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RESUMO 
A história da intervenção do artista no contexto urbano está diretamente relacionada com o 
ativismo na era da globalização digital. Recentemente, vimos surgir um tipo de intervenção 
que denomino de projeção mapeada. O texto a seguir busca descrever a origem dessa 
produção artística, que encontra, no processo computacional de intervenção na cidade, 
espaço para  conectar pessoas e por meio da projeção mapeada urbana e expressar 
inconformismos sociais. O texto descreve o processo de criação e exemplifica a ação com 
trabalhos realizados no Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional da UnB (Midialab) 
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ABSTRACT 
The History of the artist's intervention in the urban context is directly related to activism in the 
era of digital globalization. Recently, we have seen emerge a type of intervention that I call 
mapped projection. The following text attempts to describe the origin of this artistic 
production, which finds, in the interactive computational process, space to connect people 
and, through urban projection mapping and to express socaial nonconformity, The text 
describes the process of creating and exemplifies the action at the Research Laboratory of 
Computational Art at UNB (Midialab) 
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Introdução 

A intervenção do artista em contexto urbano,  desde a sua origem, expressa na 

atitude de ir para as ruas o desejo de despertar uma nova consciência sobre as 

questões sociais, para estimular o envolvimento de comunidades. Nesse contexto, a 

arte apresenta e responde à comunidade social, a identidade local, ao ambiente 

construído, pois interfere nos locais públicos. Essa atitude encontra, no processo 

computacional de intervenção na cidade, espaço para  relações sociais e por meio 

da ação expressar inconformismos sociais, subverter o processo de panoptismo, 

segundo Foucault (1977) de controle visual urbano das cidades de ser visto e de ver;  

alertar sobre o processo de sinoptismo que leva milhões de pessoas a ver e admirar 

alguns, pelo controle dos meios de comunicação; e demonstrar inconformismo 

diante do curso das coisas e do mundo como ele é.  

As questões levantadas pelos conceitos de panóptico e sinóptico motivaram em  

1981, a intervenção urbana, que realizei, em Paris com desenhos e impressões 

originais de corpos eróticos, assim como, de textos poéticos para incitar a ocupação 

da cidade por artistas, como pode ser observado na figura 1, ao invés de ficarem 

subjugados dentro de espaços determinados para a arte como as galerias e 

museus.  

A proposta pretendia levar o transeunte a prestar atenção à formas de subjetividades 

artísticas requeridas no contexto de certos universos sociais ou por certos domínios 

de atividades. Pretendia-se, pela ação, e também pelas formas e meios de 

comunicação social, perceber as suas implicações subjetivas.  Naquele momento 

estudava também, o conceito de biopolítica do mesmo autor (1978/1979), cuja 

bibliografia era exigida nos cursos, incluindo os de arte. 

A biopolítica é definido por Foucault como um modelo político aplicado a grandes 

massas e populações a fim de controlar a vida privada, que quer dizer que nesse 

modelo a vida faz parte do campo do poder.  
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Fig. 1 – Intervenção urbana, Paris, 1981 

 

O modelo se impõe inclusive na sexualidade, tentando aplicar uma distinção entre o 

normal e o patológico e impor um sistema de normalização dos comportamentos e 

das existências, dos trabalhos e dos afetos. Os meios de comunicação, como a 

mídia impressa e televisiva, eram analisados e definidos os meios de controle no 

modelo biopolítco.  

No mesmo período, o posicionamento do teórico e artista Hervé Fischer (1977) e do 

artista Fred Forest, nos anos 1970, fundadores do coletivo da Arte Sociológica, na 

França, enfatizavam a importância do uso das novas tecnologias como um meio 

para a crítica social pela arte. No manifesto da Arte Sociológica realizaram vários 

trabalhos na rua, que eu considero como intervenção urbana, levando com eles 

câmeras de vídeos, para registrar opiniões, e acelerar processos de comunicação, 

fora do circuito oficial televisivo.  

O tempo real suscita fenômenos de auto-análise que modificam as relações inter-

individuais no coletivo e que para criar o ritmo do evento, estabelecem um tempo 

social novo, que é o próprio tempo real. Já o tempo diferenciado significa as 

imagens sonoras do tempo real redifundidas para um público maior. Nesse caso, o 

ritmo das imagens propõe ao espectador um tempo irreal, mais acelerado do que o 
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tempo real. A maioria dos trabalhos de videoarte propõe, de fato, para os 

espectadores experiências em tempo real. 

O teoria da Arte Sociológica (2015), principalmente o caráter contestatário da arte, 

influenciou muitas ações de artistas nas ruas durante os anos 1980.  No meu caso, 

uma das propostas do grupo Graffiti (figura 2), composto por Frederique Grandeau, 

René Louis Pic e eu mesma, envolvia a cópia de parte do corpo com máquinas 

reprográficas Xerox e a colagem dessas imagens nas paredes dos prédios da 

cidade de Paris, como graffiti-stikers, assim como impressões em serigrafia ou off-

set, que foram coladas nas paredes e calçadas contendo poesias e desenhos.  

 

 

Fig. 2 - Intervenção urbana, Grupo Graffiti, 1982, Paris 

 

Nas intervenções urbanas, em co-autoria com Bia Medeiros, vídeos e fotografias, 

eram nossos meios de comunicação e questionamento sobre o uso do corpo 

feminino como objeto nos meios de comunicação (figura 3). Nas intervenções 
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urbanas, a performance era o meio, onde o corpo deveria se reinventar como 

estratégica da ação no contexto social e no seu ambiente. 

 

 

Fig. 3 – Intervenção urbana, Suzete Venturelli e Bia Medeiros, 1985, Paris 

 

Hoje as intervenções urbanas que elaboro são mediadas pela tecnologia com 

projeções computacionais, projeções mapeadas, e projeções interativas, 

possibilitando algo novo na dinâmica que se concretiza no processo de criação 

colaborativa, de participação social, mesmo a distância.  

Outro aspecto diferenciado diz respeito à interatividade. A interatividade aproximou 

vários elementos artísticos e sistemas computacionais, permitindo uma experiência 
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estética multimídia única que explora relação, tensão, conexão entre o eu, o outro e 

a sociedade. 

Projeção mapeada sonora e interativa 

Um exemplo que aproxima-se do modus operandi é a proposta Geopartitura, 

realizada no Midialab-UnB, de 2011 a 2013 (2016). As intervenções acompanhadas 

de oficinas foram realizadas em 5 estados do Brasil (Amazonas, Alagoas, Paraíba, 

Santa Catarina, Rio de Janeiro) e no Distrito Federal. Considerou primeiramente que 

partitura significa uma representação escrita de música padronizada universalmente. 

Tal como qualquer outra linguagem, dispõe de símbolos específicos como as notas 

musicais que se associam a sons. No contexto da música computacional, a imagem 

resultante da composição, ao contrário das tablaturas, desempenha um papel 

crucial. Por meio de tecnologias como MIDI é possível traduzir uma partitura 

integralmente para um código, algoritmo, legível pelo computador ou instrumentos 

eletrônicos, tais como os sintetizadores, para posterior reprodução.  

O projeto Geopartitura, envolve a escrita musical, tendo como referência a arte 

computacional e a musica eletroacústica, assim como a interatividade que recorre à 

mídia locativa e móvel para a criação coletiva georeferenciada de um concerto 

computacional, envolvendo inclusive a visualização espaço-temporal da partitura, e 

dos sons individuais, sendo editado em tempo real, em forma de cordas sonoras que 

vibram ao detectar a aproximação dos dispositivos móveis, como celulares. A 

interatividade e a participação criativa ocorreu em espaços públicos, como 

ciberintervenção urbana e tecnoperformance. 
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Fig. 4 – Intervenção urbana, Geopartitura, 2012–2013, itinerante 

 

O projeto apontou para questões emergentes envolvendo a música, a geografia, e 

dispositivos móveis como celulares para permitir a criação coletiva georeferenciada 

de um concerto multimídia em tempo real. O sistema formado por software e 

dispositivos móveis permitiu a apresentação de um concerto  multimídia cuja 

composição foi realizada ao vivo em tempo real, por pessoas conectadas ao sistema 

pelos seus celulares. 

O projeto teve como referência as ideias das marcações sonoras, oriundas da 

música eletroacústica e da música computacional que historicamente romperam as  

fronteiras da música tradicional para buscar a interatividade pela participação do 

público. O sistema geopartitura utilizou mídia locativa definida como  um conjunto  

de tecnologias e processos info-comunicacionais cujo  conteúdo  informacional 

vincula-se a um lugar específico.  

Geopartitura teve como objetivo proporcionar a execução de um concerto em tempo 

real coletivo com música e imagem interagindo simultaneamente com pessoas 

portadoras de celulares que forem detectadas pelo sistema, através de bluetooth 

que é uma especificação industrial para áreas de redes pessoais sem fio (Wireless 

personal area networks – PANs). O Bluetooth provê uma maneira de conectar e 
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trocar informações entre dispositivos como telefones celulares, notebooks, 

computadores, impressoras, câmeras digitais e consoles de videogames digitais 

através de uma frequência de rádio de curto alcance globalmente não licenciada e 

segura. As especificações do Bluetooth foram desenvolvidas e licenciadas pelo 

bluetooth special interest group. Outro aspecto importante do sistema é que os 

celulares devem conter (GPS), em inglês, Global Positioning System, ou, em 

português, Sistema Global de Posicionamento é o principal sistema de localização e 

navegação utilizado atualmente no mundo, ele está baseado em um sistema de 24 

satélites americanos, que conseguem observar todos os pontos do planeta. O 

concerto utilizou ainda o programa (software) geopartitura desenvolvido pelo 

MidiaLab (2016). 

Intervenção urbana com projeção mapeada 

 

A projeção mapeada é uma técnica recente e somente pode ser desenvolvida a 

partir de recursos computacionais desenvolvidos nos anos 1990 com a tecnologia de 

Realidade Aumentada. A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia complexa, 

pois envolve pesquisa com visão computacional. Isso tem despertado muito 

interesse em toda a comunidade acadêmica, que vem levantando técnicas, estudos 

e propostas em áreas bastante diversificadas, como por exemplo, na medicina, na 

engenharia, na educação, no campo do entretenimento, e no campo das artes.  

A RA é considerada na ciência da computação como um subconjunto da Realidade 

Virtual (RV), e todo seu processo de criação e sistema imagético têm três princípios 

que começa, primeiramente, com o conhecimento que temos do mundo, depois com 

a fidelidade de reprodução que conseguimos dele e, finalmente, com a metáfora da 

nossa presença nele.  

Atualmente, uma das categorias da RA possibilita a fusão entre a imagem real e 

virtual que permite que vejamos o mundo real com alguns objetos virtuais inseridos 

nele através de um dispositivo, como celular, monitor ou tablet, ou seja, é a mistura 

entre o real e o virtual, uma realidade mista, que funde realidade e virtualidade numa 

terceira imagem. A projeção mapeada, é uma outra categoria, e é também 

conhecida como vídeo mapping. Ela permite a inserção de imagens de síntese ou 
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vídeos num lugar preciso, pré-determinado para ser a superfície que vai receber a 

projeção.  

O processo envolve o desenho de uma imagem virtual que define uma máscara que 

corresponde às formas e as posições dos diferentes elementos da superfície que 

receberá a projeção. A orientação toma por base as coordenadas 3D que definem o 

espaço virtual. Grandes projetores de 20.000 lumens são ideais para as projeções.  

Nossos estudos nos levaram a buscar conhecer como os softwares são 

estruturados, e para isso estudamos a bibliblioteca SurfaceMapperGUI, open source 

software (2016), que tem como cerne o conceito da modelagem do polígno quad, 

que é um polígono com quatro lados e quatro cantos, que podem ser deformados 

(esticado, enviesado, distorcido, etc.) através do reposicionamento de qualquer um 

dos quatro cantos. Uma imagem ou vídeo (chamado de textura) pode ser aplicado 

para o quad, que através da placa gráfica se ajusta automaticamente para 

corresponder à forma da quad desenhado. 

SurfaceMapperGUI refere-se a polígonos como superfícies, e permite que você crie 

dois tipos diferentes de superfícies: superfícies quad e superfícies de Bezier. 

superfícies quad têm bordas retas, enquanto superfícies Bezier têm curvas bordas. 

Aqui estão alguns exemplos do que esses dois tipos de superfícies: 

 

Fig. 5 – Modelagem no software SurfaceMapperGUI 

 

Como resultado da experimentação busquei, em conjunto com estudantes da 

disciplina Arte e Tecnologia, pensar o contexto político de manifestações de Brasília 

para intervir e mostrar nosso descontentamento e injuria. Como resultado, três 

propostas foram elaboradas. Uma proposta interativa performática para ser 

projetada no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves e a proposta de 

projeção mapeada sobre o busto de Juscelino Kubitschek.  



 

2008 INTERVENÇÃO DO ARTISTA NO CONTEXTO URBANO COM PROJEÇÃO MAPEADA COMPUTACIONAL  

Suzete Venturelli / UnB 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

 

Escolhemos a escultura da Justiça de Alfredo Ceschiatti, localizada na Praça dos 

Três Poderes, como suporte para a projeção de múltiplos olhos como mostra a figura 

5. A proposta se inspirou na intervenção urbana de Xico Chaves, de 1992, quando o 

artista multimídia colou olhos na escultura, durante as manifestações do 

impeachment.  

 

 

Fig. 6 – Projeção mapeada, escultura da Justiça, Praça dos Três Poderes, 2016 

 

Outro trabalho, que resulta das experimentações intitulado Movimento pelo Minc 

(figura 6), como mostra a figura 6, enfatiza a intervenção urbana como um meio de 

subverter criativamente a hyper-kinetic sociedade. 
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Fig. 7 – Projeção mapeada, Instituto de Artes, 2016 

 

 

Conclusão 

Após mais de quarenta anos de vida artística percebo que a cibernética é o modelo 

de interação atual. A arte na intervenção urbana passa pelos seguintes assuntos: 

relação entre questões sociais e a emergência estética de novas formas de prática 

artística; relação entre arte e sociedade; relevância de uma estética consciente das 

diversificações da prática artística; conflito com a arte estabelecida; cansaço do 

artista de estar em segundo plano, somente reagindo ao que já existe; apoio as 

estratégias recombinantes dos meios, do reuso, da apropriação, do livre e gratuito, 

do faça você mesmo e da cibercultura mídia crítica, da reapresentação. 
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