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RESUMO 
Este artigo aborda aspectos constitutivos e relações referenciais implicadas no processo 
criativo do trabalho ficcional Não nos sentimos bem (2016). O texto trata da cisão entre 
ficção e ciência ao trazer para reflexão o estudo Experiment and Fiction, de Walter Moser, 
que sob a perspectiva literária fornece elementos para pensar os usos da temática e da 
linguagem científica em produções artísticas contemporâneas. Sob essa ótica, o trabalho 
poético em questão é analisado com base nos procedimentos de montagem e de simulação. 
Complementarmente, apoiados na obra de Marcel Broodthaers, são abordados aspectos 
relativos à imitação de convenções e os usos da linguagem como vetores ficcionais, assim 
como seus possíveis desdobramentos em práticas atuais. 
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ABSTRACT 
This article addresses constitutive aspects and referential relations implied in the creative 
process of the fictional work Não nos sentimos bem (2016). The text deals with the split 
between fiction and science by reflecting on the study Experiment and Fiction, by Walter 
Moser, which – considering the literary perspective – provides elements to ponder the uses 
of thematic and scientific language in contemporary artistic productions. From this point of 
view, the aforementioned poetic work’s analysis is carried out through the uses of montage 
and simulation procedures. Complementarily, using the work of Marcel Broodthaers as a 
departure point, aspects concerning the imitation of conventions and the uses of language as 
fictional vectors are tackled, as well as their possible manifestations in current practices. 
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Da ilha, das plantas e da homeopatia 
A Ilha das Moscas orbita imaginariamente sobre o espaço real. A cartografia que a 

representa (Figura 1) opera de modo similar aos mapas que buscam restituir as 

viagens de Odisseu como descritas por Homero. Contudo, embora a ficção esteja 

contida sobre o papel, este nunca comporta a dimensão total daquela, pois atua 

como registro parcial dos elementos e fenômenos que a constituem. Os eventos que 

transcorrem na Ilha, assim como a vida natural e social, proliferam e são analisados 

pela pesquisadora Claire Lumpen, cujo interesse e curiosidade poderiam ser 

equiparados aos que Charles Darwin (1809-1882) dedicou às observações tomadas 

no Arquipélago de Galápagos no ano de 1835. Enquanto os estudos do naturalista 

britânico partem de um espaço físico restrito e o ultrapassam, depositando-se sobre 

a totalidade dos seres vivos, os estudos de Lumpen, uma vez extraídos de sua 

função ficcional, dizem de modo similar de uma realidade muito mais próxima e 

íntima do que o imaginário da ilha, distante e isolado, induz a crer.  

 

Figura 1 – Daiana Schröpel 
Não nos sentimos bem, 2016 

Desenho com nanquim sobre papel, 16,5 x 24 cm 
Acervo da autora, Porto Alegre (RS) 

 

A ilha, como lugar e tema, encontra tanto na arte como na ciência ampla diversidade 

de representações. Benoit Mandelbrot (1977, p. 116) diz que “como cada vez mais 

montículos de rocha são listados como ilhas, a lista geral amplia-se e o número total 
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de ilhas torna-se praticamente infinito”. A essa contagem somam-se inevitavelmente 

aquelas formações pouco geológicas que figuram como espaços imaginários em 

projeções privadas ou na ficção de espectro coletivo. Dentre estas são certamente 

memoráveis as ilhas que representam organizações sociais, como Nova Atlântida 

(1561) de Francis Bacon; as ilhas de aventura descritas por Jonathan Swift em As 

viagens de Gulliver (1726); aquelas que alojam laboratórios científicos, como em A 

ilha do Dr. Moreau (1896) de H. G. Wells; ou ainda as que alojam a perda dos 

valores de ordem como visto em The Lord of Flies (1954) de William Golding. 

Simultaneamente lugar de refúgio, de isolamento e de solidão, a ilha é um modelo 

reduzido de mundo e, por isso, configura lugar e condição ideais para a observação 

de relações sociais, biológicas e ecológicas. Ela configura lugar de experimento 

tanto para a ciência como para a ficção (BEER, 1989). Sobre a Ilha das Moscas 

pode-se dizer que é lugar próximo porque situada por artifício no Delta do Rio Jacuí 

(RS), onde supostamente se camufla entre as demais ilhas daquele arquipélago. Em 

contrapartida, é também espaço distante porque ficcional e acessível apenas por 

intermédio de seus índices. Tais características marcam aspectos percebidos e 

tecem certo comentário acerca das relações que se estabelecem entre a cidade de 

Porto Alegre e as ilhas contíguas. 

No que concerne a suas características, a Ilha das Moscas é uma ilha fluvial 

originada na elevação natural de uma porção do terreno preservado das águas, a 

qual se soma a sedimentação de material devido à ação dos corpos hídricos que 

desembocam no Rio Guaíba. Ela é um ente imaginário que se configura a imagem 

das demais ilhas localizadas no arquipélago e seu processo construtivo engloba de 

modo intencional operações e estratégias que mesclam aspectos de ordem tanto 

natural como ficcional. Cabe também observar que, embora situada nas 

proximidades de Porto Alegre, a Ilha pouco se faz notar, ou porque não quer ser 

vista, ou porque a Metrópole não tolera sua própria imagem refletida nas águas, 

voltando as costas ao Rio e à Ilha. Pois, como observa o narrador de As Cidades 

Invisíveis (1972) de Ítalo Calvino, as cidades são como os sonhos: feitas de medos e 

desejos. A Metrópole decerto não é distinta, como também não o é a Ilha. E, com 

certa insolência, pode-se dizer que ambas se confundem.  
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Dentre a rica vegetação que habita a Ilha das Moscas encontra-se uma variedade de 

plantas nativas e outras exóticas. Sabe-se que de algumas podem ser aproveitadas 

as qualidades fitoterápicas para fins homeopáticos. A homeopatia, por convenção, é 

baseada no princípio similia similibus curantur, ou seja, semelhante pelo semelhante 

se cura. No entanto, os habitantes da Ilha não crêem que as causas de todos os 

seus males estejam associadas aos vegetais, senão a fatores que orbitam 

suspensos no ar ou que integram a água e o solo.  

As plantas convencionalmente ilustradas e designadas são Lactarius cristallum, 

Monolis paparium e Lekithos sabinium (Figura 2). Os três espécimes foram 

concebidos com base em vegetais e fungos existentes na natureza, cujas 

características morfológicas e/ou biológicas assim como as nomenclaturas foram 

alteradas de acordo com interesses orientados para a proposta poética. A escolha 

por referentes incomuns é traço pertinente a prática artística aqui apresentada, uma 

vez que orienta o interesse formal durante o processo de construção de uma nova 

imagem, cuja representação deverá conter traços inusitados, embora sensivelmente 

convincentes do ponto de vista mimético. 

     

Figura 2 – Daiana Schröpel 
Não nos sentimos bem, 2016 

Série de desenhos com nanquim sobre papel, 25 x 33,7 cm 
Acervo da autora, Porto Alegre (RS) 

 

O Guia Homeopático para Males Silenciosos, conjunto de três folhetos em frente e 

verso, contém destes três espécimes a sua descrição morfológica e a de seu habitat, 
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formas de coleta, composição química, descrição de suas virtudes e história 

conhecida (Figura 3). Tais segmentos baseiam-se em guias homeopáticos 

autênticos, porém antigos, cujas informações foram selecionadas, apropriadas, 

modificadas e atribuídas aos espécimes em criação. Se parte de seu conteúdo 

apresenta traços de absurdo, como no segmento designado Virtudes e usos 

convencionais (pois, provavelmente, compreende uma descrição de enfermidades 

pouco habitual de um ponto de vista médico, ou porque emprega termos já fora de 

uso), os demais segmentos apresentam informações técnicas convincentes sob 

ótica leiga (no que tange a dados de ordem científica), uma vez que são 

apresentados de forma similar ao guia homeopático referencial. Desse modo, o 

conteúdo dos folhetos simula autenticidade ao passo que expõe ligeiros índices de 

inverossimilhança. 

   

Figura 3 – Daiana Schröpel 
Não nos sentimos bem, 2016 

Folheto impresso em frente e verso com desenho e texto, 14,8 x 21 cm 
Acervo da autora, Porto Alegre (RS) 
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No último segmento do folheto, denominado Indicações, são descritos os males que 

afetam a população da Ilha das Moscas conforme verificado por Claire Lumpen, bem 

como os tratamentos designados segundo cada espécime. Nele o absurdo irrompe 

de forma completa e intencional, já que as enfermidades compreendem sensação de 

afonia, sensação de mente giroscópica, sensação de incapacidade de vôo, entre 

outras. Ainda que a primeira vista constituam disparates, tais males traduzem 

estados psicológicos íntimos que possivelmente, penso, acometem não apenas a 

população da Ilha; mas, ao contrário, possuem certo potencial coletivo, cujas causas 

encontram-se na configuração do estado atual das coisas e cujo tratamento deve, 

portanto, advir também daí. 

Discurso e método científico como formas da ficção 

A dimensão psicológica e subjetiva implicada nos males descritos dialoga com os 

contos reunidos no livro Bestiario (1951) do ficcionista Julio Cortázar. O conto 

Cefalea, contido em tal obra, desenvolve-se igualmente a partir do tema da 

homeopatia, utilizada no tratamento de fazendeiros ocupados com a criação de 

mancúspias, animais que desencadeiam distintas enfermidades em seus criadores. 

Cortázar emprega uma linguagem descritiva que remonta a manuais de zootecnia 

na elaboração sobre o tratamento dos animais e utiliza jargões científicos na 

definição dos quadros médicos que afetam as personagens. Essa estrutura narrativa 

é perturbada por inserções imaginárias (as mancúspias e os males que elas 

desencadeiam), que recebem o mesmo tratamento daquilo que de fato existe na 

natureza, flertando com operações próprias da literatura de ficção científica.  

Nesse sentido, o discurso e o método científico, empregados como forma e 

conteúdo da ficção, dependem de operações miméticas que promovem a 

convergência com a realidade por meio da representação, bem como a divergência 

daquela por intermédio de elaborações imaginárias que se inserem numa pretensa 

lógica realista. Tal como no conto de Cortázar, as designações dos vegetais 

ilustrados e descritos no trabalho Não nos sentimos bem (2016) seguem a 

convenção científica em sua forma. Além da representação descritiva, o sistema de 

nomenclaturas botânicas, segundo o modelo concebido por Carlos Lineu no século 

XVIII (em latim e itálico), foi similarmente aplicado. O conteúdo das representações 
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é, entretanto, da ordem do imaginário. Esse recurso presente também na construção 

dos folhetos do Guia Homeopático vale-se do uso referencial da linguagem sobre o 

qual se baseia tanto a ficção como a ciência.  

A ficção pode ser pensada no contexto do presente estudo como instrumento que 

viabiliza o diálogo entre arte e ciência no âmbito da prática artística. Por 

conseguinte, cabe averiguar de que modos a problemática da cisão entre ficção e 

ciência retorna no contexto da arte contemporânea, uma vez que aquela ficou 

relegada a uma indesejável posição de inferioridade desde o século XIX se 

comparada ao experimento científico. Para analisar e compreender essa antiga 

dicotomia, lançarei mão de estudo do pesquisador Walter Moser, Experiment and 

Fiction (1989), no qual o autor recorre à noção Gedankenexperiment (experimento 

mental, em tradução livre), cunhada pelo filósofo austríaco Ernst Mach na obra 

Erkenntniss und Irrtum (Conhecimento e Erro), datada de 1905.  

Segundo a teoria de Mach (1905 apud MOSER, 1989), os experimentos mentais 

consistiriam em operações que dão origem tanto a experimentos científicos quanto a 

ficção. Contudo, enquanto aqueles respeitam uma dada estrutura do mundo factual 

e correspondem a ela, a ficção seria livre para combinar todos os elementos e níveis 

de realidade, tecendo conclusões sobre eles sem correspondência com dada 

estrutura. Nesse sentido, os experimentos científicos possuem como realidade 

material o mundo físico, ao passo que a ficção depende da materialidade semiótica 

da linguagem. O Gedankenexperiment (ou hipótese) constituiria, portanto, ponto de 

intersecção entre processos experimentais e científicos (MOSER, 1989, p. 63-64).  

Intelectuais como Lavoisier (1743-1784) viam a hipótese científica como uma 

operação arriscada, embora de grande importância para a aquisição de 

conhecimentos e a ampliação dos limites entre o conhecido e o desconhecido. O 

risco residiria no momento em que o cientista deixa o terreno seguro da 

referencialidade dos fatos e constroi uma ponte em direção ao desconhecido. Esse 

movimento antecipa fatos possíveis na medida em que o cientista se coloca em uma 

posição na qual o uso da linguagem não está amarrado aos fatos (a base ontológica 

da verdade científica). Nesse preciso momento de horror vacui, quando os fatos 

ainda não falam, o discurso científico adotaria o status da ficção e, deste modo, a 
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linguagem poderia ser usada tanto para antecipar fatos como para referir fatos 

ilusórios. A possibilidade de tais usos da linguagem constitui simultaneamente as 

bases do discurso ficcional e do discurso hipotético. Nesse contexto analítico, 

levantou-se sob a ótica da ciência a questão de como controlar a hipótese na 

produção de conhecimento científico e de como manter elementos ficcionais fora do 

âmbito de tal esfera (MOSER, 1989, p. 64).  

Essa mudança decisiva na relação entre experimento e ficção teria ocorrido, 

segundo Moser (1989, p. 68), entre 1750 e 1800. Antes dela as duas noções não 

seriam nitidamente separadas e poderiam ser combinadas no debate de assuntos 

que não possuem resposta empírica, como na questão da origem da vida. Moser 

(1989, p. 72) observa que esse processo de separação concedia a ciência o status 

de seriedade e utilidade de uma atividade que produz declarações que reivindicam 

verdade sobre objetos naturais e permitem a sua manipulação, ao passo que a 

ficção perderia sua importância nesse mesmo âmbito. Essa concepção se tornou 

amplamente aceita na sociedade do século XIX. 

A partir daí, a ficção e a literatura em geral, sob domínio desse sistema de valores, 

reivindicariam para si o direito de tornarem-se experimentais de acordo com os 

padrões científicos. De Émile Zola com o Romance Experimental (1880) ao Teatro 

Épico (1939) de Bertolt Brecht, autores literários e teóricos reconheciam o método 

científico como um modelo a ser imitado e igualado. A ficção reivindicaria, assim, o 

mesmo papel com respeito à sociedade que aquele desempenhado pela ciência 

com relação aos objetos naturais. Este movimento implicaria, no entanto, o 

reconhecimento de certo paradigma científico como a única forma de adquirir 

conhecimento social válido. Para Moser (1989, p. 73), este é o preciso momento no 

qual a literatura adota a ideologia moderna da utilidade científica.  

Por outro lado, é evidente que a ficção sempre pôde acolher todos os tipos de 

elementos e métodos que pertencem ou são derivados da experimentação científica. 

O experimento aparece, por exemplo, no conteúdo narrado, como em Frankenstein 

(1818) de Mary Shelley; a narrativa pode adotar um método científico, como 

proposto pelo manifesto O Romance Experimental (1880) de Zola; ou pode transferir 

a experimentação ao nível da linguagem e da forma, como no ensaísmo de Robert 
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Musil (1880-1942). Entretanto, em seu posicionamento, Moser (1989, p. 75-76) 

entende que a experimentação ficcional possui o potencial de lançar luz crítica sobre 

a ciência em si, na medida em que esta também se baseia na linguagem e no uso 

referencial da linguagem. Além de um efeito crítico, o experimento em ficção 

possuiria o potencial de problematizar o paradigma científico dominante. 

O importante estudo de Walter Moser, certamente não abordado aqui com a devida 

profundidade, deixa em aberto o tema das literaturas vanguardista e 

contemporânea, bem como o assunto da retroação crítica da ficção sobre a ciência, 

pontuado apenas no final de seu ensaio. Transpostas ao âmbito das artes visuais 

tais problemáticas tornam-se pertinentes à luz do trabalho poético em análise e 

lançam as bases para um amplo campo de pesquisa. Igualmente, entram em jogo 

aqui a obra citada de Julio Cortázar, a prática de artistas contemporâneos locais 

como Michel Zózimo da Rocha e Walmor Côrrea, assim como a produção de artistas 

internacionais como a alemã Agnes Meyer-Brandis, o catalão Joan Fontcuberta e o 

norte-americano Mark Dion, cujas obras (em suas especificidades) tecem 

comentários críticos sobre a ciência em sentido amplo por meio da produção de 

ficções que empregam a atividade experimental como temática ou como método 

para a construção formal.  

Montagem e simulação como procedimentos construtivos 
Se pensarmos no arquivo de Julio Cortázar como formado por duas dimensões, uma 

composta pelas coisas de ordem natural e ordinária, outra constituída por seres e 

situações imaginárias, poderemos vislumbrar a sutil reorganização destes elementos 

conforme aparecem em seus contos e narrativas longas. As mancúspias de Cefalea 

recebem o mesmo tratamento de seres reais, enquanto a vida pacata de um grupo 

de fazendeiros é revestida de mistério e importância. Com uma configuração distinta 

daquela projetada para o arquivo de Cortázar, contudo com um efeito bastante 

similar, o arquivo que alimenta a prática artística aqui apresentada constitui-se de 

elementos de ordem natural, entre eles imagens (extraídas de antigas enciclopédias 

e revistas de comunicação científica pouco atuais, estudos hipotéticos e projeções 

científicas não concretizadas) e objetos (coletados e acumulados, da natureza ou 

manufaturados). Os aspectos imaginários, por sua vez, têm origem em operações 

desencadeadas no interior do processo criativo e são regidas pelos procedimentos 
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de inventariamento e apropriação, aos quais se associam os procedimentos de 

montagem e de representação mimética. Tais mecanismos encadeados definem os 

conceitos operatórios montagem e simulação.  

A montagem diz respeito ao processo de construção da narrativa, na qual elementos 

diversos são ajustados, modificados e manipulados, ou se tornam indicadores de 

novos conteúdos. Ela serve ao fim de construir imagens individuais, como o mapa 

que representa a Ilha das Moscas (Figura 1), composto pela junção de 

representações de mapas diversos, texturas de pedras coletadas e imagens do 

Delta do Rio Jacuí. Já a representação mimética corresponde mais sensivelmente a 

imitação de sistemas de representação, designação e ordenamento convencionais. 

No que toca às ilustrações de espécimes (Figura 2), um sistema de representação 

científico é imitado tanto no modo descritivo da imagem representada como no uso 

de nomenclaturas convencionais de espécimes. Deste modo, duas ou mais imagens 

foram selecionadas, decompostas e recompostas em uma terceira imagem 

construída e apresentada segundo um código de representação específico. No caso 

das nomenclaturas, a forma imita o uso de fonte em itálico e termos em latim, 

embora nem sempre a palavra empregada seja de fato latina, senão inventada, 

imitando apenas a sonoridade ou, ainda, deslocada de outro contexto. 

Cabe notar que os procedimentos de montagem e de simulação operam de forma 

simultânea em tais imagens: um compete à construção do tema da imagem (a 

associação de fragmentos de referentes distintos que dão origem ao espécime em 

representação); do outro depende a forma dessa imagem (descritiva e coerente, 

produzida por meio do desenho), que emerge precisamente da confluência destes 

dois procedimentos. Tal processo possui como fim a criação de certo efeito de 

realidade que alimenta a narrativa, atribuindo-lhe graus diversos de ambiguidade e 

de confrontação com a credibilidade subjacente a determinadas convenções.  

Aqui se torna clara a discrepância entre o código de representação que, em tese, 

mantém um sério compromisso com a verdade factual e o objeto da representação, 

composto a partir de elementos diversos, associados e modificados, sem 

correspondente real na natureza. O objeto finge factualidade por meio do código de 

representação imitado, subvertendo-o. Portanto, enquanto o procedimento de 
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representação mimética opera sobre as convenções da imagem científica, o 

procedimento de montagem instaura o objeto de tal representação, de forma que 

ambos os métodos tornam-se dependentes. O ato ficcional subversivo se institui no 

exato momento desse encontro.  

 

Linguagem e imitação na obra de Marcel Broodthaers  

Em 1964, o artista belga Marcel Broodthaers (1924-1976) anunciava o fim de sua 

carreira como poeta ao alegar que não era bom para nada. Iniciando uma intensa 

produção em artes visuais, criou centenas de objetos, fotografias, filmes, mostras, 

livros e um museu fictício de arte moderna (Musée d'Art Moderne, Département des 

Aigles, 1968-1972) inaugurado em sua casa em Bruxelas. Este projeto o levaria a 

ser considerado o fundador da crítica institucional – um modelo de atuação que 

problematiza discursos e instituições, presente no contexto da arte atual de forma 

ampliada e pulverizada.  

No entendimento da pesquisadora Rachel Haidu (2010), a produção de Marcel 

Broodthaers pode ser definida por uma relação com a linguagem baseada em certa 

falha de comunicação, apreendida a partir de sua experiência com a poesia. Isto 

teria levado o artista a explorar o uso não comunicativo e não transparente das 

palavras. Tal problemática marca a obra Pense-bête (1964) e está posta na 

extensão de toda a produção de Broodthaers, na incorporação de erros de 

linguagem e fragmentos de frases, citações a autores literários, apropriação de 

elementos da vida cotidiana e objetos institucionalizados, assim como na simulação 

de discursos e estruturas burocráticas.  

Destes procedimentos é exemplar o Musée d'Art Moderne, Département des Aigles, 

definido pelo artista no texto da instalação montada na Documenta de Kassel em 

1972 da seguinte forma: “Este museu é uma ficção. Ele pode, num momento, 

desempenhar o papel de uma paródia política de eventos artísticos e, em outro, o de 

uma paródia artística de eventos políticos”. Neste projeto emblemático e altamente 

complexo, a ficção opera como mecanismo de instauração do museu por meio de 

procedimentos miméticos e, ao mesmo tempo, oferece as ferramentas para a 
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exposição das engrenagens do sistema burocrático, de autoridade, de atribuição de 

valor e de discurso ideológico que constitui o museu de arte – especialmente o de 

arte moderna, regido por valores de progresso e de autonomia da arte.  

Ao simular uma estrutura de funcionamento ao modo de suas convenções, 

estratégias de apropriação de imagens e objetos, montagem, fabricação de 

documentos e discursos, Broodthaers elabora mecanismos que operam como eixos 

de acesso ao trabalho e que revelam de forma crítica os modos de funcionamento 

do museu de arte e da própria instituição arte como formadores e disseminadores de 

valores. Tal método de operação se tornou referencial para práticas artísticas 

subsequentes que se voltaram para outras instituições e discursos, seja ainda de 

modo desconstrutivo com vistas a uma espécie de revolução, seja por meio de 

movimentações sutis e práticas colaborativas, conforme analisa Hal Foster (2014).  

São exemplares, nesse sentido, a prática de artistas como Mark Dion e Joan 

Fontcuberta, que se debruçam sobre o tema da ciência em seus modos de 

representação e ordenamento da natureza por meio da criação de situações 

ficcionais que parodiam a retórica expositiva dos museus e das instituições 

científicas. A simulação de tais sistemas na obra de Fontcuberta implica a criação de 

efeitos de realidade e, por vezes, de persuasão mimética que confrontam o 

espectador com sua própria credibilidade frente a tal linguagem e a retórica por ela 

expressa, como na série Herbarium (1982). Já na obra de Dion estão em questão os 

modos de ordenamento impostos pelo museu aos objetos em sua posse, os 

mecanismos de evidenciação de determinados espécimes em detrimento de outros 

e uma crítica ao modelo atual de museu, lugar de esvaziamento de sentidos e de 

interatividade exacerbada, como problematiza a obra Bureau of the Centre for the 

Study of Surrealism and its Legacy (2005-2008).  

Tanto Fontcuberta quanto Dion transformam o experimento científico em assunto, 

forma ou modo de operação criativa, instaurando distanciamentos críticos por meio 

da repetição de dadas convenções. Em tais práticas, a ficção atua como instrumento 

que viabiliza o diálogo entre artes visuais e ciência. Ao passo que instaura 

comentários sobre discursos, sistemas e modelos de ordenamento (ao modo da 
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obra de Broodthaers), a ficção na prática desses artistas possibilita a construção de 

modelos que reelaboram certas convenções e repensam seus usos automatizados.  

Considerações finais 
No contexto de tal discussão o temor do cientista, isto é, a compreensão de que a 

linguagem pode ser utilizada para antecipar fatos ou para referir fatos ilusórios, pode 

mais uma vez ser retomado. Na arte contemporânea, em especial nos trabalhos 

poéticos apresentados, tal consciência é reativada por meio da ficção. O uso de tal 

mecanismo pode, possivelmente, ser justificado com base em certo ceticismo com 

relação às possibilidades de usos da linguagem em termos de manipulação da 

informação transmitida – sintoma agudo em uma civilização baseada na troca 

ininterrupta de informações tanto obsoletas quanto essenciais. Além disso, os 

comentários sobre a ciência por meio da imitação de estruturas de representação, 

ordenamento e comunicação diz respeito ao ceticismo crescente que se deposita 

sobre certos discursos, sobre os modos convencionais de representação da 

natureza e as relações que o ser humano estabelece com seu entorno, não mais 

suportáveis de um ponto de vista ecológico. Aí repousa certa incerteza com relação 

ao futuro e daí emerge uma necessária apropriação, análise e problematização do 

passado a partir de suas representações para uma atualização dos mecanismos de 

criação de visibilidades de espaços tanto próximos como distantes. 

No que tange ao trabalho poético Não nos sentimos bem, assim como à produção 

situada sob a alçada do projeto Instituto Allotria de Análises e Intervenções 

Antrópicas Investigativas (instituição científica ficcional), cabe observar que quando 

a hipótese e o rumor ocupam o lugar da verdade, hoje, em distintas instâncias da 

vida, a ficção assume seu potencial especulativo, instrumentalizando situações 

verossímeis, ora persuasivas e por vezes distópicas, mas que podem estar não 

muito distantes de fatos científicos verificáveis. Este artigo, enfim, ensaia uma série 

de questões concernentes aos possíveis usos da linguagem científica e aos 

procedimentos de montagem e simulação como mecanismos de construção ficcional 

que, por sua vez, ativam a interlocução entre arte e ciência. A partir destes 

apontamentos, as problemáticas concernentes a ficção e a ciência estão postas para 

aprofundamento em suas múltiplas manifestações e entrelaçamentos. 
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