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Resumo da Mesa: 
Esta mesa temática é o resultado do grupo transdisciplinar de pesquisadores que atuam em 
projetos de estudos de Criação e Práticas Experimentais com os Meios Eletrônicos, tendo 
como base as idéias de Walter Benjamin, além de outras teorias complementares. O grupo 
pretende pesquisar uma epistemologia comum sobre interface, tomando como princípio a 
realidade como espaço de compartilhamento e vida pública. O grupo pretende pesquisar 
interface como tecnologia de mediação sob a perspectiva  das práticas estéticas e políticas, 
como uma apreensão fenomenológica da realidade e como uma dimensão integrada à vida 
coletiva, a fim de realizar práticas laboratoriais, participar de congressos, promover 
eventos, publicar traduções de autores renomados, além de textos de seus integrantes: 
professores, alunos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Senac-SP.  
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Resumos dos Membros da mesa: 
 
01. Movimento como Interface / Christine Mello (SENAC-SP) 
As discussões acerca do corpo no ambiente interativo focam muitas vezes questões 
relacionadas à imersão, a sensação de estar num ambiente, ou ao modo como o corpo, 
metaforicamente falando, mergulha, ou penetra, no espaço virtual. Este estudo tem por 
meta refletir – ou acrescentar a este debate – situações em que o corpo não apenas imerge, 
mas trava outros tipos de diálogos nestes ambientes. Trata-se de apresentar ações artísticas 
que promovem diálogos entre a realidade física e a virtual por meio da ação estética das 
chamadas interfaces críticas, fazendo com que o agenciamento ocorra de modo crítico e 
consciente dentro-fora do ambiente tecnológico. Tais interfaces possuem a habilidade de 
trazer o corpo à tona, a um diálogo crítico, não- ilusionista, em torno à potência criadora e à 
hibridez do espaço social na contemporaneidade. 
 
02.Desafios do Ativismo em Redes Móveis 
Lucas Bambozzi (SENAC-SP), Nancy Betts (SENAC-SP) 
Este estudo é um "work in progress". Parte da visão conceitual do artista Lucas Bambozzi e 
do acompanhamento crítico de Nancy Betts, tendo como princípio o desenvolvimento da 
prática laboratorial  desenvolvida pelo grupo de professores pesquisadores do SENAC-SP 
sobre a questão das Interfaces críticas. Segundo Bambozzi: “Na medida em que tornam a 
mediação transparente, minimamente permeável, alguns trabalhos que emergem no cenário 
das novas mídias nos sugerem um sentido expandido para a idéia de 'interfaces', como 
experiências de potencialização do pensamento crítico e do uso de dispositivos de forma a 
sugerir enfrentamentos diante de novas formas de alienação que surgem embebidas nessas 
tecnologias. Seriam essas as faces e desafios de um ativismo atualizado às redes móveis, 
baseadas em sistemas locativos e imersos na trama da cidade?” 
 
03. Interface: um colidouescapo 
Lucio Agra (SENAC-SP) 
O termo "interface" designa a forma de fazer conversar organismos e máquinas sempre 
num acordo com os primeiros. Como estrutura compartilhada, a interface não é apenas 
aquilo que permite ao meu corpo ser desafiado e desafiar a máquina. É também aquilo que 
pode expandir meu sentido de realidade. Em muitos experimentos contemporâneos a 
interface, embora sofisticada, ainda parece-me pobre. Empregam-se artefatos que repetem a 
Galáxia de Gutemberg, processadores de texto, GPS. Pensar dispositivos que movam os 
corpos no espaço, não através de interfaces de imersão nesse espaço, mas de extrusão, 
parece uma tarefa que a linguagem da performance poderia propiciar, fazendo uso do 
imaginário maquínico atuando no espaço contingente, cotidiano, colidindo ou escapando 
dele. "Um colidouescapo" (Joyce). 
 
 
04. Fronteiras líquidas e a construção de circuitos paralelos 
Priscila Arantes (SENAC-SP) 
As culturas contemporâneas, associadas às tecnologias digitais instauram uma cultura da 
interface que prega a interconexão generalizada: fala-se de uma diluição de fronteiras – 
fronteiras líquidas - entre o que é real e virtual, entre o que é o humano e o maquínico, 
entre o dentro e o fora, o orgânico e o inorgânico (vida artificial e os desenvolvimentos 



associados à biotecnologia), o público e o privado. Instaura-se uma cultura líquida 
(Bauman) que borra as fronteiras trazendo consigo novas formas de poder – poder 
nômades, movediços - infiltrados nas redes sociais. Partindo deste pressuposto o objetivo 
do presente artigo é o de discutir, a partir do conceito de circuitos paralelos as 
possibilidades críticas engendradas pelas criações que lidam na interface com as novas 
mídias e os meios de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


