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RESUMO 
Artigo resultado de reflexões decorrentes de questionamentos cujas raízes encontram-se 
profundamente embebidas em uma prática de 30 anos que se funda no ato de codificar 
realidades virtuais poéticas e estéticas. São inquietações decorrentes  de um fazer artístico  
imanentemente imbricado com a tecnologia computacional. Tal prática necessita de novas 
ferramentas teóricas e conceituais pois as ferramentas atuais não possibilitam entender, em 
sua totalidade, seu objeto técnico por que, geralmente, não abarcam o campo que se abre 
para o artista computacional. 
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ABSTRACT 
This article is the result of reflections arising from questions whose roots are deeply 
embedded in a 30-year practice that is based on the act of codifying poetic and aesthetic 
virtual realities. They are concerns arising from an artistic work immanently entwined with 
computational technology. It is a practice that needs new theoretical and conceptual tools 
because the tools used do not make it possible to understand, in its totality, the technical 
object that supports it because the tools used do not cover the field opened to computer 
artists by the contemporary possibilities available to them. 
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Introdução: reflexões iniciais 

Este artigo surgiu de reflexões decorrentes de questionamentos cujas raízes 

encontram-se profundamente embebidas num fazer artístico que se funda no ato de 

codificar realidades virtuais poéticas e estéticas. Algumas das questões mais 

prementes são:  

1. Pensamos com palavras, com imagens, com sons, com sensações 

percebidas, enfim com signos (Baum, 2004)?  

2. Vasculhamos as designações explícitas desses signos, designações que se  

escondem na tessitura de suas genealogias?  

3. Nesse pensar, concomitantemente, experienciamos o ser das coisas?  

4. Quando fazemos algo perguntamos: como isso faz aquilo? Como isso 

funciona? O que isso faz e expressa? O que isso nos faz perceber e sentir? 

Para compreender tais questões é preciso entender como encaro o papel do artista 

no contexto da Arte Computacional. Otávio Tavares nos apresenta um interessante 

panorama das inter-relações entre Arte Conceitual, Literatura e Tecnologia (Tavares, 

2014: 59-103). No artigo ‟Invasões e permanências conceituais na arte digital´ 

Tavares apresenta a complexa e problemática relação de uma arte que se funda 

num subjetivismo extremo e que carrega resquícios teóricos anacrônicos que não 

mais se aplicam no campo da Arte Computacional. Deixo ao leitor a tarefa de ler 

esse artigo que, para mim, coloca, do ponto de vista teórico, aspectos que precisam 

ser compreendidos.  

As inquietações decorrentes de fazeres imanentemente imbuídos em uma prática de 

30 anos, a qual resulta de uma profunda familiaridade com os códigos e com a 

tecnologia computacional, precisam dessas considerações para que possam ser 

devidamente analisadas. Falo de uma prática que necessita de novas ferramentas 

teóricas e conceituais. Conceituais sim, pois essa é uma prática com fortes bases 

conceituais. Hoje, para o estudo dessa prática, as ferramentas teóricas usadas não 

possibilitam entender o objeto técnico que a embasa: a obra-programa, ou aplicativo, 

ou software / hardware customizado. As ferramentas conceituais utilizadas 

geralmente não abarcam o campo de possíveis que se abre para o artista 

computacional. Para este, só o domínio das ferramentas computacionais e o 

codificar dos objetos técnicos que concebe é que vão possibilitar que os trabalhos 

realizados venham a se constituir numa produção imanentemente imbuída das 
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características do nosso tempo. Apenas o conhecimento do sistema computacional, 

de suas inter-relações, de seus vieses não explorados pelos programadores pode 

possibilitar a emersão de novos campos de pesquisa para as artes, pois são os 

artistas que elaboram as questões relacionadas à estesia1, à obra ´acessível como 

coisa´ (Tavares, 2014: 97), a obra ligada ao campo da percepção, da significação, da 

sensorialidade e até mesmo da conceptualidade.  

Nesse contexto, vejo o artista como aquele que agencia esse pensar através de 

experimentos sensoriais com signos. Signos que são algo-coisa que se presentam, 

mas não necessariamente representam algo. Nesses experimentos os artistas 

vasculham campos de possíveis, associando, combinando e permutando 

sensações-signos, dando-lhes novas significações. Tais agenciamentos em Arte 

Computacional conquistam o estatuto de tornar-se realidade (Santaella, 2006) 

fazendo com que esse signo-algo-coisa produza sensações, percepções – estesia: 

experiência, sensação, sensibilidade (Fraga, 2005). E é nesse contexto que são 

apresentadas as seções seguintes. 

 

As realidades virtuais 

Uma realidade virtual pode ser caracterizada como um microuniverso, um modelo 

adaptado a um contexto, uma unidade totalizadora de todos os processos sígnicos 

que a constituem. É um argumento que, quanto à sua função proposicional, oferece 

um enunciado aberto à interação (Reingold, 1992). Uma realidade virtual é um 

pequeno ´mundo´, fechado em si mesmo e limitado pelo potencial da máquina que 

transcodifica o seu programa em sensações (Pimentel & Teixeira, 1993). Um 

aforismo presta-se para sintetizar esse campo de possíveis: Se uma imagem vale 

por mil palavras uma simulação interativa, uma realidade virtual, vale por mil 

milhões delas. Algumas imagens, ´snapshots´ de mundos virtuais, nos mostram 

pontos de vista desses micro-mundos2.  
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Imagem „Panspermia‟ do aplicativo „NumericVariations‟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem „Árvores Fractals‟ do  aplicativo “JardimDeEpicuro” 

 

Essas imagens apresentam vislumbres do enorme campo de possíveis contido nos 

mundos virtuais. Vídeos mostram sua diversidade e dinâmica embora sejam ainda 

momentos de uma interação que foi capturada e congelada num espaço tempo 

linear. Um aplicativo / software que cria realidades virtuais possui objetos, agentes 

ou seres virtuais que habitam esses espaços2. As realidades virtuais mostradas 

nesses domínios são como as ondas do mar ou os flocos de neve: sempre os 

mesmos e nunca os mesmos. Desse modo, ´árvores´ crescem nos domínios 

criados por essas realidades; ´sementes´ se espalham e inseminam o espaço; robôs 

virtuais organizados em bandos ora agem como canibais predadores a devorar suas 

presas, ora colaboram, procuram-se uns aos outros e, quando se encontram, 

dançam; em outros domínios é a câmara virtual que responde com movimentos e 

percursos cujo caminho decorre das emoções captadas através de interface cérebro 

computador - BCI; esferas colidem pelo espaço e podem tornar-se caóticas; ou 

ainda ondas aplicadas sobre membranas (malhas ou grids) podem variar em 

frequência ou intensidade. Todos esses processos ocorrem de modo singular a cada 
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apresentação da obra, seja em instalações site specific, seja em espetáculos e 

performances. Embora os cenários se repitam, a cada apresentação o resultado é 

único e pode nunca mais acontecer do mesmo modo. Portanto, é preciso destacar 

que o que se está percebendo são processos em seu devir, seu vir a ser; que esses 

processos estão ali, acontecendo naquele instante, algo quase vivo e que é, ao 

mesmo tempo, uma pura expressão áudiovisual de um universo matemático. 

 

A obra, o ambiente e o contexto: 

O contexto de uma obra ou projeto de Arte Computacional, seus estados estéticos, 

poéticos e funcionais fundam-se em alguns elementos básicos que são: o público, 

as percepções (humanas e maquínicas), os programas, os dispositivos e 

aparatos computacionais.  

Por exemplo, na obra MembranaEstimulavel3, um robô funciona como um 

organismo silencioso pois os motores que acionam seus movimentos foram 

substituídos por atuadores de nitinol, um material ´smart´ cuja forma pode ser 

programada (Addington & Schoedeck, 2005) e que vai realizar determinados 

movimentos ondulatórios ao mudar sua configuração. Na tela projetada ao fundo e 

refletida em espelhos laterais e numa tela de toque frontal o interator vê o domínio 

virtual correspondente e escolhe agir, para que o organismo se movimente, 

movimento este que acontece por um minuto, no organismo e na membrana virtual 

que o representa. 

Dispositivos como luva de dados, instrumentos de som com sensores, mouse sem 

fio com sinal de rádio, módulos pneumático e eletrônico com conectores para mover 

atuadores, capacete neural, dispositivos para fixação de telas com molas e 

microfones, dispositivo para manipulação rotacional, instrumento de som com 

sensor, tapete de dança e CAVE (Computer Automated Virtual Environment) são 

alguns exemplos de dispositivos e aparatos computacionais que podem fazer parte 

dessas obras.  

 

A Computação Afetiva: 

A busca de dar aos computadores a capacidade de nos perceber (percepção 

maquínica) para agir mais amigavelmente remonta aos primórdios da área 

denominada Inteligência Artificial (Norvig & Russel, 2003) e vamos encontrá-los em 
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Marvin Minsky (Minsky, 1986), cujos questionamentos culminam nas pesquisas da 

cientista da computação Rosalind Picard do MIT (Picard, 2000). Em outros artigos 

esse assunto tem sido tratado de modo extensivo (Fraga, 2015). Aqui vou fazer 

apenas uma breve digressão. Em 2004, a convite do artista Antonio Muntadas e com 

a artista Rejane Cantoni apresentamos palestras no CAV-MIT e tivemos a 

oportunidade de fazer uma memorável viagem de pesquisa nos USA visitando, 

também, Victoria Vesna em Los Angeles e Ken Rinaldo em Ohio. Nessa 

oportunidade, entre outros pesquisadores tais como Wendy Jacob, Christopher 

Csikszentmihalyi e Kelly Dobson, tivemos a oportunidade de visitar o laboratório de 

Rosalind Picard. Dessa forma, entramos em contato com possibilidades, do campo 

da Computação Afetiva, relacionadas com robótica, inteligência artificial e 

computadores vestíveis.  

Em 2011, um curso online de 42 horas, de Inteligência Artificial, oferecido pelos 

Professores Sebastian Thrun e Peter Norvig da Universidade de Stanford4 abriu mais 

ainda o campo de possíveis que agora vislumbro. Essas fascinantes experiências 

colocaram-me no caminho que hoje sigo e que é especular sobre as possibilidades 

de usar a emoção humana em simbiose com os processos computacionais. 

Precisarei ainda de muitos anos de intensas pesquisas para dar conteúdo às ideias 

que, desde então, têm emergido em minha mente. Elas me apontam um campo 

potencial ainda nem mesmo tangenciado pelos artistas que trafegam nessas 

paragens. 

 

As Interfaces cérebro computador (BCI): 

A interação dos humanos com as máquinas (Human Computer Interaction, HCI) é 

um campo de intensas pesquisas nas áreas do design, das engenharias e da ciência 

da computação. No campo da Arte Computacional considero que é necessário 

incentivar o desenvolvimento de novas relações entre humanos e máquinas levando 

em consideração as tensões e as diferenças, características e imanentes, dos 

sistemas humanos e dos sistemas maquínicos. Os recursos comunicativos são 

poderosos e naturais para humanos mas são culturalmente condicionados e vemos 

a cultura euro americana se tornando dominante. Para as máquinas as relações 

baseiam-se em lógica matemática as quais nem sempre são facilmente aceitas e até 

mesmo compreendidas pelos humanos. 
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Quando máquinas e humanos trabalham juntos podemos constatar que, se os 

ambientes são controlados e os humanos são bem treinados para usar as máquinas 

com habilidade, o conjunto pode ser muito eficiente, como vemos nas indústrias. Os 

problemas começam a acontecer quando as empresas colocam essas tecnologias 

nas máquinas do nosso cotidiano. O resultado, geralmente, tem sido máquinas 

autoritárias e controladoras cuja chamada „inteligência‟ fica muito a desejar. Tenho 

constatado que uma possibilidade para se chegar a um sistema interessante é a 

Simbiose. 

A definição de simbiose que melhor se presta para utilização no contexto aqui 

examinado é a de Licklider citada por Donald Norman que define a simbiose como 

“uma fusão de dois componentes, humano e máquina, na qual a mistura é suave e 

frutífera, a resultante colaboração excedendo o que cada um é capaz de fazer 

sozinho” (apud Norman, 2010: 26). É um conceito simples e extremamente difícil de 

ser implementado, mas um desafio a ser perseguido. Seus resultados em termos de 

um relacionamento cooperativo entre seres vivos e máquinas é, em minha opinião, 

um ideal a ser buscado. Para que possa acontecer é preciso que o sistema 

maquínico monitore e realize um mapeamento dos estados afetivos e emocionais do 

interator humano, ou dos estados sensoriais dos seres vivos com os quais interage.  

Outras perguntas se fazem presentes quando procuro refletir sobre as possibilidades 

desse conceito:  

1. Por exemplo, quais são os estados comportamentais desejáveis?  

2. Que tipo de sistema complexo de sensores pode monitorar esses estados?  

3. Como programá-los de modo que levem em conta as incertezas e não sejam 

invasivos, controladores, paternalistas, ou autoritários?  

Até agora as respostas que encontrei focam-se nas interfaces cérebro computador 

(BCI) exploradas em outros artigos (Fraga, Louro, & Pichiliani, 2013) (Hirata, 

Pichiliani, Fraga, 2012). Através delas os sistemas não invasivos de leituras neurais 

monitoram os estados afetivos, expressivos e cognitivos do interator. Essas 

interfaces têm me parecido mais adequadas para iniciar as investigações sobre a 

simbiose que procuro. Por isso a utilizei na obra 'Caracolomobile'5 na qual um 

capacete neural monitorava os estados expressivos e afetivos dos interatores e o 

robô respondia a esses estados (Fraga, 2013). Os resultados foram muito 
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instigantes mas ainda são necessárias inúmeras adequações até que o organismo 

artificial responda com a fluidez e a expressividade do movimento que desejo.  

Argan nos fala sobre o reiterado retorno dos arquétipos no campo artístico e dos 

modelos atemporais que são constantemente atualizados e reavaliados modificando 

as relações entre técnica, poder e prazer (Argan, 1993). Ao fazê-lo, novas 

metodologias e culturas são agenciadas como novas funcionalidades para as formas 

do fazer. Dentre essas formas do fazer quero destacar a simbiose humano-

máquina para o estabelecimento das comunicações afetivas, expressivas e 

simbióticas entre seres maquínicos e humanos.  

 

Conclusão: NumericVariations e JardimDeEpicuro 

Para finalizar apresento dois estudos de casos de interação exoendogênicas para 

explorar conexões neurais (Fraga, 2012). Ambos tem como base aplicativos / 

software customizados que criam realidades virtuais para performances, instalações 

´site specific´, ou ambos. Os aplicativos tecem emoções e sensações formando um 

labirinto de representações. Eles intensificam as conexões mentais possibilitando 

que, ao se entretecer o aparato sensório humano com a matemática, sejam criados 

fenômenos estocásticos, estabelecendo uma rede complexa de dados e relações.  

O capacete neural da Emotiv – que capta estados emocionais humanos (Emotiv, 

2015) de excitação para calma e vice-versa – é conectado ao computador passando-

lhe dados que interferem mas não controlam processos autônomos existentes nos 

mundos virtuais. Denominei exoendogenias a esses processos (Fraga, 2012, op cit). 

Segundo os depoimentos dos dançarinos Ederson Lopes e Mirtes Calheiros, 

trabalharam com esses aplicativos por 11 meses, nesse fluir experimentam-se 

configurações emergentes, o que lhes possibilitou, constantemente, reinventar seus 

próprios modos de perceber, isto é sua própria estesia.  

As transformações geométricas utilizadas na criação relacionam-se com variações 

espaçotemporais e são cuidadosamente estudadas e escolhidas dentro de um vasto 

campo de escolhas possíveis. Em sua totalidade cada implementação tem cerca de 

258 classes Java escritas em cerca de 70.000 (setenta mil) linhas de código. Muitas 

classes são comuns aos dois aplicativos. As imagens, fotos, formas, luzes, 

agenciamentos, materiais, cores e comportamentos utilizados são específicos e 

cuidadosamente programados e escolhidos. A combinação de luzes e cores, 
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inclusive entre os vários domínios, formam uma tecelagem espaço temporal na qual 

o calor dos vermelhos, a profundidade insondável do índigo e azul-cobalto, as faixas 

de variações de brancos, cinzas, estabelecem contrastes e contrapontos com os 

pretos, os brancos e as intensas colorações tropicais, magentas, ocres, laranjas. 

Seu campo poético, estético, expressivo e o sensório são profundamente 

entretecidos tornando difícil sua separação com o objetivo de uma análise teórica.  

Essas obras são sementes à espera de se presentificarem. Como estou convencida 

sobre a impossibilidade de compreendermos em sua plenitude o fenômeno da vida, 

escolhi tecer essas redes nas quais humanos e máquinas miscigenam-se para criar 

uma quase-vida. Através delas conduzo os participantes por jornadas metafóricas 

abertas à interpretações e que podem assumir diferentes significados para diferentes 

olhadores. NumericVariations é formada por um conjunto de 11 domínios virtuais. 

Pode ser encarada tanto como uma jornada que aponta para o desenvolvimento do 

cérebro ou para a evolução da vida. A jornada se inicia com um conjunto de imagens 

de ovos que crescem como árvores. São símbolos cujas conotações e denotações 

como óvulo são claras. Finaliza com ´panspermia´: o metafórico inseminar do 

Universo com vida e ideias (Mautner, 2004).  

A companhia americana „Maida Withers Dance Construction Company‟, que 

completou, em 2015, quatro décadas de ousada integração entre dança e 

tecnologia, realizou, em Março de 2015, em Washington, DC, a estreia mundial do 

espetáculo MindFluctuations o qual utiliza os mundos virtuais de 

NumericVariations como cenários interativos. O resultado final é um impressionante 

espetáculo de dança, entretecido com as obras de arte virtuais e músicas ao vivo de 

John Driscoll e Steve Hilmy as executam com instrumentos robóticos e dispositivos 

de música eletrônica (Fraga, 2015).  

JardimDeEpicuro é um aplicativo similar. Ele oferece um locus onde números e 

emoções humanas se miscigenam para criar um jardim virtual, suas flores, fungos e 

insetos. Inspira-se em Epicuro, filósofo grego da antiguidade, e seu jardim na 

periferia de Atenas onde ensinava filosofia. É uma obra de arte computacional para 

fruição, para a expressão de qualidades poéticas e estéticas, para a experimentação 

imersiva com sensações. Visa propiciar uma simbiose onde os estados emocionais 

de um interator afetam os reinos virtuais do jardim onírico dentro do computador 

alterando suas configurações. Seus resultados levam em conta que o público vai 
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fruir como resultado diversos modos de perceber como as flutuações mentais 

humanas afetam, sem controlar, processos maquínicos automatizados. Utiliza 

estados emocionais humanos – de excitação para calma e vice-versa – captados 

pelo capacete neural do mesmo tipo citado anteriormente. Esses estados são 

passados para processos autônomos dentro dos oito domínios virtuais que formam o 

jardim.  

Para todas essas obras as fotos utilizadas nos mapeamentos de texturas e nos 

fundos são cuidadosamente escolhidas. As opções de formas e cores são 

trabalhadas em faixas, assim, suas proporções, matiz, saturação e valores criam 

reinos virtuais harmoniosos e não serão perdidos durante a interação. Em 

JardimDeEpicuro, as cintilantes cores e formas em movimentos, metaforicamente 

expressam as mudanças intermináveis dos processos vivos que acontecem nos 

jardins terrenos.  

 

Imagem de fundo de um mundo Virtual  e da Instalação JardimDeEpicuro no Paço das Artes, São 

Paulo, 2014 

 

Na abertura da exposição MAPA, realizada no Paço das Artes em São Paulo, em 

Novembro de 2014, aconteceu uma performance pelos dançarinos Mirtes Calheiros 

e Ederson Lopes da Companhia Artesãos do Corpo. Na instalação a interação com o 

capacete neural foi substituída por um vídeo pré-gravado de atividade neural similar. 

Como foi dito na seção que trata das realidades virtuais, todos esses processos 

ocorrem de modo singular a cada apresentação da obra. Embora os cenários se 

repitam a cada período de tempo programado, a cada espetáculo ou instalação o 

resultado é único e pode nunca mais acontecer da mesma maneira. É preciso, 
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portanto, reiterar que o que se está percebendo são processos em seu devir, um vir 

a ser que é uma pura expressão visual de um universo matemático. 

 

 

Notas 
1
 Do Grego Aisthĕsia ou a produção de experiências sensoriais, sensações, percepções. 

2
 Ver vídeos da realidades virtuais descritas no decorrer deste ensaio nos sites da autora: 

http://taniafraga.art.br e http://taniafraga.wordpress.com 

3
 Nas obras mais recentes esses agentes respondem às emoções dos interatores. Todas foram escritas na 

linguagem Java (API Java3D
TM

). Em muitas delas os domínios virtuais mostram processos inerentes às jornadas 

oníricas. Os algoritmos utilizados foram originalmente implementados em Java 3D por Andrew Davison 

(Davidson, 2007). 

4
 Ver: http://stanford-artificial-intelligence-course-cs-221.meetup.com/. Hoje o curso é oferecido na Universidade 

online, Udacity: https://www.udacity.com/ Acessados em 04 de Março de 2015. 

5
 Obra premiada pelo Instituto Cultural Itaú para a exposição Emoção Art.ficial 5, 2010. 
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