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5 
ARTE DENTRO E FORA DO CORPO: 

INTERFACES

Aqui discutimos sobre alguns modelos de interfaces, dirigindo-

-nos para a localização de formas de uso e suas interferências na 

percepção espacial. Estabelecemos o uso do corpo como interface, 

baseando-nos na demonstração da natureza da percepção e envol-

vendo obras de arte com relação aos tipos de interface. O percurso é 

ainda desenvolvido com apontamentos sobre as tecnologias meca-

trônicas para próteses e órteses, e sua relação com as produções em 

arte com mídias emergentes.

I. Expondo a abordagem

Quando ouvimos uma peça musical clássica que nos comove, 

ou olhamos uma pintura que nos sequestra para dentro de sua pro-

posta pictórica, na maioria das vezes, não nos detemos para anali-

sar os aspectos físicos dessa relação, especialmente se não formos 

especialistas da área.

Na primeira instância do processo perceptivo apenas fruímos a 

obra, nem mesmo diferenciando o tipo de movimento da música ou 

de tinta que na pintura foi aplicada. Em geral esse é um fator secun-

dário que nos faz olhar para a etiqueta, tanto no sentido metafórico, 
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110  ROSANGELLA LEOTE

quanto no literal, que a identifica como sendo um “óleo sobre tela”, 

como alguém que constata, a título de informação, sem deixar que 

isso interfira no prazer mágico da experiência.

Essa postura, ainda, muda radicalmente quando ouvimos uma 

música eletrônica experimental ou quando temos o contato com 

uma obra que se materializa na fronteira arte, ciência e tecnologia, 

especialmente se essa obra nos requisitar interação.

A atitude muda não apenas pela etiqueta avisando que “é uma 

instalação interativa”, mas por todo o contexto e estrutura da obra, 

especialmente com relação às suas interfaces. Nessa situação estão 

envolvidos corpo, dispositivos maquinais e proposta poética. Por 

isso, a partir daqui nos dedicaremos a descrever e examinar alguns 

aspectos das interfaces, bem como o modo como o corpo delas faz 

uso nos processos de construção de significado em arte com mídias 

emergentes.

Com o objetivo de examinar esses aspectos, a primeira pergun-

ta que nos aparece é: “O que é interface?”. Assim, não fechando 

a questão, posto que para isto seria necessário outro tipo de abor-

dagem, apenas diremos, de um modo direto, que para efeito da 

discussão aqui apresentada estamos fazendo o uso do termo “in-

terface” como sendo tudo o que está entre o observador e o resto 

do mundo por ele observado. Ou seja, uma espécie de relação co-

nectiva entre o observador e o sistema. Como no sistema da arte/

ciência/tecnologia estão compreendidos também os equipamentos, 

mesmo que, aparentemente de maneira simplista, podemos fazer 

um pequeno recorte sobre alguns tipos de interface que podemos 

localizar a partir dessa premissa.

O recorte mais conhecido é o disseminado pelo campo da 

computação é o das interfaces físicas onde se reconhece duas clas-

ses, que são os sensores e os atuadores.

Sensores são todos os dispositivos que podem captar informação 

de fora da máquina, enquanto os atuadores são todos os dispositi-

vos que podem “agir” segundo informação que parte ou corre por 

dentro da máquina.
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Por mais elementar que seja essa definição, ela é importante 

para que possamos entender que os sistemas tecnológicos de natu-

reza interativa só puderam ser criados graças ao desenvolvimento 

das interfaces físicas.

II. Interfaces primordiais

Obviamente estes dispositivos tecnológicos são evoluções de 

extensões do nosso cérebro que apareceram ao longo da nossa his-

tória. Podemos remontar muitos séculos e sempre encontraremos 

algum tipo de interface que nos conectou com alguma parte daquilo 

que conhecemos como mundo.

Inúmeros recortes temporais podem ser feitos, mas propomos 

que incursemos em apenas um deles: o século II a.C. Nesse mo-

mento histórico encontraremos um dispositivo que ficou conhecido 

como o “Mecanismo de Antikythera”, cuja finalidade esteve obs-

cura por muito tempo.1

Por vários séculos esse objeto ficou afundado no mar, esqueci-

do pelas civilizações. Quando foi descoberto, em 1900, próximo à 

ilha de Antikythera, na Grécia, a primeira impressão foi de que se 

tratasse de uma espécie de relógio, devido às engrenagens que 

se percebia no artefato.

Mais tarde, graças aos novos arranjos tecnológicos, especial-

mente em 2005 com scanners ultrassônicos, pôde-se perceber se 

tratar de um maravilhoso instrumento para calcular eclipses, movi-

mentos da lua e posições de planetas. Dispunha, inclusive, de um 

manual inscrito no corpo do instrumento que permitia ao usuário a 

compreensão do seu uso correto.

 1 Revista Nature 444, nov. 2006, p.534. Sobre a data da confecção deste disposi-

tivo ainda existem controvérsias. A grafia do nome aparece de formas diferen-

tes, podendo ser encontrado como máquina/mecanismo de Anticitera/Anti-

quitera/Anticythera. Utilizamos aqui o modo como aparece nas pesquisas em 

língua inglesa.
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Podemos perguntar: por que então o primeiro relógio que co-

nhecemos, na cultura ocidental,2 é datado da Idade Média? Que 

mistério fez desaparecer esse conhecimento durante esses séculos 

em que o objeto encontrado na Grécia esteve no fundo do mar? 

Especulações podem nos levar a inúmeras considerações, mas o 

interessante aqui é que esse instrumento, ou máquina se prefe-

rirmos, era uma interface que permitia interagir e buscar com-

preensão sobre os astros. Porém, ele, como instrumento, também 

exigia compreensão sobre si mesmo. Aí ficamos dependentes de 

outra interface, uma janela de conhecimento sobre o objeto, a qual 

é oferecida pelo “manual”, ou seja, pelas inscrições que ensinam 

ao usuário a sua utilização. Todavia, observando o artefato, ainda 

é possível dizer que ele se converteu em uma interface do nosso 

tempo com o do mundo grego. Podemos aqui falar de camadas 

de interface: são essas camadas que permitem os diversos tipos de 

relacionamento com o objeto e através dele. 

O Mecanismo de Antikythera pode ser perfeitamente compara-

do ao computador, como a maioria das máquinas, pois efetua fun-

ções por meio de um tipo de relacionamento que estabelece conexão 

entre o usuário e as respostas externas à máquina. Há estudos que o 

colocam como o primeiro computador analógico construído.

Essa não é uma visão restrita das possibilidades do computador, 

ao contrário, ela simplifica a análise das inúmeras possibilidades de 

geração de sentido que podemos perceber ou inferir através do dis-

positivo maquinal. Não estaríamos aí propondo uma traição ao con-

ceito de interface trazido pela área da computação? Bom, um mouse 

é uma das interfaces mais aceitas, isto é, um dos exemplos mais 

elementares de sensores. Se desmontarmos um mouse e examinar-

mos sua estrutura, notaremos uma enorme semelhança com o ins-

trumento de Antikythera. Isso não estabelece uma correspondência 

ponto a ponto entre esses objetos, mas demonstra que, se os isolar-

mos dos contextos em que foram criados, notaremos tal semelhança. 

 2 Registros dão conta de que, cerca de 700 anos antes do aparecimento do reló-

gio mecânico na Europa, os chineses já haviam construído um completamente 

funcional e com os sistemas de engrenagens.
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Assim, podemos demonstrar que, dependendo das circunstâncias, 

uma interface pode ser acessada a partir de outra. Igualmente, um 

dispositivo dominante, como um computador, pode tornar-se a 

interface de outro que o supere em relação ao uso em um momento 

específico. Ou seja, as camadas de atuação ou de sensoriamento se 

alternam conforme a finalidade ou o método, assim como a comple-

xidade de organização das interfaces em questão.

Por isso, é possível dizer que, no momento em que foi criado, o 

Mecanismo de Antikythera era, antes de tudo, uma interface entre 

o ser humano e o cosmo, um caminho facilitador para a interação.

Aqui podemos cogitar outros termos e expressões, além de 

interface, que definem essa situação de ponte entre um sistema e 

outro como os termos “zona de fluxo”, “camadas”, “zona de trân-

sito dentro-fora” ou “fronteira”. Independente do nome que se 

escolha, o importante é entender que para se reconhecer o papel de 

cada interface é preciso, antes de qualquer coisa, uma percepção de 

que estamos lidando com um sistema semiótico por excelência. A 

interface muda de aspecto conforme a percepção que se faça dela. 

E como é um sistema semiótico, destrinchar os aspectos nos ajuda 

a entender as especificidades, embora não coloque um ponto final 

sobre o problema. 

III. Interfaces dentro do corpo

Assim, separamos alguns aspectos para discutir as interfaces, 

a partir de dentro, de fora e dos fluxos entre as partes relativas ao 

corpo. Em qualquer um desses pontos elas podem ser interfaces 

sensórias, mecânicas ou naturais. Abordando interfaces dentro 

do corpo, os inúmeros tipos de próteses podem ser qualificados 

como interfaces que fazem comunicar partes orgânicas do corpo 

modificado.

Também os chips implantados, que permitem tanto a recupe-

ração de partes danificadas como a ampliação de certos aspectos da 

percepção, podem ser reconhecidos como tal. Esse tipo de inserção 
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114  ROSANGELLA LEOTE

tem alto potencial de modificação, tanto dos aspectos perceptivos 

quanto mecânicos e intelectivos daquele que utiliza a interface. Isso 

é o que é prospectado para os organismos ciborgues. Não se trata 

de ficção científica, mas de possibilidades suportadas e projetadas 

pela tecnologia disponível e para aquela que já se sabe ser possível 

em futuro breve. Um exemplo pode ser visto na pesquisa realizada 

pela Universidade de Cornell (EUA),3 onde implantes de chips 

eletrônicos microfluídicos são usados com sucesso em mariposas 

vivas, permitindo o controle muscular para estudos sobre o voo, a 

partir de dentro do espécime. O sucesso do experimento original se 

deu porque o chip foi implantado ainda na fase larval da mariposa.

A arte tem se servido desta possibilidade, ainda que com menor 

grau de invasão, para a criação de performances. Exemplos clássicos 

são os artistas Stelarc4 e Kac.5 O primeiro, australiano, engoliu em 

1998 uma cápsula que tocava uma campainha e acionava luzes den-

tro do seu estômago. O procedimento foi gravado por um aparelho 

de endoscopia.6 A partir daí sua trajetória baseia-se no uso de vários 

tipos de interface com o corpo. O segundo, brasileiro, é emblemáti-

co sobre este tema, pela sua atitude em implantar um chip no pró-

prio corpo, fazendo-o localizável via satélite, onde quer que esteja.

IV. Interfaces fora do corpo

Discorrendo agora sobre as interfaces fora do corpo, de imediato 

aponto as órteses, bem pouco levadas em consideração pela maioria 

 3 Insect Cyborg Sentinels Project, sob a coordenação do doutor Amit Lal: 

<http://lims.mae.cornell.edu/projects/himems.html>. Acesso em: jan: 

2008.

 4 Pode-se encontrar todas as obras do artista em <http://www.stelarc.va.com.

au>.

 5 Mais sobre o artista e sua produção teórica em <http://www.ekac.org>.

 6 No site do artista há o vídeo disponível em <http://www.stelarc.va.com.au/

stomach/stomvid.html>. Acesso em: jan. 2008.
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dos artigos que discutem o problema da interface. Isso porque, 

muitas vezes, elas são tomadas como próteses. 

Uma órtese se qualifica por ser um artefato que oferece auxílio 

externo, suplemento ou correção de uma função deficiente. Pode 

também ser considerada como um complemento para o rendimen-

to fisiológico de um órgão ou membro cuja função foi diminuída. 

Coletes corretores de postura, aparelhos ortodônticos e tipoias 

são órteses simples, mas há outros tipos de órteses que podem ser 

mais complexas, como mostramos mais adiante. Já as próteses são 

substitutas, na totalidade ou de modo parcial, das partes corpóre-

as danificadas ou inexistentes por razões diversas. Nesse caso, há 

uma amplitude muito maior de aplicações e de interpretações que 

podem ser feitas sobre seu uso.

Nesse ponto cabe uma discussão: um exoesqueleto é uma órtese 

ou uma prótese? Foi desenvolvido no Laboratório de Bioengenha-

ria da UFMG, em Minas Gerais – Brasil – (Nagem, 2002)7 um 

músculo artificial capaz de repor ou auxiliar os movimentos do 

quadril para pessoas que perderam essa capacidade como sequelas 

de eventos traumáticos.

Examinemos também o BLEEX Project,8 produto exoesque-

lético oferecido pelo Berkeley Robotics Laboratory, em Berkeley, 

Califórnia (EUA). Trata-se de um exoesqueleto que permite a uma 

pessoa carregar enormes cargas sem desgaste físico relevante.

Há também, no Japão, coordenado pelo doutor Keijirou Ya-

mamoto o projeto SAPAS (Stand-Alone Power Assist Suit),9 que 

é a segunda geração de roupas feitas para dar superforça. Embora 

nos três casos os engenheiros tenham se preocupado pouco com 

o design, esses ampliadores das capacidades corpóreas têm disse-

 7 Vimieiro et al. Aplicação de músculos artificiais pneumáticos em órtese para 

quadril. Disponível em: <http://www.ufmg.br/proex/arquivos/7Encontro/

Tecno12.pdf>. Acesso em: jan. 2008.

 8 Disponível em: <http://bleex.me.berkeley.edu/bleex.htm>. Acesso em: jan. 

2008.

 9 Disponível em: <http://www.we.kanagawa-it.ac.jp/~yamamoto_lab/pas/

index.htm>. Acesso em: jan. 2008.
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minação que não envolve problemas éticos, já que as decisões são 

todas tomadas pelo usuário. Ou seja, são dispositivos acopláveis 

com partes mecatrônicas, mas que só são acionadas pela vontade 

de quem os utiliza. Por serem atributos de força, recuperação ou 

alinhamento acopláveis e não substitutos das partes corpóreas, os 

exoesqueletos são, respondendo à pergunta anterior, órteses.

Por isso, a maioria das colocações sobre os trabalhos em arte que 

utilizam interfaces humano-máquina equivocam-se na aplicação 

do termo “protético”.10 Este termo só poderia ser utilizado caso as 

partes acopladas estivessem substituindo partes corpóreas. 

Os trabalhos de Stelarc são, portanto, na sua maioria, de natu-

reza ortética e não protética – veja-se a “Terceira mão”, por exem-

plo, assim como é ortético o “EPIZOO” de Marce.lí Antunez.11 

Evidentemente, o próprio uso de tais tecnologias, com finalidades 

artísticas, já corrompe a lógica do dispositivo e definição do termo, 

por isso normalmente se aceitam as declarações desses corpos como 

protetizados, até porque alguns detalhes dos sistemas utilizados 

combinam aplicações, ora de substituição ora de ampliação. De 

qualquer maneira estabelecer uma limitação dentro ou fora não faz 

sentido para a arte. Sabemos, porém, que as órteses, do ponto de 

vista científico/clínico, são dispositivos exclusivamente exoesque-

léticos, enquanto as próteses podem substituir partes tanto externas 

quanto internas do corpo.

V. Zonas de contaminação

Despreocupando-nos com a nomenclatura, fica mais fácil lo-

calizar exemplos de arte com mídias emergentes que se valem do 

corpo conectado ou transpassado por algum tipo de tecnologia, 

 10 Eu também incorri nesse equívoco, como pode ser visto em publicações ante-

riores.

 11 Disponível em: <http://www.marceliantunez.com>. Acesso em: jan. 2008.
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numa situação fluída ou híbrida de estados dentro e fora. É também 

possível localizar outros onde o acoplamento de dispositivos, ou seu 

simples acesso através de tecnologias mobile, auxilia na percepção 

de um corpo expandido, hiperespacial e nômade. 

Essas tecnologias sugerem um corpo que se desloca no tempo 

e no espaço. A conexão com as regionalidades, de onde provém 

esse corpo, se dá pelo contato físico e pelo espaço hibridizado com 

tecnologias computacionais. Não há senso de ubiquidade, mas de 

expansão corpórea. 

O senso de ubiquidade resultaria numa visão de corpo dupli-

cado. A expansão corpórea é da ordem da pervasividade.12 Os dis-

positivos de computação pervasiva, na verdade, permitem uma 

expansão maior das capacidades do mesmo corpo que atualiza e 

gerencia a máquina, mesmo que em estado de passividade. 

Além disso, a relação com o espaço físico insere certos parâ-

metros que nos fazem refletir e buscar a segurança sobre o nosso 

posicionamento no mundo experienciado em todos os processos 

perceptivos, quer tenha esse mundo a forma que acreditarmos que 

ele tenha, quer não.

Bollnow nos ensina que o espaço vivenciado tem certas caracte-

rísticas que o faz prevalecer, para nossa percepção, sobre os outros 

tipos de espaço. No nosso entender, é esta experiência espacial que 

se registra, mesmo quando se trata de processos hibridizados ciber-

neticamente através de dispositivos tecnológicos.

 12 O termo computação pervasiva é frequentemente confundido com computação 

ubíqua. Embora usados para aplicações muito próximas eles têm diferenças. 

Podemos destacar a diferença entre os dois termos explicando que a compu-

tação ubíqua é não invasiva, visando auxílio na realização de tarefas cotidia-

nas de forma invisível, ou seja, faz intercâmbio do usuário com seus espaços 

de convívio. Mark Weiser, pesquisador do Xerox PARC, criou em 1988 o 

termo “Ubiquitous Computing”, publicado só em 1991. Já a computação per-

vasiva tem natureza tanto móvel quanto de locação fixa; máximo de miniatu-

rização dos componentes que atuam na hibridização das ações controladas da 

parte maquínica, ou espontâneas da parte biológica. Assim, podemos dizer 

que o termo pervasivo é abrangente do ubíquo. Ver, também, capítulos 1 e 9 

desta obra.
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Para ele, 

o homem é, não apenas origem, mas ao mesmo tempo, centro per-

manente de seu espaço. Mas isso não pode ser tomado de maneira 

grosseira, como se o homem carregasse por aí seu espaço, como 

um caracol carrega sua casa. Tem perfeitamente sentido dizermos, 

sem refletir muito, que o homem se move “no” seu espaço, e, con-

sequentemente, o espaço diante do homem é algo fixo, dentro do 

qual se completam os movimentos humanos. (...) o modo como o 

homem se encontra no espaço não é uma determinação do espaço 

cósmico que o circunda, mas de um espaço intencional, referido a 

ele, como sujeito. (Bolnow, 2008, p.21, 22 e 290)

Esse espaço é diferente daquele vivido pelas criaturas de vida 

artificial, tão bem descritas por Mitchell Whitelaw (2004), mas a 

ideia de existirem esses mundos artificiais contamina a visão de 

espaço vivenciado do sujeito e, por consequência, sua experiên-

cia espacial. Isto é, o conhecimento acerca dos mundos artificiais 

amplia a concepção de espaço vivenciado no mundo físico para 

além das suas fronteiras, abrangendo metáforas que são localizadas 

naquilo que se convencionou a chamar de ciberespaço.13 Assim, o 

espaço vivenciado, embora não seja o mesmo das “vidas artificiais”, 

por ele está tingido e vice-versa. Complementando com Bollnow 

(2008, p.292), “nesse sentido, espaço e mundo, ser no espaço e 

ser no mundo podem se aproximar e por vezes assumir o mesmo 

significado. Espaço é a forma mais genérica de mundo, se podemos 

abstrair das coisas individuais que preenchem este”.

Por isso podemos inferir que, se nosso mundo está contamina-

do pelas diferentes formas de experienciar os contatos entre seus 

seres, e entre essas formas se encontra o espaço hibridizado por 

tecnologias computacionais, o significado da palavra espaço, em sua 

 13 Todavia não utilizo mais este termo, por ter passado a entender que o espaço 

sempre foi hibridizado pelas tecnologias e que, neste caso, são as tecnologias 

de rede computacional que o hibridizam.
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abrangência, bem como de mundo, se modifica para nós, envolven-

do as conexões telemáticas.

O trabalho de Maria Luiza Fragoso (Brasília), “Tracajá-net”,14 

é um exemplo de como essa expansão corpórea pode acontecer. 

Ele consistiu na execução de uma viagem em um percurso de carro 

pelas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, durante o 

qual foram registradas, digitalmente, imagens de mais de 250 cida-

des (cerca de 700 localidades diferentes), entre junho e novembro 

de 2002. O levantamento de dados se destinava à alimentação do 

site específico do trabalho, via telefonia celular. Nessa proposta, 

tanto o corpo da artista quanto o dos participantes se conectavam, 

na maioria das vezes metaforicamente, por meio de imagens fixas e 

em movimento, mas também via conversas telefônicas e presença 

física nos locais visitados. 

Podemos falar de certas zonas de “contaminação”, onde fica 

difícil a localização das principais interfaces, ou seja, das inter-

faces que permitiriam alguma classificação das obras relativas às 

situações de dentro ou fora. Isso faz que seja preferível pensar em 

expansão dos limites corpóreos e no estado simultâneo de interfaces 

dentro e fora do corpo que, acopladas pela situação, caracterizavam 

a construção de algum sentido sobre a obra.

Alguns exemplos interessantes nos fazem refletir sobre essas 

zonas, que permitem que algo, localizado fisicamente fora do corpo, 

passe a intervir em seu interior e vice-versa. 

Vejamos o trabalho “Sonic Interface”, de Akitsugu Maebayashi 

(Japão), que foi mostrado no evento “Spectropolis: Mobile Media, 

Art and the City”15 em Manhattan em outubro de 2004, além de ter 

sido apresentado, anteriormente, no Japão e no Canadá. Através de 

um dispositivo portátil composto por microfone, fones de ouvido e 

laptop, os participantes caminhavam pela cidade e experimentavam 

 14 Disponível em: <http://www.tracaja-e.net>. Acesso em: jan. 2008.

 15 Disponível em: <http://www.spectropolis.info/maebay.php>. Acesso em: 

jul. 2007.
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modificações no ambiente sonoro. Um programa modificava em 

tempo real os sons que partiam do ambiente, devolvendo, aos par-

ticipantes, transformações na sua percepção auditiva dos eventos, 

visualizados ou ocultos.

Já Diana Domingues (UCS) na obra Firmamento Pop Stars, 

realizada em parceria com Eliseo Reategui e o Grupo Artecno de 

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul – Brasil – que foi montada na 

exposição Cinético Digital em 2005, no Itaú Cultural, São Paulo, 

Brasil, utiliza interfaces hápticas, ou seja, interfaces guiadas pelo 

tato e celulares para imergir o interator em uma rede metafórica que 

remete aos artistas-mito do cinema.

Por sua vez, Suzete Venturelli (UNB), Mario Maciel, Johnny 

Souza, Saulo Guerra e Alexandre Ataíde, abordam poeticamente 

o corpo e o computador enfocando a sensorialidade através das in-

terfaces em “Sopro da Vida” (2007), exposto na mostra “#6.ART”, 

em Brasília – Distrito Federal – Brasil. Na obra, o interator quase 

recria o ambiente no qual navega ao apertar o controle remoto de 

interação do dispositivo.

Num outro exemplo, com um GPS (Global Positioning System),16 

que na prática cotidiana pode fornecer informações de altitude, 

pontos de interesses, bússola eletrônica, armazenamento de mapas 

entre uma série de outras aplicações, a dupla londrina Jeremy Wood 

e Hugh Pryor em “White Horse”,17 realizou, na White Horse Hill 

de Uffington, Oxfordshire – Inglaterra – em 2002, um percurso a 

pé de 43 km pela montanha portando um aparelho de GPS. A par-

tir dos dados do percurso ali registrados eles realizaram uma tridi-

mensionalização do desenho composto pela trilha de suas 

caminhadas, que representa o antigo desenho existente na monta-

nha na forma de um cavalo. Assim o resultado, ou aquilo que pode 

 16 Sistema de Posicionamento Global.

 17 Vídeos do trabalho podem ser acessados em: <http://gpsdrawing.com/

models/whhmodel/movies/04.htm> e <http://br.youtube.com/

watch?v=4b-0fXsEeTk>. A coleção 2008 pode ser vista em: <http://www.

fashiontelevision.com/galleries/gallery_941.aspx>. Acesso em: jan. 2008.
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ser considerado a identidade expandida da obra,18 é visível através 

de desenhos, esculturas e vídeos, além do relato feito pelos artistas.

Também utilizando o GPS, os coletivos Manhatan (GPS Dra-

wing) e Blast Theory (Can You See Me Now? Blast Theory)19 vêm 

propondo que as pessoas participem ativamente de seus projetos 

portando os dispositivos de comunicação. O primeiro converte 

os traçados das caminhadas monitoradas em desenhos impressos 

que podem ser comercializados em uma loja, como uma obra de 

arte visual, enquanto o segundo cria espécies de jogos de abater 

competidores pela localização do seu posicionamento, como um 

pega-pega de maiores proporções e complexidade, pois envolve as 

cidades onde o trabalho acontece.

No nosso trabalho “Abundância”20 apresentado na exposição 

Cinético Digital em 2005, no Itaú Cultural, utilizando um disposi-

tivo acoplado à cabeça que, por um período, era entregue ao intera-

tor a fim de que ele tivesse uma impressão de ubiquidade de parte 

do seu corpo, anexado ao de outra pessoa. No caso, a performer. 

Esta foi uma tecnoperformance,21 onde fizemos uma crítica o uso 

 18 Estou utilizando a expressão “identidade expandida” para definir a identidade 

das obras cujo corpo é expandido envolvendo múltiplas formas de atualização 

de suas partes. Isso foi descrito em 2008 e está neste livro, no Capítulo 6. 

 19 Vídeos do trabalho podem ser acessados em <http://www.blasttheory.co.uk/

bt/work_cysmn.html>.

 20 O trabalho foi realizado com a colaboração do Grupo de Pesquisa em Mul-

timeios (PUC-SP), que é coordenado pela autora (de 2001 à 2009 – hoje está 

extinto por mudança de instituição). A documentação pode ser acessada no 

site <http://www.sciarts.org.br/rosangellaleote>. A autoria é de Rosangella 

Leote que é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Multimeios. Específica-

mente em “Abundância” participaram como apoio e produção os seguintes 

bolsistas e técnicos: Julia Camille Blumenschein, Talita Faraone, Thaís Lucia-

nelli Komatsu , Marina Rago, José Mauricio C.M. da Silva, Rodrigo Garcia 

Dutra e Dudu Tsuda, Isabella Targas Rodrigo Gontijo.

A proposta de “Abundância” é melhor descrita no capítulo 10 deste livro.

 21 Venho aplicando o termo tecnoperformance para designar obras performáticas 

realizadas por meio do uso de interfaces tecnológicas de qualquer natureza. 

Assim, o projeto Yûkûkû, que estou a ponto de implementar (em 2008), será 

também uma tecnoperformance, já que envolverá videoarte, canto, dança e 
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fetichista e comercializado do corpo da mulher, pelos meios de co-

municação em geral. Pode-se dizer que predominava neste trabalho 

o uso de interface vestível. 

Figura 5 – Em “Softshirt”, além das interfaces físicas, se agrega o “sequestro” 

das imagens dos interatores. Remete-se tanto à ideia do corpo expandido, quan-

to critica-se o abuso sobre a autoria das imagens distribuídas na rede.

interatividade (com sensores diversos incluindo biossensores) tanto in loco 

como via internet envolvendo participantes e artistas na realização da obra. 

Este texto foi escrito em 2008. A obra ainda não pode ser realizada por falta de 

patrocínio.
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Neste tipo de utilização da tecnologia customizada acopla-

da ao corpo, desenvolvemos também “0800-00-00-00” (2008), 

“Softshirt” (2010) e “Noiva Pós-humana” (2011).22

Figura 6 – A tecnoperformance “0800-00-00-00” traz sensores de micro-ondas 

que são acionados, piscando, quando o interator tenta ligar para o número 0800.

Em linha similar, sob o ponto de vista do uso de interface vestí-

vel, vai a obra “Vestis” de Luisa Paraguai,23 apresentada por Daniela 

Gatti, na mesma exposição. Em “Vestis” a utilização de servomo-

tores e sensores ultrassônicos concorria para modificar a forma do 

dispositivo vestido ao captar a aproximação de um espectador. 

 22 As documentações destas obras estão disponíveis em vídeo no meu canal do 

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UC7gAspHXTInXyPQou-

lW9DjQ>. A “Noiva Pós-humana” foi levada ao espetáculo do “Post Human 

Tantra” (Edgar Franco), em 2011 no Museu da República, para o 10# ART 

– Encontro Internacional de Arte e Tecnologia.

 23 Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina= 

2537>. Acesso em: jan. 2008.
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Figura 7 – A tecnoperformance “Vestis – corpos afetivos” apresentada, poste-

riormente, também por Daniela Gatti na “Mostra SESC de Artes 2010”.

No campo da moda, o estilista Hussein Chayalan24 causou furor 

no lançamento da coleção de primavera 2007 ao apresentar vestidos 

modificáveis por microcontroladores, permitindo, com a mesma 

modelagem, sair de trajes dos anos 1920 para a atualidade. A cole-

 24 Seu trabalho pode ser visto em: <http://www.dailymotion.com/video/xmil8_

hussein-chalayan_news>; <http://www.arttube.nl/en/video/Boijmans/

Hussein_Chalayan>; <http://istanbul2010.blog.lemonde.fr/2010/08/12/

hussein-chalayan-1994-2010-istanbul-modern/>.
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ção inverno 2008, também impressionou pelos adereços de cabeça 

que eram, na sua maioria, microcontrolados convertendo-se em 

diferentes modelos.

VI. Conclusão: um work in process

No trato com todas essas formas de acoplamentos corpóreos 

mais ou menos invasivas, e por conta da fluidez das fronteiras entre 

as partes maquínicas e corpóreas, há um efeito contaminador que 

encaminha a variações da concepção de corpo que temos. Por isso, 

nas obras onde essas interfaces estão presentes é necessário obser-

var o corpo de forma diferente. Ele deve ser visto como elemento 

formativo da proposta poética, podendo converter-se ele mesmo 

em interface. Do mesmo modo, os dispositivos computacionais, 

inclusive os pervasivos, fixam alterações na forma de projetar obras 

artísticas e, na fronteira entre eles, ocorrem intercâmbios entre o 

usuário e o meio ambiente.

O ser humano, rodeado por dispositivos tecnológicos de alta mo-

bilidade como satélites, walk-talkies, celulares, wearables e PDAs, 

resgatam formas atávicas de comunicação com o cosmo. A mesma 

necessidade de conhecer as próprias fronteiras, o mesmo senso de 

se estar interfaceando com o mundo gerou o Mecanismo de Anti-

kythera e gera agora novos paradigmas. Tais paradigmas incorrem 

numa mudança muito séria no comportamento do ser humano. Não 

só o modo de ser da pessoa e seu jeito de atuar em seu meio alteram-

-se, mas também modificações mais significativas de ordem física 

podem ser observadas. São transformações importantes que en-

volvem todas as áreas do conhecimento humano, da ergonomia à 

psicologia, da filosofia à arte. O estudo e a consciência sobre a nossa 

relação com o meio ambiente, fertilizado por inúmeras tecnologias, 

se torna fundamental para que possamos nos adaptar e aproveitar, 

de maneira positiva para a espécie, esse tipo de “interferência”. A 

palavra deve ser colocada entre aspas, especialmente aprendendo 
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com Maturana e Varela que os seres se desenvolvem em relação de 

acoplamento estrutural com o meio.

Embora não seja uma interferência pequena não podemos enten-

der isso como algo que vem de fora. Ela existe porque faze mos que 

isso aconteça, porém, toda a relação exige uma contrapartida para 

que a outra parte seja percebida, valorizada e comprome tida para que 

o envolvimento prossiga e se modifique.

Então, por outra via, o modo como o ser humano se relaciona 

com o computador, de alguma maneira, altera as interfaces que utili-

zamos, e essas alterações requisitadas geram modificações em nós. E 

aí continuamos a construção paulatina daquilo que é o ser humano. 

Estamos construindo um novo tipo de corpo, não mais um 

corpo composto de órgãos, mas integrado em um sistema do qual se 

tem consciência e do qual se quer fazer parte – pelo menos enquan-

to somos capazes de identificar as bordas das interfaces. Estamos 

projetando um corpo com propulsão telemática, com ampliação de 

certas capacidades perceptivas em detrimento de outras. Essa supe-

rexpansão corpórea pode gerar alguma minimização de habilidades 

corporais, de acordo com a permissão de alguns de nós.

Essa construção sempre esteve em ação e foi a partir dela que de-

senvolvemos os nossos modos de representação, cujos processos têm 

sido cada vez mais acelerados. Isso dificulta a análise de trabalhos 

artísticos transpassados por tecnologias, além de justificar os equí-

vocos e a superaplicação dos mesmos termos em contextos diversos.

Mas, se do ponto de vista pragmático, a análise se torna difi-

cultosa, do ponto de vista da percepção fica evidente que é tudo 

uma questão de repertório. Obras artísticas que envolvem corpo 

e máquina precisam da mesma natureza de condições para serem 

percebidas que uma pintura ou escultura. A única distinção está 

nos modos de fruição,25 mas estes não serão discutidos aqui.

De todo modo, é preciso dizer que numa obra de arte, cuja forma 

está, a priori, definida ou, por assim dizer, finalizada, e cuja relação 

esperada é a de contemplação – significando estritamente que não 

 25 Esse assunto já foi tratado no Capítulo 8 deste volume
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se pode tocá-la –, o modo como ela é percebida já é dirigido desde 

a premissa básica de que não se pode usar o contato físico para fruí-

-la. Esse simples condicionamento encomenda um relacionamento 

com a obra mais austero e distante, em termos físicos, dando menor 

abertura às possibilidades de relacionamento lúdico e abrindo en-

trada para a fruição por meio do olhar.

Na via contrária, a permissão ou solicitação para que o toque 

aconteça, leva o interator a níveis de ludicidade e transformação 

física da obra. Essa transformação pode até acontecer de manei-

ra transgressora e não desejada pelo propositor da obra. Voltando 

aos aspectos da percepção, é importante frisar que aquilo que nós 

percebemos do mundo está vinculado à nossa memória. Se não 

tivermos alguma relação com determinado fenômeno, não seremos 

capazes de percebê-lo. Ou seja, são os aspectos da memória que 

nos garantem que aquilo é uma situação reconhecível e, portanto, 

perceptível. Logo, o fenômeno se apresenta de maneira que nossos 

sentidos sejam capazes de captá-lo com o máximo grau de ciência 

sobre o fenômeno.

Todavia, mesmo essa ciência, está à mercê das nossas “habili-

dades” cerebrais. Embora muito possa ser dito sobre a nossa per-

cepção, sobre os motivos que a fazem existir e sobre os canais pelos 

quais ela se apresenta, o que queremos ressaltar aqui é que cada 

obra de arte será percebida e fruída em conformidade com o reper-

tório do receptor. Até aí, nenhuma novidade. Ocorre que, quando 

abordamos um trabalho com múltiplas camadas de interfaces signi-

ficativas, no sentido em que se fazem inevitavelmente percebidas, o 

relacionamento entre essas camadas deve ser considerado.

É bastante provável que o contínuo fluxo entre as camadas de 

interfaces coloque a obra em um estado de transformação que pode 

ser considerado processual, podendo conferir à mesma a qualifica-

ção como obra processual de fato.

Há processos de ação e significação implícitos na estrutura da 

obra, sem o que ela deixa de existir como obra artística. Ou seja, ela 

é uma estrutura com potencial de atualização em obra artística, mas 
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essa atualização depende do interator, que passa a ser considerado 

um elemento formante da obra em si.

Uma obra como “Atrator26 Poético”, feita em colaboração entre 

o grupo SCIArts – Equipe Interdisciplinar e o músico Edson Zam-

pronha, pode lançar dados exemplificativos sobre essas camadas de 

interfaces.

Figura 8 – A instalação “Atrator Poético” onde se vê a área circular de projeção 

e o totem ao fundo.

Essa obra é uma instalação multimídia interativa que permane-

ce em estado de “standby” enquanto não houver nenhum visitante 

dentro do espaço. No momento em que alguém entrar no espaço da 

obra, um sensor de presença, imediatamente, faz acionar um som 

de base, que é o som sobre o qual será construída, pela interação, a 

poética sonora da obra.

 26 Os detalhes da obra, bem como as imagens, podem ser acessados no site do 

grupo em: <http://www.sciarts.org.br>.
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Aproximando-se da área de projeção, outro sensor fará com que 

mais um som e desta vez, também uma imagem, sejam projetados. 

Ao mover-se ao redor do tablado tambor (180 cm) coberto com te-

cido, onde a projeção é feita, o interator começará a perceber que é 

ele quem está causando os acontecimentos no espaço. Mais imerso 

na obra, ele poderá iniciar experimentações de movimentos com o 

corpo pelo espaço, e outros com as mãos sobre o tablado. Se fizer 

isso, notará que, ao passar a mão, mesmo sem tocar, sobre a área de 

projeção, ele provocará o acionamento de mais sensores e a imagem 

se modificará.

É provável que a essa altura ele já tenha percebido que há um 

“totem” com uma vitrine iluminada ao lado da área de projeção. 

Sua curiosidade o levará mais próximo do “totem” e lá perceberá 

que um líquido estranho (ferrofluido) se move formando volumes 

pontiagudos e estrelados dentro de uma zona circular. É também 

esperado que o interator, neste estágio de relação com a obra, tenha 

percebido que a formação desses volumes está conectada às ima-

gens que estão sendo projetadas. Logo ele entenderá que a projeção 

carrega, em tempo real, as imagens dos volumes que estão no totem 

e que são gerados por eletromagnetismo, a partir de um sistema que 

não lhe é acessível visualmente.

Então ele poderá tentar desvendar o mistério dessa relação. 

Quando fizer isso, poderá efetuar mais movimentos pela sala e 

então perceberá que o som se modifica conforme o seu andar, pois, 

tanto novas células sonoras são justapostas àquela base inicial, 

quanto o modo como a vibração sonora chega ao seu corpo é alte-

rada pelos aspectos físicos da propagação do som os quais foram 

planejados para a paisagem sonora.

Cada interação resultará num senso próprio, num complexo 

fruitivo único, bem como a percepção, a partir do aprendizado com 

a obra, vai se recompondo, agregando mais informações que terão 

consequências cognitivas.

A descrição acima, a princípio, estornando as especificidades, 

não é diferente da maioria das experiências que temos com instala-

ções multimidiáticas.
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O que queremos ressaltar aqui é o modo como as interfaces, 

agregadas pela obra, se relacionam, a fim de justificar a ideia de 

camadas.

O físico Otto Röessler (1998) aponta a possibilidade de consi-

derar o mundo como interface, cabendo ao observador o paradoxal 

papel de atribuir o sentido ao mesmo, a partir da sua percepção. 

Para isso, seria necessário que ele, ao mesmo tempo, estivesse tanto 

dentro, quanto fora do sistema, a fim de observá-lo. 

Assim, ao entrar nessa instalação, a primeira camada de interfa-

ce é justamente aquela que faz tornar coerente a ideia de que a obra 

existe no mundo e está ali materializada. Mas quem ali entra o faz 

servido do seu próprio corpo, que passa a ser mais uma camada de 

interface entre o mundo e a consciência que o identifica, mesmo 

que esta não se desligue do corpo, nem possa ser imaginada como 

existente em separado. A relação entre estas partes – corpo e cons-

ciência – é obrigatoriamente intrínseca, isto é, não se pode separar. 

Esse corpo, agora qualificado como interface, necessita das outras 

interfaces, nomeadas como físicas, dos dispositivos maquínicos de 

que é dotada a instalação, para poder fazer parte do estado proces-

sual que faz a obra atualizar-se.

A própria atualização é, em certa medida, interface entre a es-

trutura maquinal e o resultado refinado em sonoridade e luz. Por 

sua vez, som e luz são interfaces como corpo daquele que, através 

da tatilidade agregada aos outros sentidos, se fazem cognoscíveis e 

fruíveis.

Todo esse conjunto de acontecimentos são interfaces para a 

avaliação do artista e até para o exercício de análise que aqui é feito. 

Nesse contexto, o interator, que podemos nomear fruidor ou 

agente da percepção, contribuirá para o sistema principal da obra 

com atuações que poderão gerar emergência de outros padrões es-

téticos, desejados ou que não são supostos pelo propositor (ou ar-

tista). Isso coloca a instalação como um subsistema de arte. Assim a 

semiose persistirá, contribuindo para a complexificação do sistema 

da arte em geral, sendo que o sistema da obra em si já é arte.
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