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Resumo

Este artigo apresenta o Grupo Infoestética, um grupo formado em 1989 a partir de

trabalhos de pesquisa que relacionaram professores dos Departamentos de Ciência

da Computação e de Artes Visuais, incorporando, posteriormente, alunos da

pós-graduação em Arte e Tecnologia da Imagem do Instituto de Artes da

Universidade de Brasília. O grupo tinha como objetivo abordar a teoria e prática

como indissociáveis da criação artística através da programação de códigos

computacionais, estabelecendo uma correspondência poética entre os mundos das

palavras, dos números e das imagens. Dessa forma estabeleceu a conjunção entre

Arte, Ciência e Tecnologia por meio de uma ação pluridisciplinar, que produziu uma

transformação profunda no ensino na Universidade de Brasília ao propor um tipo de

aventura experimental que exige, também, um intenso trabalho de parceria,

cooperação e colaboração. Posteriormente as ações do grupo se espalharam para

outras instituições do país.

Este fato histórico, relacionado com o florescimento da arte realizada por

intermediação computacional, tem provocado enormes mudanças paradigmáticas

na arte contemporânea. Os artistas que programam códigos computacionais, como

preconizavam os participantes do Grupo Infoestética, têm a possibilidade de

experimentar com duas das características principais do campo: a sensorial e a

sígnica. Os trabalhos desses artistas são mostrados em congressos nacionais e

internacionais através de congressos e de exposições, e traduzidos para o público

através de narrativas curatoriais e expográficas. Estes trabalhos são

democratizados, também, em diversos meios de comunicação que disponibilizam

seu conteúdo em plataformas digitais e alguns vislumbres dessas ações iniciais são

aqui apresentados.

1 Ensaio baseado na comunicação “Arte do Código na Universidade de Brasília” apresentada por
Tania Fraga no III Encontro Internacional de Arte e Tecnologia da UnB em junho de 2003 e no livro
“Arte: espaço_tempo_imagem” de Suzete Venturelli, de 2004.
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Introdução

O Grupo Infoestética formou-se a partir de trabalhos de pesquisa que relacionaram

professores dos Departamentos de Ciência da Computação e de Artes Visuais,

incorporando, posteriormente, alunos da pós-graduação em Arte e Tecnologia da

Imagem. A partir de discussões empreendidas pelo grupo, levantou-se a hipótese

de uma conjunção entre arte, ciência e tecnologia por meio de uma ação

pluridisciplinar autêntica, que envolvesse uma transformação profunda no ensino da

universidade. Para isso seria preciso despertar nos alunos o sentimento de

complementação das disciplinas e mantê-los, ao longo de sua formação num estado

de vigilância, no qual pudessem coabitar a sensibilidade num ambiente

epistemológico.

Início

Os participantes do grupo, em 1988, eram Aluizio Arcela, Homero Piccolo, Paulo

Fogaça, Suzete Venturelli e Tania Fraga. Esse grupo realizou projetos em conjunto e

apresentava, em exposições e congressos, o desenvolvimento das poéticas

individuais de seus autores. Vale destacar a participação de Agnes Daldegan na

organização do primeiro encontro de Arte e Tecnologia da Unb, de 1989, e

participaram posteriormente do grupo Silvio Zamboni e Bia Medeiros.

Esse grupo, além de criar obras que relacionam a Arte, a Ciência e a Tecnologia

Computacional, estava preocupado com a reflexão teórica sobre esse assunto. Para

imprimir um caráter acadêmico e aprofundar estudos consistentes, realizou o I

Encontro de Arte e Tecnologia da UnB, em 1989, coordenado por Agnes Daldegan e

Suzete Venturelli, realizado com apoio do CNPq.



Participaram desse encontro Jonas de Miranda Gomes (IMPA-RJ), Mario Ramiro

(USP-SP) e Arlindo Machado (PUC-SP), que despontava no circuito acadêmico

como um dos mais bem informados teóricos da área de comunicação e semiótica,

interessado na arte quando relacionada com as tecnologias do vídeo e computador.

Participaram desse encontro, também, os convidados da própria instituição, tais

como os professores Grace M. Machado de Freitas, José Jorge Carvalho e o Grupo

Infoestética.

No texto Uma Nova Estética?, de Paulo Fogaça, o que era denominado de “novas

imagens” foi analizado como um fenômeno que resultava da correspondência entre

os mundos das palavras, dos números e das imagens. Entretanto, mergulhado

muito mais em dúvidas do que certezas, o autor perguntava aos participantes do

Grupo Infoestética, se essas imagens informáticas não extrairiam seu caráter

estético justamente do fato de nos surgirem como “visões” firmando-se como

poéticas no ato de sua percepção.

O florescimento da arte realizada por intermediação computacional tem provocado

enormes mudanças paradigmáticas na arte contemporânea. Muitos autores têm

discutido a necessidade do exame das novas possibilidades de agenciamentos da

subjetividade decorrente do desenvolvimento dos meios digitais (Machado, 2002:

146-156). Sumariando algumas dessas possibilidades constatamos que existe um

deslocamento do ponto de vista daquele que frui os produtos artísticos e que passa

de contemplador/observador passivo para interator/participante ativo; o

espaço-tempo da obra procura carregar o participante para dentro dela, levando-o, a

imergir em sua multidimensionalidade, a qual se expressa através de sons e do

movimento de formas e cores; a representação de objetos dá lugar à produção de

fluxos de agenciamentos subjetivos criando situações que destacam seu processo

de vir a ser. A obra não mais é o resultado da auto-expressão do artista, mas resulta

de um processo de colaboração entre este, o grupo com que trabalha, e as muitas

mentes cuja inteligência está embutida nas máquinas semióticas (Machado, 2002:

149). Começava já a existir uma ampliação e deslocamento do foco de certas obras

de autocentrado, auto referente e autotélico para incorporar assuntos de interesse

planetário. As forças, as tensões, o micro e o macrocosmos, físico e psíquico,



passaram a ser foco de trabalhos e experimentados conceitualmente. Vemos

também o início da pesquisa de experimentos explorando estados alterados de

consciência que podem conduzir a vivência de possibilidades que se situam além

das fronteiras do micro e macrocosmos, físico e psíquico, conhecidos (Ascott, 1977:

336-344). A área de arte ganha o estatuto de área produtora de conhecimentos e

sua metodologia para trabalhar com a subjetividade, a não linearidade e a

complexidade passa a ser valorizada.

É nesse contexto que se pretende abordar os experimentos em processo, naquele

período, na pós-graduação do Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Esses

experimentos propiciaram a criação de obras produzidas através de programação

de códigos computacionais, utilizando linguagens computacionais apropriadas para

a criação dos tipos de ambientes interativos e imersivos que são denominados de

realidade aumentada e virtual. Esses ambientes incorporam recursos de

computação gráfica que possibilitam a imersão ou semi-imersão dos participantes,

ou em mundos virtuais, ou em outros espaços e tempos. Eles permitem a criação de

programas computacionais que buscam elaborar conteúdos poéticos e estabelecer

interfaces interativas entre os participantes e as máquinas.

O termo arte do código é aqui empregado no sentido de nomear a arte realizada

através da programação de códigos computacionais. Ela resulta do processamento

desses programas, os quais utilizam ferramentas e técnicas de computação gráfica

e sônica ou musical Os resultados apresentam-se como obras tendo o computador

como suporte, mas com ênfase nos resultados poéticos e estéticos latentes nas

linguagens computacionais.

Todo avanço no ensino e na pesquisa da arte, em conjunto com a ciência, é muito

precioso porque amplia o espaço cultural do imaginário individual e coletivo.

Conquistamos, nas instituições, um novo espaço físico e intelectual para a

experiência, de caráter exploratório. Como descrito acima, nesses laboratórios

formam-se grupos de pesquisa, com professores e alunos, inseridos na nova ordem

mundial, na qual poderão atuar como membros ativos, mediante a ação



implementada por meio de projetos criativos, numa visão humanista integrada com

os recursos desenvolvidos pela tecnologia.

Ações do Grupo Infoestética

A integração entre teoria e prática foi ponto focal desde o início da formação do

grupo. Esse fato resultou numa grande produção exibida em exposições e

congressos nacionais e internacionais e as questões relacionadas com a

programação de códigos para a criação de obras de arte tornou-se o cerne de

muitos dos trabalhos artísticos. Em alguns casos, essas pesquisas conduziram para

uma busca aprimorada em relação às interfaces inventadas que permitisse alcançar

o fenômeno perceptivo somente no ato da interação com a imagem.

O grupo também deu origem ao primeiro mestrado em arte no país, com área de

concentração em arte e tecnologia da imagem e possibilitou a realização de mais de

20 dissertações que versaram sobre o contexto tecnológico da arte, entre outros

assuntos de igual interesse.

Em 1999, dez anos após o I Encontro de Arte e Tecnologia da UnB (1989), foi

realizado o 2o Encontro Internacional de Arte e Tecnologia (#2.ART): imaginário, real

e virtual, coordenado por Elyeser Szturm e Suzete Venturelli e o II Encontro

Internacional de Arte e Tecnologia na Cultura Contemporânea, coordenado por Bia

Medeiros, em 2001, no âmbito do mestrado em arte.

Desde 2006, os Encontros Internacionais de Arte e Tecnologia são anuais. De 2008

a 2018 esses encontros passaram a ser realizados anualmente sempre juntos com

uma exposição denominada EmMeio#, em parceria com o Museu Nacional da

República, em Brasília, tendo Suzete Venturelli, Malu Fragoso e Tania Fraga na

curadoria, montagem e expografia. Em 2020 e 2021, devido a pandemia do

COVID-19 essas exposições passaram a acontecer Online organizadas por Suzete

Venturelli, com a curadoria de Artur Cabral Reis e Joenio Costa. No próximo ano,

2022, será festejado o #21.ART, novamente no Museu Nacional da República, em



Brasília, com uma exposição e apresentações dos principais grupos de pesquisa em

arte, ciência e tecnologia do Brasil.

É importante ressaltar o papel das universidades públicas brasileiras, que vêem

apoiando as pesquisas interdisciplinares nessa área, desde as primeiras

experimentações. Instituições como a CAPES, o CNPQ, a FAPESP, a FAP-DF, entre

outras, têm dado apoio, principalmente para a realização dos congressos. No

entanto, a realização das exposições é decorrente de um esforço dos artistas, dos

Laboratórios aos quais estão vinculados e da equipe do Museu Nacional da

República.

Retornando ao Grupo Infoestética citamos outras exposições que merecem menção

tais como: Paris Cité, Prefeitura de Paris, França, 1990; Fenasoft, em São Paulo,

1990; além da participação em diversas exposições coletivas em Brasília, no

Centro Cultural Renato Russo, na Casa da América Latina, no Festival Latino

Americano de Arte e Cultura (FLAAC 89), todas em 1989, e no Museu de Arte de

Brasília.



Exposição realizada no hall do auditório Dois Candangos na UnB, 1989



Exposição realizada no hall do auditório Dois Candangos na UnB, 1989



Exposição realizada no Congresso Nacional, 1989



Exposição realizada na Sorbonne, 1991

Arte e processos de codificação computacional: reverberações

Ao procurar compreender as relações e fatores que se constelam nesse campo

emergente verifica-se que a contínua avaliação das relações entre o conhecido e o

incognoscível, entre a realidade física e a imaginada. Tais relações possibilitam a

reinvenção inovadora do primeiro, isto é, do conhecido. Ao estabelecer diferentes

relações experimentais é possível expandir as fronteiras desse conhecido,

delineando novos campos de pesquisa. A experimentação direta com as linguagens

computacionais – que não foram concebidas visando à criação de produtos



artísticos – possibilita ao artista delas apropriar-se antropofagicamente,

permitindo-lhe degluti-las e transformá-las. Segundo Arlindo Machado essa atitude

inscreve-se na tradição cultural e artística brasileira, resultando num gigantesco

canibalismo cultural e, segundo ele, foi aprendida com os índios nativos que

acreditavam apropriar-se da sabedoria e do poder do outro ao devorá-lo.

Paralelamente, quando procuramos compreender as bases empíricas da pesquisa

científica contemporânea, descobrimos que elas foram instituídas, no século XVII,

pelo filósofo inglês Sir Francis Bacon, o qual parece que institucionalizou uma forma

de pensar que valoriza os resultados produzidos do lado esquerdo do cérebro.

Entretanto, reler Bacon pode nos reservar uma agradável surpresa. No livro o

Avanço do Aprendizado (Bacon, fax símile) encontram-se fatos que foram

abandonados e esquecidos nos últimos 350 anos. Bacon utilizou em seu modelo

uma pirâmide como metáfora para o conhecimento. Na base dessa pirâmide

encontrava-se todo o conhecimento possível de ser adquirido, ou pelo raciocínio

lógico, ou pela pesquisa empírica. No ápice da pirâmide ficavam as formas de

conhecimento relacionadas com a reflexão, tais como a filosofia e a metafísica2.

Interligando essas duas partes da pirâmide localizava-se a poesia – compreendida

como a arte do fazer sensível, metaforicamente expressa como sendo uma escada

– a interconectar as outras duas áreas do conhecimento.

Sem dúvida Bacon criou as condições para que a ciência ocidental contemporânea

se desenvolvesse, livrando-se das restrições impostas pelas superstições, pelo

fanatismo e por dogmas religiosos. Infelizmente, para nós artistas, nessa luta a

metafísica, a poesia e as artes em geral, com suas diferentes manifestações

expressivas – textuais, visuais, sonoras, gestuais, olfativas e táteis – foram

relegadas à marginalidade, e apenas um aspecto do pensamento de Bacon

tornou-se norma. Assim, a pirâmide, anteriormente citada, tornou-se truncada e

incompleta. A realização de voos cognitivos abstratos foi tratada como marginal e

relegada ao mundo das drogas e da loucura. O mundo da arte, concomitantemente,

2 A metafísica é aqui entendida como sendo a área do conhecimento que busca compreender as
qualidades abstratas e os aspectos inefáveis do universo cognitivo humano, qualidades essas que
extrapolam o campo das ciências.



foi correlacionado a estes e perdeu sua função como conectora entre o

conhecimento adquirido empiricamente e os processos de elaboração e reflexão

transformadora desse conhecimento.

Hoje vemos surgir possibilidades de reconstruir a conexão rompida voltando a arte a

ter o papel de conector entre os conhecimentos lógico/analógico e o

intuitivo/sensorial, atuando através do desenvolvimento das poéticas tecnológicas. A

arte da programação de códigos computacionais é o campo onde essas poéticas

podem encontrar ferramentas e técnicas para seu desabrochar; ela oferece

possibilidades para a articulação dos horizontes que se desvelam; ela funda-se na

construção de programas; resulta de processos pré-codificados; delineia um

espaço-tempo próprio; e integra as dimensões, sensível, social e comunicacional,

com a científica e técnica.

A dualidade mente-corpo parece entrar em colapso quando o corpo se conecta aos

sistemas computacionais; o corpo perde seus limites e necessita de novos modelos

morfológicos e perceptivos para compreender e expressar-se. Parece que novos

sistemas de signos, articulados como expressões metafóricas, alegóricas e até

hiperbólicas, fazem-se necessários para que possa emergir uma maneira própria,

aos meios intermediados por computador, de expressar-se e comunicar-se através

de conteúdos poéticos. Gestos, sons, toques, formas, cheiros e paladares criam

imagens mentais de extraordinário potencial emotivo. Prevê-se que nesse contexto

o corpo do participante poderá ultrapassar seu papel de tradutor e transcodificador

tornando-se cada vez mais o suporte, a base orgânica, para a existência da obra

artística.

A professora e teórica Lúcia Santaella (2001: 123-135) define esse corpo como

corpo semiótico, um corpo biocibernético que lida com os significados que absorve

nas interfaces computacionais, enquanto que o corpo fenomênico, como foi definido

por Merleau-Ponty, os interpreta. Assim, o corpo – interface e realidade do interator

que navega pelos espaços cibernéticos – precisa descobrir e explorar novas formas

de expressão e comunicação.



O campo sensível – universo dos artistas – possibilita novas experiências. A

emoção que o processo pode desencadear cria um estado híbrido no qual novos

agenciamentos permitem estabelecer relações diacrônicas e sincrônicas entre seus

diversos elementos, resultando num campo fluido e dinâmico, levando o interator a

sentir-se, simultaneamente, dentro e fora dele ao tornar mais verossímil a sensação

de imersão.

Muitos artistas e ex-alunos do programa de Pós-graduação da Universidade de

Brasília prosseguiram com as investigações iniciais do Grupo Infoestética.

Escolheu-se mostrar aqui apenas alguns trabalhos iniciais dos participantes do

Grupo original. São fragmentos de um percurso de programação de códigos

computacionais que então se iniciava. O professor Homero Piccolo da Ciência da

computação criou um programa, denominado CMP, um CAD para modelagem e

animação de imagens computacionais 3D. Muitas foram as imagens criadas com

ele, mas ainda não foi possível digitalizá-las.

O professor Aluizio Arcela explorava nessa época o isomorfismo existente entre

estruturas visuais geométricas e sonoras. Essas estruturas semióticas dotadas de

comportamentos inteligentes simples, utilizavam procedimentos de inteligência

artificial. Eram conjuntos de objetos conceituais que respondiam às ações do

ambiente ou de programas produzindo ações simples que se articulavam

recursivamente num todo complexo, resultando em músicas audiovisuais de grande

beleza (figuras 1 a 3).



figura 1

figura 2



figura 3

O professor Paulo Fogaça (in memorian) buscava transcodificar imagens de

arames farpados de seus trabalhos em serigrafia para a linguagem de script do

software Prograf disponível na Unb naquela época. Ele buscava estabelecer

correspondências entre os domínios das palavras, dos números e das imagens,

conforme citado anteriormente  (figuras 4 e 5).



figura 4

figura 5

Suzete Venturelli aplicava a tecnologia utilizada visando a criação de imagens

orgânicas através da linguagem de script do mesmo software, e criava programas

cuja poética enfatizava a aparição de imagens construídas utilizando algoritmos de

variações geométricas e de cores (figuras 6 a 8) que se aproximavam de

experimentações poéticas relacionadas com a simulação de formas da natureza.

figura 6: Poética na simulação de formas orgânicas



figura 7:  Poética na simulação de formas orgânicas

figura 8:  Poética na simulação de formas orgânicas

Tania Fraga buscava nessa época, e ainda busca, construir domínios oníricos que

possibilitassem desvelar novos horizontes poéticos estabelecendo certas variações

entre as relações numéricas de seus elementos geométricos e as cores (Fraga,

2000: 59-64). A ferramenta de trabalho utilizada – a computação gráfica



tridimensional era explorada através da criação de scripts do programa Prograf

anteriormente citado. Elas são figurações visuais (Artaud, 1999) que deslocam o

universo cognitivo do espectador, ou para o domínio dos sonhos, ou para realidades

cognitivas inacessíveis aos sentidos. Ela procurava, e procura, criar uma atividade

poética que se contraponha à estereótipos, explorando formas de comunicação e

expressão que rompam com a noção de realismo que viceja nos cursos de ciência

da computação; estabelecer significados não linguísticos, criando domínios virtuais

fluidos que se des-solidificam. Como sonhadora compulsiva, ela agarra-se à

intangibilidade dos sonhos e aos fragmentos do imaginário transformando-os em

algo possível de ser comunicado a outrem e ser por esse outrem compartilhado

(figuras 9 a 11).

figura 9: variações geométricas com a série de Fibonacci e cores inspiradas em paletas indianas de 22 semitons



figura 10: homenagem à vitória de Samotrácia

figura 11: viagens de uma artista plástica pelo espaço sideral

Conclusão:

Os artistas que programam códigos computacionais, como preconizavam os

participantes do Grupo Infoestética, têm a possibilidade de experimentar com duas

das características principais do campo: a sensorial e a sígnica. O telescópio e o

microscópio – exemplos do primeiro caso – ampliam a visão do macro e do

microcosmo. As máquinas semióticas – exemplos do segundo caso – expandem a



capacidade de pensar e imaginar ao traduzir dados numéricos para camadas

superpostas de signos. Elas possibilitam a transcodificação entre linguagens

diversas, transformando-as em coisas intangíveis, traduzindo-as para sinais

luminosos que, ao serem captados por instrumentos adequados, podem, até

mesmo, provocar sensações e experiências sensoriais intensas como a da visão

sólida ou estereoscópica.

Para finalizar pode-se especular que a capacidade sensorial humana tem potencial

para continuar crescendo. Essa capacidade habilita os indivíduos a perceberem e a

raciocinarem por meio dos sentidos e pode continuar a evoluir. Assim, novos

sistemas de organização sensorial poderão vir a ser reconhecidos e novas

morfologias elaboradas. A mente humana pode ser estimulada a partir do incentivo

ao desenvolvimento da imaginação propiciado pela programação de códigos

computacionais.

A importância do artista nesse processo poderá ser crucial. Para tal será preciso

desenvolver estratégias criativas visando fazer emergir obras que se ancoram em

linguagens visuais, cênicas, gestuais, sonoras, numéricas e matemáticas e que

venham a agenciar universos sígnicos que combatam os estereótipos e o

embotamento de nossas capacidades de valoração do sensível.

O perfil dos artistas que construíram, e construirão, esse tipo de obra é o de artista

pesquisador, isto é, aquele que se deleita com a aventura exploratória que o

conhecimento sensível lhe oferece. Esse tipo de aventura experimental exige

também um intensivo trabalho de parceria, cooperação e de colaboração. O

exercício e o desenvolvimento da arte de programação de códigos computacionais

enriquece o processo e desvela instigantes nichos de pesquisa a serem explorados.
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