
 
 

PROJETOS “ZN:PRDM” E “Ø25 – QUARTO LAGO”: GRUPO POÉTICAS DIGITAIS 

 

Gilbertto Prado1, Grupo Poéticas Digitais2  - (ECA/USP, CNPq) 

 

RESUMO: O Grupo Poéticas Digitais foi criado em 2002 no Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP 
com a intenção de gerar um núcleo multidisciplinar, promovendo o desenvolvimento de projetos 
experimentais e a reflexão sobre o impacto das novas tecnologias no campo das artes. O Grupo é um 
desdobramento do projeto wAwRwT iniciado em 1995 e tem como participantes professores, artistas, 
pesquisadores e estudantes. O objetivo desta comunicação é apresentar dois projetos recentes do grupo: 
“ZN:PRDM” e “Ø25 – QUARTO LAGO”, ambos desenvolvidos em 2013.  

Palavras-chave: arte em rede; artemídia; instalação interativa; mídias locativas; dispositivos de 
sensoriamento. 

ABSTRACT: Poéticas Digitais Group was created in 2002 in the Visual Arts Department at ECA-USP to 
create a multidisciplinary center, promoting the development of experimental projects and reflection on 
the impact of new technologies in the field of arts. The Group is an unfolding of the wAwRwT project 
started in 1995 by Gilbertto Prado and has as participants lecturers, artists, researchers and students. 
The aim of this article is to present some recent experiments such as "ZN:PRDM (Neutral Zone: A river 
flows inside me)" and  “Ø25 – QUARTO LAGO” (Ø25 - FOURTH LAKE), both developed by the group in 
2013. 

Keywords: art in network; media art; interactive installation; locative media; sensoring devices. 

 

Introdução 

 To live is go from one space to another, trying 
insofar as possible to not bump into things 

                                                     Ivan Chtcheglov
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Caminhar não é chegar. Há um percurso entre A e B, que acontece durante esse 
processo. 

Como tornar aparentes os vários vetores e forças que compõem ou atravessam as 
nossas circulações, mesmo que não as percebamos? E como compor com elas? 

Algumas camadas podem parecer interessantes de sobrepor. A primeira seria a 
camada dos sinais aparentes e norteadores dos fluxos. A segunda, a camada do 
mapeamento de caminhos, sinais ou situações não tão evidentes das nossas 
metrópoles, que as cortam por baixo ou em diferentes frequências e que são menos 
perceptíveis. Esse tipo de interesse também norteia alguns trabalhos do Grupo 
Poéticas Digitais como, por exemplo, os projetos “Desluz” e “Amoreiras”, nos quais 
temos fluxos e movimentos que não estão nas nossas faixas e frequências visíveis ou 
audíveis, mas que, de alguma maneira, nos afetam4. Na mesma linha de concepção 
desses trabalhos, os projetos ZN:PRDM (Zona Neutra: Passa um Rio Dentro de Mim) 
e  “Ø25 – Quarto Lago”  também exploram poeticamente essas faixas e frequências 
como ponto de partida para revelar as atuais relações com a cidade, que se encontram 



cristalizadas, bem como eventualmente gerar possibilidades para desestabilizar o 
sujeito dos movimentos e rotas convencionais durante os seus percursos. 

 

1. ZN:PRDM (Zona Neutra: Passa um Rio Dentro de Mim). 

Em “ZN:PRDM”, através de distintas marcações por radiestesistas e de mapas 

existentes, buscamos os indícios e sinais de fluxos subterrâneos nos caminhos 

sobrepostos e retificados das nossas cidades. Construímos ainda uma “antena”, 

espécie de para-raios para neutralizar esses espaços/pontos de tensão encontrados.  

O local escolhido para realizar o projeto foi um trecho de periferia carente de recursos 
da Zona Leste de São Paulo, bairro enorme (298, 8 Km2, 3.620.494 habitantes) e com 
bolsões de infraestrutura precária e pouco apoio político-governamental.  

 

Fig. 1. Região da Zona Leste de São Paulo escolhida para realização do projeto ZN: PRDM. 

 

1.1 Como ouvir o barulho do rio, que corre bem embaixo dos nossos pés?  

Muitos rios e córregos que serpenteavam pelas cidades já não são mais visíveis (nem 
audíveis). Por diversas razões, multiplicaram-se tentativas de domá-los, represá-los em 
caminhos lineares e subterrâneos, ocultos, em longas filas retas de tubos, canaletas e 
ductos de cimentos, em caminhos retificados que, às vezes de repente, explodem 
durante as chuvas e cheias, retomando os seus espaços, leitos e caminhos de origem.  

Entre as referências para este trabalho, o projeto “Rios & Ruas” desenvolve processos 
de conscientização da população sobre os rios canalizados e ocultos na cidade. Luiz de 
Campos Júnior, um dos idealizadores dessa iniciativa, manifesta sua indignação com o 
quanto se gasta para esconder um rio, pois se trata verdadeiramente de "um esforço 



de engenharia absurdo"5 mobilizado para isso, observando que, num espaço urbano 
como o da capital São Paulo, há uma espécie de inexistência de muitos rios e córregos 
que, por estarem encobertos e fora de nosso cotidiano, não pertencem ao nosso 
campo de visão e de percepção. 

 

 

Fig. 2. Trecho de córrego da Zona Leste em locais ainda visíveis. 



 

Fig. 3. Busca de pontos de água com uma forquilha de amoreira. 

 

Para realizar o projeto “ZN:PRDM”, lançamos mão de alguns princípios da radiestesia, 
“técnica de avaliação e controle da energia”6 que em sua etimologia greco-latina 
significa sensibilidade a radiações, raios ou ondas7 e é comumente conhecida como 
uma eficaz técnica rudimentar para encontrar água com a utilização de forquilhas e 
pêndulos. Nessa perspectiva, construímos uma antena para apontar e “neutralizar” os 



locais onde há uma variação energética, perceptível através da radiestesia. Neutralizar 
no sentido de reenviar, recircular essa energia que vem de baixo, compondo espaços 
de Zonas Neutras (ZNs) que nos indiquem que devemos parar e nos ater ao que nos 
circunda e não necessariamente ao que é explícito e visível. Buscamos também 
apontar alguns caminhos da nossa metrópole invisível; caminhos subterrâneos que 
cortam as nossas cidades e que, às vezes, aparecem parcialmente para sumir de novo 
embaixo do asfalto; sinais de rios e córregos enterrados que para muita gente nem 
mais existem, mas que vão muito além do que é visível nas ruas, casas e avenidas.  

Em nossas incursões na Zona Leste, pedimos aos moradores da região que segurassem 
as antenas nos locais onde fomos “descobrindo” água; agimos da mesma forma com a 
forquilha, para a qual buscamos nos arredores um galho de amoreira que foi retirado 
pelos “buscadores de água” Vô (Geraldo Francisco Ribeiro) e Jocimar Carlos Batista, 
nossos colaboradores especiais neste projeto que procederam à localização dos 
pontos de água naquela área. 

A ideia consistiu em marcar alguns desses pontos e mapeá-los (com grafites e antenas) 
de maneira que ao circular por esses locais com o seu próprio celular, através de um 
aplicativo, fosse possível ao passante ir escutando o som de água do rio oculto que 
também vai passando bem ali, embaixo dos seus pés, devolvendo-o à percepção. 

 

 

Fig. 4.  Marcação de alguns locais que indicam pontos de água. 

 

Coloca-se também a questão da escala desse enfrentamento, do sujeito nessa malha 
na construção de um sistema no qual ele também está incluído – que, hoje em dia, se 



efetiva de outra maneira, com portabilidade e mobilidade, levando os nós de uma 
rede, em outra camada possível de conexão de caminhos que se cruzam e se 
interpõem. 

Na medida em que o sujeito se desloca, o seu raio de ação, de pertencimento, pode 
ser ativado por outros elementos. Podemos então pensar na permeabilidade desses 
espaços e de sua partilha, buscando uma abordagem mais poética da cidade que 
permita a troca, a descoberta, a criação e a experiência, recordando que “o ambiente a 
ser mapeado engloba ambos, os arredores imediatos, físicos, muitas vezes urbanos em 
que caminhamos, nossas próprias ações e percepções como pedestres, e o filtro 
cultural ou ideológico através do qual vemos essa experiência”8. Trata-se de fazer o 
sujeito se sentir pertencente à rua, à praça, aos lugares, enfim, aos logradouros 
públicos, por mais que estes não disponham de uma grande infraestrutura, 
envolvendo-o numa condição de sintonia e compromisso em sua relação cotidiana 
com a cidade. 

 

 

Fig.5. Antena ZN. 



 

Fig.6. Trajeto mapeado para celular do córrego submerso  

 

O Grupo Poéticas Digitais neste trabalho está composto por: Gilbertto Prado, Agnus 
Valente, Andrei Thomaz, Clarissa Ribeiro, Claudio Bueno, Daniel Ferreira, Luciana 
Ohira, Nardo Germano, Renata La Rocca, Sérgio Bonilha e Tatiana Travisani.  

www.poeticasdigitais.net 

Na sua configuração inicial, este projeto foi pensado para o Simpósio ZL Vórtice: 
Intervenções Urbanas - Laboratório, coordenado por Nelson Brissac Peixoto, Ary Perez, 
Gilbertto Prado e Ruy Lopes, no Centro Universitário Maria Antônia – USP9.  O evento 
aconteceu de março a junho de 2013, com mesas semanais compostas por quatro 
participantes. O trabalho ZN:PRDM foi apresentado em 19 de junho, na comunicação 
de Gilbertto Prado, com descrição de diversas etapas e procedimentos do projeto 
(<http://www.youtube.com/watch?v=eas9zI-nZVw>)

10.  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=eas9zI-nZVw


2. Projeto “Ø25 – Quarto Lago” 

 

O diálogo da água e do espelho no barulho dos outros, 
nos passos imaginários que cruzam nossos caminhos 
por cima da lua e por baixo da terra. 
A água fresca que vaza pelas frestas, 
pelos vãos dos dedos, refresca. Qanāt 
Tenras coxas se prenunciam nas dobras das calças enroladas até o joelho para não molhar. 
Respingos. 
Não há água nem espelho é só uma lua que reflete; 
evaporou e deixou o desenho de um buraco fundo feito a lápis no chão. 

 

Colocamos um quarto espelho d’água (um tanque virtual de grande diâmetro) em 
frente ao Museu Nacional, no Complexo Cultural da República. Com os dispositivos 
móveis, vamos transpondo a borda (um pouco mais profunda do que a área central, 
para suprimir a formação das ondas) e molhando nossos pés no barulho das águas que 
vão se tornando audíveis enquanto caminhamos. 

Quarto Lago: Ø25 (15.796484 o S, 47.879239 o O) 

O trabalho é uma exploração da busca de sinais nem sempre aparentes ou visíveis e às 
vezes imaginários de nossas cidades. Numa outra escala possível de conexão, esses 
caminhos se cruzam e se interpõem no nosso cotidiano. 

 

2.1 Um imaginário paisagístico: “a moldura líquida” de Brasília e os espelhos  

A criação de um lago artificial acompanha a ideia da construção de Brasília desde o 
final do século XIX: Rio Paranoá... Lago Paranoá (Lago Norte e Lago Sul)... Barragem do 
rio Paranoá no encontro com os seus afluentes Gama, Riacho Fundo, Torto, Bananal11, 
rios submersos para recuperar um provável lago natural primitivo e extinto na 
região12. 

É fácil compreender que, fechando essa brecha com uma obra de 
arte (dique ou tapagem provida de chapeletas e cujo comprimento 
não excede de 500 a 600 metros, nem a elevação de 20 a 25 metros) 
forçosamente a água tomará ao seu lugar primitivo e formará um 
lago navegável em todos os sentidos, num comprimento de 20 a 25 
quilômetros sobre uma largura de 16 a 18. 

Além da utilidade da navegação, a abundância de peixe, que não é de 
somenos importância, o cunho de aformoseamento que essas belas 
águas correntes haviam de dar à nova capital despertariam 
certamente a admiração de todas as nações.13  

 



  
Fig.7.  Mapa do "novo Distrito Federal" e o registro do leito dos rios represados. 

Organização e desenho: engenheiro cartógrafo Clóvis de Magalhães, final da década de 1950
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. 

 

Sonho assim proposto em 1894-1895 pelo engenheiro e paisagista francês Auguste 
Glaziou, membro da Comissão de Estudos da Nova Capital da União – a segunda 
Missão Cruls –; a formação do lago Paranoá foi concretizada com a construção de 
Brasília, visando efetivamente à geração de eletricidade, paisagismo, recreação15 e 
convertendo-se, nas palavras de JK, numa “moldura líquida da cidade”16 planejada e 
desenvolvida por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. 

 

 
Fig.8.  Palácio da Alvorada e Lago Paranoá. Brasília, 1960. 

Foto: Mario Fontenelle/Arquivo Público do Distrito Federal
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.  



Nesse imaginário brasiliense de lagos artificiais, os espelhos d’água, elementos com 
função decorativa ou de segurança como barreira de acesso, reproduzem visualmente 
em menor escala a presença do grande lago e ganham espaço nos Palácios do Planalto, 
da Alvorada e Itamaraty, no Congresso Nacional, na praça dos Cristais, no Complexo 
Cultural da República. Em breve, no canteiro do Eixo Monumental, uma nova praça 
planejada, criação do escritório Burle Marx a partir de desenhos do paisagista datados 
da década de 1960, somará novos espelhos d’água abertos ao céu do Planalto Central. 

No Complexo Cultural da República, três espelhos d’água decoram a grande área 
externa de concreto onde se localiza o Museu Nacional. Com o projeto “Ø25 – Quarto 
Lago“, os visitantes encontram no espaço expositivo do museu um bloco de folhas A2 
com um buraco vazio,  círculo recortado que representa, informa e situa a existência 
de um quarto espelho d'água. As pessoas manuseiam, carregam esse cartaz e, 
utilizando-o como mapa, encaminham-se ao local indicado, na área externa. 

O Quarto Lago presentifica-se através dos celulares dos visitantes que, acionados, 
tornam audível o barulho do caminhar sobre suas águas. 

 

 
Fig.9.  Ø25 – Quarto Lago. Complexo Cultural da República. 

Projeto: Grupo Poéticas Digitais, 2013. 

 

O Grupo Poéticas Digitais neste trabalho está composto por:  Gilbertto Prado, Agnus 
Valente, Andrei Thomaz, Clarissa Ribeiro, Claudio Bueno, Daniel Ferreira, Luciana 
Ohira, Nardo Germano, Renata La Rocca, Sérgio Bonilha e Tatiana Travisani.  
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