiratórios e movimentos corporais para a manipulação das 

energias internas que percorrem os meridianos, se vale também da imposição de 

mãos com a finalidade de cura. 
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Figura 8: Reiki 

 

A estimulação tátil tem efeitos profundos sobre o organismo, tanto fisiológicos 

quanto comportamentais. Inúmeras pesquisas com grupos de medicina e 

psicobiologia apontam que animais que foram afastados das suas mães têm uma 

redução de linfócitos com supressão do funcionamento imunológico e, ao retornarem 

o contato, os níveis de proliferação de linfócitos voltam ao normal. A privação da 

estimulação tátil e do contato com a mãe em animais e humanos pode provocar 

doenças como nanismo psicossocial com a má formação da glândula pituitária. 

"Toque": a obra 

A produção da obra “Toque” foi possível a partir de experimentos com células 

(também conhecidas como pastilhas ou módulos) Peltier (Fig. 9). Estas células são 

componentes eletrônicos utilizados comumente como parte de equipamentos de 

pequeno porte que mantêm refrigerados diferentes produtos como bebidas, 

remédios, vacinas e alimentos, sendo ainda utilizadas para resfriar assentos de 

veículos, no transporte de órgãos para transplante, entre outras aplicações. 

Normalmente o uso destas células se baseia no chamado "Efeito Peltier", que é uma 

manifestação observada pelo físico francês Jean Peltier em 1834 (que nomeia efeito 

e célula) baseado na propriedade que uma junção metálica específica adquire, 

podendo produzir calor ou frio, dependendo da direção da corrente elétrica que a 

percorre. Entretanto, treze anos antes de Peltier, em 1821, o físico estoniano 

Thomas Seebeck já havia descoberto que esta mesma junção metálica emite 

corrente elétrica quando suas partes são submetidas a diferentes temperaturas. 

Assim, contendo uma junção de materiais com as mesmas propriedades dos 

experimentos de Seebeck, as células Peltier, quando empregadas de modo inverso 
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ao qual são inicialmente destinadas (não recebendo corrente elétrica, mas sim, 

gerando energia) permitem que se gere uma corrente tendo como base uma fonte 

de calor.  

A produção da obra “Toque” foi antecedida por uma série de experimentos que 

visaram analisar os potenciais técnicos e poéticos para o emprego das células 

Peltier em seu cerne. Diversos materiais foram testados ao longo do processo 

criativo, a fim de verificar a compatibilidade com a proposta da obra. Nesse caminho 

percorrido pelo grupo, desde a criação da obra "Sopro", ficou evidente a importância 

de se buscar materiais adequados ao funcionamento pretendido e que fossem 

capazes de corresponder à sutileza dos efeitos desejados. Ao mesmo tempo, tal 

pesquisa é sempre guiada pela intenção de desnudar o modo de funcionamento da 

obra, optando pela transparência das estruturas. Coube também ao grupo cAt 

analisar a corrente média gerada sob diferentes temperaturas e a forma de como 

esta corrente poderia ser empregada com a finalidade de vivificar o sistema. Ao 

buscar novas funções para dispositivos como motores e vibradores de celular, o 

grupo se volta à experimentação de princípios básicos de funcionamento, a fim de 

encontrar caminhos alternativos na produção de energia elétrica. Da pesquisa já 

iniciada com a obra “Sopro”, manteve-se o desejo de fazer com que a energia do 

visitante fosse implicada diretamente na obra, o que significou envolver o calor do 

corpo como elemento fundamental a gerar uma corrente elétrica. 

 
Figura 9: Pastilha Peltier 

 
“Toque” constitui-se em um objeto baseado em um bloco retangular, produzido em 

acrílico transparente com dimensões aproximadas de 40x40x40cm, que possui em 

seu interior cubos de gelo artificial. No topo deste bloco, estão disponíveis áreas 

receptivas ao toque dos visitantes, totalizando quatro áreas: uma área receptiva em 
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cada canto do topo do bloco. Cada uma destas áreas possui células Peltier ali 

disponíveis para que o visitante cubra-as com suas mãos e/ou braços (Fig. 10). 

Estas células estão condicionadas à temperatura fria proporcionada pelo interior do 

bloco através das superfícies metálicas às quais estão fixadas, além disso, estão 

ligadas a pequenos motores, comumente utilizados em dispositivos com função de 

vibração, como celulares. Estes pequenos motores encontram-se no mesmo plano 

que as células Peltier, permitindo que sejam vistos e que também, quando 

acionados, façam vibrar toda a superfície em contato com o visitante. Quando as 

áreas receptivas do objeto recebem o calor das mãos ou braços do visitante, o 

sistema da obra é ativado: as células Peltier, condicionadas em um ambiente frio, 

convertem a diferença entre o calor do corpo ali estacionado e a temperatura interna 

do objeto em energia elétrica.  

Em outras palavras, podemos dizer que o calor do corpo do visitante é responsável 

por gerar a energia necessária a vivificar o sistema. Surge uma corrente elétrica que 

aciona os pequenos motores, respondendo com vibração e som; o sistema alimenta-

se do calor do corpo do visitante até que as mãos sejam retiradas ou, ainda, tornem-

se tão frias quanto o interior do objeto. Assim, como em “Sopro”, não há correntes 

externas de energia elétrica ou baterias que façam parte diretamente do sistema. A 

energia que vivifica a obra só se efetiva pela ação do visitante. Em relação aos 

materiais utilizados, há algumas recorrências entre as criações. Os pequenos 

motores responsáveis pela vibração estão presentes em ambos, sendo que em 

“Sopro”, agitam a água onde as pequenas esferas flutuam. Aqui, a vibração surge 

como resposta que se apresenta tátil e, simultaneamente, sonora. O uso do acrílico 

transparente proporciona visibilidade ao sistema. A água, bastante evidenciada em 

“Sopro” como citação evidente à vida, também está presente, seja na menção à sua 

forma sólida (os cubos de gelo) ou na condensação aquosa que surge na superfície 

da obra. Tanto “Toque” quanto “Sopro” proporcionam interações coletivas, sendo 

que, quanto maior o número de visitantes oferecendo vivacidade à obra, maior a 

intensidade de resposta, com maior número de pequenos motores em 

funcionamento. 
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Enquanto “Sopro” permite que até três pessoas soprem conjuntamente, “Toque” 

possui quatro áreas receptivas ao calor dos visitantes, permitindo que até quatro 

pessoas participem simultaneamente. Em ambas as obras, há a necessidade de 

estabelecer um ambiente propício para que a vivacidade proporcionada pela energia 

do visitante seja percebida. Em “Sopro”, iluminação (e em versões mais recentes, 

câmera e projeção) permite que o visitante compreenda a resposta às suas ações, 

vendo o que está acontecendo quando sopra nos cataventos. Em “Toque”, o 

ambiente frio é necessário para que a corrente gerada seja maior do que em 

temperatura ambiente, sendo assim capaz de proporcionar uma resposta mais 

efetiva, uma corrente elétrica capaz de acionar os pequenos motores até então 

estacionados. 

 
Figura 10: Obra "Toque" (2017) 

 
Além de ser uma necessidade para que se maximize a energia gerada pelo calor do 

visitante, o frio em “Toque” recorre às temperaturas baixas como menção ao que 

carece de vida, em contraponto ao calor corporal como índice daquilo que está vivo, 

uma acepção que objetivamente só caberia aos seres endotérmicos (ou de sangue 

quente) como os mamíferos e as aves, mas que permite um alargamento de seus 

sentidos no âmbito da subjetividade. O sistema simples, basicamente constituído de 

uma entrada de energia, fios que conduzem esta corrente e, por fim, um elemento 

que funciona a partir daí (o motor em funcionamento), busca ser visível e de com- 

preensão clara o bastante para um visitante leigo. Permite a reflexão sobre 

princípios energéticos, em diferentes âmbitos e sentidos: na produção e no consumo 

de energia, aqui intencionalmente comedidos, destoantes da aparente abundância 

energética dos nossos tempos atuais. 
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Considerações  finais 

A arte interativa trouxe para o campo da arte a reflexão das formas de 

relacionamento do corpo humano com a realidade. Explorando formas de interação 

entre público e obra, os artistas baseiam-se nos dispositivos tecnológicos de 

interação e nas atitudes e aspectos fisiológicos do corpo humano. Neste artigo, que 

contextualiza conceitualmente a obra “Toque”, construímos conexões deste gesto, o 

toque com o campo da arte, da tecnologia, das ciências e das, hoje já comprovadas 

cientificamente, práticas milenares orientais. Podemos perceber que, num contexto 

de visão sistêmica, as relações ganham maior foco do que as coisas em si. Nossos 

pensamentos se voltam para aspectos do corpo e da tecnologia que possibilitam 

essas relações. Nesse sentido, no campo da arte interativa, a obra ganha um corpo 

vivo, que dialoga com o ser humano através de dispositivos tecnológicos, que por 

sua vez são conhecimentos materializados baseados na observação do corpo e da 

natureza. Esse diálogo entre público e obra possibilita um aprofundamento da 

compreensão de um sistema mais amplo no qual vivemos, por meio da experiência 

e da pesquisa na arte e na ciência. 
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teórica com a produção artística. Os últimos trabalhos têm como referência a questão do 
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