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RESUMO 
O presente texto apresenta o resultado teórico-prático da primeira experimentação poética 
que faz parte do trabalho artístico que denomino de Cib(RI)zoma. A obra é formatada a 
partir de circuitos, que se disparam dentro do processo de criação estruturando uma rede de 
pensamento não linear. Esses circuitos que emergirão do Cib(RI)zoma são resultado do 
meu processo criativo que denomino de hiperpoética e possibilitam a imersão na narrativa a 
partir do envolvimento com as estruturas visuais, sonoras e textuais e da combinação entre 
elas. Para esta primeira ação imersiva no circuito utilizou-se o cardboard da Google como 
aposta para a realidade virtual, uma vez que o gadget, feito de estruturas de papelão, 
proporciona a sensação de imersão adequada na trama visual. 
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ABSTRACT 
This text presents the theoretical-practical result of the first poetic experimentation that is part 
of the artistic work called Cib(RI)zome. The work is formatted from circuits, which are 
triggered within the process of creation by structuring a network of non-linear thinking. These 
circuits that will emerge from the Cib(RI)zome are result of my creative process that I call 
hyperpoetic and allow the immersion in the narrative from the involvement with the visual, 
sonoros and textual structures and the combination between them. For this first immersive 
action in the circuit, the Google’s cardboard was used as an accessory for virtual reality, 
since the gadget, made of cardboard structures, provides the immersion feeling in the visual 
plot. 
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A ideia de Cib(RI)zoma 

Obras artísticas são territórios como aponta Salles (2006) e, portanto, possuem 

níveis e complexidades diversas trazendo consigo suas leis de formação. Desse 

modo, configura-se o trabalho artístico que denomino de Cib(RI)zoma1, um lugar, 

que dele emerge um estilo de narrativa, uma rede de pensamento não linear que se 

realiza entre territórios (físico e digital) interativamente por meio de interfaces, 

seguindo processos que instauram a obra, os quais nomeio de hiperpoética. 

Cib(RI)zoma, origina-se da aglutinação das palavras cíbrido e rizoma. O primeiro 

termo, criado por Anders (2003) discute a projeção do virtual na realidade cotidiana. 

O autor pontua que o espaço cíbrido compreende a capacidade de habitar tanto o 

espaço eletrônico, quanto o físico. Uma outra questão apontada por Domingues 

(2008, p.56) sobre as experiências cognitivas vivenciadas entre o espaço físico e 

digital é que desta mescla de mundos paralelos resultam comportamentos com uma: 

intensa carga estética, tendo todos os terminais sensoriais ligados e 
em conexões com os ambientes virtuais. Esses ambientes paralelos, 
resultantes da cópula do corpo com o ciberespaço, propiciados por 
interfaces digitais, oferecem a interatividade, numa mútua relação de 
influências entre o homem e o ambiente.  

Beiguelman (2004), artista digital e pesquisadora, afirma que cibridismo compreende 

as experiências contemporâneas criadas entre redes. Para ela, a ideia de “entre”, é 

o meio mais coerente para discutir a arte cíbrida, pois atualmente estamos o tempo 

todo on e off-line, mediados pelas redes de distintas naturezas e com diferentes 

aberturas e possibilidades de interação, que ocorrem tanto por dispositivos simples, 

como os celulares, quanto por tecnologias mais complexas, como por exemplo, a 

realidade aumentada. 

 

O segundo conceito, já bem conhecido, me auxilia na construção conceitual da ideia 

da obra, pois se configura como um espaço da mobilidade, dos rizomas, das 

mesclada de entidades híbridas, lugares móveis de conexão e/ou de passagem. 

(DELEUZE,GUATTARI, 1995). Assim, o rizoma emana da obra pois revela-se como 

uma proposta de construção do pensamento onde os conceitos não estão 

hierarquizados e não partem de um ponto central, de um centro de poder ou de 

referências aos quais os outros conceitos devem se remeter. Para Deleuze e 

Guattari (ibid.), o rizoma funciona através de encontros e agenciamentos, de uma 

verdadeira cartografia das multiplicidades. 
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A partir dessas dimensões teóricas e conceituais, que me auxiliam na compreensão 

dos meus próprios insights, o Cib(RI)zoma, portanto, será a materialização do meu 

processo criativo, que seguirá um estilo de narratividade específica, formando uma 

rede das estruturas textuais, visuais e sonoras que se conectam, tornando-se um 

território de onde poderá sair e entrar, transitando entre realidades/lugares, 

interativamente, desterritorializando-se fisicamente e reterritorializando-se 

digitalmente percorrendo uma narrativa rizomática por meio de uma interface. O 

Cib(RI)zoma, será formatado a partir de circuitos que representam disparos 

conceituais e poéticos da minha trajetória como artista / pesquisadora em 

doutoramento. Estes circuitos em séries se interligam, proporcionando uma 

experiência estética não linear no processo de imersão na narrativa a partir do 

envolvimento com as estruturas visuais, sonoras e textuais e da combinação entre 

elas. Aqui, mais uma vez, Deleuze e Guattari (1997), me auxiliam na elaboração de 

meu pensamento, uma vez que, quando considero o Cib(RI)zoma como um 

território, seu sistema será configurado a partir da ideia de que o movimento de 

desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o território, “é a operação 

da linha de fuga” e a reterritorialização, como o movimento de construção do 

território. (DELEUZE e GUATTARI, ibid., p.224). Portanto, desterritorialização e a 

reterritorialização são processos indissociáveis. Se há um movimento de 

desterritorialização, teremos também um movimento de reterritorialização. É nesse 

sentido, que a obra nasce e se metamorfoseia, como um potencial interativo visto 

como um conjunto de possíveis que esperam por sua realização. 

 

Para ter acesso ao Cib(RI)zoma e compreender o estilo de narrativa que emerge 

dele será preciso um agenciamento de duas realidades interativas (RI) - a realidade 

aumentada e a virtual. A Realidade Aumentada é definida a partir da ideia de 

sobreposição de objetos virtuais tridimensionais, gerados por computador, com um 

ambiente real, por meio de algum dispositivo tecnológico. E a realidade virtual, 

tecnologia que proporciona a criação de ambientes simulados, permitindo a imersão 

nesses ambientes, com ou sem interação do usuário. 

 

Assim, as duas realidades interativas escolhidas para acessar o Cib(RI)zoma, terão 

suas particularidades a medida que forem acionadas dentro da narrativa. Os dois 
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tipos de realidades serão diferenciados, pois os níveis de interação proporcionados 

se distinguem pela complexidade de experiência de imersão. Para este artigo, será 

abordado a primeira forma de acesso ao Cib(RI)zoma, que permite a imersão na 

narrativa, por meio do mergulho visual e sonoro através da realidade virtual. 

 
 
O processo criativo a partir da ideia de hiperpóetica 

O processo criativo deve ser compreendido a partir da ideia de rede, como muito 

bem pontua Salles (2006). E, portanto, é a partir desta configuração em rede afetada 

por aspectos como a dinamicidade e flexibilidade, o inacabamento, as combinações 

e recombinações, que o meu processo criativo se instaura, o qual denomino de 

hiperpoética. 

A hiperpoética deve ser compreendida como uma rede de criação em processo, de 

trajeto não linear, agenciada pelos sistemas visual, sonoro, textual e interativo que 

me conduzem a configurar um estilo de narratividade rizomática interativa específica 

do Cib(RI)zoma. A narratividade rizomática, é o estilo de narração escolhida que fará 

parte do Cib(RI)zoma revelando meu pensamento através de um fluxo de ideias, que 

é contínuo e se move em percursos, aparentemente lineares, se conectando a ideias 

que percorrem trajetórias diversas e que por associação de significação se efetuam. 

Essas trajetórias, podem vir em forma de imagens, sons, textos, vídeos ou da 

combinação entre eles formatando toda a anatomia do trabalho.  

Me permito aqui, mais uma vez, o auxílio de um conceito que surge bem 

conveniente neste momento para mim – a ideia de hipermídia. Tal conceito, é 

amplamente conhecido e discutido em contextos da internet ou em situações cuja 

navegação hipertextual aos poucos foi agregando também múltiplas mídias.  

No tipo de linguagem hipertextual, um link pode levar instantaneamente, não apenas 

a outra informação (texto, imagem, som), mas a um outro rumo que poderá 

determinar a continuidade ou não do raciocínio iniciado, ou, o que acontece com 

frequência, instigar a curiosidade do navegador por informações diferentes daquelas 

que mobilizaram sua busca inicial.  

Caberá ao usuário desse trabalho - e não apenas ao seu autor - a responsabilidade 

pela construção de outras conexões e, em função disso, outras leituras, outros 

nexos, além daqueles que foram pensados e propostos pelo organizador da 

informação, isso sem cogitar-se no acaso (às vezes também planejado) das 



 

 
RABELLO, Rafaelle Ribeiro; SAMPAIO, Valzeli Figueira. CIB(RI)ZOMA: Ação Imersiva em Circuito Hiperpoético, 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.945-956. 

949 

conexões criadas por softwares de busca em redes internas e na própria Internet. 

Os hipertextos computadorizados, enquanto estruturas não-lineares e interativas, 

permitem uma construção de redes de conexões e sentidos.  

Contextualizar o surgimento das estruturas hipertextuais, nos leva a um tempo onde 

não existiam computadores pessoais, muito menos a Internet. O contexto, era o fim 

da Segunda Guerra Mundial e os novos governantes do mundo tentavam convencer 

seus cientistas a redirecionarem o esforço e a criatividade que tinham desenvolvido 

naquela dramática direção. Em 1945, o diretor do Escritório de Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos, Vannevar Bush, escreveu um artigo 

(As we may think), o qual apresentou aos seus pares durante uma conferência que 

ficou famosa por antecipar concepções hoje bastante viáveis. Bush, que era 

matemático e físico, descreveu a ideia de reproduzir, através de um processo 

tecnológico de indexação e consulta, os processos mentais humanos de associação 

de ideias e da formação do conhecimento, através de uma rede de evocações e 

ligações entre os assuntos. Naquele momento, refletiu de forma antecipatória sobre 

as formas de arquivamento das informações, propondo que se criasse um processo 

inspirado na inteligência humana, que não produzia uma única associação a um 

conceito, como um verbete, mas que fosse capaz de criar uma rede de possíveis 

trilhas de ideias sugeridas pela evocação de um assunto, da mesma maneira que os 

humanos pensam, conectando símbolos, produzindo significados e sentidos 

múltiplos. 

O artigo de Bush inicia com a instigante imagem, idealizada por ele, de um 

pesquisador em seu laboratório, com equipamentos de filmagem e gravação de som 

acoplados a seu corpo (mãos livres, movimentação desimpedida), os quais podem 

ser permanentemente acionados, enquanto o cientista vai descrevendo o que vê e o 

que faz, ao mesmo tempo em que tem acesso e pode retornar a qualquer momento 

sobre suas anotações anteriores. Essa espécie de documentação em múltiplos 

formatos concomitante ao trabalho do cientista seria fonte de geração e 

disseminação de conhecimento, além de abastecer o necessário banco de dados 

dinâmico que viabiliza – e organiza - qualquer pesquisa. O cientista, proposto por 

Vannevar Bush teria um papel menos burocrático e mais desafiador. Na atividade do 

cientista, segundo Bush, existem ações criativas e ações mecânicas. Essas últimas, 

repetitivas por natureza, podem e devem ser feitas pelas máquinas, que deverão 
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facilitar as ações humanas. Caberá à máquina, por exemplo, programada a partir de 

cartões perfurados (os primeiros formatos da programação dos computadores), 

inserir figuras e colunas, combinando células fotoelétricas e circuitos elétricos. 

Essas mesmas máquinas seriam capazes de processar dados e cálculos fantásticos, 

num salto de qualidade semelhante ao que ocorreu desde o ábaco até a calculadora 

elétrica. Com isso, os matemáticos teriam seus cérebros liberados do exercício 

penoso dos cálculos, podendo dedicá-los ao uso da lógica simbólica de alto nível, 

que seria passível de ser aplicada aos assuntos do cotidiano. Para lidar com a 

quantidade de informações que já se avolumava e deveria aumentar com essa 

documentação científica, Bush pensava que devia ser substituído o sistema de 

indexações de informações e publicações por números ou ordem alfabética. 

Considerava que: 

A mente humana não funciona dessa maneira. Opera por 
associação. Com um item ao seu alcance, acessa intensamente ao 
próximo que é sugerido pela associação de pensamentos, de acordo 
com alguma intrincada rede de pistas deixadas pelas células do 
cérebro. Tem outra característica, com certeza: as pistas que não 
são frequentemente seguidas têm propensão para perder 
importância, os itens não são completamente permanentes, a 
memória é transitória. (BUSH, 1945, p.15). 
  

Em lugar da indexação convencional, propunha uma indexação mecanizada, para 

acesso instantâneo e preciso. Através de um mecanismo que denominou de Memex, 

composto de uma mesa com telas onde seriam projetadas informações, acionadas à 

distância, através de um teclado com conjuntos de botões e alavancas, propunha a 

integração de livros, jornais, imagens, publicações acadêmicas, correspondência de 

negócios e documentos manuscritos. Eles seriam expostos em uma lâmina e 

fotografados. A semelhança do que imaginava Bush com o que são, hoje, as telas 

que disponibilizam documentos digitalizados, fica ainda mais evidente quando em 

seu artigo especifica botões para movimentar o que seriam as páginas dos livros 

dispostos eletronicamente, de forma rápida ou lenta, podendo inclusive levar o leitor 

de volta ao início do trabalho.  

Cerca de duas décadas mais tarde, outro norte-americano igualmente visionário iria 

cunhar o termo hipertexto, que designaria uma estrutura que deveria suportar um 

sistema de gerenciamento de informações textuais interconectadas em rede, 

representando, segundo seu criador, Theodor Nelson, de forma clara e correta, o 

mundo das ideias e suas conexões. Para o projeto, Ted Nelson denominou de 
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Xanadu, o que foi duramente criticado na época de seu desenvolvimento e não 

influenciou diretamente no mainstream do desenvolvimento da engenharia de 

softwares, pois segundo seu criador, foi mal compreendido. A diferença da conexão 

entre conteúdos proposta em Xanadu e a concepção dos links atuais encontra-se na 

fonte da união entre os dois pontos também identificável na tela, com a vantagem de 

que, se o texto for alterado, o sistema procura os caracteres remanescentes e 

mostra o novo link aos caracteres na nova posição. Assim, não se perdem as 

ligações, caso a versão do texto tenha sido alterada. Nelson baseou-se e ampliou a 

ideia da edição de pedaços de filmes, que resultam em um conjunto diferenciado. No 

seu sistema, qualquer pessoa, de qualquer lugar, poderá sobrepor links, 

comentários, etc., ao conteúdo inicial, sendo gerada uma lista de versões do 

documento inicial. Isso inclui até mesmo as notas pessoais inseridas marginalmente 

ao texto e, no caso de vídeos, a inclusão de cenas da preferência individual. 

Creio ter sido necessário realizar toda esta contextualização para me tornar clara e 

coerente com a ideia de processo criativo em hiperpoética que proponho, 

principalmente ao me deixar levar pelas notas conceituais de estruturas não-lineares 

e interativas que permitem uma construção de redes de conexões e sentidos que 

busco para a criação da narrativa rizomática. Acredito ser pertinente este 

deslocamento conceitual, uma vez que o processo criativo também pode ser 

pensado por meio de configurações hipertextuais e hipermidiáticas, visto que 

traduzem todo o movimento subjetivo de associação de ideias e da formação do 

conhecimento, através de uma rede de evocações e ligações entre entidades 

distintas. 

Estar, contudo, dentro desse contexto de hiperpoética é estar circunscrita a várias 

dimensões e escalas de conexões inter- humano- digitais mediada por um complexo 

sistema que me atinge de forma simultânea e não linear. Ser atingida e deixar-se 

criar, fará com que esse movimento hiperpoético me conduza a caminhos de 

intuição, de imaginação, de autodescobertas, de descobertas materiais, conceituais, 

de encontro com métodos, de construção de verdades, libertação, comunicação, de 

uma estética que se move e principalmente de um processo de conhecimento do 

próprio processo e de suas tramas de experimentações. Portanto, o processo 

criativo a partir do movimento hiperpoético refere-se a uma rede de criações que 

envolve a produção de uma visualidade, sonoridade, e textualidade, que tomam 
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sentido quando conectadas por meio de uma interface. Dessa multiplicidade de 

criação, emoção e sentimento acredito alcançar a aparente lógica para a criação de 

uma narrativa rizomática que emana do Cib(RI)zoma. 

 
Ação imersiva em circuito Hiperpoético 

O primeiro experimento denominado de Circuito Hiperpoético #1, que faz parte de 

um dos circuitos que formata o Cib(RI)zoma propõe a imersão na imagem, em um 

nível inicial, por meio da Realidade Virtual. O sistema visual compreende uma 

seleção de 10 imagens fotográficas, em que cada imagem se desdobra em diversas 

paisagens com múltiplas formações visuais, totalizando aproximadamente 126 

sequências, que dão a impressão de movimento. São fotografias de minha autoria, 

que já venho produzindo há mais de 10 anos, umas mais antigas e outras mais 

atuais. Imagens comuns, de árvores, paisagens, pessoas, interior de casas, detalhes 

de objetos, alimentos, viagens, etc. Todas, para mim, guardam um potencial visual 

escondido, uma dimensão outra que se manifesta no ato do processo de edição.  As 

fotografias são registradas pelo celular e são editadas ora em softwares de edição 

de imagem no computador, ora em aplicativos de edição de imagem no próprio 

celular. Todas passam pelo processo de desconstrução visual, até perderem seu 

referencial visual original, revelando anatomias peculiares, que remetem a cenários 

e criaturas surreais do meu mais profundo inconsciente poético, do qual convido 

habitar. Como por exemplo, na figura 1, que originalmente representava um detalhe 

de galhos de uma árvore de um parque na cidade de Belém, e na figura 2 um 

recorte fotográfico da parte do jardim de uma igreja na cidade de Dublin, na Irlanda. 

Assim, as imagens ao passar pela desconstrução formal, atingem um nível estético 

interessante, que proporcionará uma sensação visual instigante no momento de 

imersão em suas sequências. 
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Figura 1: Fotografia Digital (2015) 

Rafaelle Rabello 
Frame do vídeo Circuito Hiperpoético #1 

 
 

 
Figura 2: Fotografia Digital (2017) 

Rafaelle Rabello 
Frame do vídeo Circuito Hiperpoético #1 

 

No circuito, o leitor imersivo é transportado do território textual, observado na figura 

3, apresentado por meio de palavras e frases que constroem a dimensão conceitual 

do trabalho, para o território visual. Assim, ao imergir na paisagem, ele passa pelo 

processo de desterritorializaçao da rede textual para reterritorializar-se na trama da 
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rede visual. O salto entre territórios é possível, por meio do QR Code2 que o 

direciona a um vídeo3 disponível no Youtube onde poderá habitar as paisagens 

mutantes.  

 
Figura 3: Rede Textual do Circuito Hiperpoético #1 

 

A visualização e ação imersiva no circuito é feita por um smartphone acoplado ao 

headset de realidade virtual, observado na figura 4, onde o usuário se depara com 

as imagens e seus desdobramentos formais mostrados em sequência. Esse recurso, 

proporciona uma perspectiva visual diferenciada, podendo adentrar ainda mais nas 

peculiaridades anatômicas das tramas visuais dos cenários que vão se modificando 

a cada segundo. 
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Figura 4: Ação Imersiva do Circuito Hiperpoético #1 
Visualização com o Cardboard da Google 

Atualmente, o Youtube conta com o recurso4 para visualizar qualquer tipo de vídeo 

pelos smartphones no cardboard da Google. Este recurso, que conta com a 

duplicação das imagens na tela (figura 5), permite a sensação de imersão, 

modificando o tipo de perspectiva de visualização do vídeo, percebida ao utilizar o 

óculos de realidade virtual. Desse modo, o usuário pode pausar o vídeo ou controlar 

a reprodução, posicionando o cursor no local indicado através de movimentos da 

cabeça. 

 
Figura 5: Rede Visual Imersiva do Circuito Hiperpoético #1 

Recurso de visualização do Youtube para Cardboard 

 

Para promover a sensação de imersão, utiliza-se o recurso da linguagem sonora, 

criando uma rede de informações audiovisuais que provocam a imersão na 

paisagem que vai se formando em frente ao observador. Nesta primeira fase, o 

cardboard da Google surge como aposta para a realidade virtual, uma vez que o 

gadget feito de estruturas de papelão, portátil e de baixo custo também garante a 

sensação de imersão adequada, neste primeiro momento. 

O circuito leva em consideração algumas estratégias que permeiam a Realidade 

Virtual, como por exemplo, a simulação de um espaço. Nos ambientes virtuais 

predominam a estratégia da simulação de processos, no qual a realidade virtual é 

experimentada como um contexto de possibilidades. Contudo, a linguagem do virtual 

não deve ser observada apenas como uma técnica, mas como um convite para o 

refinamento da percepção. (KERCKHOVE, 1997)  

Nesse sentido, Murray (2003) complementa que a imersão é um termo metafórico 

derivado da experiência de estar submerso na água podendo compreendê-la como a 
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experiência de ser transportado para um lugar primorosamente simulado, 

disparando a sensação de estarmos envolvido por uma realidade totalmente 

estranha, requerendo um simples inundar da mente. É, portanto, desse inundar-se e 

da combinação de realidades que o Cib(RI)zoma vem se configurando. Dele, 

circuitos se disparam, sem rumo, sem caminho, apenas seguindo o movimento do 

meu processo criativo. Ele é, portanto, esse campo interdisciplinar de aproximações, 

sentimentos, configurações mentais, estéticas que se movem entre territórios e que 

possibilita habitar interativamente e sensivelmente lugares em constante mobilidade, 

uma experiência completa que inclui o fazer, o ver, o expressar, formando um fluxo 

de coisas que me afetam ou afetaram e, que nesse momento se expressam por 

meio de registros fotográficos, imagens que para mim, são vias de acesso para 

habitar outras paisagens, que se desdobram, se desmontam, sujeitas a 

modificações permanente, revelando potências visuais, das quais convido habitar. 

 

Quando afirmo que o Cib(RI)zoma será o espaço da mobilidade e da passagem, 

portanto um território, indico que será configurado a partir de um movimento, 

composto de variações que o próprio acaso, ingrediente inevitável de tudo o que nos 

surge como desordem, dará conta. Afinal, o que estou disposta a assumir é acima 

de tudo a formação de um pensamento complexo que comporta em seu interior 

princípios de incompletude e incertezas. 

 

 

Notas 

                                                           
1
 Lê-se Cibrirrizoma 

2
 Em alguns smartphones, necessária a instalação do aplicativo que faz a leitura do QR code. 

3
 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=T0trwwVaEYQ&t=11s>. Deve ser visualizado na qualidade 

de 1080p. 
4
 Disponível em celulares compatíveis com a tecnologia de visualização em Realidade Virtual. O recurso aparece 

no canto superior direito da tela, representado por três pontinhos verticais. Basta clicar sobre eles, selecionando 
“visualizar no cardboard”. 
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