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Resumo 
 
Este artigo traz reflexões sobre conceitos e processos em arte e tecnologia a partir trabalhos 
em arte computacional desenvolvidos pela autora, seus referenciais e processos de criação. 
Aborda as relações que se estabelecem entre arte, ciência e tecnologia em obras que utiliza 
a visão computacional como interface de interação. Questiona o uso da visão computacional 
e da visão escópica, sendo a última utilizada com a intenção de gerar desconforto. Reforça 
a importância do desenvolvimento destes trabalhos pelo artista pesquisador que constrói 
uma ponte poética entre arte, ciência da computação e tecnologia, exemplificando com a 
abordagem técnica, poética e processual da criação e exposição das obras. Aborda a 
importância do público na arte computacional interativa, sem o qual a obra não acontece. 
Finaliza refletindo sobre as obras em arte computacional como obras-interface abertas. 
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Abstract 
 
This article analyzes concepts and processes on art and technology based in works 
developed by the author, their references and processes of creation. It discusses the 
relations between art, science and technology in works that use computer vision as an 
interface for interaction. This article questions the use of computer vision and scopic vision, 
the latter being used with intent to cause discomfort. It points to the importance of taking 
forward this work by the artist researcher who builds a bridge between poetic art, computer 
science and technology. This discusses the importance of the public in interactive computer 
art, without which the work does not happen. Finally it reflects on the works of computer art 
as opened-interface-works. 
 
Key words: computer art, interface, computer vision, interaction 
 

 
 
INTRODUÇÃO 

Na elaboração deste artigo, fez-se um estudo abrangendo a produção artística e 

experimentações com interfaces interativas da autora que usam visão computacional 

em seus processos criativos e poéticas artísticas. Abordam-se a poética, os aspetos 

filosóficos, a descrição das interfaces, bem como as técnicas e processos de 

interação utilizados. A análise baseia-se no pensamento deleuziano, como de outros 

filósofos, artistas e/ou pesquisadores que construíram suas ideias, análises e 

pensamentos contemporaneamente à utilização das novas tecnologias na produção 

em arte computacional interativa. 
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Considerou-se ainda que o artista que se propõe a realizar conexões entre arte e 

tecnologia precisa ser pesquisador, conhecedor da arte e da técnica, investigador 

das poéticas digitais e da estética tecnológica. Não deve restringir-se ao design de 

interface ou aos processos de interação, mas trocar e colaborar, testar novas ideias, 

partir do pensamento filosófico para uma reflexão mais profunda sobre o fazer 

artístico. Ao incorporar a interatividade à arte computacional, o artista promove um 

diálogo humano-computador traduzido pela linguagem dos códigos.  

Parte da motivação para o desenvolvimento da produção artística, encontra-se na 

relação estabelecida entre artista-TrabalhoArtístico-atuador, nos processos 

criativos que resultaram em diferentes interfaces, no estudo de interfaces 

computacionais e em dispositivos não convencionais de interação. Poeticamente, 

refletimos sobre o espaço de ação e de diálogo entre homem e máquina, buscando 

dialogar com a percepção humana, motivada pela interação com interfaces homem-

computador (IHC).  

São apresentados neste texto os trabalhos Passagens (2008); Voyeurs da série 

"voyeurs" (2009); Aquarius (2009) e Tvicam (2010). As reflexões realizadas desperta 

questionamentos quanto à poética e às técnicas que culminam em mudanças e 

movimento no sentido de refletir sobre os processos criativos em arte e tecnologia. 

PROCESSO DE CRIAÇÃO E POÉTICAS ARTÍSTICAS 

Refletir sobre a produção e a realização artística a luz de Deleuze envolve repensar 

os conceitos que marcaram a pesquisa prático-teórica durante a qual se desenrolou 

todo o processo.  

Interface é, aqui, entendida tanto como um conjunto de teclas, botões, comandos de 

sistema operacional, formatos de exibição gráfica e outros dispositivos 

computacionais que permitam que uma pessoa se comunique com o computador, 

quanto um conjunto de declarações, funções, opções, assim como, outras formas de 

expressar instruções fornecidas por um programa ou linguagem para utilização por 

um programador1. Toda interface é um agenciamento, pois nela "há linhas de 

articulação e de segmentariedade, estratos, territorialidade, mas também linhas de 

fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação" (DELEUZE; 

GUATTARI, 2007a, p.11). Ao apresentar possibilidades e potencialidades diferentes, 
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a interface passa a representar um agenciamento maquínico que, segundo Deleuze 

e Guattari (2007a), é direcionado aos estratos que fazem do agenciamento uma 

espécie de organismo. 

Se a interface representa o agenciamento, podemos ver sua pesquisa e construção 

como potência. E para demonstrar esta potencialidade, adotou-se uma metodologia 

de fluxo permitiu que os métodos fossem pensados junto ao desenvolvimento do 

trabalho, escolhendo aqueles que melhor serviam aos objetivos de cada projeto. 

Considera-se uma metodologia de fluxo pelo fato das escolhas metodológicas 

estarem em constante processo de reavaliação com base nos feedbacks da prática 

desenvolvida. Adotou-se um método rizomático, que não segue um único método-

raiz, mas que parte da existência de uma ramificação metodológica lateral e circular. 

As escolhas metodológicas possibilitaram a reflexão contínua sobre a produção 

prática, promovendo uma constante atualização da prática, ou mesmo uma 

reconstrução das propostas em virtude de novos contextos ou demandas. Esta 

metodologia de multiplicidades refletiu-se no desenvolvimento de propostas que 

pudessem ser tanto recicladas, quanto atualizadas, ou mesmo descartadas.  

O objetivo da produção artística foi o desenvolvimento de interfaces lúdicas que 

possibilitassem explorar diferentes aspectos da interação humano-computador, bem 

como diferentes dispositivos de interação, num contexto transdisciplinar2. Buscar 

diferentes formas de agenciamento, potencializar o sentir homem-máquina, e 

atravessar espaços lisos e estriados que compõe interfaces que comprometem a 

lógica do real em busca da virtualidade múltipla e rizomática. 

Cada trabalho possui uma poética própria, inspirados tanto na observação do 

trabalho dos nossos pares, quanto em imagens mentais e intuições. 

Simultaneamente às observações e ao brainstorming de ideias, efetuou-se a captura 

de imagens, a realização de pequenos vídeos, a construção de propostas 

multimídias que fossem colecionadas e analisadas, ou abandonadas, durante o 

processo de criação de cada trabalho artístico. A realização de conexões entre o 

material coletado e produzido, os insights e os códigos computacionais, permitiram 

um mergulho na produção contínua e renovada. É durante este processo de pré-

produção que se dá a passagem da máquina de estado, organizada e sistêmica 
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para a máquina de guerra, proposta por Deleuze e Guattari (2007b), 

desterritorializada, múltipla. 

A interface é um agenciamento de multiplicidade, ou melhor, como "agenciamento 

põe em conexão certas multiplicidades" (DELEUZE, GUATTARI, 2007a, p.34), por 

meio de processos de interação, e assim configura-se como potência. Claudia 

Gianetti (2006) afirma que a interação com base na IHC marca uma mudança 

qualitativa das formas de comunicação, incidindo na reconsideração de questões 

referentes ao tempo real, ao tempo simulado e ao tempo híbrido, bem como na 

ênfase dada na participação intuitiva mediante a visualização e a percepção 

sensorial da informação digital, na geração de efeitos de imersão e translocalidade, 

mas também na necessidade da tradução de processos codificados. O artista 

explora, com a interatividade, a sensação de expansão das capacidades sensório-

motoras do atuador face à obra. E nestas sensações expandidas emanam devires.  

Podemos dizer que os processos de interação propostos e possíveis proporcionam 

ao espectador um devir-trabalho artístico. O espectador deixa seu porto seguro de 

observador e adentra-se no trabalho artístico, permite-se pensar como parte deste 

trabalho; os espectadores passam de sujeitos passivos e reflexivos a sujeitos 

participativos, atuantes e co-produtores A passagem de espectador a atuador3 na 

arte computacional se dá pelo desenvolvimento das interfaces que abriram 

possibilidades para propostas de interação. Neste sentido, retoma-se Priscila 

Arantes (2008) que aponta a interatividade como a interferência do interator, aqui 

tratado como atuador, na temporalidade da obra, evidenciando a relação que existe 

entre artista-obra-atuadores quando se prevê a experiência interativa. Gianetti 

(2006) aponta a entrada do sujeito "na" obra (interativa, telemática, etc.) como parte 

essencial e complementar do sistema interativo, desta forma, como afirmado 

anteriormente, a ação do atuador é incorporada à obra como parte de sua criação. 

As interfaces da obra são construídas a partir da proposta de interatividade 

imaginada pelo artista, pensada a partir do devir-sensação que o artista deseja 

expandir e provocar. Podemos dizer que o devir-sensação, como parte de um devir-

intenso consequência do agenciamento proposto nas interfaces. 

Neste contexto, pensar artisticamente as interfaces computacionais significa explorar 

recursos comunicacionais entre o humano e o computador. Buscar o intermezzo, 
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fazer com que exista consistência nesta comunicação e que se consolide a interação 

humano-computador, que nos dizeres de Deleuze e Guattari (2007c), depende de 

intercalações, intervalos e superposições-articulações. Neste sentido, o como a 

interação humano-computador se estabelece via interfaces, ou o grau de liberdade 

que se tem numa perspectiva de interatividade, dependerá do arcabouço 

informacional, parte integrante do sistema interativo representado por interfaces de 

hardware e software. Isso implica refletir sobre os agenciamentos subjacentes à 

proposta de interatividade, sobre a construção poética de um sistema de 

multiplicidades, cujas interfaces traduzem os devires e as relações que se espera e 

se deseja que o público estabeleça com a obra.  

Permitiu-se pensar que a produção em arte computacional de interfaces interativas 

pode ser comparada a um estudo em platôs, em planos de consistência e de formas 

de agenciamento que evidenciem a estrutura rizomática e múltipla de cada trabalho 

artístico. Percebe-se, então, que por trás de cada trabalho temos uma raiz, uma 

estrutura base, que indica as escolhas primeiras, que representam o devir do 

processo criativo inicial. A cada avanço no processo de desenvolvimento e 

construção do trabalho, novo platô é desenvolvido, compondo o plano de 

consistência de toda a obra. A raiz transforma-se em rizoma por ganhar 

multiplicidade e potência. À medida que o trabalho é pensado e desenvolvido, 

expande-se em possibilidades, seja apontando para a construção de outras 

propostas artísticas, seja implementando outras possibilidades da mesma proposta. 

Neste sentido, durante o desenvolvimento do programa/algoritmo que se traduz em 

interface interativa, o artista reflete sobre os caminhos construídos e as opções 

realizadas para a criação do trabalho final. Louise Poissant (2009) observa um 

deslocamento do processo para a experimentação de dispositivos que permitem 

interagir com a obra de arte. Este deslocamento é o devir, devir como processo do 

desejo. Devir (DELEUZE, GUATTARI, 2007c, p.64) em que o artista indica as zonas 

de vizinhança ou de co-presença mais próximas daquilo que deseja que seus 

atuadores se tornem em relação à sua proposta poética de interação. 

 

PASSAGENS (2008) 
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Passagens, apresentada na exposição EmMeios (2008), explora a adoção de 

possibilidades de interatividade por meio de visão computacional. É corpo do 

atuador que provoca, ao se deslocar, o desvelar de imagens videográficas de 

paisagens. O atuador, em ação, é nômade; e como nômade pode escolher o que lhe 

convém, exercer sua liberdade, explorar as potenciais variações que lhe são 

apresentadas, ou simplesmente não realizar escolha alguma e abandonar-se, 

afundar-se sem necessariamente posicionar-se. Segundo Deleuze e Guattari 

(2007b, p.52), “o nômade é antes aquele que não se move (...), é aquele que não 

parte, não quer partir, que se agarra a esse espaço liso (...) e inventa o nomadismo 

como resposta a esse desafio”, assim procede o atuador em ação, nômade em si 

mesmo e imerso nos caminhos que lhe são propostos pelo desvelar das imagens. 

Deleuze e Guattari lembram que o nômade é paciente, sabe esperar, e é por 

convenção o único que possui movimento absoluto (2007b, p.52/53); o atuador, 

concentrado em interagir, sabe esperar pelo momento certo, fazer acontecer 

imobilidade e velocidade, movendo-se mesmo quando aparenta estar parado. 

Passagens se baseia na ideia do nômade que caminha por diferentes lugares, sem 

necessariamente fixar-se ou apegar-se a alguma referência destes. A obra se realiza 

a partir da interferência do público, a personagem que passeia pela tela é a interface 

entre o registro videográfico de passagens e o trânsito das pessoas em frente a 

webcam. A personagem acompanha na tela os passantes e transita por diferentes 

lugares, desvelando os registros deste caminhar, sem contudo possibilitar a 

percepção, pelo público, de detalhes destas passagens/paisagens urbanas. 

 

Figura 1 -  Passagens (2008) 
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A análise do espaço em que ocorre a interação também é necessária. Deleuze e 

Guattari (2007b, p.54) definem espaço estriado como “global relativo: ele é limitado 

em suas partes, às quais são atribuídas direções constantes, que estão orientadas 

umas em relação às outras, divisíveis por fronteiras, e componíveis conjuntamente”. 

Espaço estriado considerando que cada vídeo postado tem um limite espacial e 

temporal, mesmo considerando a simulação o movimento contínuo por meio do loop 

dos vídeos; também o personagem que mascara o movimento/silhueta do atuador é 

limitado em seu movimento pelas demarcações da montagem da tela com os 

vídeos. Trabalho artístico e atuador são unos e representam o estar-vivo, 

subentendem potência de ação, ao mesmo tempo em que se caracterizam ora como 

espaço estriado, homogêneo, vetorial, ora como espaço liso, heterogêneo conforme 

definição deleuziana. 

No trabalho artístico Passagens, a visão computacional foi utilizada como proposta 

de interação. O desenvolvimento da interface de interação depende do 

desenvolvimento de alguns blocos de programação interdependentes que ao serem 

desencadeados pela ação do atuador faz com que a poética da obra aconteça. A 

captura do movimento do atuador é feita pela webcam, assim desenvolveu-se um 

programa que identificasse o movimento, capturasse as informações das 

coordenadas do movimento e interpretasse esse movimento físico transformando-o 

em movimento do avatar virtual.  

Para a webcam capturar os dados do movimento do corpo é necessário iluminação, 

visto que não foi utilizada uma câmera com infravermelho que permitiria este 

rastreamento em baixa luminosidade. Neste caso utilizou-se um contraste, uma 

veste branca, a fim de que a câmera reconhecesse a diferença da intensidade 

luminosa, já que o ambiente de exposição não contava com iluminação direta. 

Pensar o processo criativo de Passagens é pensar nas possibilidades de interação 

do atuador, pensar na mensagem das imagens videográficas desveladas, mas não 

completamente reveladas, pensar no espaço em que a ação ocorre, pensar na 

ludicidade da interação do atuador com a proposta artística, e ainda pensar nas 

configurações de hardware (configurações e especificações técnicas) e software 

(programa desenvolvido de acordo com as necessidades do trabalho artístico e do 

tipo de interfaces de interação que se pretende usar) necessárias ao suporte 
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tecnológico do trabalho. Segundo Deleuze e Guattari (2007c, p.129), as atividades 

funcionais não são territorializadas sem adquirir um novo aspecto (criação de novas 

funções), ao realocar algoritmos, territorializando-os em novo contexto, ao 

manipularmos artisticamente os vídeos estamos construindo novos aspectos 

territorializando novas funcionalidades. 

VOYEURS (2009) 

Apresentada no Pós-Happpening - Art é Sex4, a série “voyeurs” (2009) é composta 

de Kaleidoscope_Voyeurs, Voyeurs e JanelaIndiscreta_Voyeurs. Neste texto faz-se 

referência apenas a Voyeurs, que utiliza visão computacional como dispositivo de 

interação. A série centrou-se no sensual, na sexualidade sem ser explícita, 

resgatando e modificando imagens sensuais, ou mesmo partes do corpo; imagens 

sugeridas, propositalmente cortadas, nem sempre nítidas, e em alguns casos 

digitalmente manipuladas.   

Em Voyeurs, explora-se o lúdico da perspectiva dos regimes escópicos e 

atencionais, considerando que a sociedade moderna amplia cada vez mais os 

sistemas de vigilância sobre os indivíduos. A preocupação com a segurança e a 

constante vigilância que acontece por meio de uma combinação de sistemas de 

câmera e gravação de vídeo, bancos de dados e tecnologias de monitoramento, 

sem falar nos sistemas inteligentes interconectados que são utilizados no 

monitoramento dos movimentos e comportamentos individuais. Na perspectiva 

escópica, o computador observa àqueles que sentam a sua frente para observarem 

a interface gráfica do trabalho artístico. 

Na análise dos regimes escópicos e atencionais da vigilância nas cidades 
atuais, notaremos que eles envolvem não somente procedimentos de 
controle, mas também circuitos de prazer. Nessa mistura de controle e 
prazer, destacaremos uma lógica e uma estética do flagrante presentes 
tanto no olhar quanto na atenção vigilante sobre a cidade e os indivíduos 
que nela circulam. (BRUNO, 2008, p.46) 

Poeticamente, a interface principal de Voyeurs é formada por fechaduras de 

formatos diferentes através das quais se veem imagens sequenciais em looping 

contínuo, separadas no tempo e no espaço, mas semelhantes na proposição 

temática. De um lado, visualizam-se imagens sensuais da década de 1920 e de 

outro rastros de imagens, imagens atuais pixeladas.  
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Numa referência estética ao trabalho de Marcel Duchamp, Etant Donnés (1969), 

porém apresentando uma inversão de papéis, não é o artista que olha através do 

buraco da fechadura, mas o computador que olha para a pessoa que tenta invadir-

lhe a privacidade. Em Etant Donnés o observador é desafiado a abandonar o seu 

ponto de vista de receptor passivo e tornar-se consciente da sua posição de voyeur, 

que gera certo desconforto. Em Voyeurs, ao se aproximar da tela para melhor 

perceber estas imagens, o observador se depara com sua própria imagem no 

interior da fechadura central. 

Ao mesmo tempo em que a fechadura, antes uma imagem abstrata, sem rosto e 

sem forma, rostifica-se com a imagem do observador, apresenta-a entre as demais 

imagens sensuais, colocando o observador como parte das imagens que ele 

observa (inspirado na rostidade de Deleuze e Guatarri, 2007d). O voyeur não se 

sente confortável ao ser descoberto e a rostificação da fechadura incomoda ao 

observador porque ele descobre não ser um rosto qualquer, mas sua própria 

imagem que ali se inscreve. 

Utilizando o sistema de captura de imagem pela webcam, coloca-se o observador 

dentro da obra, participando da composição da imagem final, como se o sistema 

também o estivesse observando do mesmo modo com que ele observa e 

acompanha as demais imagens inseridas nas fechaduras laterais. Enquanto o 

atuador busca formas de interagir e interferir na proposta apresentada, o 

computador observa-o através da fechadura, fazendo-o passar da posição de 

atuador a observador e de observador a observado. Questiona-se, assim, este novo 

regime sensorial em que a visão e a atenção ocupam lugares privilegiados, em que 

a ordenação do ver e do ser visto incorpora-se à dinâmica do cotidiano urbano, 

mesmo quando adquire a finalidade atribuída aos sistemas de vigilância.   

Enquanto na visão computacional existe um processamento das informações 

captadas pela webcam no sentido de serem interpretadas algoritmicamente e 

gerarem efeitos sobre a obra interativa, na visão escópica que integra o sistema de 

vigilância não ocorre interpretação dos dados coletados são armazenados via 

gravação. Porém em Voyeurs, não há preocupação em exercer controle sobre quem 

observa a obra, os dados coletados são descartados pelo sistema, busca-se 
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intencionalmente proporcionar o desconforto em quem ao procurar interagir, percebe 

ser observado. 

AQUARIUS (2009) 5 

Explora a ideia de instinto de preservação por parte dos seres de Aquarius face ao 

instinto predador humano. Na ausência de movimento, os seres de Aquarius se 

multiplicam, contudo ao ser detectado movimento próximo eles se afastam. A 

elaboração da obra espelha-se em referenciais de pesquisas prático-treóricas, como 

A-Volve de Christa Sommerer e Laurent Mignonneau (1994/95), que propõem uma 

instalação que lida com o conceito de vida artificial, em um trabalho com peixes e 

outras criaturas aquáticas cujo objetivo é fazer o espaço virtual ganhar vida, por 

meio de criaturas virtuais, vistos como agentes de softwares semelhantes a sujeitos 

reais. Outra referência, VR Aquarium de Diana Domingues e Grupo Artecno UCS 

(2005) é um ambiente imersivo em realidade virtual e realidade aumentada, com 

imagem em telepresença de um aquário, instalado no Museu de Ciências Naturais 

da Universidade de Caxias do Sul.  

Aquarius questiona em sua proposta de interação o instinto caçador do homem 

frente ao instinto de preservação do seres virtuais inerentes ao ambiente da obra. 

Utiliza a visão computacional para rastrear movimento do atuador, que capturado e 

interpretado, aciona reações e modificações no trabalho. Conta-se com a reação 

instintiva do atuador frente aos estímulos visuais e sonoros, o elemento surpresa 

compõe a poética artística. Os seres virtuais provocam explosões e liberam gases 

para tentar afastarem o ser humano que invade seu espaço. Aquarius acontece a 

partir da intervenção, participação e reação dos atuadores. 

      

          Figura 2 – Aquarius (2009) – interação                               Figura 3 – Aquarius (2009)  
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A interface gráfica foi pensada como gamearte. Mas a interface gráfica não é tudo. 

Poissant (2009, p.79) afirma que “as interfaces tornam-se um tipo de condutor, 

participando da produção de uma obra de arte”. Na interação, no gamearte não há 

vencedores ou vencidos, enquanto o atuador busca controlar os movimentos do 

mergulhador, que reage instintivamente às ações dos seres presentes no ambiente.  

Aquarius reflete as linhas de fuga, a necessidade de se buscar uma saída entre a 

multiplicidade de opções que o movimento oferece. Subverte-se a lógica dos jogos 

de primeira pessoa em que o jogador tem o controle da situação. Neste caso, o 

atuador controla apenas o mergulhador e precisa decidir entre afastar-se ou ir de 

encontro às explosões. Para isso o atuador deve cooperar com o movimento do 

mergulhador, descobrir a lógica dos movimentos dos seres ou simplesmente 

provocar os elementos que integram a proposta poética. 

 

TVICAM – Câmera Interativa para CyberTV6 

O protótipo usa câmera com infravermelho, que integrada a uma biblioteca pode ser 

utilizada em propostas de interação com a CyberTv (TDI - Tv digital interativa). A 

biblioteca Java é a base para o uso de visão computacional no reconhecimento de 

movimentos que possam substituir parcialmente o controle remoto da televisão nos 

processos de interação seja com conteúdo artístico, seja com informacional. Mesmo 

que o projeto seja desenvolvido para a TvDigital, ele pode ser adaptado para uma 

versão aplicada ao computador. A Tvicam traz como proposta inicial dar visibilidade 

à poética da construção de mapas de relações.  

Percebe-se o mapa como parte do rizoma, aberto, conectável em todas as suas 

dimensões, desmontável, reversível e suscetível de receber modificações 

constantemente (DELEUZE, 2007a). O mapa é formado pelo fluxo de pessoas que 

interagem e que transitam pelo espaço expositivo da obra. Assim, o mapa das 

pessoas em deslocamento representa a conexão dos campos, abre-se para o 

desbloqueio do corpo sem órgãos deleuziano, múltiplas entradas, inúmeras 

possibilidades, um mapa com imagem em constante construção. 
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Este mapa é, contudo, resultado da execução de um algoritmo. Para Stephen Wilson 

(2002), o que normalmente ocorre é o artista desenvolver o algoritmo e, em seguida, 

o computador executa os passos para criar a imagem descrita nas linhas de código. 

Os artistas interessam-se tanto pelos resultados finais produzidos a partir da 

execução dos algoritmos, quanto se interessam por outros aspectos do processo, 

como, por exemplo, a utilização de variáveis randômicas ou introdução de algoritmos 

genéticos, ou mesmo de estruturas de inteligência artificial, que poderiam 

configuram como linhas de fuga dentro dos próprios softwares. O artista-

programador tanto manipula códigos já existentes em busca de novas 

configurações, como constrói seus próprios algoritmos / programas, criando os 

parâmetros que julga interessante manipular. 

Ao artista se requer o conhecimento e o uso de códigos maciçamente 
simbólicos, especializados, ele se serve da mediação de uma complexa 
instrumentalização técnica e de máquinas, por isso é necessária uma 
operatividade em grande parte racional, auxiliam-no competências técnicas, 
teóricas e culturais exclusivas, que se deve aprender de maneira simbólica 
e formal. (CAPUCCI, 1997, p.131) 

Mais do que programas, circuitos, interfaces e dispositivos tecnológicos, a obra só 

acontece com a presença do outro. É por meio da intervenção, da ação, da 

aproximação do outro, pois esta é a proposta das interfaces interativas, elaboradas 

na perspectiva da participação do público. 

A Tvicam transforma a cartografia de fluxos, forças e intensidades abstratas em 

visualidades. O corpo do atuador ao movimentar-se, minimamente que seja, em 

frente a câmera provoca a cosntrução de cartografias visuais, mapas de redes que 

busca referenciar o espaço em raios azuis ou em composições de retângulos que 

representam a multiplicidade do movimento e da ocupação do espaço. No contexto 

poético, a percepção espaço-temporal vai de encontro ao movimento do corpo que 

interfere e compõe o movimento das imagens que surgem dentro do espaço virtual.  

Na figura 4, o mapa é percebido como um todo interligado, já na proposta 

apresentada na figura 5, o mapa das relações é apresentado a partir de os 

componentes que se sobrepõe e se interagem mutamente. 
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      Figura 4 – Tvicam – 9.ART
7
 (2010)                 Figura 5 – Tvicam – Feira XPTA.LAB

8
 (2011)                  

 A percepção da dimensão territorial se dá pela relação que estabelecemos com o 

espaço expositivo e o movimento em diferentes direções e velocidades.  

Um movimento é absoluto quando, sejam quais forem sua quantidade e 
velocidade, relaciona "um" corpo considerado como múltiplo a um espaço 
liso que ele ocupa de maneira turbilhonar. Um movimento é relativo, sejam 
quais forem sua quantidade e velocidade, quando relaciona um corpo 
considerado como Uno a um espaço estriado no qual se desloca, e que se 
mede segundo retas pelo menos virtuais. (DELEUZE, GUATTARI, 2007b, 
p.226)  

A arte computacional possibilita percepções e sensações interconectadas por 

processos sensoriais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção artística permitiu conhecer, experimentar e envolver-nos com diferentes 

tipos de interface, padrões de interatividade, integrando propostas em arte 

computacional interativa. O estudo filosófico aproximou-nos da compreensão da 

poética subjacente a cada trabalho, enquanto o estudo de linguagens de 

programação, interfaces e a produção artística de nossos pares possibilitou a 

escolha dos caminhos da nossa própria produção. Confirmamos a opção por 

aprofundar, em estudos futuros, as conexões e transdisciplinaridade oferecidas pela 

arte, tecnologia e ciência.  

Conclui-se que obras-interface são potencialmente abertas por estarem em 

processo, poderem ser repensadas, revisitadas, reconstruídas, avaliadas, 

reprocessadas e ganharem complexidade e poderem atender a novas perspectivas, 

espaços de potência e multiplicidade. O artista pesquisador encontra-se em 
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constante processo de experimentação, em busca de elementos que sejam 

potencializadores do trabalho artístico. A utilização de diferentes interfaces compõe 

o processo de criação destas obras cujas conexões internas ficam a cargo dos 

programas que servem de suporte para as interfaces.  

A visão computacional para a arte interativa o questionamento sobre o que vemos e 

o que nos vê. Mesmo que a programação algorítmica possa prever a utilização dos 

dados capturados, a aplicação de filtros, a combinação / construção e desconstrução 

de imagens entre uma multiplicidade de outras ações que podem ser previstas. Não 

deve manter a obra como fechada, mas dar espaço para que os resultados 

apresentados a cada interação sejam diferentes entre si e, assim, proporcionam 

momentos únicos, instantâneos da arte computacional, da interação com a obra. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ 

1
 Dicionário de Tecnologia, 2003, p.432 

2
 A definição do conceito de transdisciplinaridade registrada na Carta da Transdisciplinaridade enfatiza a visão 

transdisciplinar como uma visão aberta, ultrapassando o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua 
reconciliação não apenas com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a poesia e a 
experiência espiritual. (SOMMERMAN, 2006) 
3
 Conceitua-se atuador como aquele que interage com a proposta artística, atuando na co-autoria do resultado 

final, visto que os trabalhos em arte interativa acontecem a partir da intervenção deste atuador. 
4
 Pós-Happening – Art é Sex realizado no dia 20/03/2009, no Instituto de Artes - Universidade de Brasília 

5
 Exposição Instinto Computacional, #8.ART – 8º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. 16/09 a 

30/09/2009 na Galeria Espaço Piloto – UnB/DF. E de 23/10 a 03/11/2009 – Museu Nacional da República, 
Brasília-DF. 
6
 Integraram a equipe de desenvolvimento do projeto consorciado Câmera Interativa para CyberTv 

(MídiaLab_UnB): Alexandra Cristina Moreira Caetano (Coordenadora); Francisco de Paula Barretto (Analista/ 
Desenvolvedor de Software); Gustavo Bezerra Leite Antunes(Desenvolvedor do Hardware/Câmera 
Infravermelha); Erisvaldo Gadelha Saraiva Júnior (Desenvolvedor Software/Integração da Câmera ao Ginga-J); 
Rodolfo Arruda Santos (Colaborador/Desenvolvedor de Software). 
7 

#9.ART – 9º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia. 09/11 a 30/11/2010, Mezanino do Museu Nacional da 
República, Brasília-DF.  
8 

1ª Feira de Inovação Tecnológica Audiovisual – XPTA.LAB acontece de 03/04 a 05/04/2011, na Cinemateca 

Brasileira, São Paulo-SP. 
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