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Apresentação
O Termo Orchis, que significa testículos, foi 
usado pela primeira vez por Theophrastus (c. 
372: 287 a.C.), filósofo grego, discípulo de Aris-
tóteles. Theophrastus comparou as raízes tu-
berosas de algumas orquídeas mediterrâneas 
com os testículos humanos. Por este motivo, 
desde a Idade Média, propriedades afrodisíacas 
são atribuídas às orquídeas.

Introdução

A relação da arte e natureza não é recente, mas 
a relação artificial_natural deu origem a um 
tipo de arte que ficou conhecida como bioarte 
(1997) ou arte e vida artificial (2004). No La-
boratório de pesquisa em arte computacional 
da Universidade de Brasília (Medialab/UnB) es-
tamos desenvolvendo um projeto artístico, no 
qual uma linda Orquídea controla uma impres-
sora de chocolate 3D, ou seja simbolicamente 
controla a natureza artificial – denominada 
atualmente como tecnologia, para entrar em 
comunicação com os humanos. 

Como apresenta a Figura 1, o primeiro 
protótipo da Orquídea como flor cibernética 
afrodisíaca, converteu os sinais vitais da flor, 
como umidade e calor do ambiente para  a 
impressora 3D que imprimiu em tempo real 

formas randômicas a partir de algoritmos ge-
néticos. 

Figura 1 – Orquídea – exposição Museu Nacio-

nal da Republica, Brasília-DF, set. 2017

Pensou-se na possibilidade de gerar for-
mas em mutação, para aproximar o contexto 
da vida artificial na relação com a vida natural, 
com formas generativas como ambiente para 
a impressão. A primeira versão da Cyberflor foi 
apresentada no Museu Nacional de Brasília,  
ela fez parte da exposição #16Art,  na expo-
sição algumas acepções foram feitas a partir 
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da reação do público em relação a ao projeto, o 
fato da flor controlar a impressora intrigou as 
pessoas, tendo em vista que é algo que foge 
da percepção humana muitas vezes que uma 
planta também tem sinais vitais e que esses 
podem ser usados para algum fim. Outro ponto 
percebido  que causou também estranheza e 
curiosidade  é a interação da maquina e planta, 
já que no senso comum uma planta não séria 
capaz de muitas ações, e perceber que uma 
planta pode  mesmo que sem se mexer altera 
a realidade física e produzir um resultado, neste 
caso as formas imprimidas,  da um visão  dife-
rente a objetos comuns e conhecidos  no caso 
impressora e a planta. A planta invade o museu 
para trazer uma nova ideia ao público, de que 
a vida natural pode interagir com a vida artifi-
cial e mecânica e conviver de certa forma para 
juntas produzir um resultado, esse resultado 
em formas randômicas, que chama a atenção 
ao ponto das pessoas quererem levar essas 
formas consigo.

Morfogênese do projeto Orquídea 

A Orquídea imprimirá suas informações afro-
disíacas em chocolate, como forma artística. 
Os alimentos afrodisíacos, como chocolate, pi-
menta ou canela são alimentos que possuem 
nutrientes com propriedades estimulante e 
que, por isso, aumentam a produção de hor-
mônios sexuais e ativam a libido.

No contexto artístico, pensamos sua 
origem na primitiva geométrica cubo como 
morfogênese do projeto, que ao ser subdividi-
da por parâmetros aleatórios, gera um padrão 
complexo, ao se repetir dentro da forma. A re-
petição do padrão faz surgir um forma conhe-

cida como fractal1, conforme apresentamos 
na Figura 2, a seguir. A modelagem da forma 
final é dada a partir da lógica de auto-seme-
lhança. Para Mandelbrot (2016), os fractais são 
representações gráficas do caos e a lógica de 
auto-semelhança remete às formas da na-
tureza. A pesquisa considera que a origem de 
sua forma, é o seu DNA, que surge de algorit-
mos estruturados a partir do conceito de arte 
e vida artificial, significando que não ocorrerá 
jamais duas impressões iguais. Outra carate-
rística, que segundo Varela e Maturana (Figura 
2), define o ser vivo é a sua capacidade de se 
auto-organizar.

Depois da forma gerada artificialmen-
te, a vida artificial, estabelece contato com o 
ambiente natural recebendo sinais que vão 
provocar a sua mutação e nova adaptação da 
sua morfogênese. 

Figura 2 – arte e vida artificial

Isso quer dizer que a geração da forma recebe 
sinais oriundos de plantas que estão conectas 
ao software, através de sensores. Os parâme-
tros iniciais da geração da forma inicial, que são 
seus genes, são guardados numa matriz de va-
riáveis, constituindo uma codificação genética.  
O fenótipo é a característica e a expressão da 
forma. Ao receber as informações do ambiente 
ela cria uma outra matriz de variável sintetiza-
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da como nova codificação genética. Em seguida 
ocorre o crossing over que significa que se dá a 
troca de informações de reprodução no mesmo 
sistema a partir de códigos genéticos diferen-
tes. Ou seja, a forma original cruza informações 
oriundas dos sinais para que ocorra a mutação. 
Ele passa a ser um organismo geneticamente 
modificado. O sistema em resposta, retorna 
para o organismo planta, sinais em forma 
sonora, que podem deixar os organismos em 
harmonia. Pode parecer utópico, mas consi-
deramos que é esta uma das funções da arte 
hoje, ser mais politizada e se manifestar contra 
os abusos do poder e do autoritarismo econô-
mico devastador planetário. 

As impressões são sequencias, as formas 
primitivas se entrelaçam apresentando como 
resultado poético, formas inéditas, inespera-
das, portanto emergentes, conforme apresen-
tado na Figura 3. 

Figura 3 – impressão 3D da Orquidea

As Poéticas Emergentes, estão relacionadas 
com as poéticas procedurais.  Elas são mani-
festações artísticas baseadas fundamental-
mente na programabilidade e autonomia das 
mídias computacionais.  Nesse contexto, a 
tecnologia computacional contém toda a arte 
poética da proposta, no qual o artista é o me-

diador, que desenvolve o sistema autopoiético 
(Figura 4).

Figura 4 – algumas impressões da Orquídea.

Estas práticas só podem acontecer através 
deste meio, embora não necessariamente 
tomando o como suporte de exibição. Tornan-
do-se “inteligente”, a tecnologia computacional 
dá um sentido diferente ao conceito de criação 
artística e confere ao artista visual uma atitu-
de que leva à arte emergente. O conceito de 
emergência na arte e tecnologia  envolve o en-
tendimento de que não há um processo linear, 
pois ocorre interações imprevisíveis. Ainda utó-
pico como resultado, mas interessante para a 
arte e seus mistérios criativos.

Próximos passos

A primeira versão da Flor Orquídea controlan-
do a tecnologia pode ser acessada no seguinte 
link: https://www.youtube.com/watch?v=i-
By8YSnn_wQ

https://www.youtube.com/watch?v=iBy8YSnn_wQ
https://www.youtube.com/watch?v=iBy8YSnn_wQ
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Como pode ser observado, seus sinais 
são transmitidos, e num processo de visuali-
zação, o espectador percebe que  ocorre uma 
correlação com as impressão. A nova versão 
tem por objetivo montar uma  impressora 3D 
Chocolate. A relação sensorial entre a orquídea 
e o chocolate é fundamental no contexto poé-
tico. Ambos são afrodisíacos. 

Para a sua concretização formal será ne-
cessário estruturar a partir da tecnologia open 
source atual de impressão 3D, sua adaptação 
para a impressão de informações em forma de 
chocolate.

Para a primeira versão, com a equipe e 
apoio de professores engenheiros especializa-
dos, foi possível a implementação do sistema 
atual. A nova proposta tem como referência, 
nossa própria experiência na montagem de 
uma impressora 3D, criada a partir da filosofia 
de hardware e software livre (Figura 5).

Figura 5 – testes com montagem da impressora 

3D, 2017

Antecedentes/Histórico do MediaLab no con-
texto da emergência na arte computacional

Para além da dicotomia natureza/cultura, o 
trabalho Tijolo Esperto2 (Figura 3) apresenta 
como conceito principal, a preocupação em 

explorar instâncias do habitar interativo atra-
vés da prática da experimentação dos meios 
digitais no ambiente construído, unindo vida 
artificial com vida de carbono. A proposta ade-
qua-se, as iniciativas de integrar as experiên-
cias artísticas nos espaços urbanos. As peças 
dos tijolos criados podem servir como material 
interativo na construção de outros espaços 
arquitetônicos, reconfigurando a noção de 
parede, superfície e suporte. A possibilidade 
de reordenar os tijolos em tamanhos e formas 
variadas torna o projeto aberto a múltiplas 
composições. Poeticamente o projeto integra-
-se no campo da arte e vida artificial, inserida 
no espaço que a cerca, preocupada com o meio 
ambiente.

Figura 6 – Tijolo Esperto, acervo do Museu da 

República de Brasília, 2009.

A instalação EXTINÇÃO! foi realizada em 2014 
no museu Paço das Artes em São Paulo. Como 
pode ser observado na Figura 4, máquina de 
pegar bichinhos de pelúcia, como são conhe-
cidas popularmente as gruas de parque de 
diversão, são as máquinas (Toy Machines) 
propostas na instalação EXTINÇÃO! para com-
por sistema computacional de gamearte, con-
siderando a hibridização entre arte, natureza, 
ativismo, design, computação ubíqua/perva-
siva (.....) e realidade aumentada. O visitante 
foi convidado para jogar, podendo num tem-
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po determinado, pegar bolinhas ou caixinhas 
com marcadores que somente mostravam o 
bichinho Mico-Leão de forma virtual, através 
do sistema conhecido como Realidade Au-
mentada. O visitante poderia levar a bolinnha 
que conseguisse pegar, como um fetiche. Para 
jogar era necessário comprar fichinhas que 
eram inseridas na máquina, iniciando assim o 
sistema. A arrecadação foi doada para o Gre-
enpeace, que tem como uma de suas missões 
a preservação de florestas. A poética relaciona 
a imagem virtual com a situação das espécies 
vivas de nosso planeta que sofrem ameaçada 
pelo desmatamento e outros fatores que pre-
judicam sua sobrevivência atualmente. A Figura 
5 apresenta tatuagem que remete ao mesmo 
Mico-Leão, quando detectado pelo aplicativo 
EXTINÇÃO! Elaborado para celular android.

A instalação Desflorestamento-zer0 
aborda o lançamento da campanha DESMATA-
MENTO ZERO, liderada por Greenpeace, para 
levar uma lei de iniciativa popular ao Congresso, 
buscando combater o desmatamento desen-
freado no Brasil. E para que isso aconteça, é 
necessária participação popular para obter 1,4 
milhão de assinaturas de eleitores brasileiros, 
além de gerar um grande movimento nacio-
nal em defesa das florestas para garantir sua 
aprovação.

Figura  7 – Instalação Interativa EXTINÇÃO! 

Paço das Artes, 2014.

Figura 8 – Performance e Realidade Aumenta-

da, Université Saint Denis Paris VIII, 2014.

Figura 9 – Desflorestamento-Zer0, instalação 

interativa apresentada na exposição Em-

Meio#5.0, no Museu Nacional da República, 

2014.

O projeto Jardineiros: artificial_natural3  que 
tem como preocupação inicial envolver a arte 
na busca incansável de promover ações para 
contribuir com a defesa do que sobrou das 
florestas no planeta, considera que aparatos 
e órteses que usamos podem adicionar com-
ponentes e substâncias orgânicas vivas, como 
sementes, musgos e outras, que de modo me-
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tafórico façam as pessoas se sensibilizarem e 
refletirem sobre  a urgência para o refloresta-
mento do planeta ao mesmo tempo em que 
estudamos a possibilidade de criação de vidas 
artificias, na busca da coexistência entre o ar-
tificial e o natural.

Para a modelagem de forma tridimensio-
nais para a impressão 3D, consideramos  os re-
cursos oriundos do algoritmos Game of Life (Fi-
gura 7), que tem como referência os trabalhos 
de Francis Bitonti Studio4, focado em modelos 
de produção em massa e processos emer-
gentes para a formação de material. Segundo 
o autor, eles se  concentram em modelos de 
produção e transformação de informação. São 
artistas/designers, programadores e cientistas 
de materiais. Eles visam o futuro da indústria e 
assumem que os materiais podem ser gerados 
e modificados através dos meios digitais. Não 
projetam formas estáticas, projetam sistemas 
e algoritmos de formas, ou seja projetam ob-
jetos, espaços e warbles através de sistemas 
de informação. Como podemos observar na 
Figura 10, a forma do objeto foi modelada a 
partir de regras básicas do Game of Life, que 
apresenta que qualquer célula da vida artificial 
com menos de dois vizinhos vivos morrem de 
solidão. A segunda regra diz que qualquer cé-
lula viva com mais de três vizinhos morre de 
super população. Qualquer célula com exata-
mente três vizinhos vivos se torna uma viva. A 
quarta regra com 2 vivos continua no mesmo 
estágio para próxima geração.

A partir desse estudo, nosso primeiro 
teste impresso buscou misturar, como apre-
sentam as Figuras 11 e 12, impressões de ór-
teses 3D e plantas, mostrando a possibilidade 
de utilizar os objetos vestíveis como suportes 
para a germinação e proliferação orgânica. 

Figura 10 – Impressão 3D de Francis Bitonti 

Studio.

Figura 11 – Misturando tudo.

Figura 12 – Musgo e impressão 3D.
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Considerações Finais

Busca-se nessa pesquisa oferecer a oportu-
nidade de experenciar uma nova perspectiva 
artística, mediada na natureza, na qual a in-
vestigação poética expande nossa percepção 
do fenômeno tecnológico. Em outras palavras, 
devido estar justaposta com a natureza e a cul-
tura, aqui vista como a tecnologia, a arte pode 
colaborar para rever nossas próprias relações 
com ambas, e nos levar a questionar nossos 
hábitos e valores na prospecção de um sentido 
exo-evolucionário.

Notas

1 Teoria desenvolvida por Benoit Mandelbrot.

2 Autores: Suzete Venturelli, Bruno Rocha e Tia-
go Coelho com a participação de Roni Ribeiro e 
Lauro Gontijo.

3 Autores: Suzete Venturelli, Artur Cabral Reis, 
Elias do Nascimento Melo Filho e Tainá Luize 
Martins Ramos.

4 BITONTI, Francis. Disponível em: http://trans-
natural.org/workshops/simple-genetic-al-
gorithms/ e http://www.francisbitonti.com/. 
Acessível em 29 de abr. 2016.
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