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APRESENTAÇÃO

O que é ser “orgânico”?
Para o senso comum talvez possa ser o mesmo que ser “natural”, 

e nesse sentido algo que se opõe ao “artificial”. Num momento no qual 
a Natureza impõe ao mundo dos homens, à dita civilização, o seu 

“ser orgânico”, e que a humanidade se re-vê frágil, e também por isso 
mesmo se reencontra como parte desta Natureza, é certamente uma 
vantagem ser e estar orgânico, e ainda melhor: ser Hiper-Orgânico.

Há quase dez anos, pesquisadores do PPGAV vem patrocinando 
este diálogo entre o orgânico natural e o artificial tecnológico, enten-
dendo com lucidez que a Natureza em sua primazia se impõe, mas 
não se opõe a tecnologia e às invenções deste animal humano que ela 
mesma criou e dotou. As pesquisas aqui apresentadas são uma mos-
tra desta produção poética que tem sido uma relevante contribuição 
para o campo das artes, em geral, e para o programa de pós-gradua-
ção em Artes Visuais da Escola de Belas artes da UFRJ, em particular.

Nestes tempos trágicos em que a humanidade é confrontada 
cruamente com sua condição de mortal, num processo no qual 
ressurge um obscurantismo assassino que investe contra a técnica 
e o conhecimento, a afirmação desta poética que emerge do diálogo 
entre o orgânico e a tecnologia nos conforta, e permite relembrar 
Martin Heidegger quando cita o poeta Friedrich Höldeling: “Ora, 
onde mora o perigo é lá que também cresce o que salva”.

Não é certamente uma salvação o que os textos que se 
seguem têm a pretensão de oferecer, mas, quem sabe, talvez um 
sereno conforto. O conforto do encontro com uma verdade que, em 
tempos sombrios, talvez só mesmo a arte seja capaz de resguardar 
e ofertar. Algo que permite que nos tornemos cada vez mais huma-
nos, e, assim, também cada vez mais HiperOrgânicos.

Boa leitura, a todos.
Carlos Azambuja
Coordenador do PPGAV/EBA/UFRJ
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PREFÁCIO

O livro Hiperorgânicos: arte, consciência e natureza – criar, 
cultivar, conectar é uma publicação alinhada ao evento homô-
nimo, pensado e realizado na forma de laboratório aberto e 
simpósio, sob organização do NANO – Núcleo de Arte e Novos 
Organismos da Escola de Belas Artes, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. A 9a edição do Hiperorgânicos vem comemorar 
dez anos de existência deste laboratório, e teve como desafio a ne-
cessidade de dar forma exclusivamente virtual a um evento que 
tem por natureza uma estrutura laboratorial, processual, e que 
é normalmente realizado durante três dias consecutivos, com o 
objetivo de produzir conexões afetivas e telemáticas, presenciais 
e remotas, ao redor de um grande espaço compartilhado com 
o público. Desafio aceito, o Hiperorgânicos 9 / OpenLive 
lançou a proposta de uma série de laboratórios abertos, realiza-
dos a partir de conexões ao vivo transmitidas pela internet (lives), 
compartilhando com o público experimentações de processos re-
motos interconectados via rede. Além das trocas audiovisuais via 
streaming, o evento, que se estende ao longo de 2021, conta com 
um servidor para recepção e distribuição dos dados produzidos 
durante as OpenLives, criando assim uma camada hiperorgânica 
de visualização das atividades compartilhadas.

Para esta publicação, convidamos alguns dos partici-
pantes do Hiperorgânicos, colaboradores desta e de outras 
edições, para refletirem sobre o tema proposto, e contribuirem 
com depoimentos, registros de práticas artísticas, e, sobretudo, 
com propostas que se valham da capacidade da arte enquanto 
potência transformadora. O eixo temático da presente edição 
propõe, de forma lúdica e colaborativa, a formulação de ideias 
criativas frente ao estado de crise que se instala na contem-
poraneidade e seus desafios iminentes. O que parece estar em 
jogo no atual cenário é a falência de um paradigma sustentado 

Carlos Augusto M. da Nóbrega 

e Maria Luiza P.G. Fragoso
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secularmente sob uma visão antropogênica reducionista da 
natureza em nome da ciência e avanços tecnológicos, muitas 
das vezes desconectados das cosmogonias pessoais, fabulações 
e narrativas ancestrais enraizadas na cultura. 

Se por um lado caminhamos rumo à singularidade que 
unifica as tecnologias interconectadas na forma de um onipre-
sente organismo cognitivo conectivo, por outro, nos isolamos 
cada vez mais em micro territórios midiáticos, como já parecia 
antecipar Buddha Watching TV, trabalho visionário de Nam 
June Paik. A arte exerce papel fundamental nos contextos de 
crise, pois sua natureza simbólica, sistêmica, conectiva, multi-
dimensional, continuamente nos proporciona acesso a univer-
sos alternativos à realidade vigente, já que sempre comungou 
com  a ciência – desde sua vertente alquímica – e a tecnologia, 
contudo, sem nunca abrir mão da sua porção metafísica e 
espiritual. Esta capacidade conexionista por natureza, inerente 
ao domínio do sensível, confere à prática artística paridade com 
os demais campos do conhecimento em favor daquilo que se 
apresenta como essencial ao território das mudanças e à nossa 
sobrevivência: a emergência de uma nova consciência.

Abertos ao desafio de novos paradigmas, esta edição do 
livro Hiperorgânicos exerce sua vocação híbrida para colocar 
em cena proeminentes atores e atratores de diversos domínios 
e práticas artísticas em função de um objetivo comum: criar, 
cultivar, conectar. No coração destas ações encontra-se um 
pensamento organicista que se sustenta na ideia de vida com 
base em organismos (humanos e não humanos) inteligentes, 
que se organizam de forma coerente e criativa. Tais organismos, 
tanto do reino animal, do vegetal, dos fungos, entre outros, têm 
nos mostrado que a vida depende, sobretudo, de sinergias, coo-
peração, conexão, ao invés de competição. A ideia de um mundo 
conectado, para além das tecnologias da informação, que se 
articula através de redes sutis entre seres e coisas, nos parece 

fundamental como modelo para o cenário criativo atual. Seja 
através das plantas inteligentes que se intercomunicam e em-
prestam sua inteligência a alimentos orgânicos, cujos nutrientes 
devem ser considerados – para além de suas características 
físico-químicas – como pacotes de energia que viabilizam a 
vida planetária; seja através das plantas de poder, que através 
de sua sabedoria nos transferem uma profunda noção do nosso 
cosmo exterior e interior. Tais modelos levam em consideração 
arquiteturas morfogenéticas, abertas às sincronicidades e a 
campos de forças sutis para modelagem de formas e sistemas, 
implicados diretamente na vida e na arte. Buscamos ideias para 
uma arte em que o criar, o cultivar e o conectar estejam natu-
ralmente entrelaçados na forma de uma nova consciência.

Com base nesta premissa, convidamos nossos autores a 
semearem ideias na tentativa de reflorestar territórios em risco. 
Neste sentido, a contribuição textual e imagética da fotógrafa 
portuguesa Ângela Berlinde aponta para caminhos amparados 
no conceito de hibridismo fotográfico, assim como na prática 
cartográfica de coabitar territórios interligados pela história 
e afetos, para pensar desvios poéticos que nos resgatem das 
crises de um mundo globalizado.  Por outro viés, o  coletivo 
Cesar & Louis, autor da obra Culturas degenerativas, expõe 
seu processo criativo e aborda aspectos decisórios emergentes 
em sistemas vivos complexos para imaginar o lugar de uma “in-
teligência ecossistêmica” como alternativa e crítica à noção de 
inteligência predominantemente circunscrita ao âmbito antro-
pocêntrico da vida. Percepções transensoriais são consideradas 
pela artista Cila MacDowell como via sutil de reconexão com 
a natureza através de uma tecnopoética que conjuga o vídeo e 
a performance. Amparada pelos conceitos de variantologia, do 
teórico de mídias alemão Siegfried Zielinski, e cosmotécnica, 
do filósofo chinês Yuk Hui, Paola Barreto elabora em seu texto 
como a tecnodiversidade, engendrada por uma cosmovisão 

Carlos Augusto M. da Nóbrega 

e Maria Luiza P.G. Fragoso
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CULTURAS 
DEGENERATIVAS: 
ARGUMENTOS 
PARA UMA 
INTELIGÊNCIA 
ECOSSISTÊMICA

plural de mundo, dá lugar a uma desobediência tecnológica 
capaz de fomentar fabulações com potência para, quem sabe, 
adiar o fim do mundo. Karla Brunet aborda o tema criar, culti-
var e conectar através do relato de experiências de integração 
entre arte e ciência, que têm em comum a caminhada e os pro-
cessos de colaboração. De comunidades quilombolas na Bahia a 
cientistas na Antártica, o relato apresenta diferentes sinergias 
com o meio ambiente, que se desdobram como forma de cons-
trução de memória e uma profunda relação com a natureza. Por 
fim, na escrita de Walmeri Ribeiro encontramos a noção de cor-
pos porosos como evidência do encontro entre atores humanos 
e não humanos na criação de mundos possíveis e, por que não, 
impossíveis, pela via do afeto e seus territórios. Boa leitura!

Carlos Augusto M. 
da Nóbrega e Maria 
Luiza P. G. Fragoso

Cesar & Lois
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INTRODUÇÃO

Esta comunicação1 discute parte da produção do coletivo Cesar 
& Lois, que, com seus trabalhos, busca aprender com a lógica 
dos sistemas complexos não humanos, reconhecidos cientifica-
mente por sustentarem o crescimento ecossistêmico ao longo 
de milhares de anos, e usar estes modelos para discutir os 
sistemas humanos de conhecimento. A ênfase das discussões 
aqui propostas está no projeto Culturas degenerativas, uma 
série de instalações que coloca em uma perspectiva crítica a 
ideia moderna de excepcionalidade humana frente às outras 
entidades da natureza (Figura 1). No contexto da crise climática 

1 Este artigo extrai e traduz pontos apresentados em 

um artigo mais extenso de Cesar & Lois, intitulado “An 

Argument for an Ecosystemic AI: Articulating Connections 

across Prehuman and Posthuman Intelligences”, publicado 

no International Journal of Community Well-Being, (IJCWB) 

Special Issue: Intersections of Artificial Intelligence (AI) 

and Community Well-Being (ed. RAKOVA et al., 2020).

Figura 1.

Culturas 

Degenerativas: 

Floresta Amazônica, 

Cesar & Lois, 2019-

2020, exibição 

Edital CoMciência 

– Ocupação em 

Arte, Ciência 

e Tecnologia, 

MM Gerdau, Belo 

Horizonte, Brazil.

e do antropoceno, a obra cria o que concebemos como uma 
inteligência bhiobrida (híbrida biológica e digital), que se de-
senvolve através de uma interface entre microrganismos vivos, 
Inteligência Artificial (IA) e interações por meio das redes 
sociais. O trabalho busca disparar insights sobre outros modos 
possíveis de estabelecermos relações entre o ser humano, suas 
tecnologias e as outras entidades vivas e não vivas do ecossis-
tema planetário. O presente texto parte destas ideias operadas 
por Culturas degenerativas para discutir a utopia-hipótese de 
uma inteligência ecossistêmica.

Nos nossos trabalhos como coletivo, buscamos aprender 
com a lógica dos sistemas complexos não humanos, que susten-
tam o crescimento ecossistêmico ao longo de milhares de anos, e 
usar estes modelos para discutir os sistemas e sociedades huma-
nas. Culturas degenerativas é uma série de instalações com-
postas por uma interface biológica-digital entre um habitáculo 
onde microrganismos crescem sobre um livro e um fungo digital 
com acesso à internet. Protegido por um domo e monitorado por 

Figura 2.

Culturas 

Degenerativas, 

Cesar & Lois, 

2018, detalhe 

do crescimento 

do Physarum 

polycephalum ao 

longo do texto, 

Fenomenologia 

Existencial (Lujipen 

1965), exibição 

Prêmio Lumen, UK.
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um sistema de sensores e câmera, o microrganismo Physarum 
polycephalum cresce sobre um livro que documenta o desejo 
humano de controlar e remodelar a natureza (Figura 2). Ao lado 
desse domo, um monitor de computador mostra a ação de um 
fungo digital inteligente, que procura na internet e corrompe 
textos com o mesmo intuito predatório encontrado no livro.

sociedade. Apesar de ainda estarmos longe de uma Inteligência 
Artificial genérica, a ideia de que um computador inteligente 
que se faça passar por um ser humano, tal como imaginou 
Turing em seu “jogo da imitação” (TURING, 1950), ainda é uma 
ideia central na compreensão geral sobre o que deve ser uma 
Inteligência Artificial. Os sistemas computacionais implicados 
no reconhecimento facial, assistentes virtuais, reconhecimento 
e sintetização de voz, carros autônomos, etc. são, na verdade, 
algoritmos de aprendizado de máquina, programados para 
demonstrar uma habilidade específica para resolver um proble-
ma determinado a partir de análises estatísticas e lógicas. Tais 
algoritmos vêm sendo historicamente desenvolvidos a partir 
de modelos conexionistas baseados em redes neurais artificiais 
(KOZMA et al., 2018). Neste capítulo, buscamos colocar em 
questão os limites epistemológicos da concepção antropocên-
trica de inteligência, problematizando o modo como ela está 
presente nos modelos conceituais que orientam as socieda-
des e tecnologias atuais, incluindo os sistemas baseados em 
Inteligência Artificial.

Levando à frente o conceito de inteligência bhiobrida que 
inspira Culturas degenerativas, o presente texto estabelece 
uma crítica ao modelo conceitual empregado nas tecnologias 
chamadas inteligentes, baseadas nos atuais algoritmos de 
aprendizagem de máquina – Inteligência Artificial (IA) – e pro-
põem, em contrapartida, a ideia de uma Inteligência Artificial 
Ecossistêmica (IAE). O texto discute algumas das concepções 
acerca da inteligência e suas estruturas epistemológicas, ao 
mesmo tempo em que vislumbra uma inteligência não humana 
que poderia emergir do cruzamento de tecnologias computacio-
nais e redes formadas por diferentes formas de vida. Para tanto, 
as próximas seções do texto desenvolvem: uma breve crítica 
à ideia antropocêntrica de inteligência, incluindo perspecti-
vas multinaturalistas, e uma análise dos processos decisórios 

Figura 3.

Culturas 

Degenerativas, 

2018-2021, detalhe 

do progresso da IA 

(fungo digital).

O fungo digital integra algoritmos generativos modelados 
de acordo com o crescimento do Physarum polycephalum e 
um sistema de aprendizagem de máquina programado para 
procurar na internet e reconhecer textos que seguem o mesmo 
padrão predatório em relação à natureza encontrado no livro fí-
sico (Figura 3). Esta história da descolonização do conhecimen-
to humano pelos fungos é documentada em publicações feitas 
no Twitter, em @HelloFungus, como também em impressões 
contínuas realizadas por uma impressora térmica, que também 
compõe a instalação. A cada versão do projeto, os microrganis-
mos crescem em um livro diferente, enquanto a IA busca na 
internet tópicos relevantes para o local onde ocorre a instalação, 
geralmente relacionados com as questões climáticas específicas 
do local onde a exposição é realizada.

Uma das grandes apostas do mercado de tecnologia hoje, 
a Inteligência Artificial tem uma inserção cada vez maior na 
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emergentes em sistemas vivos complexos, tais como os dos 
enxames e microrganismos, e, por fim, introduz-se a hipótese 
de uma Inteligência Artificial Ecossistêmica, que integre inteli-
gências humanas, pré-humanas e pós-humanas.

INTELIGÊNCIA EM REDE: UMA CRÍTICA À IDEIA 
ANTROPOCÊNTRICA DE INTELIGÊNCIA

Os debates sobre o que é inteligência, consciência e senciência 
têm animado à exaustão discussões em diversas áreas do sa-
ber. No entanto, ainda hoje, nem a ciência nem a filosofia estão 
perto de uma resposta definitiva (SHAVIRO, 2016). Mais do que 
uma problemática teórica ou existencial, entendemos que estas 
discussões têm sido usadas para justificar a excepcionalidade 
humana e, em última análise, sustentar o projeto capitalista, 
colonial e imperialista que se institui a partir do exercício de 
poder de certos grupos humanos sobre o restante do mundo 
vivo (HG SOLOMON e BAIO, 2020).

Embora ainda seja possível encontrar argumentos a favor 
da ideia de que os seres humanos são movidos pela raciona-
lidade e outros animais são movidos pelo instinto (PINKER, 
2010), as abordagens da inteligência cultural (TOMASELLO, 
2014) partem das teorias evolutivas para explicar que a inte-
ligência pode ser encontrada em outros animais além do ser 
humano (BURKART; SCHUBIGER; SCHAIK, 2017). Conforme 
argumentado no estudo de Barrett, Henzi e Rendal (2007), a 
hipótese do cérebro social geralmente está baseada na ideia de 
que animais com cérebro maior são mais propensos a alcançar 
estratégias cognitivas para responder em tempo real aos desa-
fios da vida social. No entanto, conforme indicam os pesquisa-
dores, essas ideias baseiam-se em pressupostos equivocados, 
que “refletem nossos próprios compromissos antropocêntricos 

não declarados e, muitas vezes, não reconhecidos” [traduzido 
pelos autores] (BARRETT; HENZI; RENDALL, 2007, p. 561). 
Estudos como este demonstram que é necessária uma definição 
e medida de inteligência que não seja tendenciosamente antro-
pocêntrica (HERZING, 2014).

Exemplos de formas de inteligência não humana exis-
tem, por exemplo, em pesquisas sobre o comportamento dos 
bandos de pássaros e das colônias bacterianas. Nestes casos, o 
comportamento inteligente emerge com “ação coletiva surgindo 
espontaneamente das ações de detecção, computação, atuação 
e comunicação de agentes autônomos” [traduzido pelos autores] 
(FLIKKEMA; LEID, 2005, p. 1).

Por outro lado, o conhecimento ancestral expresso por 
pensadores ameríndios tradicionais oferece ricas formas de es-
tabelecer relações entre inteligências humanas e não humanas 
(KOHN, 2007) (KOPENAWA e ALBERT, 2015). Ao considerar 
essa fusão de inteligências, propomos a integração de processos 
de tomada de decisão pré-humanos (inerentes ao crescimento 
dos organismos microbiológicos) e pós-humanos (tecnológica).

Figura 4.

Estudo microscó-

pico de Phsyarum 

polycephalum por 

Cesar & Lois, 

Coalesce Center for 

Biological Arts, 

2020.

No contexto da arte, Cesar & Lois levanta uma hipótese de 
uma inteligência ecossistêmica ao integrar um “fungo digital” e 
um microrganismo vivo na instalação Culturas degenerativas, 
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combinando inteligências pré-humanas e pós-humanas (HG 
SOLOMON e BAIO, 2020). Dessa forma, propomos uma base 
não antropocêntrica para IA., e nos baseamos na lógica de 
Physarum polycephalum. Com projetos como este, Cesar & 
Lois aspira a mesclar experimentos materializados em obras 
artísticas com visões “ecotópicas” de uma comunidade planetá-
ria multiespécies.

O PENSAMENTO ANCESTRAL E OS MÚLTIPLOS 
ACESSOS À NATUREZA

As formas multinaturalistas de se relacionar com a nature-
za são documentadas por numerosos antropólogos e também 
por pensadores indígenas. Ao discutir sociedades cujas ordens 
sociais existem fora do antropocentrismo da modernidade, o 
antropólogo Eduardo Kohn descreve o “quadro multinaturalis-
ta amazônico” como “aquela em que a cultura – e, por extensão, 
o humano – deixa de ser o marcador diferencial proeminente” 
(KOHN, 2016, p. 18). A antropóloga Signe Howell (1996) explica 
que os Chewong da Península da Malásia:

“[...] não separam os humanos de outros seres que consideram 

sencientes, sejam eles espíritos, animais, plantas ou coisas. Em 

segundo lugar, a separação entre mente e corpo, pensamento e 

sentimento, não é significativa para eles. Terceiro, dentro de seu 

próprio ambiente da floresta, eles não opõem um mundo natural 

a um mundo cultural.” [traduzido pelos autores] (HOWELL, 

1996, p. 128)

A inteligência para além do ser humano é explicada pelo xamã 
Yanomami Davi Kopenawa, para quem, em geral, o pensamen-
to inclui entidades humanas e não humanas: “É com os cantos 

dos xapiri que meu pensamento pode se estender até as nascen-
tes dos rios ou para florestas distantes e, mais além, até os pés 
do céu” (KOPENAWA; ALBERT; PERRONE-MOISÉS, 2015, p. 
290). Estas ideias nos empurram a pensar em uma concepção 
de inteligência que seria o ponto de sustentação de uma rede 
bhiobrida e ecosistêmica, capaz de aprender com essas inteli-
gências amplas, conectadas, e mais do que humanas (KOHN, 
2013). Levando-nos a pensar além do humano, Kohn articula a 
ideia de que as florestas pensam:

Meu argumento é que somos colonizados por certas maneiras 

de pensar sobre a relação. Conseguimos imaginar as maneiras 

pelas quais os eus e os pensamentos podem formar associa-

ções apenas por meio de nossas suposições sobre as formas de 

associações que estruturam a linguagem humana. E então, de 

maneiras que muitas vezes passam despercebidas, projetamos 

essas suposições em não humanos. Sem perceber, atribuímos 

aos não humanos propriedades que são nossas e, então, para 

agravar isso, pedimos narcisicamente que eles nos forneçam 

reflexos corretivos de nós mesmos. Então, como devemos pensar 

com as florestas? Como devemos permitir que os pensamentos 

no e do mundo não humano liberem nosso pensamento? É bom 

pensar as florestas porque elas mesmas pensam. As florestas 

pensam. [traduzido pelos autores] (KOHN, 2013, p. 21)

A afirmação de que as florestas pensam surge do reconheci-
mento de que existem outros métodos de pensamento. A partir 
dessa base, chegamos ao reconhecimento de que os métodos 
(ou tecnologias) utilizados dão forma ao modo como conce-
bemos e produzimos o mundo. Em seus escritos e palestras, 
Haraway faz referência ao etnógrafo Strathern: “É importante 
quais ideias usamos para pensar outras ideias” [traduzido pelos 
autores] (HARAWAY, 2016, p. 34). Ao colocar em questão quais 
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tipos de sociedades estão sendo forjadas em um tempo marca-
do pela intensificação da inserção da tecnologia no cotidiano, 
torna-se importante discutir por quais caminhos lógicos uma 
IA toma uma decisão.

MICROBIO-LÓGICA NOS TRABALHOS 
DE CESAR & LOIS

Em uma série de obras de arte e experimentos criativos envol-
vendo organismos vivos e as tecnologias atuais (Figura 5), Cesar 
& Lois combina inteligências pré-humanas e pós-humanas, em 
um esforço para desafiar o pensamento humano e reenquadrar 
a compreensão e o papel da lógica antropocêntrica como o único 
fio de pensamento possível dentro do enredamento dos seres vi-
vos e seus habitats. Culturas degenerativas estabelece uma rede 
bhiobrida (Figura 6) na qual microrganismos e IA trabalham 
juntos para repensar o impulso humano de controlar a natureza.

Na instalação artística, o crescimento do organismo vivo 
sobre o texto de um livro, visível através de uma cúpula, gera 
tweets através do @HelloFungus. A produção textual, em cons-
tante atualização publicada na rede social, revela a edição do 
texto pelo microrganismo na medida em que este cresce sobre o 
livro. O livro e o texto que atuam como substrato carregam sig-
nificado muito preciso neste trabalho: selecionamos textos que 
estão enraizados nesta tradição epistemológica que isola a ló-
gica humana à parte da natureza, coloca o ser humano no topo 
do mundo dos seres vivos e que traça uma linha de separação 
entre as sociedades humanas e o ecossistema planetário. Este 
trabalho destaca a lógica de crescimento microbiológico “con-
sumindo” e se sobrepondo ao texto que fundamenta o modelo 
lógico antropocêntrico. Este antropocentrismo está enraizado 
no pensamento das sociedades modernas e está conectado a 

uma crítica mais ampla do papel da humanidade nos sistemas 
da Terra, incluindo a lógica presente nos sistemas tecnológicos 
predominantes das sociedades humanas.

Figura 6.
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Embora Culturas degenerativas possa ser compreendido 
como um trabalho de bioarte, de Inteligência Artificial e de 
arte em rede, nosso propósito principal é criar uma obra em 
um campo específico da arte, que se caracteriza pela integração 
entre estes diferentes sistemas, conectando não apenas tecni-
camente, mas, sobretudo, conceitual e esteticamente o huma-
no, a lógica pré-humana dos microrganismos e a inteligência 
artificial (pós-humana). Na obra, as inteligências biológicas e 
sintéticas trabalham juntas à medida que crescem, mapeando 
e corrompendo as estruturas de conhecimento que têm con-
duzido a forma predatória e colonizadora como a humanidade 
interage com entidades vivas dentro da natureza.

INTEGRANDO AS INTELIGÊNCIAS PRÉ-HUMANAS 
E A MICROBIO-LÓGICA

Em nossa discussão sobre inteligência pré-humana, nos refe-
rimos a como os organismos vivos, muitos deles sem sistema 
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nervoso, são capazes de coletar informações sobre seus ambien-
tes, processar essas informações, se adaptar às condições inter-
nas e externas, resolver problemas que encontram e atingir obje-
tivos. Esse tipo de inteligência é estabelecido pela necessidade de 
sobrevivência. Em alguns casos, os organismos se organizam em 
redes complexas e são estruturados com base em modelos tão efi-
cientes que, na nossa opinião, poderiam oferecer modelos lógicos 
alternativos aos sistemas humanos de rede e de produção.

Os exemplos desses comportamentos complexos na for-
mação de redes de organismos vivos são abundantes. Estudos 
publicados desde os anos 2000 mostram a complexidade da 
organização e da tomada de decisão por organismos como o 
Dictyostelium discoideum (JOHNSON, 2003). Este organismo 
é um eucarionte capaz de fazer a transição de um conjunto de 
amebas unicelulares para uma lesma multicelular.

Para Johnson (2003), os experimentos realizados com 
Dictyostelium discoideum demonstram um estudo clássico sobre 
processos decisórios não centralizados que surgem em siste-
mas complexos a partir de uma estrutura bottom-up. Como o 
Dictyostelium discoideum, o Physarum polycephalum não tem 
cérebro, sistema nervoso ou células neurais; no entanto, demons-
tra a tomada de decisão tão sofisticada que é considerado muitas 
vezes como sendo um organismo inteligente. Entre os compor-
tamentos mais marcantes em Physarum polycephalum está sua 
capacidade de resolver labirintos (NAKAGAKI, 2001), bem como 
sua maneira de conectar fontes de alimentos por meio de uma 
intrincada rede de túneis de crescimento de forma otimizada.

A complexa interação com o meio ambiente acontece 
também devido à capacidade que esse microrganismo tem de 
distribuir recursos ao longo de sua intrincada rede de núcleos 
de maneira equitativa. Qualquer fonte de alimento encontrada 
ao longo de qualquer ramo de crescimento do microrganismo é 
digerida e distribuída por toda a rede que o compõe. Decisões 

como se o organismo entrará em estado de expansão, retração, 
reprodução, onde crescerá, quantos caminhos de expansão 
serão abertos, entre outros, são feitas com base no sistema 
ascendente (bottom-up) descrito por Johnson (2003), de acordo 
com uma lógica que não suporta um sistema de processamento 
de dados centralizado. Com a ampliação por microscopia ob-
servamos essa tomada de decisão em tempo real no Physarum 
polycephalum, quando observamos o fluxo através das células 
em rede do sistema (Figura 7).

Figura 7.
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Partindo de uma perspectiva mais ampla, que leva em 
consideração a história da evolução, a inteligência pré-humana, 
que é evidente mesmo em sistemas muito simples como orga-
nismos unicelulares, é, a nosso ver, onipresente. Esses organis-
mos e seus modos de funcionamento são o resultado de bilhões 
de anos de evolução e permanecem viáveis e integrados aos 
ecossistemas atuais. Sua capacidade de responder ao meio am-
biente foi testada de maneiras que nunca poderemos quantificar 
com precisão. As formas atuais dos sistemas microbiológicos e 
o funcionamento dos indivíduos como redes complexas são o 
resultado dessa adaptação ao longo de incontáveis gerações.

Conforme apontado por Shaviro (2016), isso significa 
que há uma memória dentro dos corpos e que tais sistemas 
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materializam conhecimentos sobre si mesmos e o meio am-
biente. Conforme evidenciado nestes estudos, tal inteligência 
pré-humana que orienta tomadas de decisão descentralizadas é 
dada pela capacidade desses microrganismos de compreender o 
ambiente, processar esta informação e responder a elas com in-
tervenções concretas na realidade circundante. Inspirados por 
esses sistemas, acreditamos que a maneira como, esses organis-
mos processam informações pode oferecer ideias férteis sobre 
novos modos de conceber e desenvolver sistemas sociotécnicos.

Como artistas, especulamos que, talvez, a fim de responder 
aos desafios que oprimem os indivíduos e sociedades humanas, 
uma alternativa viável seria examinar o pensamento pré-huma-
no que se origina em sistemas vivos cooperativos e articular os 
modelos que conduzem esses sistemas de modo a criar uma visão 
ecossistêmica de inteligência. Essa cooperação pode ser encontra-
da entre organismos que coevoluíram ao longo de bilhões de anos 
e sobreviveram por meio do pensamento composto coordenado.

Acreditamos que uma inteligência ecossistêmica pode ex-
pandir o pensamento em rede em alinhamento com uma visão 
ampliada da existência individual e coletiva. Este argumento, 
presente em nossas obras e aqui estendido, está enraizado em 
teorias que criticam o excepcionalismo humano (HARAWAY, 
2008) (VIVEIROS DE CASTRO, 2014), desafiam a divisão entre 
natureza e humanidade (MOORE, 2015) (TSING, 2015) e vincu-
lam a equidade à transformação social e ecológica (FOSTER; 
CLARK; YORK, 2010).

POR UMA UTOPIA-HIPÓTESE: REDES 
MULTIESPÉCIES COMO BASE PARA A IAE

No contexto dos projetos de arte desenvolvidos por Cesar & 
Lois, a lógica microbiológica não neural, que é denominada aqui 

microbio-lógica, é abordada como a lógica inerente aos sistemas 
microbiológicos que superam a necessidade individualizada em 
favorecimento do avanço da comunidade, funciona em conjunto 
com um sistema computacional, para questionar o legado hu-
mano de buscar o controle sobre o mundo vivo e, paralelamente 
a isso, a demolição acelerada de sistemas vivos não humanos e 
seus ambientes (HG SOLOMON e BAIO, 2020). Ao analisar o 
processo criativo e a obra artística apresentada acima, conside-
ramos como ela responde ao estado crítico das relações entre 
os humanos e o meio ambiente. Como artistas que mesclam IA 
e a rede de organismos vivos, propomos uma nova abordagem 
conceitual para o desenvolvimento de sistemas tecnológicos que 
chamamos de inteligência bhiobrida. Essa hibridização está con-
ceitualmente ligada à nossa visão de uma inteligência ecossistê-
mica conectada em redes humanas e não humanas.

Supomos que em um momento de crise climática, quando 
os ecossistemas globais são levados ao seu extremo, padrões 
climáticos são interrompidos, infecções virais se tornam pande-
mia em escala global, espécies inteiras são deslocadas ou dizi-
madas, os sistemas sociais, precisam ser colocados em questão. 
Ao examinarmos esses sistemas e os modelos de inteligência 
derivados do humanismo, nos encontramos retomando uma 
antiga questão filosófica, agora em um contexto tecnológico e 
ecológico atualizado: o que significa ser humano (Figura 8)?

Figura 8.
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Esta análise que considera o papel do pensamento de 
matriz antropocêntrica em levar o planeta ao antropoceno, 
para nós como artistas, torna-se uma investigação não sobre 
um indivíduo singular, mas sobre nossos múltiplos indivíduos, 
incluindo os habitantes microbianos de nossos corpos humanos. 
Simultaneamente, acreditamos ser necessária uma busca para 
compreender como nós, como membros de uma comunidade 
mais-que-humana de seres, podemos defender, desenvolver e 
praticar formas ecossistêmicas de pensamento.

Como podemos imaginar formas de produção de comu-
nidades, em condição de justiça social, econômica e climática, 
quando essa comunidade é expandida e inclui entidades não 
humanas, tais como os microrganismos, a vasta diversidade 
de vida e a força das entidades não vivas presentes nos ecos-
sistemas? Tal como acontece com a distribuição equitativa de 
recursos no Physarum polycephalum, o pensamento ecossistê-
mico requer processos de tomada de decisão que favoreçam a 
distribuição balanceada de recursos, o que é reconhecidamente 
uma tarefa difícil para os sistemas sociotécnicos centralizados 
que dirigem nossas sociedades.

Tal como vêm sendo concebidos, os sistemas sociotécnicos 
estão ligados ao desejo de expandir a capacidade corporativa 
e institucional de processamento de dados, controle social e 
domínio econômico, tendo em vista interesses de grupos que 
sempre detiveram o poder. Para elaborar uma resposta efetiva a 
esta condição em favorecimento da descolonização da episteme 
em vigor, é preciso considerar que tal modelo permanece cen-
trado em uma ideia antropocêntrica e colonialista de inteligên-
cia. Nosso coletivo Cesar & Lois faz uma proposição conceitual 
para uma nova direção dos sistemas sociotécnicos presentes 
na nossa sociedade, uma que não privilegie a pequena parcela 
de seres humanos que concentram o poder atualmente, nem 
mesmo que eleja unicamente os seres humanos em geral, mas 

que, em vez disso, considere as inteligências anteriores ao pen-
samento humano – as inteligências pré-humanas. Cesar & Lois 
propõe que as inteligências pré-humanas e pós-humanas, tra-
balhando em colaboração umas com as outras, tornam possível 
pensar em uma escala que é mais do que humana – com uma 
inteligência que é ecossistêmica.
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INTRODUÇÃO

Este ensaio é mobilizado pelo encontro com o meu arquivo foto-
gráfico e as formas de o revisitar, o que me possibilitou pensar, 
de modo distinto e complementar, sobre as relações existentes 
entre a coleção, o arquivo, as narrativas indígenas, a coloni-
zação e a Fotografia (entendida como técnica e tecnologia). O 
objetivo principal é, a partir do arquivo e do seu dialogo inter-
disciplinar com outras linguagens como o cinema, a pintura e 
a banda desenhada, refletir sobre as possibilidades de abrir um 
espaço de reflexão sobre a descolonização de fotografias. Este 
texto revela o percurso e o processo criativo inerente à criação 
da obra Transa, baladas do último sol, que condensa uma série 
visual em formato de exposição e fotolivro, sobre práticas visu-
ais contemporâneas que problematizam as formas híbridas da 
Fotografia com diversas linguagens1.

Na pesquisa do meu doutoramento em Comunicação 
Visual, passei a última década morando entre a minha terra 
natal, Portugal, e o Brasil, adentrando no gigante dos trópi-
cos num movimento cada vez mais centrípeto – da academia 
para o sertão do Nordeste e da fotografia para as luzes e as 
sombras da floresta amazônica. Atuando em diversos uni-
versos culturais, sociais e econômicos, eventualmente o fio 
condutor entre a polifonia de funções, ações e estímulos que 
fui desenvolvendo e assumindo tornou-se o meu próprio corpo 
perceptual, auxiliado pelo dispositivo fotográfico. Mais de 
dez anos de experiências transatlânticas foram construindo 
um corpo imagético ora documental, ora antropológico, e 
crescentemente impulsado por um olhar afetivo, sensível e 

1 Pesquisa inserida no Programa de Pós-Graduação em 

Poéticas Interdisciplinares junto ao NANONANO - Núcleo de 

Arte e Novos Organismos – Escola de Belas Artes – UFRJ.

poético. O distanciamento etnográfico começou a dar lugar à 
miscigenação (cultural, artística, identitária) e, hoje, frente 
ao estancamento da voracidade capitalista provocado pela 
pandemia globalizada em 2020, decidi estudar o meu acervo 
para traçar elos entre o meu arquivo fotográfico e questões 
contemporâneas sobre descolonização e a consciência num 
mundo globalizado.

Na vastidão da floresta amazônica, este Transa, baladas 
do último sol convida-nos para uma dança estética e existen-
cial através do hibridismo da fotografia e surpreende-nos com 
mitos e contos indígenas, numa personificação da graça criativa 
e fecundadora da natureza. Nesta travessia, no encontro com 
as comunidades originárias atiradas para as bordas do mundo, 
vibram reflexões sobre o conceito do Homem que vive descola-
do da Terra, que suprime a diversidade, que nega a pluralidade 
das formas de vida. Os núcleos que ainda se mantêm agarrados 
nesta Terra são aqueles que ficaram esquecidos pelas bordas 
do planeta, os povos ancestrais e originários que vivem num 
encontro soberano e pleno com a natureza. Ou terá existido um 
erro tamanho que nos conduz à consciência pela inversão do 
centro e periferia? A borda que tem vindo a contaminar, desde 
a periferia civilizatória, o coração do centro nuclear da terra 
eterna e ancestral. Eterna porque sem ela a humanidade se 
extingue, ancestral porque o seu modo de viver é o elo entre 
o passado e o futuro – num ancestrofuturismo que vibra em 
movimento contínuo.

Nesta travessia procuro agitar as águas de uma Terra 
em transe2. E ousar um imaginário transgressor sobre o lugar 
do artista, que vive permanentemente no fio do abismo. Esse 

2 Terra em transe toma emprestado o título do filme com 

roteiro e direção de Glauber Rocha, lançado no final dos 

anos 1960 no Brasil.
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limiar do risco afirma o lugar por excelência da arte, pois indica 
o perigo, a brecha que marca a intrusão do infortúnio na beleza 
perfeita. E, como é possível enxergar beleza, quando tudo arde 
e o ser humano insiste em provar a sua cegueira perante o 
essencial? Nesta dimensão, acredito que o artista, com a sua 
maneira distinta de ver, pode fazer estremecer o aparelho, ten-
tando inventar mundos possíveis e renovar um significado para 
a existência.

Em Transa, baladas do último sol, procuro trazer para 
o campo da arte o gesto político de propagar alegorias que 
pairam no limbo, não somente entre o documental e o ficcional, 
mas entretempos, entre histórias e geografias, entre passado e 
futuros, entre Portugal e Brasil. Aqui desenvolvo uma práti-
ca artística comprometida com o presente das comunidades 
indígenas, de acordo com os preceitos de Hélio Oiticica (Brasil, 
1937-1980), que, em 1967, foi uma das vozes na defesa do papel 
crítico e interventivo dos/das artistas e questionou as defini-
ções do belo, do contemplativo e a própria materialidade da 
arte, propondo um imperativo ético-político para a ação ar-
tística. Neste contexto é de incontornável referência a série do 
artista pernambucano Gilvan Barreto, Postcards from Brazil, 
que se insere nas epistemologias pós-coloniais contemporâne-
as que questionam as categorias mentais de um pensamento 
ocidental, eurocêntrico e hierarquizante que se tende a repro-
duzir nas sociedades que sofreram (com os) processos de colo-
nização. O artista construiu Postcards from Brazil associando 
imagens e textos oriundos de dois arquivos diferenciados, mas 
ambos da época da ditadura militar (1964-1985): imagens de 
paisagens paradisíacas do Brasil, produzidas pela Embratur, 
a Empresa Brasileira de Turismo, para promover a imagem 
do Brasil no exterior e que criou originalmente estas imagens 
para postais; e textos dos relatórios militares sobre massacres 
ocorridos nos mesmos locais representados nos postais. Estes 

massacres, revelados publicamente apenas em 2014, pela 
Comissão Nacional da Verdade (CNV), são aqui resgatados por 
Barreto, para transformar por completo o sentido onírico e a 
beleza contemplativa a que os postais fazem apelo, obrigando-

-nos a ver essas paisagens exóticas e luxuriantes como locais 
de crimes. Paralelamente, nos últimos anos, tem-se verifica-
do um maior acesso e um crescente interesse pelos arquivos 
produzidos pelos países europeus colonizadores e, quando 
se preservaram, pelos arquivos dos países que se tornaram 
independentes. Este interesse deve-se, em alguns casos, ao fim 
de barreiras legais que impediam o acesso ou divulgação dos 
arquivos, e porque, passadas várias décadas dos processos de 
descolonização, que motivaram traumas e incompreensões 
entre os intervenientes das diversas facções, uma nova gera-
ção de acadêmicos e não acadêmicos, nomeadamente, artistas, 
pretende compreender melhor essas histórias. Assim, na lite-
ratura, no jornalismo, no cinema, na antropologia, na história 
da ciência, na fotografia e nas artes, entre teóricos, como entre 
artistas e outros protagonistas do mundo da cultura, tem-se 
multiplicado o trabalho crítico sobre estes documentos da 
história contemporânea do século XX, cujos efeitos começam a 
fazer-se sentir.

Este ensaio não pretende fazer esse levantamento, mas 
incluir reflexões pessoais sobre a transversalidade da obra, com 
referência a algumas obras de artistas contemporâneos que 
trabalham sobre a memória colonial e os processos de desco-
lonização na atualidade pós-colonial. Para a sua elaboração, 
baseei-me no conceito de imagens “resolutivas”, ou imagens 
que apontam caminhos, termo trazido pelo agricultor e líder 
quilombola Antônio Bispo do Rosário (2018), e no pensamento 
poético ou composicional da filósofa brasileira Denise Ferreira 
da Silva (2016):
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Ao deslocar o pensamento temporal, que impõe e necessita da 

presunção de separabilidade, passo a ler os “tempos de outrora” 

e o “lá longe” como constitutivos daquilo que está acontecendo 

aqui e agora e daquilo que está para acontecer.[...] Ler sem-

pre “o que acontece” como uma composição (decomposição 

ou recomposição), sempre como já um momento, que é uma 

composição singular, daquilo que também constitui “o que 

aconteceu e o que ainda está para acontecer”. [...] Quando se 

lida com o semelhante, inevitavelmente se procura a simetria, 

isto é, as correspondências. Ao esperar simetria – ou procurar 

por semelhanças –, é possível imaginar (recompor) o contexto 

sob observação como uma figura fractal. Isto é, em vez de pro-

curar conexões causais (lineares), o pensamento composicional 

busca identificar um padrão que se repete em diferentes escalas. 

(Silva, 2016, pp. 408-409)

O arquivo como lugar de guarda do passado pode ser com-
preendido como uma modalidade de acesso às coleções, não 
do passado, mas do comum, daquilo que nos constitui como 
sujeitos no presente e no futuro. As imagens do passado nos 
constituem hoje. A dobra no tempo cronológico, realizada por 
Paulino em ¿História Natural? (2018), é o resultado de um ges-
to iconoclasta e resolutivo, que descoloniza coleções, arquivos, 
fotografias, o que conhecemos e como conhecemos o passado. 
Esse gesto nos revela que é possível descolonizar as imagens 
coloniais que habitam os arquivos e que descolonizá-las é uma 
atribuição ético-política do presente em nome de uma emanci-
pação simbólica-política individual e coletiva.

SOBRE O PROCESSO CRIATIVO DE “TRANSA” 
E SEUS HIBRIDISMOS

Em 2016, no âmbito da minha investigação apresentei o livro 
de artista intitulado Nynhã Aba (Coração de índio), a partir do 
qual articulei uma “estética da afetividade”. Cada detalhe do 
livro transmitia uma relação amorosa que fui desenvolvendo 
com as imagens.

Figura 2.

Vistas do Livro de 

artista. Nynhã Aba, 

2016.

Acompanhando o processo artístico e “alquímico” de cada 
elemento como uma própria história – as fotografias instan-
tâneas, algumas coloridas por mim, outras intervencionadas 
por crianças indígenas, os desenhos, as fotografias de arquivos 
históricos – procurei num livro interativo a emanação do cui-
dado, do tempo, e do desejo de reter o elo entre quem olha para 
a imagem que retorna o mesmo olhar, numa tentativa de gerar 
a mesma conexão, ou a mesma afirmação da sua alteridade. A 
estética do afeto produzia imagens espelho.

Em Transa, procuro abrir-me mais à experimentação para 
criar uma obra híbrida e multidisciplinar que recorre à foto-
grafia, à literatura, à banda desenhada, à pintura e ao cinema, 
incorporando diversos recursos artesanais, digitais, analógicos 
e escultóricos, construindo um trajeto inspirado pela estética do 
afeto, mas, também, possivelmente, inverso à obra anterior.
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Aqui, o olhar é retrospectivo e experimental e parte de 
um mergulho e exame de um arquivo fotográfico e de um corpo 
de vivências transatlânticas com mais de dez anos de suave 
sedimentação. Isso implica um movimento perceptual dual de 
dentro para fora, e de fora para dentro. Em Transa, portanto, a 
construção narrativa abre passagem para uma criação poli-
fônica que ultrapassa e combina as especificidades técnicas e 
linguísticas de cada âmbito artístico. Quebra-se a continuidade 
linear e cronológica e surgem como subtextos fragmentados 
narrativas autônomas e combináveis, qual ilhas num arquipé-
lago de perguntas, suspiros e significados. Nessa cartografia 
híbrida, móvel, o ecossistema dominante é o do espaço “entre”: 
entretempos, entretécnicas, entre-etnias, entre-espécies, entre-
linguagens, entreformatos, entre gritos e sussurros, realidade e 
ficção, tristeza e exaltação. Aqui aprofundei a minha pesquisa 
sobre as formas híbridas da fotografia, desenvolvendo estraté-
gias formais e conceituais para interconectar os entre-espaços e 
construir um inventário de usos e significações.

de uma história em quadrinhos da célebre Lenda do Ceará, 
na exposição a presença de Iracema faz-se sentir de maneira 
inesquecível a partir de um gesto perspicaz e sutil: uma lágrima 
cristalizada denota a tristeza de abandono em seus olhos, deta-
lhe de uma imagem escura, de fundo negro, apropriada de um 
fotograma do filme de Carlos Coimbra (Iracema, 1975).

Figura 3.

Vistas do fotolivro 

Transa, baladas do 

último sol, 2020.

Um elemento crucial é a invocação da figura de Iracema, 
a “virgem dos lábios de mel” do romance de José de Alencar, 
mulher indígena Tabajara que representa a pureza, a confiança 
e a entrega da terra virgem. Além de incluir bandas desenhadas 

Figura 4.

Fotograma do filme 

de Carlos Coimbra 

(Iracema, 1975).

Transa procura traçar o desejo e a pulsão da figura in-
dígena de Iracema, a “virgem dos lábios de mel“ do romance 
brasileiro, escrito por José de Alencar, em 1865. Em “Iracema”, 
Alencar traz uma explicação poética para as origens da sua 
terra natal, daí o subtítulo da obra – “Lenda do Ceará”. Iracema 
tornou-se símbolo do Ceará e seu filho, Moacir, nascido dos 
seus amores com o colonizador português Martim, representa 
o fruto da união das duas raças. A história é uma representação 
do que aconteceu com a América na época da colonização euro-
peia e que, no esquema previsto pela História, conduz ao sacri-
fício de Iracema, como um prenúncio do seu extermínio. O mito 
de Iracema surge como mote para uma reflexão sobre a existên-
cia contemporânea, ameaçada pelo limbo e brutalidade dos pro-
cessos colonizatórios que agora se revertem. A Terra, neste tem-
po suspenso, parece ecoar um grito surdo que agrega todas as 
forças civilizatórias juntas – as repressoras e as subalternas, as 
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da história majoritária e as minorias, a mulher, o negro, o indí-
gena, o colono. Nesta obra apelo a uma ressignificação do tem-
po presente, numa tentativa poética e introspectiva de captar (e 
reter) o curso irreversível do tempo e de todos os acontecimen-
tos brutais que permanecem a marcar o curso da história, num 
mundo vertiginoso de disputas, criação e destruição de paisa-
gens, de apagamento de existências em corrida para o abismo 
da entropia. Diz-se que Glauber Rocha detestou cada minuto da 
rodagem de sua obra magistral, Terra em transe (1967), porque 
sabia que era um filme profético. Glauber fazia cinema para 
transformar a sociedade, e convulsionava a percepção para 
transformar a linguagem, da arte. A partir de Terra em transe, 
Glauber Rocha converte a sua “Eztetyka da fome” (manifesto 
escrito em 1965) na “Eztetyka do sonho” (1971), ao compreender 
que, para além da exaltação paradoxal da violência, a única lin-
guagem de transformação possível é aquela que se transforma 
intrinsecamente, que apela ao sem sentido para revelar o ab-
surdo do real: uma linguagem onírica, mágica: “A Eztétyca da 
fome era a medida da minha compreensão racional da pobreza 
em 1965”, escreve Glauber no novo manifesto: “Hoje recuso 
falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar 
a conceitos filosóficos. Arte revolucionária deve ser uma mágica 
capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não suporte 
mais viver nesta realidade absurda”. Da violência estomacal à 
alegoria, da confrontação discursiva direta ao hibridismo das 
formas de ver, usar, sentir, o tropicalismo dos anos 1960 e 1970 
no Brasil retoma o pensamento antropofágico de Oswald de 
Andrade (1928) e com revolta e resistência nos dentes e pulsão 
criativa a explodir de subversão e tesão, marca um antes e um 
depois na história cultural brasileira. Arte e vida se fundem, o 
campo da representação assume um novo papel e uma nova 
definição: “Seja marginal, seja herói”, escrevera Hélio Oiticica 
no bólide dedicado ao bandido conhecido como Cara de Cavalo, 

embaixo da imagem de seu corpo baleado, no chão. Ante o caos 
que aflige a humanidade, sensação intensificada certamente 
pelo acesso instantâneo e massivo que temos à informação na 
era digital, trazendo o mundo todo para dentro de casa, surge 
em Transa a oportunidade de abraçar uma verdadeira pausa 
para a reflexão. A crise é sempre sintoma de um mal-estar que 
precisa ser atendido em sua causa, na raiz: O que se passa? 
Como percebo o que vejo? E o que vejo, provém de onde? O que 
pulsa em mim, o que incomoda, o que dói, os gritos, vêm de 
onde, quem?

Em Transa, baladas do último sol, procuro ouvir os gritos 
silenciados da história e do presente, e adentrar o caos. Um 
caos externo, mas também um reordenamento interno, uma 
cacofonia do sensível, do poético, da linguagem, uma travessia 
transatlântica, um caos-desvio-movimento-dança trans-histó-
rico, transcultural, transdisciplinar. Um caos de arquivo e uma 
demanda de roteiro, de origem e destino, de identidade e visu-
alidade. Alegoria, história e ficção do real invadem o presente e 
ali ficam, para embaralhar a linearidade da História ocidental e 
reabrir as lacunas mal contadas, e mal resolvidas. A utilização 
de elementos ornamentais e de pigmentos e minerais em estado 
natural interrompe a continuidade plana da superfície bidimen-
sional da imagem fotográfica e dirige o olhar ao significado do 
estranhamento. A lágrima de Iracema nos conduz diretamente 
ao final trágico de sua história, e assim sendo, à atualidade da 
condição indígena e ecológica no Brasil.

As imagens contidas em caixas que, à sua vez, contém pó 
de urucum, entre outros pigmentos nativos, instauram um jogo 
com as possibilidades da percepção do olhar, e da imaginação. 
Mexendo as caixas para os lados, cobrimos mais um lado da 
imagem e desenterramos outro, e vice-versa.

A história está viva e em constante construção/elaboração. 
Até onde alcança a vista, depende de tantos fatores que estão 
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em jogo sob diferentes circunstâncias a cada momento da vida. 
Assim, nesta obra, os elementos que hoje lutam contra a ameaça 
de sua própria extinção foram transformados em raios-x, radio-
grafias das almas que irão sussurrar em nossos ouvidos sobre-
voando as terras queimadas e aplanadas da Amazônia, vazias 
de sua densa fauna e flora tropical, se as coisas continuarem a 
andar na direção em que estão indo.

Figura 5.

Oca, em infrared, 

acervo da autora, 

2020.

Figura 6.

Caixas de cristal, 

acervo da autora, 

2020.

Há gestos – porque estas estratégias de intervenção sobre 
a imagem fotográfica são gestos de identificação, estranhamen-
to e classificação – que trazem à consciência o pensamento 
acerca da magia e do onírico do segundo e último manifesto de 
Glauber Rocha. Diante da impotência e da perplexidade com os 
rumos políticos do Brasil pós-golpe de 64, o horror das ditadu-
ras militares, o transe político e de consciências, a perda total 
da liberdade, Glauber se dirige a uma nova questão, a mesma 
que guia a inquietação em Transa, baladas do último sol: não 
faz sentido lutar no campo da razão opressora, mas nos terri-
tórios da desrazão, do absurdo e do mito. Só que no lugar da 
violência transgressora, para atravessar o adormecimento do 
sentido e da sensibilidade, aqui apelo à gestualidade da estéti-
ca do afeto e insiro uma lágrima de cristal no olho de Iracema, 
preenchendo de luz tudo aquilo que parece estar sendo jogado 
às margens escuras do abandono e do esquecimento. A história 
continuará a insistir: a lágrima de Iracema nos interpela com 
dor e amor, e nos deixa sem palavras: não poderemos esque-
cê-la. E que assim seja. Este é um gesto que abre novamente 

Claudia Andujar luta há mais de cinco décadas pela 
proteção do índio e do ecossistema sadio, natural da Amazônia, 
do Brasil, do mundo. O fúcsia infravermelho de sua inesquecí-
vel obra-grito de 1976, a maloca do rio Catrimani rodeada por 
uma selva tão protetora quanto vulnerável, vem à mente nestas 
imagens que, aqui, se assinalam por meio do mesmo brami-
do estético. Homenagem a esta luta que se faz cada vez mais 
urgente, a oca infravermelha recebe um banho de purpurina, a 
vista aérea do encontro dos rios na grande selva é cor-de-rosa, e 
o sol da última balada, fúcsia, também. Cor de rosa também são 
as aves pintadas sobre uma paisagem preta e branca, as palmei-
ras do açaí e o papagaio, a casa no rio, a boiada, o limiar tênue 
entre o fogo e a liberdade. Paixão, vida, risco, grito, ardor, fogo, 
o terreno crepuscular entre a vida e a morte, território nativo, 
terra ancestral, direito de toda a humanidade.
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a imagem para a multiplicidade, ao expor a violência colonial 
encobertada e naturalizada pelas narrativas históricas.

Esse exercício de produção de uma nova visualidade que 
realizamos com uma única imagem fotográfica vem sendo uma 
prática constante nas produções artísticas contemporâneas. 
Artistas têm feito uso de fotografias coloniais como elemen-
tos para a composição de novas imagens, em si, resolutivas. 
Antônio Bispo dos Santos (2018, p.114) chama de imagens re-
solutivas àquelas usadas como defesa em momentos de ataque. 
Não são imagens que visam a subjugação, a posse de um corpo 
ou território. Elas não atendem ao desejo imperial de trans-
formar em “minha propriedade” aquilo que é dos outros. Pelo 
contrário, são imagens usadas como armas de defesa contra 
os ataques imperiais de ontem e de hoje. As imagens, afirma 
Bispo (p.118), são instrumentos de poder e as resolutivas são 
aquelas que pressionam as imagens coloniais, que participam 
da luta pela descolonização e emancipação simbólica-política 
individual e coletiva.

Figura 7.

Vistas da caixa 

de cristal, inter-

vencionada com a 

colocação de cris-

tais, em lugar da 

lágrima de Iracema, 

acervo da autora, 

2020.

ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O FOTOLIVRO 
E POSSÍVEIS CONCLUSÕES

Num trânsito entre o estético e o político, a experimentação e 
o hibridismo das linguagens são o mote e impulso para a cons-
trução do fotolivro que procurou ouvir os gritos silenciados da 
história e adentrar o caos – este último um exercício mais difícil, 
porque o caos mora em nosso âmago. Esse caos que, segundo 
o testemunho de Ailton Krenak, líder indígena e ativista brasi-
leiro, “devemos aprender a transformar em dança”, surge como 
instrumento de reflexão e consciência ao abrir-se para as possibi-
lidades de rever os discursos de descolonização. Abrir o arquivo 
é, portanto, adentrar o caos. A história da colonização e os ecos 
de seus efeitos no presente, convocados pela figura de Iracema – 
mulher indígena que, no romance de José de Alencar representa 
a pureza, confiança e entrega da terra virgem –, surgem agora em 
forma de redenção no espelho híbrido aqui proposto.

Figura 8.

Vistas do interior 

do livro e inclu-

são de banda dese-

nhada Iracema em 

Transa, baladas do 

último sol, 2020.

Os meios se intoxicam uns aos outros, e o mais interessan-
te dessa intoxicação não é a mera transfusão tecnológica, mas 
a conceitual, à luz da “Câmara de Pandora” (Fontcuberta, Joan 
2010). Na montagem destas imagens – como nas entrelinhas de 
um texto – pulsa uma ficção fragmentária. Histórias baseadas 
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em fatos reais e a profunda atração pela floresta amazônica são 
um convite para entrar em histórias de drama, conquistas e re-
velações, numa espécie de romance que paira no limbo, não so-
mente entre o documental e o ficcional, mas entretempos, entre 
histórias e geografias, entre passado e futuros, entre Portugal 
e Brasil, entre desespero e fé, amor e ódio, culpa e vingança, 
gritos e sussurros.

Ao perceber essa mistura entre real e ficção intrínseca à 
fotografia, com base na produção visual de diversos artistas, 
Fontcuberta (1977) propõe o conceito de contravisão, retomado 
vinte anos mais tarde em seu livro O beijo de Judas: fotografia 
e verdade. Para o autor, a contradição “rompe a lógica interna 
da estrutura da linguagem verbal”, o que em fotografia dar-se-

-ia pela contravisão, já que:

atividade artística, isto é, a expressão criativa tem dois aspectos. 

De um lado, contribui para o desenvolvimento de uma certa 

plasticidade, fornecendo novas soluções linguísticas. Por outro 

lado, deve transcender o social, ou seja, deve responder às de-

mandas sócio-políticas do ambiente em que o artista se desen-

volve. (Fontcuberta,1997: 28).

Ao tropeçar nas falhas da fotografia e atentar contra o jogo es-
pecular das aparências, Transa, baladas do último sol procura 
transgredir códigos, libertar a nossa percepção para uma aven-
tura que se atreve a uma apreensão mais complexa e delirante 
do mundo. Longe de ser um lamento, sustenta a necessidade de 
desconstruir narrativas históricas, inverter a visão romantiza-
da das nações indígenas, estimulando a pensar e a imaginar o 
significado mais global da experiência, para além dos rótulos 
de progresso e avanços civilizacionais. A interseção artística 
parece-nos desenhar uma esperança possível ao permitir o cru-
zamento de memórias pessoais com pós-memórias e memórias 

Figuras 9 e 10.

Vistas da banda 

desenhada Iracema 

incluída no livro: 

Transa, baladas do 

último sol, 2020.

das memórias de outros, representações sociais que resistem 
no tempo. E aqui a Fotografia, como instrumento de expressão 
e imaginário, pode trazer novas atenções ou elevar identidades 
transnacionais e transculturais, desconstruindo mitos das nar-
rativas coloniais.
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Figura 1.

Mangue do Jequiá 

– Territórios 

Sensíveis, 2019. 

Foto: Sofia 

Mussolin.
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“The Other is in me because I am me. 

Equally—the I from whom the other 

is absent—perishes.” 

Édouard Glissant

OUTRAR-SE

Deixar-se contagiar. Se construir, construindo. Assim, no ge-
rúndio. Em movimento.

Lanço-me nesta escrita em diálogo com a poética do filósofo e 
poeta afro-caribenho, Édouard Glissant, na construção de um 

“imaginário totalidade-mundo”1. Um “rizoma no qual todos têm 
necessidade de todos” (GLISSANT, 2005, p.156).

Em uma conferência intitulada “O caos-mundo: por uma 
estética da Relação”, Glissant – uma grande referência em es-
tudos sobre descolonização –, debruçado sobre sua construção 

1 Embora traga para esta escrita o imaginário poético 

de Glissant sobre totalidade-mundo – por ter sido fruto de 

um reencontro no momento de início desta escrita –, o ecoo 

juntamente com vozes de autoras e autores presentes em meu 

pensamento, prática artística e modo de viver e fazer mun-

do. Gostaria, assim, de ressaltar que, ainda que não cita-

dos neste texto, as vozes de Anna Tsing, Isabelle Stengers, 

Silvia Cusicanqui, Ailton Krenak, Davi Kopenawa, bem como 

as vozes, pensamentos e modos de vida dos povos Yanomami, 

Huni Kuin, Aywanawá e Shipibo, ecoam em mim, em minha vida 

e, portanto, nesta escrita. Povos aos quais sou imensamen-

te grata por todas as experiências que transformaram meu 

modo de ser, de viver e estar no mundo, acreditando em uma 

Totalidade-Mundo.

poética do caos, e influenciado pelo pensamento dos cientistas 
Pierre Bergé, Yves Pomeau e Monique Dubois-Gance, se diz 
compartilhando um sonho sobre o seu assunto “...porque pode-

-se sonhar, construir, elaborar, conceituar e também poetizar 
sobre seu assunto” (Ibid: 97).

Se Glissant nos presenteia poeticamente sobre criouliza-
ção, língua, gênero, identidades e culturas, meu encontro com 
seu pensamento-poesia potencializou a experiência que chama-
rei de Euoutro – Outroeu – poéticas do Outrar-se.

Uma experiência que busca pela “potência dos afetos” 
(SPINOZA, 2020) e pela “potência de agir” (SPINOZA, 2020; 
LATOUR, 2019) de corpos porosos na construção de mundos 
possíveis, diversos, plurais e imprevisíveis “como os movimentos 
das folhas que caem com a ação do vento e das chuvas” (ibid:101).

Poéticas do Outrar-se emerge da prática artística e sua po-
tência sensível, na criação de campos de afecção, estimulando 
formas possíveis de habitar mundo, de fazer mundo e, sobretu-
do, de imaginar e agir poética e politicamente na construção de 
mundosOutros. Uma “totalidade-mundo”. Outrando-se.

Na tessitura deste ensaio, penso a arte, sobretudo, o campo 
da performance, como potência de afeto e potência de agir. Uma 
potência capaz de nos afetar e de afetar o outro, lançando nossos 
corpos ao deslocamento, à suspensão, tornando-os corpos porosos, 
abertos ao encontro, a trocas e a novas possibilidades de relação 
entre nós, humanos, e entre humanos e não humanos. A arte como 
propulsora de novos e possíveis modos de existência e coexistência.

EUOUTRO – OUTROEU – OUTRANDO-SE _ 
POTÊNCIAS DE UM CORPO POROSO

Venho há alguns anos me dedicando às relações entre arte 
e meio ambiente, arte e antropoceno, arte e mudanças 
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climáticas, atuando em territórios em ruínas, completa-
mente devastados, poluídos e atingidos pelos impactos do 
antropoceno, ou, como costumo dizer, atuando nas veias 
abertas do antropoceno. Veias que continuam jorrando, dia-
riamente, diante da exploração desenfreada e da completa 
desconexão que criamos entre o Corpo-Território-Eu e os 
Corpos-Território-Natureza-Mundo.

Em 2019, ao convidar um grupo de artistas para parti-
cipar de uma das etapas do projeto Territórios Sensíveis: Baía 
de Guanabara2, lancei o que naquele momento nomeei como 

“dispositivo-convite para um mergulho nos rastros e veias aber-
tas do Antropoceno” (RIBEIRO, 2020). Atuando num duplo 
sentido, como propositora de uma ação coletiva, mas também 
como artista-pesquisadora – que encontra no corpo e na arte 
da performance seu modo de propor diálogos e poéticas –, en-
contrei o Mangue do Jequiá.

Localizado às margens do rio Jequiá, um dos afluentes da 
Baía de Guanabara, o Mangue do Jequiá, como é nomeado pela 
comunidade de pescadores da Colônia Z-10, é também parte do 
apagamento e sufocamento pelo qual passa essa comunidade.

Junto às questões comuns dos processos de favelização – 
construções desordenadas, falta de infraestrutura sanitária e 
urbana, abandono do poder público –, a centenária colônia de 
pescadores Z-10 encontra-se completamente sufocada e exposta à 
poluição das águas do rio Jequiá e da Baía de Guanabara. A área 
de manguezal, ou o que restou dela, além do esgoto in natura lan-
çado pelas casas da comunidade, recebe, diariamente, toneladas 
de lixo sólido e todo o impacto dos constantes derramamentos de 
petróleo e seus derivados, que acontecem na Baía de Guanabara.

O cheiro forte que vem do mangue, presente na vida coti-
diana desta comunidade, assim como a poluição e seu impacto 

2 www.territoriossensiveis/baiadeguanabara

Figuras 2, 3, 4 e 5.

O que podemos 

aprender com o 

Mangue para (sobre)

viver nas ruí-

nas do antropo-

ceno? Territórios 

Sensíveis, 2019. 

Fotos: Alessandro 

Paiva. https://take-

metotheriver.net/

motion-to-recover/

colonia-z-10-resi-

dency

na saúde de cada um dos moradores, tornam-se imperceptíveis, 
diante de corpos asfixiados pelo sistema neoliberal (MBEMBE, 
2020) e pela petropolítica em curso no território Fluminense.
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Frente a essas questões, o respirar tornou-se um gesto 
performativo, uma ação sensorial e política pelo direito de res-
pirar de humanos e não humanos. Durante alguns dias, entre 
uma ação coletiva e outra, em busca de uma possível relação de 
coexistência, passava algumas horas em performance no/com 
o Mangue do Jequiá. Um simples estar, sentir, olhar, cheirar, 
respirar juntos.

Dessa experiência, ou melhor, desse encontro e convivên-
cia com o Mangue do Jequiá, emergiu, inicialmente, a pergun-
ta-estímulo: “O que podemos aprender com o Mangue para 
(sobre)viver nas ruínas do antropoceno?”.

A partir deste questionamento, propus duas ações perfor-
máticas. Num primeiro momento, realizei uma performance 
com as crianças da Colônia, convidando-as para uma experi-
ência-mangue. Respirar, meditar, sentir, escutar, sonhar. Como 
podemos respirar com o mangue? O que ele nos traz? De uma 
meditação ativa e de uma experiência sensorial, emergiram 
surpresas, sonhos e aprendizados transformados em desenhos 
e frases. Uma descoberta do mangue como parte dos corpos/
casa. Uma descoberta do movimento do mangue, dos sons e da 
intensidade dessas raízes voadoras.

Impulsionada pela resposta das crianças – mas também 
inquieta com o completo desconhecimento dos ali residentes 

sobre a existência e importância do sistema manguezal –, num 
segundo momento, convidei os moradores que vivem nas casas 
à beira do mangue, os colaboradores e os artistas do projeto 
para participarem de uma ação performática junto ao mangue e 
aos muros/fronteiras que o sufocam.

Num simples gesto de manter-se em pé, respirar com 
os olhos fixos num ponto do manguezal. Permanecer. Virar à 
direita. Manter a respiração e o ritmo desta. Olhar num ponto 
fixo do muro. Permanecer. Virar à esquerda. Olhar novamente 
para o manguezal.

Uma experiência que nos lançou, mais uma vez, ao gesto 
político de respirar, mas, também, a um repensar os nossos 
gestos e hábitos, nossos modos de habitar, de viver e de cons-
truir “territórios-corpo” e “corpo-territórios” (HAESBAERT, 
2020)3. Com o Mangue do Jequiá, individual e coletivamente, 
fomos atravessados por um conhecimento emergente sobre 
força, flexibilidade, porosidade e capacidade de criação e rein-
venção de vidas.

3 Vários são o.a.s autore.a.s que irão conceitu-

ar, sob diferentes pontos de vista, ‘Território’ e ‘Corpo 

-Território’, ou ‘Corpo como Território’. Contudo, é com a 

concepção latino-americana do termo, como nos apresenta o 

geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert (2000), que dialogo 

nesta escrita. Tomando o Corpo como Território, mas tam-

bém o Território como Corpo: “... é sintomático, contudo, 

que sejam os indígenas e as mulheres (muitas delas também 

indígenas) os principais protagonistas a tratar o terri-

tório como corpo, ou melhor, a problematizar a concepção 

de “corpo-território” na América Latina e utilizá-lo como 

ferramenta de luta”. Texto “Do corpo-território ao territó-

rio-corpo (da terra): contribuições decoloniais”. Disponível 

em: https://periodicos.uff.br/geographia/article/view/43100

https://periodicos.uff.br/geographia/article/view/43100
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É importante ressaltar que a “potência de variação dos 
gestos mínimos” (MANNING, 2016), como o que realizamos 
nessas ações performáticas, pode ativar mudanças e desloca-
mentos, seja na qualidade do que nomeamos como presença, 
participação, atenção, seja nos nossos modos de vida e de exis-
tência, criando outras formas de pertencimento e de conexão. 
Ou ainda, como pontuado por Bruno Latour (2020), ações sim-
ples podem nos lançar a potências de agir, provocando mudan-
ças, ainda que pequenas, ao nos colocar em movimento.

Após a realização destas ações performáticas, as sensa-
ções, pulsões e o conhecimento emergente dessa experiência 
passaram a ressoar em meu modo de viver, de sentir, de pensar 
e de imaginar. Se me lancei nesta experiência com as pergun-
tas – Como tornar um corpo disponível ao encontro de algo 
que ainda está por emergir? Como potencializá-lo, tornando-o 
poroso às relações de troca e de escuta para com o outro, e para 
com o território experienciado? Como ampliar todo o aparato 
sensorial e perceptivo de um corpo, lançando-o à experiência? 

–, saí dela com a clareza, a importância, mas também o desafio 
de pensar sobre o que é esse corpo poroso e sua potência de agir 
na construção de mundos outrando-se.

Num primeiro momento, em referência ao texto de Natasha 
Ginwala e Vivian Ziherl (2020), que ao falarem sobre o mangue 
descrevem-no como um corpo suspenso, poroso, diante de sua 
vida flutuante, determinada pelas marés, chamei-o de corpo 
Mangue. Mas, não, este corpo não pode ser um corpo Mangue, 
mas sim uma proposta poética que se desdobra de uma relação 
de coexistência, de aprendizado com o corpo-território-Mangue. 
E, assim como nos disse Glissant, sobre seu imaginário totalida-
de-mundo e a força poética na construção de seu assunto, propo-
nho aqui um corpo poroso como poética do Outrar-se.

Um corpo em suspensão, em mobilidade constante, afetado 
e afetando os ritmos e fluxos dos territórios nos quais está imerso.

Ao me colocar em escrita sobre a poética do Outrar-se, 
mais uma vez, é este corpo poroso quem surge como potência 
de agir. Sinto-me, então, convocada a conceituar, pois não se 
trata de qualquer corpo, em qualquer ação e em qualquer rela-
ção. Trata-se, sim, da potência de um corpo, em movimento e 
em profunda relação de afecção.

Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua 

potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou 

refreada e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções (...) por 

afeto compreendo, então, uma ação... (SPINOZA, 2020, p. 98)

De mãos dadas com o pensamento de Spinoza, compreenden-
do afeto como ação e potência de agir, volto ao encontro com o 
Mangue do Jequiá, com as perguntas iniciais que me lançaram 
a esta experiência e com as ações, realizadas individual e cole-
tivamente. Neste momento, dois pontos se tornam importantes 
para pensar este corpo poroso e sua potência de agir: a pre-
paração deste corpo para o encontro, tornando-o disponível à 
afecção que o leva à ação; e o corpo poroso como uma potência 
poética na construção do Outrar-se. Ou seja, um desdobrar-se 
em relação e coexistência, um ser OutroEu-EuOutro, na cons-
trução, ainda que imaginária, de totalidades-mundo.

Mas, essa é também uma ação política de construir mun-
dos outros, pois, enquanto o corpo poroso é fruto da potência 
do encontro e do acontecimento, o campo de afecção e a po-
tência de agir gerada por esse encontro e pelas rupturas com 
o que nos é hábito se dão em um continuum, reverberando e 
desdobrando-se em novos modos de viver, de criar conexões, 
sinergias e cooperação na criação de novas formas de estar e de 
construir mundos.

Emanuelle Coccia, em “A vida secreta das plantas”, ressal-
ta que é “simplesmente por existirem que as plantas modificam 
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globalmente o mundo, sem sequer se mexerem (...) Ser significa 
para elas fazer mundo” (COCCIA, 2018, p. 42).

Estar em Performance, para nós, é um estado de ser e de 
estar no mundo, portanto, de fazer mundo. Um estado de aten-
ção plena, de conexão, de ampliação de um aparato sensorial e 
perceptivo, que muitas vezes está adormecido ou mecanizado 
em sua usabilidade cotidiana.

Portanto, um corpo poroso não é um corpo cotidiano, mas, 
tampouco é apenas um corpo em deslocamento, em movimen-
to. Um corpo poroso é uma forma de ser e estar no mundo, de 
se conectar, de se misturar, criando zonas de contaminação e 
contágio, sem bordas, sem fronteiras, sem hierarquias entre es-
pécies. Um corpo que busca por um outrar-se, um construir-se, 
construindo, em conexão.

Um corpo poroso é um corpo disponível, permeável, em 
estado de atenção plena. Um corpo capaz de sentir, escutar e in-
corporar (tornar corpo) micro-movimentos, microssonoridades, 
tatilidades e temporalidades, bem como os macromovimentos e 
a amplitude do todo no qual está inserido.

O corpo poroso é, portanto, um estado de existir e agir 
no mundo. Um estado de ser numa poética do Outrar-se e de 
construir Mundos-Outros, Outrando-se.

... Veremos que a poética não é a arte do sonho ou da ilusão, mas 

sim uma maneira de conceber-se a si mesmo, de conceber a re-

lação consigo mesmo e com o outro e expressá-la. Toda poética 

constitui uma rede. (GLISSANT, 2005, 159)

Tornar nosso corpo cotidiano um corpo poroso exige traba-
lho, dedicação, desejo e disponibilidade. É, por um lado, um 
mergulhar em si, modificando-se. No entanto, este mergulhar 
em si é fruto de uma relação de coexistência, na qual o “em 
si” está sempre em relação com o Outro. EuOutro-OutroEU. 

Micorrizas4, construindo totalidades-Mundo.
Muitas são as técnicas, do campo de estudos das artes do 

corpo e da performance, disponíveis para a ativação deste cor-
po poroso. De técnicas de meditação ativa, - as que utilizei na 
experiência com o Mangue do Jequiá – às técnicas de exaustão, 
técnicas somáticas, e, incluiria aqui também, os rituais, numa 
referência direta aos rituais xamânicos.

Contudo, o corpo poroso, como dito, é um modo de existir, 
e isso não pode ser desconsiderado. Um corpo poroso traz con-
sigo a dimensão poética e espiritual de um fazer mundo. É um 
modo de estar em conexão dialógica com o todo, sem hierar-
quias, imposições, expropriações, explorações e colonizações. 
Um corpo poroso está em relação, em conexão, em diálogo, em 
processo, em horizontalidade, em um contínuo Outrar-se.

A ativação de um corpo poroso é uma ação política!

OUTRANDO-SE _ UM CONTINUUM, 
CONTINUAR _ EM MOVIMENTO

Para iluminar teoricamente esta discussão, mergulho em 
pensamentos e proposições vinculadas ao campo de estu-
dos da performance, sobretudo, ao que nomeamos como 
Performance as Research (PaR) (ARLANDER, 2020). Pois, 
por um lado, a proposição de um corpo poroso está comple-
tamente conectada com o pensamento arte e vida e com a 
potência da arte e sua ação estética-política na construção 

4 Micorrizas – associações mutualistas entre fungos e 

raízes de plantas vasculares. Um sistema de retroalimenta-

ção, no qual os fungos aumentam a capacidade de absorção 

de nutrientes das plantas, e elas alimentam os fungos com 

açucares e aminoácidos.
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sensível de formas de viver, modificar e fazer mundos. Por 
outro, complementarmente, dialoga com práticas artísticas 
performativas e colaborativas (KESTER,1998), e que buscam 
por formas ético-políticas de fazer arte (BISHOP, 2012), como 
as realizadas em Territórios Sensíveis5.

 Este é um fazer que se desdobra em si mesmo, abrindo 
espaço para a invenção de novas proposições, ações e diálogos 
que não se restringem à produção artística em si, mas, sim, 
reverberam nos corpos-território e território-corpos envolvidos, 
lançando-os à potência de agir e construir outros modos de ser 
e estar em relação de coexistência. No entanto, é importante 
pensar que ao falar em práticas performativas de criação, o cor-
po está diretamente implicado em toda sua dimensão e potência 
investigativa e inventiva. E, portanto, falar de um corpo capaz 
de produzir conhecimento incorporado (embodied knowledge) 
é ressaltar a importância de um conhecimento em processo, 
que emerge de um corpo poroso, em movimento, desdobrando-

-se em si mesmo, aberto à poética do Outrar-se. 

REVERBERAÇÕES _ UMA PAUSA _ RESPIRAR É 
ESTAR EM MOVIMENTO

Enquanto escrevo este ensaio, as ações performativas reali-
zadas na|com a Colônia Z-10, em 2019, continuam ecoando e 
desdobrando-se em novas ações, projetos, conexões e modos 
de vida.

5 Abordei melhor este assunto no texto “Ir ao encon-

tro do Outro que compõe o Eu: Por uma potência de agir 

em tempo de Emergências”, publicado pelo Itaú Cultural 

e disponível em: https://issuu.com/itaucultural/docs/

caderno4_criticemmovimento_7_af2/2?ff

Quando me perguntam o que deixo nos territórios onde 
atuo, respondo que espero deixar sonhos, imaginários, in-
quietude e potência de vida. Já, o que levo comigo é algo difícil 
de traduzir em palavras, levo muito. Muitas reverberações e 
desafios. Sim, levo também muitos amigos, muito conhecimento 
incorporado, mudanças em meu modo de ser, estar, viver e agir 
no mundo, de fazer mundo. Mas, também saio com a certeza 
de que esta investigação sobre a potência de agir de um corpo 
poroso, está apenas no começo. Assim como, sobre a potência de 
afeto das artes na construção de mundos mais igualitários social 
e ambientalmente. Isso me lança, como artista, como pesquisa-
dora e como mulher, ao grande desafio de continuar, de estar em 
movimento contínuo, em ação, respirando, Outrando-me.

Esta pesquisa conta com financiamento FAPERJ – Bolsa Jovem 

Cientista Nosso Estado – E-26/202.778/2019.
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Figura 1.

Experimento com 

laser em tecido 

voal, 2017. Foto: 

Cila MacDowell.
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“Como algo já visto, surgiam imagens mentais, desenhos de 

linhas contorcidas, parecendo formar vocábulos. Seria preciso 

investigar se havia ali qualquer linguagem decifrável. As linhas 

exaltadas por luz projetada, se moviam lentamente como se 

houvesse uma brisa a soprar, descrevendo um trajeto quase-

-conceito, fadado a retornar. Instintivamente algo nos impelia 

a interpretar possíveis mensagens, percebíamos aquilo sem 

conseguir avançar à intelecção. Assim toda vez que essas ima-

gens ocorriam, ressaltava a insistência em observar se havia ali 

qualquer possibilidade de comunicação de outras ordens. Aos 

poucos foi se desfazendo a crença de que internamente está-

vamos encapsulados no desconhecido de nós mesmos. A cada 

reincidência tínhamos a inclinação de possíveis acontecimentos 

a atravessarem nossos pensamentos.” (Experimento de visão 

remota, relato memorial da autora, “Distâncias”, 2017)

Por narrativas poéticas e pesquisa em arte e ciência, buscamos 
outros modelos para estudos da consciência, atendendo ao 
desejo de restabelecer o sentido de indivisão com a Natureza, 
em percepção recíproca com nós mesmos. Com referência a fe-
nômenos psíquicos paranormais (PSI), investigamos o que po-
deria ser compreendido como experiências telepáticas na arte. 
Nos perguntamos se haveria modos de estimular a atenção para 
mensagens de outras ordens, entre a magia e a técnica, apresen-
tadas como códigos emergentes, ou como planos pré-prepara-
dos pela Natureza. Assim, temos observado, em experiências de 
arte, a simpatia entre diferentes potências de organização que 
parecem ativar percepções transensoriais1, nos estimulando 

1 Coletamos termos que buscam qualificar percepções da 

ordem do sensível; são nomeações adotadas por teóricos e 

artistas, que apontam para a sensorialidade no exercício 

da arte em busca do desvio da problemática da dualidade. 

a restituir a comunicação sutil entre nós e outros organismos 
vivos e até mesmo entre materialidades sensíveis.

A vivência tecnológica dada pelo exercício de hiperconecti-
vidade e a maneira como estamos atualmente nos comunicando 
por dispositivos apontam ironicamente para a importância de 
nos reaproximarmos de processos de organização da Natureza 
que parecem valer de um tipo de comunicação sutil. A materia-
lidade dos dispositivos é apresentada em diversas densidades; 
dos celulares tateados em nosso cotidiano à energia que atua 
e emite ondas de sinais ao mundo e às estruturas materiais 
gigantescas envolvidas para que essa comunicação ocorra. 
Para buscar o entendimento do que pode abranger diferentes 
organismos vivos e a materialidade aqui tratada por um viés 
animista, ao sobrepor o orgânico e o maquínico, salta a pergun-
ta: como seria possível acessar um canal de compartilhamento 
entre subjetividades? Para procurar responder, passamos a 
promover experimentos de diferentes níveis de atenção, em pro-
tocolos de telepatia, por fenômenos de percepção em semelhan-
ça à inteligência telemática em comunicação por rede e também 
por fenômenos psíquicos. Buscamos desenvolver um tipo de 
atenção a sentidos quase imperceptíveis, com ênfase a estados 
perceptivos de compartilhamento intersubjetivos e interdimen-
sionais. Assim, a partir da “tecnopoética”, realizamos trabalhos 
de arte que envolvem o vídeo, dispositivos computacionais e a 

São termos como: o infrafino, por Marcel Duchamp (1975); o 

suprassensível, por Rudolf Steiner (1910); extrassensível, 

por Walter Benjamin (1933); e o suprassensorial, por Hélio 

Oiticica (1967), de onde tiramos a base para o uso do termo 

transensorial adotado em pesquisa. Esse termo condensa as 

noções dos prefixos extra, infra, e supra, seguidos do sen-

sorial e ainda carrega a referência do sentido de além ao 

qual o prefixo trans remete.
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performance, buscando observar tais experiências realizadas 
em processos artísticos, nos colocando como participantes de 
um tipo de comunicação intuída ou implícita (FLUSSER, 1985a; 
ASCOTT, 2002; PLAZA, 1993). Tal imaginário parece ser possí-
vel de ser articulado, conectado, ou comunicado se a dimensão 
da comunicação midiatizada avançar para uma transcomu-
nicação, orientada para as possibilidades de aproximação aos 
fenômenos PSI, e promovendo a abertura ao inconsciente cole-
tivo. Quando valores forçosamente estabelecidos são colocados 
em risco, no deslocamento de crenças, há uma possibilidade 
de compartilhamento de dimensões poéticas, para acessar um 
campo que possa nos levar à percepção de materialidades de 
diversas ordens, e quem sabe chegar à percepção da matéria 
sutil, ao médium da percepção.

Através da poética de autoficção científica produzimos 
protocolos de telepatia como método artístico. Tomamos a 
teoria de campo como modelo para a pesquisa e passamos a 
buscar por manifestações de atravessamentos de pensamentos. 
Ou seja, um tipo de acontecimento de incidência repetitiva de 
sinais interpretados, que apontam para os mistérios da vida e 
que parecemos observar em processos criativos. Tais incidên-
cias foram entendidas por aproximação à espiritualidade, como 
manifestações de fenômenos da imaterialidade incorporada, se-
melhante ao que é entendido pela noção de médium, para além 
do meio, mas também sob a compreensão da mídia.

No contexto do vídeo, a palavra médium traz a importân-
cia da atenção para os movimentos de recepção e emissão da 
mensagem. Nos dispositivos tecnológicos de vídeo há uma ação 
que se dá por canal midiático de vibrações eletromagnéticas, 
que traduzidas servem como meio de comunicação; nesse sen-
tido comunicacional e perceptivo, o vídeo deve ser compreen-
dido para além dos limites do próprio dispositivo (MACHADO, 
1988). Chegamos a perguntar se o vídeo permitiria a 

experiência de um sentido de médium de comunicação tran-
sensorial, e nomeamos nossos estudos de videonoética, asso-
ciando o vídeo aos estudos da consciência, da noética. Quanto 
aos estudos de fenômenos físicos envolvidos no vídeo e outras 
possibilidades de operações ao vivo de dispositivos eletrônicos, 
nos levaram à observação do plasma. O plasma, quarto estado 
da matéria, pode ser considerado por suas características quân-
ticas de alternância entre estados físico e não físico. Em suas 
diferentes densidades, chega a se apresentar como um tipo de 
luz manipulável, e até moldável, um caminho para a holografia. 
Experimentamos alguns desses sentidos diversos do plasma ao 
utilizarmos uma bobina de tesla em cena, o que encadeou uma 
série de investigações contundentes que reafirmam a poética da 
luz tangível, algo que nos interessava em especulações de obras 
de artistas como: Mary Ellen Bute (1906-1983); Nam June Paik 
(1932-2006); Walter De Maria (1913); James Turrell (1943), 
Julio Le Parc (1928), Anthony McCall (1946), Olafur Eliasson 
(1967). Havia indícios de que o plasma, por seus efeitos como 
um estado alterado da matéria, poderia informar nossas expe-
riências em outros aspectos, podendo servir como eixo teórico-

-poético em nossa pesquisa, para acessarmos o imaginário que 
permite a ênfase na ação de integração entre o material e o sutil.

Encontramos nos estudos sobre o físico David Bohm, re-
latos de quando ele pesquisava o plasma, especialmente de um 
momento quando ele diz ter percebido que os elétrons pareciam 
se comportar como se fossem parte de um todo maior interliga-
do, embora seus movimentos fossem entendidos como indivi-
duais. Por vezes, o plasma aparecia com um grande número de 
elétrons capazes de produzir efeitos surpreendentes: quando 
bem organizados, agiam curiosamente com características das 
coisas vivas. Como se fosse um organismo biológico, o plasma 
se regenerava constantemente e incorporava todas as impure-
zas numa parede protetora, podendo envolver uma substância 
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estranha num cisto, a exemplo de algumas criaturas amebídeas. 
Bohm tinha impressão de que o mar de elétrons estaria “vivo”, e 
chamou de “plasmons” tal movimento coletivo na interconexão 
de elétrons. Segundo Bohm: “A capacidade da forma ser ativa é 
o aspecto mais característico da mente, e temos algo semelhan-
te à mente no elétron” (TALBOT, 1996, p. 50). Essa analogia 
com o movimento de uma matéria viva nos levou à visada do 
plasma como um possível ativador do fenômeno de campo. Em 
nossa poética, por possuir um plano natural, o plasma poten-
cializaria as conexões de ordens sutis.

quântico como um efeito que poderia ter uma infinidade de 
causas, pois uma causa única não estaria separada do universo 
como um todo. Bohm postula que a tendência quase universal 
de aceitarmos a noção de fragmentação do mundo e ignorarmos 
a interligação dinâmica de todas as coisas deve ser responsável 
por muitos dos problemas atuais, não só na ciência, mas na vida 
e na sociedade (BOHM, 1989, p. 19).

Para que ocorra observação, a princípio, deve haver pelo 
menos uma outra entidade distinguível. No entanto, se o ob-
servador é um sistema ativo, como pressupõe a compreensão 
da física quântica, então este seria capaz de operar ou interagir 
com o observado, e contemplar simultaneamente a entida-
de considerada e o entorno no qual vive. Ser e estar nos dois 
modos, como observador e observado é um paradoxo que traz 
sentidos de subjetividade para o experimento científico, tocan-
do no estigma da ciência e acertando na fonte de suprimento 
criativo da arte.

Há no conceito de holografia um princípio paradoxal em 
determinar uma presença física para algo invisível, ou uma pre-
sença imagética para algo com materialidade tangível. Derivada 
das raízes gregas, a palavra “holografia” significa “escrita com-
pleta”, nesse sentido cada parte da “escrita” conteria informa-
ções sobre o todo (TALBOT, 1996, p. 2). Segundo David Bohm, 
no nível visível, os organismos vivos têm um local específico, 
mas, em nível subquântico, essa localização deixa de aparecer 
com precisão; seria equivalente ao princípio da teoria do campo. 
Assim, Bohm propôs o modelo holonômico, que, sem diminuir 
com a distância, teria efeitos sutis, mas igualmente poderosos 
em toda parte. A partir da noção de uma ordem implícita e 
uma explícita, Bohm chegou a postular a hipótese da “holosfera” 
como uma superfície relativamente semelhante ao éter, de inú-
meros buracos quânticos, centralmente localizados em todos os 
pontos do espaço cosmológico da ordem implícita na qual todas 

Figura 2.

Experiência cole-

tiva com plasma 

ativado por bobi-

na de Tesla. Foto: 

Rodrigo Pinheiro. 

Hiperorgânicos, 

Museu do Amanhã - 

RJ, 2017.

No contexto da física, o termo “campo” partiria da noção 
denotativa da capacidade de forças de agirem através do espaço 
por “zona de influência” de um corpo, ou seja, sem estar restrito 
à ação por contato. A teoria de campo se desenvolveu através 
de várias tentativas de compreender como uma coisa afetaria 
outra sem algum meio substantivo. Na base da física, a revo-
lução quântica desestabilizou a noção dual que separa sujeito 
e objeto, abalando a premissa em estudar o que é dado pela 
realidade preexistente e mensurável, passando a considerar 
camadas de ordens implícitas. Baseado em princípios da física 
quântica, além de ideias filosóficas de uma teoria aberta, David 
Bohm, entre outros cientistas, também defendeu o potencial 
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as coisas de natureza similar podem se conectar ou ressoar na 
totalidade (BOHM, 1989, 1998; TALBOT, 1996). Assim, David 
Bohm e o neurocientista Karl Pribram passaram a sugerir um 
modelo holonômico, como uma proposta ao modelo de cognição 
humana, e descrevem o cérebro como uma rede de armazena-
mento holográfico:

Nossos cérebros constroem matematicamente a realidade “con-

creta”, interpretando frequências provenientes de outra dimen-

são, um domínio de realidade primária, significativa e padroni-

zada, que transcende tempo e espaço convencionais da física. O 

cérebro é um holograma interpretando o universo holográfico. 

(PRIBRAM, 1991, p. 26)

Isso categorizou um escape da alçada da compreensão científi-
ca para fenômenos da pré-cognição, da experiência arquetípica, 
assim como da telepatia, psicocinese, até mesmo o sentimento 
de conexão universal. A consciência estaria a partir do centro 
da ordem implícita, em toda parte, enquanto simultaneamente 
projetaria a forma para dentro da ordem explícita, do universo 
espaço/tempo. Esta topologia do modelo de Pribram e Bohm 
abre um paralelo com os campos de ressonância e interferên-
cia, como na possível transmissão de informação telepática que 
poderia ser compreendida como efeito dos campos mórficos ou 
morfogenéticos, nas afirmações de Rupert Sheldrake. Através 
da compreensão de Sheldrake, as formas passadas tendem a ser 
repetidas ou replicadas no presente, fenômeno que parece ocor-
rer por um tipo de ressonância mórfica. Pois, uma vez que a for-
ma se manifestaria tanto na ideia física quanto na forma-ideia, 
seria mais provável que essa forma se manifestasse novamente 
(SHELDRAKE, 1981).

Para que ocorra a telepatia, por haver uma espécie 
de campo morfogenético que conecta as informações, um 

espaço-ideia estaria possivelmente acessível à reincidência 
de acontecimentos, que se daria por um tipo de aprendizado 
da forma. Pode-se assim reconhecer a telepatia não como um 
poder sobrenatural, mas como um fenômeno possível, natural e 
comum a todos, que obedeceria à transmissão de uma memória 
contida em campos compartilháveis. Isso pode ser observado 
em fenômenos da Natureza que se organizam por um tipo de 
comunicação sutil, esses efeitos são cada vez mais estudados e 
tomados como modelo para os processos criativos na arte.

Figura 3.

Ensaio fotográ-

fico: Em busca 

de Cecilia Spell. 

Projeções: Cila 

MacDowell; Foto: 

Athena Azevedo; 

Manipulação di-

gital: Cila 

MacDowell. RJ, 

2016.

A alegoria da borboleta serve à teoria do caos, como efeito 
simétrico de acontecimentos facilitados por um sistema dinâ-
mico que informa agentes envolvidos, presentes ou à distância. 
O “efeito borboleta” provoca a revisão do conceito de tempo e 
espaço na física, pois causa ação e reação encadeada por siste-
mas dinâmicos instáveis ou por um campo integrativo e não li-
near (PRIGOGINE, 2002). O compartilhar de pensamentos, ou 
a comunicação e codependência dos acontecimentos por acesso 
a campos sutis, aparece no exemplo de fabulação e especulação 
científica sobre a comunicação entre as borboletas, por detec-
ção de sinais entre elas.



Cila MacDowell Cila MacDowellHiperorgânicos vol.3 Hiperorgânicos vol.3 8988

“o abraço telemático global” movido por essa atração realizaria 
uma infraestrutura para o intercâmbio espiritual. Por uma 
visão otimista, isso poderia levar à harmonização e desenvolvi-
mento criativo do planeta todo (ASCOTT, 2003). Pela telemáti-
ca, Ascott considera que se nossos sentidos podem ser reforça-
dos por dispositivos extrassensoriais da percepção telemática, 
então nossa experiência sensorial consequentemente vem a ser 
extrassensorial, ou transensorial, como optamos denominar.

A teoria de campo como um acontecimento que envolve o 
que está além de sistemas vivos, mas que ainda assim o infor-
mam, é abordado por um viés autofágico, pela bióloga e teórica 
Donna Haraway (HARAWAY, 2006, 2016). Na compreensão de 
Haraway, esses sistemas evolutivos de produção coletiva por 
conexão não teriam limites espaciais e temporais definidos e 
assim as informações seriam distribuídas a todos os componen-
tes, por isso devem ser entendidos como sistemas pelos quais 
seria possível reabilitar a sustentabilidade dos sistemas vivos, 
atualmente danificados (HARAWAY, 2016, p. 23). Haraway faz 
referência à simbiogênese a partir dos estudos da microbióloga 
estadunidense Lynn Margulis (1974), e chega a considerar que 

“a célula (não o genoma) é o nó crucial de estrutura e função no 
mundo biológico, quando argumentam que “o campo morfoge-
nético pode ser visto como uma unidade principal de mudança 
ontogenética e evolutiva” (HARAWAY, 2006, p. 144):

“A atração irresistível de envolver um ao outro é o motor vital da 

vida e da morte da Terra. As criaturas se interpenetram, giram 

em torno e através das outras, comem umas às outras, têm indi-

gestão e digerem-se parcialmente e parcialmente se assimilam 

e assim estabelecem arranjos simpoiéticos que também são 

conhecidos como células, organismos e assemblages ecológicas.” 

(HARAWAY, 2016, p. 58)

Figura 4.
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2016.

Buscamos estar em conformidade com as práticas de arte 
que se orientam por processos comportamentais, participativos 
e que se valem das atividades de uma zona de agenciamentos 
da vida orgânica. A teoria de campo serve como reflexão para 
nossa pesquisa, principalmente a partir do pensamento de Roy 
Ascott e Guto Nóbrega. Esses artistas pesquisadores se aproxi-
mam da teoria de campo para a compreensão da arte a partir 
de interconexões e interatividades que transformam as relações 
entre consciência, materialidade e imaterialidade (ASCOTT, 
1970; NÓBREGA, 2006). Segundo Ascott (2003), a telemáti-
ca estaria além de sua designação técnica de convergência de 
sistemas de computadores, de telecomunicações e de conexões 
em rede, uma vez que também possibilita um tipo de experiên-
cia de estar fora do corpo, ou fora da mente, assim é presumível 
que a telemática ressignifica dimensões espaço-temporais e se 
torna capaz de expandir a percepção e atenção (ASCOTT, 2003). 
Para Ascott a telemática potencializaria um tipo de campo de 
atração por paixão, isso que aproxima seres humanos para além 
de seus limites físicos. O sentimento de conexão de comuni-
dade por proximidade, de intimidade, foi descrito por Ascott 
como uma força dinâmica, semelhante a sistemas telepáticos; 
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A concepção de Donna Haraway sobre fenômenos de campo en-
tendidos por simpoiésis parece se dar como um desdobramen-
to generativo da autopoiésis e não uma oposição2 (HARAWAY, 
2016; MATURANA, VARELA, URIBE 1974). Visto em sua abor-
dagem dos ciborgues, seria um modo de “fazer com”, de cocriar, 
que implica diferentes corpos, biológicos e tecnológicos, em 
especulação sobre processos de coprodução entre sistemas sob 
condições híbridas e participativas de tais fenômenos de cam-
po. Pressupomos que Haraway não está questionando como os 
seres vivos se mantêm juntos, mas, sim, procura compreender 
como eles criam padrões de desenvolvimento, não em sua indi-
vidualidade, mas na coletividade que os levam através do tempo 
em morfogêneses surpreendentes. O que dá a entender que o 
sistema de produção seria coletivo, sem limites espaciais e tem-
porais definidos, e no qual as informações e o controle estejam 
distribuídos a todos os componentes.

Ao direcionar nossas práticas de pesquisa buscamos 
compreender como está sendo operado esse imaginário tecno-
científico específico em constante redimensionamento. Vemos 
a problemática do dualismo a ser enfrentada por operações 
parcialmente articuladas, como na dimensão da comunicação. 
Dispomos de uma tecnologia poderosa de comunicação e ainda 
assim parece que perdemos cada vez mais o acesso afetivo e 
sutil. Para que seja executado um agenciamento coletivo aberto, 

2 Em 1998, M. Beth Dempster sugeriu o termo simpoiésis 

para designar os sistemas produzidos coletivamente e que 

não possuem limites espaciais ou temporais autodefinidos. A 

informação e controle estão distribuídos entre os componen-

tes. São sistemas evolutivos, com potencial para transfor-

mações surpreendentes. Haraway faz referência ao conceito 

de simbiogênese da microbióloga estadunidense Lynn Margulis 

(HARAWAY, 2016).

fora das posições habituais que nos limitam a invólucros 
corporais, no exercício da arte tecnopoética, ao nos permitir o 
distanciamento da noção de identidades fechadas, passamos 
a compreender a experiência comum aos seres vivos de serem 
transpassados por acontecimentos sutis. Ainda há impedimen-
tos mantenedores dos mistérios da vida, mas esses nos servem 
para provocar um exercício da arte que persegue a integralida-
de por ordens do afeto. São ordens viabilizadas pelo engajamen-
to nas múltiplas possibilidades dos organismos humanos e não 
humanos de existir e coabitar. Com essa abordagem insistimos 
em práticas artísticas que pretendem potencializar percepções 
transensoriais voltadas ao interesse em relação aprofundada 
com a materialidade em sua forma sensível.

Figura 5.

A NAVE, título dado 

à imersão tele-

mática, exposição 

Distâncias, parte 

do evento Galeria 

Curto Circuito, no 

Parque Tecnológico 

da UFRJ. Foto: Cila 

MacDowell, 2017.

Nos exercícios orientados para a arte em semelhança aos 
modelos de telepatia investigados, passamos pela experimenta-
ção de performances em situações montadas e instalações, com 
ou sem recursos de mídia; desta maneira, aproveitamos as cir-
cunstâncias locais específicas, alternando a dinâmica e número 
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de participantes. Em processos artísticos contemporâneos atre-
lados às tecnologias temos mantido a indagação de quanto os 
dispositivos tecnológicos podem nos oferecer outros modos de 
coleta de dados sobre fenômenos de campo que não sejam expe-
rimentados por processos de validação científica, mas também 
por desenhos ou relatos, e por outros sistemas tecnopoéticos 
(PLAZA, 1993, p. 82). Ainda que os desenhos se mostrem como 
um método bastante eficiente de visualização de percepções 
transensoriais, acreditamos haver outros modelos e modos de 
observação de tais fenômenos a contribuir nas experiências 
aplicadas. Colocamos os resultados das experiências em con-
textos específicos da arte, e a partir de métodos interpretativos 
semióticos buscamos vínculos de semelhança e também oposi-
ções aproximadas. São proposições que nos parecem axiomas, 
por não serem necessariamente voltadas à comprovação, mas 
que servem para dedução dos fenômenos apontados em efeitos 
comportamentais da comunicação humana e não humana.

A instalação proposta apresentada na exposição 
Distâncias oferecia um espaço próprio para convidar o públi-
co a participar de um experimento telepático, com elementos 
como dispositivos de laser conectando as cabeças dos partici-
pantes, além de áudio e vídeoprojeções e objetos indicadores 
das interligações entre os sujeitos, colocamos o plasma em cena 
como protagonista na ação. Conduzimos a experiência por uma 
narrativa oral inicial em direção a estados de atenção percepti-
va. Posteriormente coletamos relatos dos participantes convi-
dados. Os relatos mais comuns indicavam experiências com-
partilhadas em espaços imaginados como abertos, paisagens 
livres, espaços com características diferentes daquele da galeria 
onde estavam; algumas similaridades entre os discursos eram 
reconhecidas pelos próprios participantes como evidências de 
compartilhamento de intersubjetividades, o que demonstra-
va a crença de que durante a condução, de fato, eles haviam 

compartilhado uma experiência intersubjetiva e de acesso a 
fenômenos de campo.

A recorrência de eventos aproximados por semelhança, 
por exemplo, nos relatos sobre uma imagem ou eventos que se 
repetem, são colhidas ao longo da experiência e servem-nos 
como guia durante a pesquisa interpretativa. Tais eventos nos 
levam a ponderar sobre a manifestação dos efeitos de campo 
(SHELDRAKE, 1987). Insistimos na atenção às coincidências, 
pois parecem ocorrer como efeitos de um jogo entre equilíbrio e 
desequilíbrio de forças, coerência e incoerência, nos termos de 
Nóbrega (2009). São sinais percebidos como um possível incons-
ciente estético, coletivo e criativo, ou uma condição “psiborgue”, 
como um organismo estendido psicologicamente, com o aumento 
acentuado da percepção psíquica (ASCOTT, 2002, p. 381).

Em nossa pesquisa prática em performance com dis-
positivos de vídeo e computacionais, e dispositivos da física 
experimental, o plasma aparece como luz, e como fenômeno 
físico eletromagnético quando disparado pela bobina de Tesla. 
O plasma é trazido como alegoria para a concepção poética, 
aparece como campo transmissor, casa e corpo da persona-
gem acionada pelo ritual da performance. Fora das posições 
habituais, nos colocamos aptos a expandir a noção condicio-
nada de entidades individuais. Na trama apresentada durante 
o espetáculo multimídia Plasma ressonante: em busca de 
Cecília Spell, são oferecidos indícios de um acontecimento de 
mensagens transmitidas por comunicação entre o médium e 
a mídia. A narrativa leva a crer que o plasma seja a própria 
alteridade identificada por Cecília S P E L L, o arquétipo de 
Si-mesmo. Pelo exercício da telepatia, essa alteridade em per-
formance tem o dilema de estar inserida no meio semelhante 
a seu estofo, sendo plasma, luz, matéria viva; com escuta total, 
ela acessaria uma profusão de informações enviadas em ima-
gens criptografadas de diversos códigos, por isso precisaria 
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selecionar ruídos, sintonizar, transcodificar e reenviar mensa-
gens entre si. O público envolvido com a narrativa de imagem, 
som e performance é convidado ao ritual, que traz em evidên-
cia o campo eletromagnético experimentado. A poética ofere-
cida intenciona potencializar outros campos de comunicação e 
de percepção e almeja que outras alteridades sejam projetadas 
pelo público.

Figura 6.

Performance Plasma 

ressonante: em 

busca de Cecília 

Spell. Foto: Uli 

Ulrich; Manipulação 

digital: Cila 

MacDowell. Art#17 - 

Museu Nacional de 

Arte de Brasília 

- 2018.

Quando suposições do desconhecido e teorias não com-
provadas pela ciência encontram conjunção com desdobramen-
tos poéticos, abrem-nos a dimensão transtemporal e transespa-
cial do corpo à percepção transensorial. O exercício de atenção 
telepática voltada aos próprios pensamentos e também ao mo-
vimento do pensar num limite nunca atingido, que aponta para 
um modo de existência aberto ao que do Outro é acessível como 
parte integrante do Si-mesmo. Nesse sentido, a telepatia é tam-
bém uma poética, algo que propomos como um acesso amoroso, 
um encontro possível entre subjetividades, em busca da afina-
ção com os fluxos da Natureza; tal encontro telepático depende 
da atenção ao sutil para ser percebido transensorialmente e da 
arte para ser, a seu modo, experimentado e interpretado.

Deixamos aqui o convite para o acesso à pesquisa apre-
sentada em tese intitulada “Médium Mídia Mater: experiências 
na arte entre o material e o sutil”; disponível para ser acessado 
no endereço eletrônico: <http://cilamcd.com>.

http://cilamcd.com/
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O isolamento social da pandemia de covid-19 levantou questões 
sobre mobilidade, confinamento, memória, lembranças, tempo. A 
rotina do dia a dia modificou-se no último ano, passamos a viver 
de lembranças, nos isolamos dos amigos e familiares e o trabalho 
ficou, ainda mais, mediado pelo computador. A tela retangular 
dos celulares, tablets e computadores foi nossa interação com o 
mundo durante meses. Esse ensaio propõe a reflexão sobre esses 
temas, conectando-os sempre à arte, apresentando processos de 
criação e como se deu a conexão e colaboração nesses trabalhos.

MEMÓRIA PESSOAL

Estar confinada, sem poder se mexer, me sentir presa é uma 
das coisas mais complicadas para mim, alguém que tem a vida 
baseada na errância. Nos últimos anos passei por três confina-
mentos diferentes, um a cada ano. E junto com esses confina-
mentos, vieram três trabalhos de vídeo arte refletindo cami-
nhadas – o não confinamento. O primeiro, em 2018, foi quando 
quebrei a perna numa trilha e tive que ficar três meses em casa 
de recuperação. Logo depois, produzi o vídeo “De lama e mar”. 
O segundo, em 2019, foi quando fiquei quase dois meses embar-
cada num navio da Marinha do Brasil, na expedição Antártica. 
Na volta, produzi o vídeo “De musgo e gelo”. O terceiro, em 
2020, foi durante os meses de lockdown em Salvador, durante 
a pandemia de covid. Depois do isolamento, fiquei desesperada 
por longas caminhadas e produzi o “De areia e mar”.

A arte, nesses momentos difíceis, foi responsável por man-
ter a lucidez nos confinamentos. Durante o primeiro, comecei 
com a ideia de pintar quadro a quadro do vídeo, de lentamente 
rever essa caminhada artística. Quando estava isolada pela 
covid, revivi a caminhada na Antártica e no segundo lockdown 
revivi as caminhadas da Praia do Forte a Imbassaí. Foram 

semanas pintando um a um dos quadros do vídeo, um trabalho 
braçal, artesanal, corporal – como as caminhadas. A dor, que 
vem nas longas caminhadas, também, estava presente na cria-
ção dos vídeos pois o trabalho era repetitivo e mecânico – como 
o colocar um pé na frente do outro. No computador, o trabalho 
era abrir um arquivo, pintar, fechar. O braço e ombro cansam, 
doem, como nas caminhadas, os pés e quadril doem.

Nasci com as pernas tortas, ainda bebê, fiquei meses com 
gesso nas pernas (Figura 1). E como crescia rápido, tinha que 
trocar o gesso com frequência1. A infância foi com médicos e 
diferentes botas para tentar corrigir as imperfeições. Então, me 
colocaram no balé, a arte da busca da perfeição. Durante onze 
anos, dancei em busca dela – aprendi compromisso e a lidar 
com a dor. O balé é uma arte no ensinar a conviver com a dor. 
Estudos da neurologia e medicina esportiva (AALTEN, 2005; 
ENCARNACION, M. et al., 2000; TAJET-FOXELL, B.; ROSE, 
F.,1995) mostram que bailarinos possuem uma tolerância acen-
tuada em relação à dor. Percebi isso quando caminhei oito horas 
com a perna quebrada numa trilha do Vale do Pati. Quebrei a 
perna no meio do vale e encontrei forças para sair caminhando 
com o apoio dos bastões de trilha. No percurso, o guia me per-
guntou se era louca ou se tinha muita tolerância a dor. Respondi 
que tinha feito onze anos de balé, que não era louca2.

1 Minha mãe conta que era difícil ter que ir toda semana 

trocar o gesso porque minhas perninhas cresciam. Que a par-

te mais tensa era o momento que cortavam o gesso, por isso, 

guardou até hoje um par como recordação.

2 Aqui coloco dois exemplos de vídeos com depoimentos 

de bailarinas sobre a dor no balé. “London’s Royal Ballet 

I Portrait of a Dancer: Lauren Cuthbertson”, disponível em 

https://youtu.be/nTKs6RwPHGE, e “The Pain and Euphoria of 

Ballet”, disponível em https://youtu.be/oy6bA4VQfCI.

https://youtu.be/nTKs6RwPHGE
https://youtu.be/oy6bA4VQfCI
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O CAMINHAR COMO AÇÃO ARTÍSTICA

Caminhar como ação artística não é nenhuma novidade na con-
temporaneidade. A ação se tornou popular no final do século 
passado com os trabalhos de Richard Long, Marina Abramovic 
e Ulay, dentre outros. Hoje em dia, com a aceleração da vida 
urbana, se caminha cada vez menos, então, a caminhada ganha 
um novo olhar, vagar se torna uma ação política e uma ação 
artística. David Evans (2012), no livro “The Art of Walking: A 
Field Guide”, apresenta diversos artistas que se utilizam da ca-
minhada como poética, errância, performance, desenho, linha, 
protesto, sátira e reflexão.

O caminhar, nos meus projetos, é uma forma de perfor-
mance, de experiência do lugar, experiência pessoal, experi-
ência artística. E, como fala Bondia (2002), para que a experi-
ência aconteça, precisamos estar abertos a que algo nos passe. 
Requer parar para vagar com observação e atenção, sem juízo, 
sem opinião, sem informação. A percepção e nossos sentidos é 
que nos levarão a entender o espaço no qual nos movemos.

As caminhadas que resultaram nos projetos artísticos des-
critos a seguir foram parte de errâncias por lugares familiares 
e longínquos. Como diz Artur Rickett (apud COVERLEY, 2015, 
p. 69), “Alguns homens nascem com uma tendência errante no 
sangue, uma curiosidade insaciável sobre o mundo que está 
além da sua porta”. Essa curiosidade pelos lugares e pessoas 
foi ponto central das errâncias. O desconhecido é atraente e o 
fugir da zona de conforto se torna mandatório. As caminhadas 
são sobre o processo, não sobre o ponto de partida e chegada. 
A distância percorrida não é medida somente em quilômetros, 
mas sim em sensações e percepções.

Figura 1.

Fotos de meus ges-

sos, que cobriam 

as pernas nos 

primeiros meses de 

vida.

O primeiro vídeo dessa série de A Arte de Caminhar foi 
realizado depois de três meses parada em casa sem poder mo-
ver as pernas. Entender meu corpo nessas caminhadas, suas 
dores e formas de movimento, me faz entender o espaço no 
qual transito.

Solnit (2016), em seu livro A história do caminhar, descre-
ve diversas caminhadas de escritores, peregrinos, aventureiros 
e escaladores como forma de conhecer melhor o espaço que nos 
rodeia. A autora, citando Edmund Husserl, fala do

caminhar como a experiência pela qual entendemos nosso corpo 

em relação ao mundo. O corpo, ele dizia, é a maneira como 

experimentamos o que sempre se encontra aqui, e o corpo em 

movimento, experimenta a unidade de todas as suas partes 

como o “aqui” contínuo que segue na direção e através de vários 

“acolás”. (HUSSERL apud SOLNIT, 2016, p. 56)

O poder desse movimento das pernas – que nos torna huma-
nos, bípedes – faz com que entendamos melhor a natureza 
onde estamos inseridos e nos faz entender que somos parte 
dela, não um ente separado (KRENAK, 2019). Nosso corpo se 
funde com o meio ambiente, é influenciado por ele, é moldado 
por ele, é dolente.
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O CRIAR, CULTIVAR E CONECTAR ATRAVÉS 
DE CAMINHADAS

A seguir, apresento três vídeos3 que considero como 
exemplos de meu criar, cultivar e conectar. São minha forma 
subjetiva de criar arte, neste caso, arte audiovisual e processual. 
O criar começa na experiência performática da caminhada e no 
processo lento, repetitivo e prazeroso da criação do vídeo. Aqui, 
minha forma de cultivar é cultivar meu contato com a natureza, 
me sentir parte dela. O conectar é a conexão com comunidades, 
cientistas e animais que encontro no caminho.

Os vídeos fazem parte do projeto A Arte de Caminhar, 
um projeto teórico prático sobre caminhar, sobre sair da vida 
urbana, da cidade, da rotina apressada e entrar na natureza. 
Nossa vida ficou cada vez mais acelerada, os deslocamentos de 
um lado para outro devem ser rápidos. Essa rapidez gerada pelo 
locomover de um ponto a outro de carro/metro/avião/trem não 
trouxe mais tempo para nós, e sim mais tempo para produzir-
mos. Quanto mais rápido nos locomovemos, mais ocupados 
estamos. Caminhar é ter um tempo para si mesmo. O ato de ca-
minhar faz com que desaceleremos um pouco, que observemos 
nosso entorno. Esse projeto tem o foco no caminhar como ação 
artística, caminhar como um ato de arte ou meio para produção 
de arte. No decorrer da história, filósofos e escritores usaram 
da caminhada como forma de criação. A caminhada também 
faz parte da arte contemporânea. Francis Alys, Regina José 
Galindo, Susan Stockwell, Krzysztof Wodiczko, Simon Faithfull 
e Edith Derdyk são alguns dos exemplos de artistas que se utili-
zam do caminhar com ação artística.

3 Esses três vídeos fazem parte de um série de cinco ví-

deos pré-programados, com roteiros predefinidos.

Hamish Fulton, numa entrevista a John K. Grande 
(2004, p.135), diz:

I think walking is sacred. It is sacred because it binds land, 

mind, and body. Humans bind with nature in the activity of 

walking. My enterprise constitutes two separate paths: first the 

walk and second the resulting artworks. Although walks can be 

repeated, the days can never be repeated. Time is like a flowing 

river. One way.4

Nessas caminhadas, o sagrado do ato de caminhar surge no 
momento em que nos desconectamos da rotina da vida contem-
porânea e nos conectamos com o lugar que caminhamos. Nos 
projetos a seguir, todas as caminhadas foram longe da vida 
urbana das grandes cidades, são um escape para a natureza, 
uma forma de se conectar com o meio ambiente, relembrar que 
somos parte dele.

● DE LAMA E MAR

O vídeo “De lama e mar” veio de caminhadas realizadas na Ilha 
de Maré. Como parte do projeto A Arte de Caminhar, em 2018, 
criei a ACCS (Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade) 
e levei os estudantes da UFBA para caminharem na Ilha de 

4 Tradução livre: “Acho que caminhar é sagrado. É sa-

grado porque une terra, mente e corpo. Os humanos se ligam 

à natureza na atividade de caminhar. Meu empreendimento 

constitui dois caminhos distintos: primeiro a caminhada e 

segundo as obras de arte resultantes. Embora as caminhadas 

possam ser repetidas, os dias nunca podem ser repetidos. O 

tempo é como um rio que corre. Mão única”.
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Maré juntamente com estudantes da Escola Municipal Ilha de 
Maré. Foi uma prática conjunta dos dois grupos. Os estudantes 
da UFBA, como avaliação da disciplina, precisavam criar algo 
sobre a caminhada. Surgiram vídeos, séries fotográficas, poesia, 
ensaios, colagens, esculturas…5

A Escola Municipal Ilha de Maré tem características pecu-
liares por ser uma escola quilombola, parte de políticas públi-
cas voltadas para grupos quilombolas. O Decreto 4887/2003 
entende por quilombolas os “remanescentes das comunidades 
dos quilombos será atestada mediante autodefinição da pró-
pria comunidade”.6 E visa a “garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural”. A arquitetura da escola é dife-
renciada, possui um pátio central e as salas são arredondadas 
e individuais, organizadas em formato circular (Figura 2). As 
turmas e disciplinas são construídas de forma a melhor se 
adaptar à qualidade de vida desse grupo que ainda hoje sofre 
com a desigualdade racial e social.

Nessas caminhadas, os estudantes locais, juntamente 
com o grupo da UFBA, decidiram sobre os percursos e formas 
de caminhar. Fizemos uma caminhada cruzando a ilha pelo 
mangue e floresta, e também contornando a costa sul da ilha. 
Como éramos um grupo grande, dividimos as turmas em pe-
quenos grupos para facilitar a caminhada e interação. Caminhei 
com estudantes do ensino fundamental e do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos). No princípio, os estudantes locais não 
viram muito o propósito dessas caminhadas sem rumo, mas 

5 Mais informações no livro A arte de caminhar: Ilha de 

Maré http://caminhar.ihac.ufba.br/index.php/2018/11/28/lan-

camento/ e, também, documentações no site http://caminhar.

ihac.ufba.br/.

6 DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003, artigo §1o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm

toparam o projeto. Logo na primeira caminhada, começaram a 
entender o projeto e se envolveram bastante. Percebi que – ao 
ver nosso interesse por seu território e cultura – ficaram ainda 
mais envolvidos e nos relataram histórias de suas vivências. Foi 
uma experiência incrível. Escutamos sobre as plantações de 
amendoim, sobre os siris que perdem a alma (siri mole), surgiu 
conversa sobre cobras, os arranhões e pés cravados na lama.

Cruzamos diversos lugares, campos e tivemos a sensação 
de uma terra só, não mais fragmentada pela propriedade priva-
da. O mar, a lama, a floresta, o mangue eram nossos. Lembrei 
de Solnit, que fala da caminhada como uma antítese da pro-
priedade. “Se o caminhar costura a terra que a propriedade 
fragmenta, então invadir a terra alheia o faz como manifesto 
político” (SOLNIT, 2016, p. 271). Na Ilha de Maré, o importante 
foi nossa conexão com a comunidade quilombola para enten-
dermos melhor sua ligação com o território e nos fazer sentir 
parte integrante deste também. “We perceive ourselves and our 
environment in interaction as we move along a path. We shape 
the space as we go”7 (O’ROURKE, 2016, p. 43). Nessas caminha-
das a ilha foi sendo criada no nosso imaginário pelas – algumas 
vezes – duras caminhadas na lama e na floresta.

7 Tradução livre: “Percebemos a nós mesmos e ao nosso 

ambiente em interação conforme avançamos ao longo de um 

caminho. Moldamos o espaço à medida que avançamos”.

Figura 2.

Bolsistas do proje-

to e a coordenado-

ra da escola. Foto: 

Karla Brunet.

http://caminhar.ihac.ufba.br/index.php/2018/11/28/lancamento/
http://caminhar.ihac.ufba.br/index.php/2018/11/28/lancamento/
http://caminhar.ihac.ufba.br/
http://caminhar.ihac.ufba.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
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Logo depois destas caminhadas, quebrei a perna numa 
trilha e tive que ficar parada três meses, com a perna imobiliza-
da. Nesse momento, retomei os vídeos das caminhadas e decidi 
criar uma obra sobre essas experiências, reviver lentamente 
esse processo.

vídeo sobre a percepção do local e também sobre o tempo – so-
bre a desaceleração, sobre memória, sobre tomar tempo.

● DE GELO E MUSGO

Nasci na parte fria de um país tropical, mas não tolero o frio. 
Mesmo sem suportar o frio no rosto, nas orelhas, no nariz, nas 
mãos, resolvi encarar um projeto de ir embarcada num navio de 
pesquisa para a Antártica. Aqui, o confinamento não era em casa, 
sem poder mover a perna; o confinamento era num navio da 
Marinha Brasileira. Agora, o desejo de sair caminhando louca-
mente quando parávamos em portos era o mesmo de quando es-
tava confinada com a perna quebrada. Incrível que foi o que mais 
senti falta trancada no navio – longas caminhadas sem destino.

O’ROURKE (2016, p. 67), ao apresentar artistas da ca-
minhada, fala de “endurance art” para citar aqueles que nas 
suas caminhadas precisam lidar com ambientes desconheci-
dos, testar os limites do corpo e da mente. As caminhadas na 
Antártica tiveram essa sensação de endurance (resistência) pelo 
frio, pela neve, pela dificuldade de embarcar e desembarcar do 
navio, pelas condições de confinamento para chegar ao local da 
caminhada, pelos desafios físicos e mentais de estar num lugar 
tão distante.

Tanto nos dias embarcada quanto nas breves passagens 
pela base antártica brasileira, o contato com diversos cientistas 
foi ponto marcante dessa expedição. No navio, os cientistas 
eram dos oceanos – físicos, químicos e biólogos. Com essa 
interação com os oceanógrafos, conheci um pouco mais sobre 
as correntes, a salinidade, a convergência dos mares, os plânc-
tons etc. Na terra, meu contato foi com cientistas que pesqui-
savam musgos, o que me interessou pelo tema. Quando a neve 
estava alta e fofa, podíamos caminhar por qualquer lugar sem 

O vídeo “Of Mud and Sea (De lama e mar)”8 é um resulta-
do introspectivo das caminhadas. O passo a passo é transfor-
mado em uma mistura de sentimentos, palavras, desenhos e 
sons. Cada quadro do vídeo foi exportado, pintado e desenhado 
para criar este vídeo animado. Sentir o lugar como uma esponja 

– absorvendo o meio ambiente – era uma forma de perceber a 
natureza local. Foi uma forma de diminuir a velocidade da vida 
cotidiana em uma cidade grande. O processo de criação de um 
vídeo – rotoscopia – é lento; é também uma forma de desacele-
rar a velocidade do vídeo (30 quadros por segundo). O processo 
de ter tempo para pintar, desenhar e escrever em cada quadro, 
constrói novos pensamentos e revive o tempo lá em uma nova 
perspectiva. De certa forma, “De lama e mar” (Figura 3) é um 

8 O vídeo foi criado inicialmente em inglês, pois foi 

apresentando em um evento internacional chamado Walking 

Practices/Walking Art/Walking Bodies – International 

Encounters/Conference em Prespes, na Grécia. Disponível em: 

http://icowaf.eetf.uowm.gr/.

Figura 3.

Quadro do vídeo 

“De lama e mar”. 

Link: https://vimeo.

com/344940502

http://icowaf.eetf.uowm.gr/
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preocupação, quando a neve derretia, os musgos apareciam no 
nosso caminho e éramos indicados a caminhar sempre evitando 
pisar nas plantas.

na Antártica. Trata-se de pisar e sentir esse lugar distante, esse 
lugar utópico, esse lugar dos sonhos... As caminhadas abordam 
a preservação ambiental – o gelo, o musgo, os pinguins – e um 
desejo por solidão.

● DE AREIA E LUA

Os meses de isolamento social, trancada em casa em Salvador, 
aumentaram minha vontade de longas caminhadas na na-
tureza. A necessidade de ver um horizonte longínquo e fugir 
das construções da cidade cresciam a cada dia. Então, resolvi 
refazer uma caminhada de um pouco mais de dez quilômetros 
que realizei diversas vezes, na areia de Imbassaí até a Praia do 
Forte ou vice-versa. Essas caminhadas foram sempre baseadas 
nas marés e ocorreram em luas cheias ou novas, quando a maré 
baixa acontece no final da manhã.

Ao refazer a caminhada e filmagens, relembrei diversos 
desses percursos que realizei sozinha. Logo na chegada na Bahia 
me impressionou poder caminhar por mais de uma hora numa 
praia sem passar por ninguém. A vastidão do mar, da areia e dos 
coqueiros que não acabavam mais despertou em mim a sensação 
e a certeza de que sou parte desse cenário, criando um desejo 
de interação mais profunda com o lugar. Desta vez, em 2021, fui 
acompanhada, mas em silêncio10, uma nova forma de encarar 
o percurso, também introspectivo, mas com trocas afetivas do 
lugar e lembranças das outras caminhadas.

10 Depois da caminhada na Antártica, onde jamais pude 

caminhar sozinha, meu maior desejo era caminhar sem vozes, 

sem muitas conversas, no silêncio. Mas como tinha ficado 

meses trancada em casa, sozinha, quis fazer a caminhada 

acompanhada, quebrar a solidão do isolamento social.

De volta à casa, em 2020, durante meu confinamento 
da pandemia de covid-19, comecei a editar o vídeo, reviver a 
experiência. Pintar quadro a quadro do vídeo e refletir sobre a 
experiência vivida, sobre as trocas com os cientistas, sobre esse 
lugar utópico. Li que na Inglaterra conseguiram trazer à vida, 
em laboratório, um musgo que tinha sido congelado durante 
1500 anos9. Esse fato mágico me fez pensar na história dessa 
planta tantos séculos congelada, na resiliência, na capacidade 
da natureza de (re)viver.

“De gelo e musgo” (Figura 4) é a narrativa audiovisual de 
uma caminhada no único lugar da terra que nenhum país pode 
explorar economicamente, nenhum governo pode proclamar 
ser o proprietário da terra. E a terra só pode ser usada para 
fins pacíficos, para pesquisa científica e cooperação científica 
internacional. Além disso, tem como objetivo a preservação 
e conservação dos recursos vivos. “De gelo e musgo” é um 
pequeno vídeo rotoscópico de uma narrativa de caminhadas 

9 URL da notícia: https://www.livescience.com/44134-old-

-frozen-antarctic-moss-regrows.html.

Figura 4.

Quadro do vídeo 

“De gelo e musgo”. 

Link: https://vimeo.

com/422140045

https://www.livescience.com/44134-old-frozen-antarctic-moss-regrows.html
https://www.livescience.com/44134-old-frozen-antarctic-moss-regrows.html
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Lembrei das vezes em que percorri esse percurso de noite, 
com os pesquisadores do Projeto Tamar, para marcar os locais 
que as tartarugas colocam os ovos. Passamos uma noite – de 
carro – percorrendo as praias. Um trabalho cansativo e impor-
tante. De dia, vemos durante todo o trajeto as estacas colocadas 
pelo Tamar indicando o ponto de desova, a areia é lotada delas. 
As tartarugas voltam ao mar com o apoio do projeto.

Relembrei, também, das bolhas nos pés de pisar por um 
longo período na areia quente, das dores no quadril de ca-
minhar na areia fofa e inclinada, da alegria da chegada e do 
descanso relaxante do banho de mar cálido.

Nestas escapadas, sempre me informo sobre a fase da lua 
para decidir o cronograma. É importante ser lua cheia ou nova 
tanto para a caminhada quanto para o mergulho no mar com 
os peixes. Um caminhar na água diferente, não como na obra 
Going Nowhere 2, de Simon Faithfull11, onde o artista caminha 
submerso na água. Aqui, uso o mergulho em apneia como uma 
forma de caminhar na água. É o movimento do corpo que faz 
meu deslocar no espaço aquático. Nesse espaço submerso que 
me desconecta totalmente do mundo urbano. Observo os peixes, 
moreias, polvos, lagostas, tudo lentamente e com movimentos 
leves, fluindo, deixando-me levar pela água.

Desde que vim morar na Bahia, as fases da lua se torna-
ram parte da minha vida. Baseio os mergulhos, a natação, a 
caminhada na areia e os treinos de remo nas fases da lua. Não 
saio de casa sem saber que lua é e quando será maré baixa ou 
alta12. Antes da vida “baiana”, a lua não tinha um papel tão 
importante para mim. As luas cheias sempre tiveram aquele 
poder hipnotizador, mas era uma surpresa o dia que iria chegar. 

11 Obra no site do artista: https://www.simonfaithfull.org/

works/going-nowhere2/.

12 Tenho a tabela da maré impressa na porta do escritório.

Agora, me sinto íntima dela, acompanho diariamente seus mo-
vimentos e fases.

Em “De areia e lua”, linhas imaginárias que conectam es-
ses dois lugares criam o traçado da caminhada, marcadas pelos 
pontos do GPS. Não linhas desenhadas fisicamente nos lugares, 
como nas obras The Gree Line, de Francis Alys13 e A line in the 
Himalayas, de Richard Long14. Aqui o desenho GPS se dá no 
vídeo, no momento de pintar os quadros desses passos.

“De areia e lua” (Figura 5) é a narrativa audiovisual de 
uma caminhada conectando pontos, criando linhas e conexões 
pessoais. A lua, ponto central dessa caminhada, está presente 
nas marés, nas piscinas naturais, nos mergulhos. A areia, local 
da incubação dos ovos das tartarugas por uns 60 dias e sentida 
nos pés descalços, nas bolhas, na sapatilha, é o terreno dessa 
caminhada. Algumas vezes fofa, outra dura, ela se estende 
como um tapete ligando os pontos, com milhares de grãos. A 
chegada não é importante, aqui interessa o processo, a conexão 
com esse lugar vasto e solitário. Impossível não sentir-se parte 
da natureza nessa areia, mar, maré, e luar.

RECOPILANDO...

Depois do confinamento da perna quebrada, surgiu o “De lama 
e mar”, depois do confinamento no navio da Marinha, surgiu 
o “De gelo e musgo”, e depois de um ano de confinamento da 
pandemia, surgiu “De areia e lua”. Ao mesmo tempo, “De lama 
e mar” é baseado na conexão com a comunidade quilombola, 

13 Obra no site do artista: http://francisalys.com/

the-green-line/.

14 Obra no site do artista: http://www.richardlong.org/

Sculptures/2011sculpupgrades/himalaya.html.

https://www.simonfaithfull.org/works/going-nowhere2/
https://www.simonfaithfull.org/works/going-nowhere2/
http://francisalys.com/the-green-line/
http://francisalys.com/the-green-line/
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculpupgrades/himalaya.html
http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculpupgrades/himalaya.html
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Figura 5.

Quadro do vídeo 

“De areia e lua”. 

Link: https://vimeo.

com/543782114
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“De gelo e musgo” é baseado na conexão com cientistas, “De 
areia e lua” é baseado na conexão com o subjetivo.

Para finalizar, agora, num segundo ano de pandemia e 
num segundo lockdown, vem novamente a reflexão se vamos 
sair mudados dessa fase. Krenak (2020, p.91) diz que “Tomara 
que não voltemos à normalidade, pois, se voltarmos, é porque 
não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo in-
teiro”. Na minha visão – um tanto otimista da realidade – sinto 
que as pessoas estão mais necessitadas de atividades ao ar livre. 
Aumentou drasticamente o número de ciclistas nas ciclovias – 
mesmo que sejam apenas ciclistas de final de semana, já é um 
começo. A orla da cidade está lotada de caminhantes e corredo-
res, as praias lotadas de remadores e de nadadores. Talvez, essa 
proibição de sair e o perigo de lugares fechados tenha aberto os 
olhos dos indivíduos para o espaço ao ar livre. O antigo medo 
e insegurança de caminhar pela cidade pode se transformar 
numa segurança de estar respirando ar puro. Vejo um pequeno 
começo de mudança depois desse confinamento da pandemia. 
O caminhar é um instrumento para formar cidadãos, desmas-
carar o medo e “capaz de produzir espaço público e agir comum” 
(CARERI, 2016, p. 171)

O projeto A Arte de Caminhar e a série de narrativas 
audiovisuais decorrentes do mesmo são formas de incentivar 
essa forma ancestral de interagir com o espaço, usando o cor-
po e o movimento como instrumento de percepção do nosso 
meio ambiente.
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Figura 1.

Cantos para a vida, 

2020. Foto: Nana 

Orlandi.

A MODERNA SEPARAÇÃO ENTRE ARTE 
E TECNOLOGIA

O pensamento moderno separa arte e tecnologia ao atri-
buir a cada uma um conjunto de características essenciais, esta-
belecendo hierarquias e modelos de representação baseados em 
uma compreensão de mundo que se quer universal. Segundo 
essa compreensão, a arte é tomada como o lugar das sensibili-
dades e das subjetividades, enquanto a tecnologia, como tecno-
ciência, o campo das objetividades operacionais. Neste ensaio, 
para além de um exercício de polaridade reversível entre uma e 
outra, propomos um salto ontológico na complexidade espiralar 
que as entrelaça, variando compreensões sobre suas destina-
ções a partir de cosmopercepções não modernas.

A noção de tecnologia como aquilo que é da ordem do 
maquinário, da automação da produção e do pensamento da 
eficiência é uma compreensão que se consolida no contexto 
da revolução industrial e do imperialismo colonial no século 
XIX. As grandes expedições artísticas e científicas ocorridas 
no período explicitam modos como artes e ciências se combi-
nam, dentro de um mesmo quadro conceitual, nas funções de 
representação e instrumentalização do mundo natural. Ambas 
estão pautadas por um modelo espaçotemporal que projeta um 
futuro de poderio sobre a natureza, entendida como etapa edê-
nica a ser superada. Neste sentido contribuem, cada qual com 
suas ferramentas, com a produção de um imaginário do mundo 
selvagem a ser continuamente civilizado pelo projeto moderno. 
A reprodução de imagens de paisagens e povos considerados 
exóticos se populariza neste contexto, onde a emergente técnica 
(ou arte?) da fotografia assume papel central na construção da 
ideia/imagem do outro selvagem, tornado objeto de um sujei-
to observador (consumidor). As teorias científicas e artísticas 
trançadas neste tecido moderno de separação entre mundo 
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civilizado e mundo selvagem embasam a categoria do primitivo. 
Tanto para justificar um conjunto de tecnologias extrativistas 
nos territórios coloniais, onde a necropolítica (como descrita 
por Mbembe), escraviza e extermina sub-humanidades (como 
definidas por Krenak) até os dias de hoje; quanto para criar 
hierarquias no seio do sistema de arte, com a separação entre 
as grandes categorias das belas artes e as subcategorias dos 
artefatos ou artesanatos em distintas coleções museológicas – 
sendo a própria instituição do museu também um produto dos 
binômios coloniais e suas etnografias.

Conhecemos bem a série de violências de toda ordem 
cometidas sob este sistema que separa razão e sensibilidade, e 
tanto transforma a arte em mercadoria quanto a tecnologia em 
ferramenta de morte e destruição. No entanto, uma série de 
lutas contra-hegemônicas e descoloniais ocorridas nas últi-
mas décadas vêm provocando faíscas no circuito que integra 
uma à outra e à lógica de exploração e expropriação capitalista. 
Estas lutas acontecem dentro e fora das esferas acadêmicas e 
institucionais, e é no seu cruzo com os movimentos sociais, as 
organizações não governamentais e os ativismos que se poten-
cializam. Foi assim que no campo das artes e das mídias no 
Brasil assistimos nos últimos anos ao crescimento de projetos 
curatoriais de exposições, publicações e plataformas pautados 
por políticas de reparação histórica onde se questionam o pró-
prio estatuto da arte, do audiovisual e dos circuitos de exibição, 
pensando a partir de sistemas e subjetividades multirreferen-
ciais e multiculturais, colocados como sujeitos dos processos e 
não objetos de uma representação. Do mesmo modo, a reivindi-
cação, por parte de povos originários, da devolução de objetos 
de culto mantidos em museus nacionais e internacionais como 
objetos expositivos (caso da machadinha Krahô ou do Manto 
Tupinambá, dentre tantos outros), coloca em discussão não 
apenas uma questão patrimonial, mas o fundamento de peças 

que foram feitas para serem ritualizadas, para estar em movi-
mento, e que perdem sua força quando descontextualizadas no 
museu. Para completar esse giro epistêmico, é preciso que as 
disputas que se dão no campo das artes e das humanidades se 
expandam também através do campo das ciências, ou, melhor 
dizendo, que os estatutos das artes, ciências e tecnologias sejam 
questionados em suas lógicas essenciais, de modo que possa-
mos experimentar modos de (con)viver mais diversos e plurais, 
contra os genocídios, epistemicídios e ecocídios produzidos pela 
modernidade colonial.

Desse modo, esse ensaio traça linhas para uma investiga-
ção crítica da tecnologia, buscando leituras, processos e prá-
ticas que possam materializar caminhos artísticos. Ou talvez 
pudéssemos falar em uma perspectiva crítica das artes que nos 
levaria a outros caminhos tecnológicos?

VARIANTOLOGIA E COSMOTÉCNICA

A fim de aprofundar a investigação sobre as relações de 
tempo profundo entre artes, ciências e tecnologias, o teórico 
de mídias alemão Siegfried Zielinski propõe o amplo conceito 
de variantologia, sobre o qual vem trabalhando há quase duas 
décadas. Este conceito é desenvolvido a partir do campo da 
arqueologia de mídias, e opera segundo um princípio de tem-
poralidade (ana)crônica, não orientada por uma cosmovisão de 
progresso unidimensional. Recuperando linhas de fuga margi-
nais, esquecidas e desviantes que poderiam conduzir a futuros 
tecnológicos diversos daqueles que se tornaram o nosso presen-
te, a variantologia, conforme convocada por Zielinski, também 
se guia por uma investigação intercultural, ao se debruçar 
sobre conceitos heterogêneos de mídia existentes em diferentes 
culturas do conhecimento.
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Envolvendo uma rede internacional de acadêmicos e artis-
tas em um projeto de pesquisa que articula múltiplas temporali-
dades e territorialidades, a variantologia estuda as condições de 
possibilidade para a emergência de diversos pensamentos sobre 
a técnica, considerando a complexidade das culturas/territó-
rios implicados. Após organizar a publicação de dois volumes 
dedicados à cultura árabe-islâmica e chinesa, Zielinski lançou 
no encontro do ISEA de 2010 a proposta de uma variantologia 
latina, que partisse na direção oposta ao movimento coloniza-
dor que buscou submeter, através das congregações de jesuítas, 
o novo mundo à fé cristã.

...diferentes países e regiões da América do Sul desenvolveram 

suas próprias culturas de conhecimento e tecnologia, bem como 

suas próprias formas de expressões linguísticas, sua própria 

música, máquinas e imagens técnicas muito antes e paralela-

mente à colonização. A arqueologia da mídia sul-americana po-

deria esculpir esses desenvolvimentos a partir dos desenvolvi-

mentos de tempos profundos da história e fazê-los se desdobrar 

em um novo contexto. (ZIELINSKI, 2010, p. 296, em tradução 

livre nossa)

É interessante notar que a convocação de Zielinski traz uma 
armadilha já de saída, na medida em que pergunta por máqui-
nas e imagens técnicas, diante de culturas que têm na oralidade 
e na corporalidade o eixo central de seus processos de mediação, 
indissociáveis das práticas espirituais de cura e integração ao 
cosmos. Para aceitar esse convite seria preciso indigenizar esses 
vocabulários e amansar essas tecnologias, como nos ensina Célia 
Xakriabá (2020), trazendo-as para o campo das experiências li-
minares e dos processos de criação vividos pelos não modernos.

A fim de abrir esse caminho, trazemos o conceito de 
máquina de visão, elaborado por Amilton Mattos a partir do 

Movimento dos Artistas Huni Kuin (MAHKU) e suas “práticas 
de conhecimento e corporalidade, tais como nixi pae (ayahuas-
ca), cantos, danças, kene (grafismo), sonhos, entre outras” 
(MATTOS, 2018, p. 50):

Máquinas de visão são dispositivos criados ou utilizados para 

alterar a percepção. A ideia de visual aqui é a mesma de visioná-

rio, visão ou miração. Portanto, não se reduz ao sentido da visão 

isolado dos demais. Plantas psicoativas, sonhos, jejuns, cantos e 

danças, excessos de todo tipo, mitos, grafismos, pinturas corpo-

rais entre outras práticas podem incidir sobre a percepção, mo-

dificando-a, como é próprio aos povos amazônicos. (MATTOS, 

2018, p. 51)

É importante ressaltar o aspecto de não se isolar o sentido da 
visão dos demais, pensando a percepção de modo integrado, 
uma vez que as mirações são ativadas pela ingestão do cipó e 
pelos cantos, sendo ainda guiadas por desenhos. Trata-se de um 
sistema altamente complexo, que Mattos definirá como maquí-
nico, em uma sofisticada leitura de Deleuze e Virilio, indigeni-
zando o pensamento da técnica a fim de expressar um modo 
radicalmente distinto de “tornar visível”. É por considerar que 
esta “estética da percepção serve imediatamente a uma tecno-
logia social” que Mattos acredita que o Professor Ibã, mestre 
dos cantos na tradição do povo huni kuin, afirma que “defende 
tecnologia”. Nesta concepção, o cerne da questão da técnica é 
a possibilidade de integrar uma rede complexa de agentes, que 
atuam diretamente no sistema perceptivo, integrando consciên-
cias humanas e não humanas em um plano material e imate-
rial. Ou seja, a ênfase não se dá nos aparatos tecnológicos em 
si, mas nos processos de subjetivação intrínsecos aos acopla-
mentos maquínicos, entendidos nesta dimensão ampliada. É 
assim que a proposição de Mattos, em termos de análise dos 
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agenciamentos entre técnicas ancestrais e sistema perceptivo, 
indigeniza teorias da imagem já consagradas, como a análise 
das técnicas do observador por Jonathan Crary (2012) ou o con-
ceito de tecnestesia de Edmond Couchot (2003), que se dedica-
ram também, cada qual a seu modo, a analisar como as tecnolo-
gias conformam o modo como percebemos nossas experiências 
no mundo.

Segundo a antropóloga Els Lagrou (2015), para conhe-
cer o sistema de pensamento dos povos originários é preciso 
conhecer sua poesia e seus cantos, uma vez que trata-se de 
um “regime específico de produção estética do conhecimento”, 
onde as artes estão indissociavelmente conectadas aos ofícios. 
Nessa perspectiva as relações artísticas escapam de um âmbito 
meramente contemplativo ou decorativo. Bem como as relações 
técnicas escapam a um caráter instrumentalista, que reduziria 
a questão da técnica à causa da eficiência e da exploração da na-
tureza, entendida como recurso. Trata-se de uma poética, onde 
as formas de conexão começam no próprio corpo, e a natureza 
é como um corpo estendido, e não um “outro”.

A centralidade que o sentido da visão ocupa na tradição 
moderna é um ponto que merece especial atenção para com-
preensão dos processos de criação desse “outro”, uma vez que 
é a pedra angular que estabelece a distância entre uma interio-
ridade e uma exterioridade, separando o sujeito do mundo, ou 
o humano da natureza, tornada objeto. Se quisermos efetiva-
mente saltar para fora da teoria ou cosmovisão expressa nesse 
paradigma ótico e nos pensamentos de arte e técnica que daí 
advêm, precisamos indagar pela diversidade de sentidos, como 
nos sugere a pensadora nigeriana Oyeronke Oyewumi.

O termo ‘visão de mundo’ que se usa no ocidente para sintetizar 

a lógica cultural de uma sociedade, expressa adequadamente a 

prerrogativa ocidental da dimensão visual. Mas, teríamos um 

resultado eurocêntrico se utilizássemos essa expressão para nos 

referirmos a culturas que provavelmente dão prioridade para 

outros sentidos. A qualificação ‘sentido de mundo’ é uma alter-

nativa de maior abertura para descobrir a concepção do mundo 

de diferentes grupos culturais. (OYEWUMI, 2017, p. 39, apud 

NOGUERA, 2009, p. 165)

Uma variantologia latina enquanto abertura a pluriversos 
sentidos de mundo – cosmoaudições, cosmopaladares, ou cos-
mo-olfatos, (BÂ apud NOGUERA, 2009, p. 166) – se mostra 
desafiadora e nos confronta com as limitações dos modelos de 
cosmovisão ocidentais com os quais operamos. É assim que 
para avançar no terreno específico de uma variantologia bra-
siliana, além de desencapar os fios das diversas variantologias 
indígenas, seria preciso desenrolar ainda a riqueza dos fios das 
culturas africanas nas Américas, abrindo espaço para um viés 
afrodiaspórico na encruzilhada entre arte e tecnologia.

A noção de encruzilhada utilizada como operador conceitual ofe-

rece-nos a possibilidade de interpretação dos trânsitos sistêmicos 

e epistêmicos que emergem dos processos inter e transculturais, 

nos quais se confrontam e entrecruzam, nem sempre amistosa-

mente, práticas e saberes diversos. (MARTINS, 2003, p. 69)

Se o Tiefenzeit operado por Zielinski tem sua fonte de inspi-
ração na paleontologia e na arqueologia, o tempo espiralar 
convocado por Leda Maria Martins em sua pesquisa sobre 
performance e cenas rituais a partir das culturas nagô/iorubá 
e banto, encontra seus alicerces nas categorias da memória e 
da ancestralidade. Nelas, assim como observamos nas culturas 
ameríndias, “a primazia do movimento ancestral, fonte de ins-
piração, matiza as curvas de uma temporalidade espiralada, na 
qual os eventos, desvestidos de uma cronologia linear, estão em 
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processo de perene transformação” (MARTINS, 2003, p. 75). É 
assim que se faz resistência, não apenas nos objetos e no pen-
samento, mas sobretudo nos corpos e nos gestos, aos processos 
de apagamento aos quais as culturas afrodiaspóricas têm sido 
sistematicamente submetidas. “O que no corpo se repete, não se 
repete apenas como hábito, mas como técnica e procedimento 
de inscrição, recriação, transmissão e memória do conhecimen-
to, seja este estético, filosófico, metafísico, científico, tecnológi-
co, etc.” (MARTINS, 2003, p. 66).

Esta concepção africana de mundo, onde as múltiplas 
dimensões do conhecimento encontram-se interconectadas, 
nos oferece a possibilidade de pensarmos as técnicas e os afetos 
de modo implicado. A sacerdotisa Sueide Kintê, em partici-
pação em debate sobre tecnologia e interseccionalidade no VI 
Simpósio Internacional da Rede Lavits em Salvador, em 20191, 
utilizou as figuras dos orixás africanos para falar sobre os 
desequilíbrios causados por um pensamento técnico desasso-
ciado dos cuidados afetivos. Tomou as figuras emblemáticas dos 
orixás Ogum, popularmente identificado como orixá das tec-
nologias, senhor da metalurgia, das ferramentas e do engenho 
humano, e Oxum, orixá da beleza, do amor e senhora das águas. 
Kintê nos ensina que se Ogum é o ferro, a arma e a guerra; 
Oxum é bronze, é também domínio da técnica e do metal, mas 
sobretudo Oxum é amor, ou seja, se não houver amor para tem-
perar e apaziguar a força de guerra, se não houver água para 
tornar maleável a aspereza do metal, temos apenas destruição.

Em um mundo em flagrante desequilíbrio socioambiental, 
onde as sensibilidades parecem anestesiadas pelo tecnicismo 
extrativista que causa o esgotamento dos solos, a contaminação 

1 VI Simpósio LAVITS 2019. MESA 1: Tecnologia, cuidado 

e interseccionalidade - Disponível em: https://www.youtube.

com/watch?v=rVOHS9mFqFs. Acesso em 21.05.2021.

das águas e a exploração dos corpos racializados, generifica-
dos e despossuídos, a produção de modos de sensibilidade e 
experiência potentes, afirmadores da vida e contra as políticas 
de morte se tornam fundamentais, assim como concepções de 
técnica e arte, definidas a partir de outros sentidos de mundo e 
relação com a natureza, os corpos e os territórios.

É neste caminho que o filósofo chinês Yuk Hui (2017) apre-
senta o conceito de cosmotécnica, com o intuito de traduzir a 
possibilidade de diferentes concepções sobre a técnica baseadas 
em cosmopercepções diversas. A cosmotécnica se torna assim 
uma cosmopolítica, na medida em que aponta para a plurali-
dade de modos de ser e habitar no mundo, sem a necessidade 
de nivelar todas as culturas a partir de um universal tecno-
lógico. No desenvolvimento do conceito de tecnodiversidade, 
Hui chama a atenção para o quão determinante é a questão da 
localidade para uma filosofia da técnica, convocando a necessi-
dade de pensarmos a tecnologia de modo situado. Nesse sentido 
encontra o pensamento de Milton Santos em sua crítica à globa-
lização e ao “meio técnico-científico-informacional, que tende a 
se superpor, em todos os lugares, ainda que diferentemente, ao 
chamado meio geográfico” (SANTOS, 1994, p. 70). Os proces-
sos tecnológicos são assim compreendidos como processos de 
territorialização e desterritorialização, não há como pensar em 
processo universal e muito menos neutro.

Os espaços assim requalificados atendem sobretudo aos interes-

ses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da políti-

ca e são incorporados plenamente às novas correntes mundiais. 

O meio técnico-científico-informacional é a cara geográfica da 

globalização. A diferença, ante as formas anteriores do meio 

geográfico, vem da lógica global que acaba por se impor a todos 

os territórios e a cada território como um todo. (Ibid, p. 191)

https://www.youtube.com/watch?v=rVOHS9mFqFs
https://www.youtube.com/watch?v=rVOHS9mFqFs


Paola Barreto Paola BarretoHiperorgânicos vol.3 Hiperorgânicos vol.3 131130

A perspectiva tecnodiversa se apresenta, pois, como radicaliza-
ção de aspectos da variantologia, uma vez que, situada criti-
camente fora dos centros hegemônicos, trata não somente de 
colecionar, à moda dos gabinetes de curiosidades ou câmaras de 
maravilhas, mas de buscar, a partir de sistemas de pensamen-
to e conhecimento subalternizados, a pluralidade epistêmica e 
seus efeitos políticos e sociais. A interculturalidade se coloca 
então não apenas como uma metodologia, mas como uma ética 
e uma prática de resistência contra-hegemônica, que pensa uma 
história das artes, mídias e técnicas fora do rolo compressor do 
progresso civilizatório, onde o termo “tecnologia” serve tantas 
vezes como eufemismo para a máquina de exploração capitalista.

ARTIMANHAS E ARMADILHAS

Se por um lado as luzes da razão produzem um tipo de 
relação com a técnica, identificando-a com as noções militares 
de comando e controle, sua identificação das artes com o que é 
da ordem do belo, do sensível e do sublime cria um espaço am-
bíguo onde será possível estabelecer o diálogo com o irracional, 
o inconsciente, o oculto. Essa possibilidade, radicalizada pela 
arte moderna, sobretudo a partir de seus contatos/contágios 
com os “artefatos” produzidos por sociedades não modernas, 
recoloca na sala de jantar o bode que tanto fantasmagoriza 
a carga simbólica e poética dos objetos técnicos ocidentais, 
quanto as violências epistêmicas produzidas pelo sistema euro-
centrado das belas artes. Quando Eduardo Viveiros de Castro 
afirma que “o chocalho do xamã é um acelerador de partículas” 
ou quando Gilbert Simondon conclama que “nos faltam poetas 
técnicos”, estão ambos a chamar por uma tecnoestética cuja 
ambiguidade não precisa ser resolvida, mas que, sugerimos 
aqui, pode ser explorada por uma perspectiva exusíaca.

Os nagôs eliminam o conflito. Não resolvem dialeticamente, 

como faz a lógica hegeliana que corresponde à tese, a contradi-

ção e a síntese. Em nagô, você tem tese, contradição e não tem 

uma síntese. A contradição fica planando na aproximação e 

repulsão, vai sendo jogada sem conflito. Portanto, eu acredito na 

movimentação. Acredito no movimento, e esse movimento no 

terreiro está associado ao orixá Exu. (SODRÉ, 2019, p. 880)

Exu é aquele que “faz o acerto virar erro e o erro virar acerto”, 
e que “matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje”, 
como nos ensinam os orikis da mitologia yorubana. As artima-
nhas de Exu, quando prega suas peças e “faz arte”, nos aju-
dam tanto a pensar nas temporalidades espiralares quanto na 
proposição da arte como armadilha, colocada por Alfred Gell 
(2001) e retomada por Jaider Esbell (2020), a partir de sua cos-
mopercepção macuxi, como “armadilha para armadilhas”.

Como a tecnologia, a arte é um sistema complexo que re-
posiciona a percepção, e através da experiência estética altera 
a forma como percebemos o mundo. A questão da arte, assim 
como a da tecnologia, é sobre criar modos de sentir, e pode-
mos pensar ambas como aparatos flusserianos ou dispositivos 
foucaultianos. No sentido maquínico proposto por Mattos 
para descrever o MAHKU, “A arte ‘torna visível’ não por um 
problema de imaginação/representação, mas ao incidir sobre 
os sentidos, ao afetar o esquema da visão” (MATTOS; 2018, 
p. 52). Este aspecto particular utilizado por Mattos para o 
desenvolvimento de seu conceito de máquina, ou maquinação, 
nos aproxima da noção de armadilhas no sentido que se lhe 
atribui Gell, ao pensar a arte como “um sistema que enreda 
redes de sentidos”.

A arte pode se tornar assim uma via para fissurar as 
ambiguidades e camadas de desaparecimento produzidas pelas 
sínteses modernas, uma vez que o projeto de hipervisibilização 
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das tecnologias coloniais obscurece, em sua violência epistê-
mica unidimensionalizante, cosmotécnicas plurais. É assim 
que Jaider Esbell afirma “pensar as artes que faço como parte 
de um sistema político e estratégico amplo” (ESBELL, 2020 
online). O debate sobre a arte contemporânea, como vem sendo 
trazido também por artistas ativistas como Daiara Tukano e 
Denilson Baniwa, entre tantos outros, coloca ainda o problema 
dessa categoria temporal do “contemporâneo”, uma vez que as 
artes indígenas são a um só tempo contemporâneas e ances-
trais, memoriais e imemoriais, em um mesmo movimento.

Por essa possibilidade de infiltração, através do sistema de 
arte, nos modelos de conhecimento hegemônicos, explicitando 
a hierarquização dos saberes e a subalternização de suas cos-
mopercepções de mundo, corpos racializados e generificados 
estão tematizando a arte como espaço privilegiado para suas 
lutas. Neste ponto, a arte como campo de disputas imaginativas 
sobre os sentidos de mundo torna-se também uma cosmopolí-
tica. Curadoras como Naine Terena ou Diane Lima vêm expres-
sando continuamente em suas práticas curatoriais e discursivas 
a dimensão de cura regenerativa implicada no trabalho de curar 
exposições de arte, enfatizando a necessidade de revisarmos as 
coleções de nossos museus, seja na pergunta pela origem dos 
artistas colecionados ou pela forma de agrupá-los, consideran-
do epistemologias não logocêntricas de povos continuamente 
pilhados e invisibilizados.

Quando a Arte, com A maiúsculo, torna-se eufemismo 
para fetichizar mercadorias em um mercado altamente especu-
lativo, envolvendo escândalos de lavagem de dinheiro ligados 
à indústria da mineração, dos Guggenheim em Chiquicamata, 
no Chile, ao Inhotim em Brumadinho, em Minas Gerais, 
amansar o museu configura um gesto de transformação que é 
mais ritualístico do que místico, “chegando a uma pajelagem”, 
como define Esbell. Uma pajelagem é precisamente o que se 

experimenta na performance Morî’ erenkato eseru – cantos 
para a vida, que ele e Daiara Tukano realizam em uma das 
ativações da exposição Véxoa: nós sabemos, curada por Naine 
Terena na Pinacoteca de São Paulo em 2020. Daiara veste uma 
reprodução do Manto Tupinambá e, acompanhada de Jaider, 
entoa cantos e balança o maracá através da coleção do museu. 
O quanto as proposições simbólicas da complexa rede de signos 
instaurada por estas imagens podem provocar turbulências 
estruturais no museu, tornado museu terreiro, museu aldeia, 
onde se reflorestam pensamentos?

FICÇÕES ARTÍSTICO-CIENTÍFICAS

Pensada como (contra)tecnologia, a arte se torna também 
parte de um sistema político e estratégico que pode produzir 
vias de ressingularização insurgentes. É o que estamos assis-
tindo com as redes de mídia livres ou a etnomídia, os cinemas 
indígenas, cinemas pretos, cinemas de mulheres. A tomada dos 
meios de produção por sujeitos historicamente invisibilizados 
significa a possibilidade de talhar nossos próprios meios de 
narrar nossas próprias histórias, trazendo outros vieses para 
aparatos, processos e dispositivos tecnológicos, considerados 
desde sempre em sua dimensão estética e poética.

É por isso que o artista Negalê Jones2 nos fala da impor-
tância de apoiar programadores e desenvolvedores pretos. Sua 
preocupação com a representatividade não se restringe à neces-
sidade de garantir a presença de sujeitos socialmente excluídos 
de um mercado de trabalho que precisa se tornar mais justo e 
plural, mas se funda, sobretudo, na ideia de que, para fomentar 

2 Negalê Jones é artista e pesquisador, radicado no Rio 

de Janeiro.
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a tecnodiversidade, precisamos de uma pluriversidade de sujei-
tos desenvolvendo tecnologias.

quilombolas, tecnologias crioulas, desobediências tecnológicas, 
gambiologias, entre outras contribuições insurgentes, posto que 
não se trata de negar tecnologia, mas de amansá-la, desenca-
pando seus fios e produzindo faíscas de onde emergem novas 
velhas histórias que podem adiar o fim do mundo.

Figura 2.

Amplificadores et-

nobotânicos, 2019. 

Foto: Negalê Jones.

“Por duas vezes, ouvi mais ou menos a seguinte frase, uma 
vez de um pajé Xavante e outra de um pajé Kaiapó: ‘Nós é que 
inventamos toda essa tecnologia que vocês têm, só que não nos 
interessamos em desenvolvê-la’” (SANTOS, 2005, p. 170). Esta 
anedota ilustra de modo exemplar como os meios tecnológicos, 
assim como a arte, não são “descobertos”, mas imaginados, e 
suas implantações dependem antes de vontade política do 
que da incapacidade ou capacidade de desenvolvê-los. Que a 
indústria de guerra seja uma das principais responsáveis pelo 
aperfeiçoamento das tecnologias de visão, da mira do fuzil às 
câmeras infravermelhas, expõe a base de interesses de controle 
e comando contra a qual se levanta a noção de cosmotécnica.

Felizmente testemunhamos cada vez mais o crescimento 
da participação de novos atores na disputa por imaginários 
tecnológicos, oferecendo novos sentidos e hibridizações que 
questionam discursos estabelecidos. De sorte que podemos in-
cluir nessa variantologia porvir muitos exemplos de tecnologias 
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