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O projeto LAVAIPE (Laboratório de Arte Interativa para Públicos Especiais) tem como objetivo 
proporcionar a experiência estética para públicos especiais, culminando na realização de um conjunto 
de exposições. Este artigo abordará as problemáticas e metodologias do processo da pesquisa da arte 
acessível através do projeto LAVAIPE, fazendo uma abordagem da importância de se pensar a 
produção artística através da pesquisa, utilizando do pensamento de ZAMBONI(1998), 
RANCIÈRE(2005) , SZTURM(2001) e BULHÕES (2001). Através do recorte do percurso apontará 
os desafios encontrados na pesquisa e posteriormente as propostas de soluções, com um plano de 
pesquisa sugerido construído a partir de MORIN(2004) e ZAMBONI(1998). 
 
 
1. O artista pesquisador 
A produção artística contemporânea aliada principalmente às instituições acadêmicas exige pesquisa, 
planejamento e metodologia. A demanda para esta sistematização também se encontra nos museus e 
galerias, pois a forma de chamada para a exposição ocorre através de editais, os quais podem pedir 
orçamentos, planejamentos, objetivos e articulações do artista em relação a seu fazer artístico e como 
o mesmo digere o universo que o rodeia. 
 
O fazer não basta mais (talvez nunca tenha bastado), além de produzir, o artista precisa digerir sua 
própria produção, falar sobre seu trabalho, articular com produção acadêmica para angariar subsídios 
para sua pesquisa. Segundo Ranciére (2005) partilhar sensibilidades é uma mensagem também 
política. Pois são novas configurações da relação entre coletivo e individual, como o individual 
interfere no coletivo, e como o coletivo interfere no individual. Igualmente, as práticas artísticas 
intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas 
de visibilidade. Neste contexto a arte é uma forma, uma solução histórica para se passar uma 
mensagem, pois “O real precisa ser ficcionado para ser pensado” (RANCIÈRE, 2005, p.58). 
 
A prática artística sem referenciais pode ocasionar uma estagnação e o esgotamento de sensibilidades. 
Visto que sem o compartilhamento de sensibilidades e distanciamento do próprio fazer artístico e até 
mesmo a vida pessoal, o artista se encontra num território cômodo e frustrante. Os referenciais 
teóricos, filosóficos e artísticos até certo ponto permitem agregar um vocabulário que enriquecem e 
potencializam a pesquisa plástica. 
 
Zamboni (1998), assim como Szturm (2011) e Wanner (2011) se aliam nos exemplos de artistas que 
possuíam uma pesquisa em arte consistente, em que aliavam teoria e prática. Leonardo da Vinci, Paul 
Valéry, Kandinsky, Paul Klee são alguns dos exemplos citados. A importância do pensar em uma 
metodologia se dá pela consistência do trabalho, assim como a elaboração de um fazer consciente 
pode levar a novas descobertas, quebrando o mito de que a arte é uma prática sem racionalidade e 
articulação. 

 
Jayme Paviani, em seu estudo intitulado “A racionalidade Estética”, (1991, p.7) discorre 
longamente sobre as evidências da racionalidade na arte, deixando claro não ser a obra de arte 
fruto somente do inconsciente. Para ele, existem pelo menos duas formas distintas de 
ornamento: o lógico e o sensível. Essas formas não são autônomas, independentes e 
dissociadas. Na realidade, diferentes tipos de “racionalidade” interagem, por vezes se 
confundem, se auxiliam e se complementam na produção e na recepção das mensagens 
expressivas e intrínsecas contidas na obra de arte. (ZAMBONI, 1998, p.9) 

 
 
A metodologia de pesquisa em arte serve como um guia, pois “O rigor e a sistematização não devem 
tornar-se camisa de força, mas sim, atuarem como fundamentais instrumentos de orientação do 
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trajeto.” (BULHÕES, 2011, p.26). Assim como Morin que diz que “[...] é evidente que os elementos 
humanos de entendimento ou de contrato, de participação, de mudança no discurso e na ação voltam-
se para um planejamento não determinista e muito mais flexível.” (2004, p.121). 
 

Para a boa realização destas perspectivas faz-se indispensável o reconhecimento da categoria 
de Artista- pesquisador. Aquele que se exercita numa criação artística fundada em metodologia 
rigorosa, permanentemente posta em questão. Que experimenta esta disciplina da pregnância 
que cruza especulação científica, filosófica, informação técnica, cuja essência consiste na 
investigação do ponto de vista interno da criação, do olhar aguçado do autor diante de suas 
inquietações, as íntimas e as compartilhadas. Que introduz nas inquietações políticas e sociais, 
o germe da dúvida, da ambiguidade da linguagem e da expressão. E, por último, mas não 
menos importantes, engendrar decisivas e generosas experiências de auto-conhecimento. 
Aquele que sabe que a “Imaginação é mais importante que conhecimento” (Albert Einstein,) 
este é um artista pesquisador. (SZTURM, 2011, pg.78) 

 

Estas noções são importantes para se pensar o fazer artístico na contemporaneidade, noções estas que 
clareiam o ambiente acadêmico aliado à prática, principalmente quando o mesmo possui uma pesquisa 
traçada.  
 
2. A busca da arte acessível  
O projeto LAVAIPE (Laboratório de Arte Interativa para Públicos Especiais) tem como objetivo 
proporcionar a experiência estética para públicos especiais, que culminará com a realização de um 
conjunto de exposições. Há três projetos aprovados que abarcam a busca de uma arte em que seja 
acessível a todos os públicos. A pesquisa está cada vez mais ganhando forma e potência, e possui 
resultados muito positivos.  
 
A busca do LAVAIPE desde 2009 tomou forma e se consolida através das propostas expositivas como 
Mundos Tangíveis (2009), Outros Olhares (2009), Transbordáveis (2010) e Favor Tocar. (2011) 
Mundos Tangíveis consistiu em uma exposição tátil com as obras de Afonso Ballestero e Michel 
Groisman; Outros Olhares: exposição para ver e tocar contou com as obras das ceramistas Jussara 
Silva e Rosana Bortolin; Transbordáveis foi um ciclo expositivo com as obras de Ana Kuhnem, 
Betânia Silveira e Roberto Freitas que exploraram a multissensorialidade; e Favor Tocar com a 
instalação sonora de Adriane Kirst. 
 

 
Figura 1: Exposição Favor Tocar 

 
Arte acessível é uma busca que foi sendo construída e como o grupo pensou já engendra uma busca 
intrinsecamente poética. Pois a acessibilidade da experiência estética nos questiona a respeito da 
comunicabilidade humana, das limitações corporais, assim como o corpo que é veículo de uma 
experiência; são filtros de absorção da realidade. Então a feitura das obras, independente do conteúdo 
particular das mesmas possui um caráter social e um conteúdo. O processo de busca de uma arte 
acessível é o que coletivo está tentando consolidar.  
 
O que se leva em questão são novas formas de arte: será que estamos programados a perceber e 
dialogar com o mundo através de limitações que nós mesmos nos impomos? Talvez a visão seja 
superestimada, assim como no diálogo verbal? Existem novas formas de diálogo? 
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No artigo Anna Maria Maiolino: Utopias e Subjetividades, Asbury (2012) comenta o conto de Borges 
- A Biblioteca de Babel - este problema da comunicação e da limitação do corpo. O conto é – em 
linhas gerais - sobre uma biblioteca que contém o conhecimento absoluto, infinitas configurações de 
idiomas, todos os livros e possibilidades de conhecimento. 
 

Podemos compreender, via essa afirmação, que o sentido da repressão do conhecimento e a 
impossibilidade de resistência física expressa no conto de Borges - no qual o bibliotecário que 
procura entender ou ao menos especular sobre a natureza absoluta da biblioteca é confrontado 
com os limites do próprio corpo, sua mortalidade [...] (ASBURY, 2012, p.98) 

 
O olfato, o tato e paladar são percepções universais descobertas até o momento. E são potências para 
se explorar posteriormente e alcançar o objetivo. A proposta neste ano para o projeto LAVAIPE foi 
pensar a arte acessível através de artefatos tecnológicos. No qual este artigo irá abordar o processo, 
procurando analisar e pensar a busca de soluções, aprimoramentos e caminhos possíveis.  
  
 
3. Análise do processo para uma arte acessível no projeto LAVAIPE 
No processo de pesquisa do projeto LAVAIPE encontramos desafios e caminhos, que servem hoje 
como reflexão e direcionamento para uma pesquisa estruturada. A pesquisa para se produzir arte 
acessível é pioneira e exige transitar entre disciplinas diversas, conhecimentos diversos. Esta 
característica propõe desvios, paradas, mas que enriquecem o fazer e a pesquisa. “O trabalho 
experimental do artista aproxima-se mais das metodologias de ensaio e erro dos experimentos de 
laboratório.” (BULHÕES, 2011, p.25). 
 
A primeira etapa do projeto foi relativa à compreensão do problema da pesquisa, e com isso foi criado 
um cronograma e uma metodologia para executá-la. O problema parecia bem definido: tínhamos três 
projetos aprovados, cada um com uma metodologia, mas com objetivos afins - proporcionar a 
experiência estética da arte para os públicos especiais. Mas com o desenvolvimento do projeto 
surgiram novos problemas como o baixo-custo, pouco tempo para a execução, qualidade e materiais 
tecnológicos e que pudesse ter um material no qual teria que ser vinculado ao espaço online, 
proporcionando a experiência estética via internet. Além de que todos os materiais físicos teriam que 
caber dentro de uma van e percorrer o estado de Santa Catarina. 
 
Para a concepção tínhamos estipulado como tema o conceito de multissensorialidade. Um conteúdo 
bem amplo, mas que resolve o problema principal. Afinal os sentidos do corpo humano são veículos 
para a experiência estética.  
 
Planejava-se que cada um do grupo propusesse um projeto de obra, as obras escolhidas para entrar na 
exposição. Muitos projetos foram escolhidos, e talvez por receio de adulterar as concepções originais 
de cada um a pesquisa em equipe tenha ficado em suspensão. Com o tempo os projetos se uniram. Este 
desafio só foi superado através dos frequentes debates e reuniões, permitindo assim uma maior 
flexibilidade na troca de conhecimentos.  
 
Com as pesquisas em artes se tornando mais abrangentes e tecnológicas, foram observados fatores que 
contribuíram para que as obras fossem bem sucedidas. Rain Room (2012) é uma instalação da equipe 
Random International, que possui uma trajetória de produção artística focada em tecnologia.  Esta 
instalação consiste em simular chuva, onde o participante passa por ela sem se molhar. O tempo de 
execução para a instalação foi de dois anos, e somente a instalação.  Um dos fatores foi ter uma equipe 
capacitada com profissionais especializados, pois além da proposta da obra ser boa, visando à 
qualidade ao invés de quantidade, a execução foi impecável. Portanto ao se analisar o projeto Rain 
Room a pesquisa do LAVAIPE concluiu que pode ser mais construtiva e com uma maior qualidade 
quando pensada para somente uma obra.  
 
As etapas seguintes da pesquisa contemplariam a execução dos protótipos, nestas etapas encontramos 
e solucionamos entraves relacionados à interdisciplinaridade. A execução dos protótipos exigia 
conhecimentos que não tínhamos e as dificuldades encontradas foram nas áreas principalmente 
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relacionadas à tecnologia. Para solucionar este problema foram realizados treinamentos com sensores 
e placas de arduíno, os conhecimentos básicos dos softwares arduíno e processing foram adquiridos 
através de uma oficina promovida pela professora doutora Yara Guasque e realizada pelo Tarrafa 
Hacker Clube4

. 
 

 
     Figura 2: Teste de sensor              

 
Figura 3: Treinamento de Arduíno 

 
 

 
 

 
 

 
Figuras 4,5 e 6: Oficina de Arduíno 
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Ainda sim haviam desvios, pois a tecnologia não permitia executar o que queríamos (que  era algo 
ainda não popular ou descoberto), os equipamentos não executavam da maneira pela qual 
esperávamos. Os sensores, por exemplo, possuíam uma sensibilidade muito além da imaginada.  
 
A concretização de um laboratório físico se acumulava com outros tantos desafios: a falta de um 
espaço amplo para realizarmos testes com que pudéssemos soldar e mexer com a parte eletrônica, e 
ainda deixar montado para continuar no dia seguinte. Espaço este que não foi encontrado devido a 
problemas de fiação, conservação na temperatura das salas. A área tecnológica da UDESC era uma 
possibilidade, mas fica muito distante para ser utilizada com frequência. Para isso procuramos 
contatos que exigiam trocas das quais tínhamos que manejar soluções. Mas ao mesmo tempo que 
buscávamos simplificar a execução para algo mais viável. 
 
A concepção da exposição foi simplificada, contando agora com um percurso tátil, composto por 
peças hexagonais com pontos de pressão que ao ser pressionado pelo passo do participante acionará 
um áudio de fragmento de sonho através de uma caixa de som e uma projeção visual do sonho. O 
participante será um colecionador de sonhos, e ao final do percurso verá que os todos os seus sonhos 
coletados formarão uma narrativa única. Após o percurso haverá uma grande almofada que permitirá 
que o participante seja abraçado por ela e ouça o batimento do seu próprio coração. Sensever será um 
ciclo expositivo composto também por outras duas obras: Favor Tocar II: Air Guitar e Jaqueta 
Interativa. Favor Tocar II possui a participação da artista plástica Adriane Kirst, na qual propõe uma 
interação lúdica para composição de músicas através do kinect, convidando participante a tocar uma 
guitarra imaginária. Jaqueta Interativa o convidará a uma performance interativa, um jogo que através 
dos movimentos possa se compor uma música e uma imagem nas quais possuem estreita ligação 
temática com a jaqueta que será vestida. 
 

 
Figura 7: Diagrama geral entre dispositivos 

 
O título da exposição, denominado Sensever, possui um conceito sensorial. “Sense” de sentir, “Sen-se-
ver” por não ser completamente visual. Sensever pode atribuir outros significados como no 
relacionamento entre as pessoas e a comunicabilidade consigo mesmas. A questão do olhar: podemos 
olhar e não ver, enxergar.  
 
As etapas de execução realizadas foram: a coleta de sonhos reais através de um formulário online, 
propondo participação em anonimato, e a gravação em áudio destes sonhos coletados com os 
integrantes do próprio projeto no qual serão mixados sons sem direitos autorais; A prévia das imagens 
visualizadas: fotografias hibridadas com desenhos em sequência formando um vídeo em stop motion; 
A jaqueta interativa foi confeccionada, assim como a imagem que será desvendada com os 
movimentos; E por fim os protótipos do percurso e da almofada para a detecção de possíveis defeitos.  
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Figura 8: Sonhos reais coletados online 

 

 
Figura 9: Protótipo da almofada 

 

 
Figura 10 e 11: Jaqueta Interativa 

 

 
Figura 12: Imagem a ser desvendada 
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4. Metodologia Sugerida 

A metodologia sugerida foi construída a partir da estrutura de pesquisa de Zamboni (1998) e Morin 
(2004). Zamboni aborda um esquema de pesquisa em arte individual, enquanto Morin define uma 
pesquisa-ação integral e sistêmica (PAIS) que abarca uma pesquisa em grupo. Zamboni (1998) 
exemplifica as fases da pesquisa em Arte e as compara com as fases da pesquisa na ciência e na arte 
puramente intuitiva. A pesquisa em arte se diferencia da arte puramente intuitiva na definição de um 
problema, na existência de uma hipótese e de referenciais teóricos, e na produção de arte puramente 
intuitiva não existe ou não está bem claro estes itens.  
 
A tabela a seguir é uma junção das duas esquematizações dos autores citados, para que seja base para 
se pensar os caminhos para novos bolsistas e dar continuidade ao projeto  através de novas 
proposições artísticas . E a tabela estrutura também a análise do próprio processo.  
  

Metodologia completa: 
Etapa 1: Identificar claramente as principais necessidades do grupo 

Etapa 2: Compreender a finalidade do projeto: PROBLEMA, REFERENCIAL 
TEÓRICO e HIPÓTESES. 

Etapa 3: PROCESSO DE TRABALHO: Esboçar e ilustrar as etapas essenciais do 
projeto; Determinar a duração total do projeto; Definir com precisão os papéis dos 

participantes; Atribuir-se tarefas. 
Etapa 4: Concluir um entendimento ou um contrato aberto: OBSERVAÇÃO e 

INTERPRETAÇÃO 
 
 
Etapa 1 - Identificar claramente as principais necessidades do grupo como: a consolidação de um 
coletivo de arte (Sopro Coletivo) e nos familiarizarmos com a linguagem tecnológica para que 
possamos criar novos artefatos tecnológicos. 
 
Etapa 2 - Consiste em compreender a finalidade do projeto: Primeiro conhecendo o problema, que é 
criar uma arte acessível através da tecnologia, em que os materiais consigam entrar em uma van que 
fará o transporte para diferentes cidades, com baixo-custo. E com referenciais teóricos direcionados 
para serem estudados ao longo da pesquisa, abrangendo contatos, sites, livros, documentários, ou seja, 
um apanhado de informações para contribuir com a pesquisa para que o projeto possa ampliar seu 
campo de investigação a partir da contribuição de outros teóricos. Neste sentido procurar por 
experiências artísticas que explorem o olfato, tato, paladar, tecnologia, que possam ampliar as 
características estéticas e inclusivas dos objetos artísticos. A fim de ampliar a capacidade de 
articulação com a tecnologia realizar contatos de pessoas que dominam o uso de procedimentos 
eletrônicos, de química que tem conhecimento de dispositivos para disparar cheiros, Hackerspaces5 
documentando em uma pasta para que o conteúdo não se perca. E por último nesta etapa estipular 
hipóteses e expectativas: as mais abrangentes são criar arte totalmente inclusiva ou parcialmente 
inclusiva. Mas há propostas mais específicas, como montar uma exposição. 
 
Etapa 3 - Diz respeito à estruturação do processo de trabalho, definir o prazo total do projeto para 
dividi-lo por fases e tarefas: Esta etapa possui mais fases que as anteriores. Como o objetivo é incluir 
as pessoas com deficiência é interessante primeiro que se conheçam de fato estes públicos, suas 
necessidades, inclusive com a possibilidade de testar os objetos artísticos com grupos pequenos. Há 
problemáticas que só recentemente descobrimos como, por exemplo, que as pessoas com deficiência 
auditiva se sentem aflitas no escuro pois não conseguem falar. Estes detalhes são ricos e importantes 
para ter um esboço de como é viver com um corpo que possui uma configuração biológica diferente da 
nossa. Partindo disto é interessante ter uma familiarização com este público, assistindo filmes e 
documentários sobre, conversando diretamente, observando, dialogando com as famílias, visitando 
instituições (ACIC, APAE...), etc. 
  
Para criar os objetos artísticos existem estratégias o passo inicial enquanto equipe é construir 
dinâmicas de criação para conceber os projetos. O brainsorm é uma destas dinâmicas, onde a equipe 
coloca na mesa conceitos, palavras, ideias sem julgar válidas ou não, sem interrupções intelectuais, 
apenas para expressar o fluxo de pensamentos criativos para alcançar o objetivo. O grupo escolhe as 
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que mais atendem o objetivo e as ideias mais interessantes para se desenvolver, e aprimora-as em 
conjunto.  
 
Sugere-se que o desenvolvimento de protótipos ou a execução do próprio projeto proposto seja feito 
com metas palpáveis de curto prazo, de maneira que as tarefas possam ser divididas, pois assim resta 
tempo para mudanças de estratégias, um novo planejamento ou para testar os resultados. 
 
Etapa 4 - Conclusão do projeto e resultados. Nesse caso nossos dados são parciais, pois como se trata 
de uma pesquisa artística o projeto apresenta uma continuidade e possui um caráter multi-
interpretativo.  
 

A interpretação dos resultados da pesquisa em arte não converge para a univocidade, 
mas para a multivocidade, uma vez que cada interlocutor deverá fazer a sua 
interpretação pessoal e proceder uma leitura subjetiva para o resultado da pesquisa 
contido na própria obra de arte. Diferentemente da ciência, a arte tem um caráter 
pessoal de interpretação, garantido pela plurisignificação da linguagem artística. 
(ZAMBONI, 1998, p.59) 

  
O Laboratório possui contato com outros laboratórios da UDESC, entre eles o Laboratório de 
Educação Inclusiva, que possui professores e técnicos com deficiência visual e auditiva, que podem 
contribuir para a coleta de dados sobre os objetos artísticos criados. 
 
5. Considerações finais 
 
Com a elaboração de uma metodologia sugerida neste artigo, concluímos que obtivemos resultados 
inspiradores e as dificuldades encontradas que possuem peso destacam-se à pesquisa de contatos e um 
direcionamento correto que desperte interesse na participação para um trabalho em equipe.  
 
A pesquisa em arte se constitui pelo fazer consciente, portanto intencional. A busca da arte acessível é 
instigante e consolida-se através dos desafios encontrados. Os desvios fizeram parte do processo e 
contribuíram para estruturação da investigação. Os próximos passos para o projeto serão a exploração 
dos sentidos mais inclusivos. E a atenção às novas tecnologias, como foram propostas, fará o projeto 
se desenvolver, até mesmo porque as tecnologias emergentes serão popularizadas e permitirão uma 
exploração dos sentidos humanos a favor da acessibilidade. Será mais tangível produzir mecanismos 
que disparem aromas, gostos, que problematizem os sentidos em forma de arte. 
 
Como resultado da investigação deste ano a exposição Sensever percorrerá por Santa Catarina com os 
objetos artísticos: Favor Tocar II, Percurso de Sonhos, Casulo e a Jaqueta Interativa.  
 
 
                                                 
1 Orientador, Professor do Departamento de Pedagogia a Distância – CEAD - UDESC e do PPGAV - CEART 
cristinaudesc@gmail.com 
2 Acadêmica do Curso de Bacharelado em Artes Visuais – CEART- UDESC, bolsista de iniciação científica 
PROBIC/UDESC 
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais – CEART- UDESC 
4 “O Tarrafa Hacker Clube é um HackerSpace situado em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Somos um 
laboratório comunitário, espaço onde pessoas com interesses em comum, frequentemente em tecnologia, ciência, 
arte digital e eletrônica, podem se encontrar, compartilhar conhecimentos e colaborar em projetos conjuntos.” 
Texto retirado do blog disponível em: < http://tarrafa.net/blog/>, acesado em 15 de agosto de 2013. 
5 “Um hackerspace ou hackspace (de Hacker e Espaço) [...] é um local real [...] com o formato de um 
laboratório comunitário que segue a Etica_Hacker, tendo espírito agregador, convergente e inspirador. [...] 
Um hackerspace pode ser visto como um laboratório comunitário, uma oficina ou um estúdio onde pessoas de 
diversas áreas podem trocar conhecimento e experiência para construir algo juntos.” Texto retirado da 
Wikipédia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hackerspace>, acessado em 15 de agosto de 2013. 
 
 
 



RELATÓRIO FINAL  

 

                                                                                                                                                         
6. Referências bibliográficas 
 
ASBURY, Michael. Anna Maria Maiolino: Utopias e subjetividades. In: Narrativas, ficções, 
subjetividades/organizadores Sheila Cabo Geraldo, Luiz Cláudio da Costa. - Rio de Janeiro: Quartet, 
2012. 120p. 
 
BULHÕES, Maria Amélia. Complexidades na Consolidação de uma Área de Conhecimento. In: 
Artes Visuais pesquisa hoje - Anais do II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- 
Graduação em Artes Visuais. EDUFBA: Salvador, 2011. 
 
MORIN, André. Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropedagogia renovada. Tradução de 
Michel Thiollent – Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
 
RANCIÈRE, Jaques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa Netto. - 
São Paulo: EXO experimental org.; Ed 34, 2005. 72p. 
 
SZTURM, Elyeser. A Disciplina da Pregnância. In: Artes Visuais pesquisa hoje - Anais do II 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- Graduação em Artes Visuais. EDUFBA: 
Salvador, 2011. 
 
WANNER, Maria Celeste de Almeida. O Perfil do Artista Pesquisador em Artes Visuais. In: Artes 
Visuais pesquisa hoje - Anais do II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- Graduação 
em Artes Visuais. EDUFBA: Salvador, 2011. 
 
ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. Campinas, SP: Autores 
Associados, 1998. - (Coleção polêmicas do nosso tempo; 59) 
 
Sites Visitados: 
 
Site oficial do Random International, equipe que concebeu a obra citada Rain Room. Disponível em: 
<http://random-international.com/ >. Acessado em 02 de agosto de 2013. 
 
Site oficial do Tarrafa Hacker Clube. Disponível em: < http://tarrafa.net/blog/>, acesado em 15 de 
agosto de 2013. 


