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RESUMO 

 

 

O uso de computadores para o desenvolvimento de obras artísticas se tornou mais usual 

desde meados dos anos oitenta do século XX. Há, inserido no campo da computação 

criativa, um campo que vem se difundido com maior intensidade desde o final dos anos 

oitenta e início dos anos noventa do século XX, conhecido como Arte Generativa. O 

presente trabalho pretende estudar este campo e entender suas raízes, através de 

paralelos formais, processuais e referenciais. Com o intuito de entender sua origem, 

padrão formal e seu processo de produção, serão propostos paralelos entre a Arte 

Generativa e movimentos artísticos do início do século XX, como o Minimalismo, a 

Arte Abstrata e a Arte Conceitual e, também com estruturas arquitetônicas e padrões 

formais oriundos de estruturas tribais africanas.   

Palavras-chave: Arte Generativa, Algoritmos, Arte em Processo 



ABSTRACT 

 

 

The use of computers for the development of art becomes more usual since the 80's of 

the twentieth century. There is inserted in the field of creative computing, an area that 

has been disseminated with greater intensity, known as Generative Art. The present 

work intends to study this field and understand their roots, through formal, procedural 

and referential parallels. In order to understand its origin, and its formal standard 

production process parallels between generative art and artistic movements of the early 

twentieth century, such as Minimalism, Conceptual Art and Abstract Art will be 

proposed and also with architectural structures and patterns formal derived from African 

tribal structures. 

Key-words: Generative Art, Algorithms, Art in Process
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1- INTRODUÇÃO 

Desde meados dos anos 90 do século XX, presenciamos a ascensão de um campo 

das artes visuais conhecido como Arte Generativa. De acordo com Philip Galanter (2003), 

podemos apreender o termo Arte Generativa como um método, a partir do qual o artista se 

utiliza de um conjunto de regras previamente estabelecidas, que possuam certo grau de 

automação durante o processo. Pensando acerca das origens da Arte  Generativa, Vera 

Bighetti (2012) afirma que o termo deriva, muito provavelmente, da gramática generativa 

proposta por Noam Chomsky em meados dos anos 50 do século XX. 

Com o advento da computação criativa, percebemos que a Arte Generativa vem se 

difundindo cada vez mais através da utilização de algoritmos de programação. As linguagens 

mais comumente utilizadas pelos artistas são Processing, Pure Data, Python, Open Frame 

Works, entre outras. Vemos também que os processos generativos de criação são utilizados 

em outros campos, como o design e a arquitetura. 

Partindo disto, o presente trabalho apresenta, inicialmente, os seguintes 

questionamentos: Qual a origem da Arte Generativa? Qual é sua relação com o computador? 

Quais são suas influências? Estas questões serão discutidas a partir da comparação entre 

trabalhos generativos desenvolvidos através da utilização do computador com obras 

pertencentes a movimentos artísticos do início do século XX, como a Arte Conceitual, o 

Minimalismo e a Arte Abstrata, com o intuito de verificar possíveis paralelos formais, 

conceituais e processuais. 

Além dos pontos mencionados, também é parte do trabalho o interesse de se 

observar a Arte Generativa através de diferentes linhas de raciocínio, com relação à imagem, 

aura e reprodutibilidade. Através de pensamentos de teóricos que apresentem produções 

significativas nos campos da arte, filosofia e sociologia, como Walter Benjamin e Vilém 

Flusser, pretende-se verificar a possibilidade da aplicação de conceitos levantados sobre 

objetos de arte e formas de linguagem no campo da Arte Generativa. Para isto, são propostas 

discussões, questionamentos e possíveis verificações, que são levantadas com o intuito de 

encontrar um maior respaldo na análise de obras generativas. 
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O trabalho surge a partir do intuito de explorar, de forma teórica, os métodos e 

campos de desenvolvimento da arte generativa, talvez influenciados pelo movimento do 

Software Livre, reforçando a ideia de que o computador deve ser entendido como uma 

ferramenta e não como um fim. Além disto, o trabalho emerge a partir da vontade de que seja 

construída uma possível carreira acadêmica com interesse de pesquisa na área discutida. 

 Ademais, o presente trabalho tem como objetivo principal buscar, através dos 

paralelos mencionados acima, possíveis forças motrizes e modos de operação que, de certa 

forma, propiciaram o surgimento da Arte Generativa. 

Partindo do que foi mencionado, o presente trabalho se apresentará na seguinte 

ordem: no primeiro capítulo, uma possível elucidação sobre o termo “Arte Generativa”, 

alguns dos seus desdobramentos dentro das artes visuais e uma breve discussão sobre o seu 

caráter (ou não) inovador. Posteriormente, no segundo capítulo, são levantados 

questionamentos com base nos pensamentos de Walter Benjamin e Vilém Flusser, com o 

intuito de verificar a possibilidade da aplicação dos conceitos sobre imagem, 

reprodutibilidade, aura e linguagem, apresentados por estes dois pensadores, em discussões 

pertencentes ao campo da Arte Generativa. Além disto, é abordada também uma visão 

processual sobre a Arte Generativa, onde se pretende entendê-la como método, como work in 

process. No terceiro capítulo são pensadas as possíveis influências que propiciaram o 

surgimento do campo, onde são apresentados modos de operação semelhantes aos que 

podemos perceber na Arte Generativa em processos artísticos de artistas do início do século 

XX e também em padrões formais e arquitetônicos de tribos africanas. Também será proposto 

um paralelo entre a Arte Generativa desenvolvida de forma analógica e de forma digital. São 

apresentadas, no quarto capítulo, sete obras que podem ser consideradas como pertencentes ao 

campo do generativo e apresentados breves históricos sobre cada uma delas. Posteriormente, 

será proposta uma retomada dos levantamentos do terceiro capítulo, de modo a verificar as 

possíveis influências da Arte Generativa. O quinto capítulo apresenta, de forma conclusiva, 

um apanhado geral do que foi apresentado durante o trabalho, onde os questionamentos são 

tratados de forma mais aprofundada, mas sem necessariamente apresentarem respostas, de 

modo que o campo do generativo possa ser visto como um campo fértil para produções 

práticas e teóricas. 
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As discussões sobre a Arte Generativa e sobre seus processos, apresentadas no 

presente trabalho, se configuram como temas para possíveis trabalhos futuros, com o intuito 

de que seja mais desenvolvido o viés teórico da Arte Generativa no cenário nacional. 
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2- O UNIVERSO GENERATIVO 

As discussões sobre arte generativa e sobre processos generativos dentro do 

campo das artes visuais e da computação criativa vêm aparecendo com mais frequência desde 

meados dos anos 90 do século XX. Com o passar do tempo, foram sendo criadas ferramentas, 

como a linguagem de programação Processing, que facilitam o ingresso de artistas no 

universo da arte generativa e da computação criativa, devido à facilidade de compreensão e 

utilização da linguagem gerada pela simplicidade de sua sintaxe. 

 Vemos que é uma área em plena ascensão e que, por vezes, pode ser tratada com 

certo distanciamento dentro do campo das artes visuais, pela mistificação que existe em torno 

da arte criada com a utilização da ferramenta computador. 

A ideia de compreendermos o universo generativo surge a partir do intuito de 

quebrar a barreira que existe no processo de interação homem/máquina, mostrando não 

apenas a beleza do software, mas também as linhas de texto do algoritmo que o geram. 

Porém, para percebermos isto, temos antes que entender o real significado do termo 

generativo
1
 e visualizarmos a implicação prática deste tipo de processo artístico, bem como os 

seus desdobramentos e campos de utilização. 

Quando pensamos na definição do generativo, podemos perceber que o termo nos 

remete à teoria linguística conhecida como Gramática Generativa Transformacional, ou 

Gramática Gerativa Transformacional, proposta por Noam Chomsky nos anos 50 do século 

XX. De acordo com a doutora em Mídias Digitais Vera Bighetti, em apresentação no evento 

Campus Party (São Paulo, 2012), podemos ver que o termo Arte Generativa deriva, muito 

provavelmente, deste método gramatical proposto por Chomsky. 

Chomsky (Philadelphia, 1929), linguista e professor no MIT desde 1955 até os 

dias de hoje, nos diz em um de seus artigos sobre os estudos da linguagem (1997) que:  

                                                 
1
 De acordo com a definição do dicionário Michaelis, vemos que o termo “generativo” é referente à geração e à 

capacidade de gerar. Entre as definições apresentadas pelo dicionário online Priberam, compreendemos que o 

termo remete diretamente à linguística e significa a capacidade de “gerar o conjunto infinito de frases de uma 

língua por meio da aplicação de um conjunto finito de regras”. 
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“A linguagem humana está baseada numa propriedade elementar que parece 

também ela ser biologicamente isolada: a propriedade da infinitude discreta, que em 

sua forma mais pura é exibida pelos números naturais 1, 2, 3,... As crianças não 

aprendem esta propriedade; se a mente não possuísse já de antemão os princípios 

básicos, não haveria quantidade de evidência capaz de provê-los.” (CHOMSKY, 

1997). 

 

A partir da citação acima, podemos inferir que Chomsky busca apresentar a 

linguagem como algo que é inerente à existência do ser humano, algo que o acompanha desde 

o seu nascimento. No mesmo artigo, Novos Horizontes no Estudo da Linguagem (1997), o 

autor levanta alguns questionamentos acerca da linguística e apresenta alguns conceitos sobre 

a gramática gerativa ou generativa. 

Chomsky considera a linguagem como um “órgão linguístico” e, a partir daí, 

começa a estabelecer paralelos entre a linguagem e os órgãos do corpo humano e assume este 

paralelo a partir da ideia que, assim como os órgãos do corpo humano, o seu “caráter 

fundamental é a expressão dos gens”. Podem ser considerados como expressões desta 

genética as letras do alfabeto e os fonemas que elas formam quando combinadas entre si. 

Pensando ainda na definição de linguagem, vemos que Chomsky nos apresenta o 

conceito de língua, que ele entende como “nosso modo de falar e compreender”. A língua se 

utiliza de um conjunto de caracteres e fonemas para existir e o conjunto de regras que regem 

as aplicações e combinações destes elementos recebeu o nome de gramática. Podemos 

entender então que a gramática “gera” um conjunto infinito de expressões a partir da língua, 

que consiste em um conjunto finito de caracteres e fonemas. A isto Chomsky deu o nome de 

gramática gerativa ou generativa, onde ele afirma, a partir da criação de um personagem de 

nome Pedro, que: 

“Cada expressão é um pacote de propriedades, que proporcionam 

instruções aos sistemas de desempenho de Pedro: seu aparelho articulatório, seus 

modos de organizar seus pensamentos e assim por diante. Com sua língua e seus 

sistemas de desempenho associados e devidamente instalados, Pedro possui um 

vasto acervo de conhecimento sobre o som e o sentido de expressões, e uma 

capacidade correspondente para interpretar aquilo que ouve, expressar seus 

pensamentos e utilizar a língua de várias outras formas.” (CHOMSKY, 1997, 

grifo nosso) 

 

Chomsky propõe a gramática generativa em um contexto vivido pela humanidade 

denominado de “revolução cognitiva”, nos anos 50 do século XX. O termo foi utilizado pela 
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primeira vez em 1985 por Roward Gardner e, de modo geral, se define como a intersecção 

entre algumas novas teorias das áreas da psicologia, antropologia e linguística mescladas com 

os campos recentes da computação e das discussões acerca da inteligência artificial. 

Propondo um breve paralelo entre as definições apresentadas da gramática 

generativa por Chomsky e da arte generativa proposta por Galanter, podemos ver que nos dois 

casos, a partir de um conjunto finito de regras, pode-se atingir uma vasta possibilidade de 

resultados finais. Pensando neste encontro entre as duas definições e, visto que Chomsky 

propôs este método nos anos 50 do século XX, podemos pensar na definição de arte 

generativa como derivada, de alguma forma e em certos aspectos, da gramática generativa, 

portanto, derivada da linguística. Há de ser considerado que o paralelo proposto é de cunho 

conceitual, visto que o método da gramática generativa é voltado para a análise, ao passo que 

o método de desenvolvimento generativo é voltado para a composição. 

Com o advento da computação criativa, este modo de fazer artístico se difundiu 

cada vez mais e encontrou no ambiente digital um terreno fértil para a sua produção e 

disseminação. No Brasil foram realizados trabalhos que podemos considerar como 

precursores para o desenvolvimento da computação criativa no país, como as produções de 

Waldemar Cordeiro e Julio Plaza. Cordeiro foi arquiteto e se tornou uma figura importante no 

movimento concretista brasileiro, tendo trabalhado com processamento de imagens
2
 no início 

dos anos 70 do século XX, pouco antes de sua morte. Plaza, artista espanhol residente no 

Brasil durante o período de 1973 até 2003 (ano de seu falecimento), trabalhou com várias 

linguagens e também esteve ligado ao concretismo, tendo construído obras significativas, 

como ReDuchamp, que indica uma parceria inovadora no campo das artes visuais: o artista 

trabalha com o poeta Augusto de Campos compondo uma obra que propõe uma reinvenção da 

crítica literária. Por volta dos anos 80 do século XX, ele começa a trabalhar com novas 

mídias, entre elas processamento de imagens e interatividade, produzindo videotextos, que 

consistiam no desenvolvimento de poesia concreta através da utilização de vídeos. 

Cordeiro concebeu o trabalho Auto retrato probabilístico em 1967, que consiste 

em uma imagem fragmentada em partes quadrangulares regulares, onde vemos aberto o 

                                                 
2
 Processamento de dados onde tanto a entrada dos dados quanto a saída deles são constituídas de imagens. 
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precedente para entendê-las como uma alusão ao pixel, e dispostas em três diferentes planos 

constituídos por placas de vidro fixadas sobre uma base de madeira. Juntamente com isto, em 

cada partícula da imagem, ele coloca alternadamente as palavras “sim” e “não”, fazendo uma 

clara alusão à linguagem binária. Notamos que o artista propõe uma forma de fruição em que 

a obra é percebida de jeitos diferentes de acordo com o ângulo em que se observa. Podemos 

pensar aqui que o artista explora ao mesmo tempo o verbal e o visual como ferramentas de 

transmissão de uma mesma mensagem, utilizando-se de processos artísticos manuais para 

referenciar a sua pesquisa no campo da cibernética. Isto também pode ser observado em 

outras obras, como Indivíduo sem Massa (1966), Grau 0 (1969) e A Mulher que não é B.B 

(1971).  

                     

Fontes: Folha Uol e Blog Waldemar Cordeiro 

Figura 1 – Auto Retrato Probabilístico 

Em meados dos anos noventa do século XX, Plaza começa a fazer experimentos 

com novas mídias, estudando o processamento de imagem e vídeo, a fim de conceber obras 

interativas. Podemos considerá-lo como um dos precursores da arte interativa no Brasil, pois, 

como vemos em seu artigo Brasssilpaisssdooofuturoborosss, uma maior disseminação do 

termo “arte interativa”, ocorreu no Brasil por volta de 1990. Plaza entende que a arte 

interativa:  

[...] expande-se no começo dos anos 90 com a aparição das tecnologias apropriadas, 

ligadas ao cabo telefônico, expostas em inúmeras feiras e exposições de arte, de 

tecnologia eletrônica (Faust, França; Imagina, Mônaco; Siggraph, EUA, entre 
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muitas outras) e eventos relacionados ao videotexto, fax, slow-scan e outros meios. 

(PLAZA, 1990, p.11) 

 

 

Plaza começa a trabalhar com o videotexto
3
, explorando seus potenciais técnicos 

para o desenvolvimento de poesia visual. Segundo Christine Mello (2005, p.18), o artista “é 

responsável por uma série de experiências pioneiras no Brasil em contextos interativos”. De 

acordo com os processos artísticos e a importância de sua pesquisa na área de interatividade, 

alcançada através da intersecção entre arte e ciência, podemos considerar Plaza como um 

artista que promoveu os alicerces para o desenvolvimento da arte generativa no país. Como 

exemplo, é apresentada aqui uma transposição do poema Lua Na Água, de Paulo Leminski, 

para videotexto, concebido por Plaza em 1983. 

 

Fonte: website elson froes 

Figura 2 – Frames do poema visual Lua Na Água 

 

A partir do que foi apresentado acima temos uma breve noção sobre o termo 

generativo e o que ele designa. Portanto, aprofundaremos, a partir disto, a discussão e a 

utilização do termo no campo das artes visuais, bem como seus desdobramentos e o que se 

entende como inovação proposta no campo das artes visuais quando refletimos sobre 

processos e produtos de arte generativa. 

 

 

                                                 
3
 Também chamado de VTX da Telesp. Sistema de transmissão de dados por forma de vídeo. O conceito foi 

trazido da França por volta da década de 80 do século XX. 
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2a -  O que é arte generativa? 

A produção que se apresenta como arte digital na atualidade está em plena 

ascensão no campo das artes visuais e, além disso, percebemos a sua reciclagem, sua mutação 

constante, devido ao advento de novas tecnologias em uma velocidade cada vez mais rápida. 

Há uma modalidade no campo das artes visuais que começa a ser desenvolvida a partir do 

surgimento da computação criativa e vem se popularizando com maior intensidade desde 

meados dos anos 90 do século XX, conhecida como Arte Generativa. 

Como podemos ver no artigo Generative Art, de Celestino Soddu (1994), um dos 

pioneiros no campo da arte generativa, tendo produzido seu primeiro software de arte 

generativa em 1986, “Arte generativa é a ideia realizada como código genético de objetos 

artificiais” (tradução nossa)
4
. Soddu afirma também, na primeira conferência internacional de 

arte generativa em Milão (1998), que: 

A Arte Generativa não é uma tecnologia, não é apenas uma ferramenta de 

computador, mas sim uma maneira de pensar um mundo possível, uma maneira de 

dar vida a sua própria criatividade. A Arte Generativa constrói mundos possíveis 

através da criação de regras evolutivas que produzem eventos que se, por um lado, 

são imprevisíveis e surpreendentes, por outro lado eles espelham a identidade e a 

capacidade de reconhecer a ideia, eles são a representação natural da mesma. 

(tradução nossa)
5
  

 

É interessante observar como as definições apresentadas por Galanter e Soddu se 

relacionam entre si e com a definição de gramática generativa apresentada anteriormente por 

Chomsky. O que podemos entender como síntese das definições é que, quando falamos em 

arte generativa, não estamos falando somente de arte desenvolvida através da utilização do 

computador como ferramenta de trabalho. Estamos nos referindo a uma prática artística que é 

regida por um conjunto de regras claras e objetivas estabelecidas a priori, onde o processo 

pode ter, na maioria dos casos, mais relevância do que as diversas possibilidades de resultado 

final.  

                                                 
4
 Generative art is the idea realized as genetic code of artificial objects. (SODDU, 1994) 

5
  The Generative Art is not a technology, it is not only a computer tool but it is a way to think the possible 

world, a way to live our own creativeness. The Generative Art builds possible worlds by creating evolutionary 

rules that produce events that if, on one side, they are unpredictable and amazing, from the other one they mirror 

the identity and recognizability of the idea, they are the natural representation of it. (SODDU, 1998) 
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Quando Marcel Duchamp, em 1914 apresenta seu primeiro readymade intitulado 

de Porta Garrafas e posteriormente, em 1917, nos apresenta A fonte, obra célebre e marco de 

sua produção, podemos afirmar que ele quebrou com os cânones da crítica de arte vigentes até 

então e alterou o rumo da história da arte. O que ele fez foi, primeiramente, introduzir no 

campo da arte o conceito de readymade, que consiste em retirar objetos utilitários do seu 

lugar comum e apresentá-los como arte. Além disso, podemos perceber esta atitude como uma 

vontade de colocar em xeque a barreira entre o que é arte e o que não é. Vemos que o trabalho 

de Duchamp influenciou correntes artísticas como o Minimalismo e a Arte Conceitual, 

movimento ao qual a produção de Duchamp está diretamente ligada, e influencia até hoje 

inúmeras produções artísticas. 

Pensando na arte de Duchamp como uma abertura, onde as possibilidades de 

criação se baseiam também no objeto, mas principalmente no conceito, o campo das artes 

visuais se apresenta como um território vasto e fértil. Permite uma imensa gama de processos, 

como pintura, gravura, fotografia, vídeo-arte entre outros e, além disso, infinitas 

possibilidades de criação. Com o advento do computador, este campo se expandiu ainda mais, 

abrangendo novas áreas como pintura digital, projeções mapeadas, vídeo-instalações, 

instalações interativas, produção de design digital, web arte, entre várias outras modalidades 

de fazer artístico. 

A arte generativa começou a ser amplamente discutida e desenvolvida quando 

ocorreu uma maior interação entre os campos da arte e da ciência, muitas vezes referenciada 

como Arte e Tecnologia. Ela pode ser associada a todas as expressões artísticas que são 

desenvolvidas por meios digitais, como as instalações interativas, projeções mapeadas, 

vídeos, e também nas artes impressas, projetos de design e de arquitetura. Além disso, se 

analisarmos a arte generativa enquanto processo, de acordo com a concepção de Galanter, ela 

pode estar presente e auxiliar na construção de obras que não passam por nenhum meio digital 

durante sua construção. 

Para exemplificar visualmente o conceito de arte generativa, é apresentado abaixo 

um trabalho do estúdio alemão Onformative, fundado em 2010 por Cedrik Kiefer e Julia 

Laub, sediado em Berlim e especializado em arte generativa. Kiefer e Laub trabalham com 

diversos colaboradores e produzem trabalhos de arte, design, instalações interativas. Eles 
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desenvolveram também um material muito significativo para a área, um livro, intitulado 

Generative Gestaltung, no qual eles exploram a programação em Processing, direcionada para 

o design generativo. 

 

Fonte: blog OnFormative 

Figura 3 – Actelion imagery tool 

A figura apresentada acima é referente ao software Actelion Imagery Wizard, 

desenvolvido pela Onformative. O trabalho foi desenvolvido para a empresa Actelion, que 

pesquisa e desenvolve medicamentos para doenças que ainda não têm tratamentos adequados. 

A premissa era criar algo que o mundo farmacêutico ainda não havia visto. O conceito com o 

qual eles trabalharam para desenvolver a identidade visual foi o de moléculas digitais. Para 

alcançar o resultado desejado, eles desenvolveram um algoritmo que permite a geração de 

imagens em bitmap ou vetoriais, baseadas em fotografias. Este processo se configura como 

arte generativa, pois ele se encaixa nas definições apresentadas acima: o processo é regido por 

um conjunto de regras previamente estabelecidos (algoritmo), tem certo nível de automação 

(se baseia em fotos para criar figuras), gera inúmeras imagens diferentes que seguem o 

mesmo padrão e o resultado final não é totalmente esperado. 
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Posteriormente, o resultado atingido é exportado em formato vetorial e pode ser 

editado em outros programas, como programas de diagramação ou de ilustração vetorial, o 

que favorece e otimiza o desenvolvimento de material gráfico impresso, como podemos ver 

neste trabalho do Onformative aqui apresentado. 

 

 
Fonte: blog OnFormative 

Figura 4 – resultado final Actelion 

Kiefer e Laub trabalham com a linguagem Processing para o desenvolvimento de 

seus trabalhos generativos. Linguagens de programação também utilizadas para a produção de 

arte generativa hoje são Python, C++, OpenFrameworks, Pure Data, entre outras. A 

linguagem Processing foi baseada na linguagem de programação Java
6
 e foi criada por Casey 

Reas e Benjamin Fry, no MIT em 2001. Ela foi concebida com o intuito de inserir os artistas 

no campo da programação, possibilitando o desenvolvimento de instalações interativas, 

música visual
7
 e visualização de dados. Com o passar do tempo, essa linguagem começou a 

                                                 
6
 Linguagem desenvolvida principalmente para web, que proporciona o desenvolvimento de interfaces, como 

jogos e animações interativas. 

7
 Território da arte específico para trabalhos que aspirem a uma sinestesia não hierárquica, isto é, uma 

complementaridade, entre música e imagem. (BASBAUM, 2002) 
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ser implementada por outros programadores, que desenvolveram bibliotecas
8
 e expandiram as 

suas possibilidades de aplicação, preparando o terreno inclusive para o desenvolvimento de 

design. 

Dentro do campo da arte generativa, é muito comum encontrarmos uma vasta 

quantidade de informações compartilhadas, como os códigos, as dificuldades encontradas 

com relação à sintaxe, as implementações de código coletivas e a colaboração entre as 

pessoas. Talvez isto se deva ao fato de a arte generativa ter sido encorajada pelo movimento 

do software livre, uma filosofia de compartilhamento, estudo e edição de software. O 

movimento fundado por volta dos anos 80 do século XX, tendo como base alguns conceitos 

da cultura Hacker dos anos 70, surge a partir da necessidade de quebrar com o monopólio de 

informações da indústria do software, com o intuito de alcançar a liberdade de lidar 

diretamente com o código-fonte do software. 

A arte generativa surge como algo inovador e libertário, pois proporciona ao 

artista a possibilidade de criação das suas próprias ferramentas de trabalho. Essa alternativa de 

trabalho propicia mais autonomia e liberdade de criação, pois como afirma Lev Manovich 

(2013):  

Se você quer escapar da prisão-casa que é o software – ou ao menos compreender 

melhor o que as mídias são hoje em dia – pare de fazer download de Apps 

(aplicativos) criados pelos outros. Em vez disso, aprenda a programar – e ensine 

programação para seus alunos. (MANOVICH, 2013) 

 

2b - Desdobramentos recentes no campo das artes visuais 

O procedimento generativo também se verifica nos campos da arquitetura e do 

design. Hoje presenciamos o surgimento do Design Generativo, que podemos entender como 

a utilização da arte generativa para se atingir um resultado que visa a funcionalidade, seja ele 

2D ou 3D. Segundo Cedrik Kiefer (Campus Party Berlim, 2012), o design generativo, 

consiste basicamente na intersecção entre três campos: arte, design e ciência. Dentro dessa 

                                                 
8
 Espécies de subprogramas utilizados no desenvolvimento de um software. Parte que apresenta funcionalidades 

autônomas e que, por isso, permite a alteração do código fonte analisando-o não como um inteiro, mas 

subdividido em módulos. 
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intersecção, vemos várias possibilidades de produção, como visualização de dados, 

desenvolvimento de identidade visual, material impresso, desenvolvimento de interface e 

design de interação. O que o design generativo propõe não é somente um estilo visual, mas 

principalmente um novo método de trabalho, outro tipo de processo para se atingir 

determinado resultado. O que isso quer dizer? Se olharmos para o método de trabalho 

tradicional do designer, inicialmente, ele se utilizava de lápis, papel e régua para desenhar 

determinada forma. Com o advento do computador, esse processo pode passar pelo papel, 

mas é desenvolvido através de um software de ilustração, geralmente vetorial, como 

Illustrator, Corel Draw e InkSkape
9
. Com a utilização do método de design generativo, o 

designer não se utiliza dessas ferramentas tradicionais e começa a escrever algoritmos de 

programação, de forma que o resultado final não é atingido através de um desenho feito pelas 

mãos do designer, mas sim através do algoritmo desenvolvido por ele e o resultado pode 

posteriormente ser editado em programas de manipulação de imagem ou mesmo nos 

programas vetoriais mencionados acima. 

A arte generativa também vem sendo amplamente utilizada no desenvolvimento 

de visualização de dados. A visualização de dados surge a partir da necessidade de expressar 

determinada quantidade de informações através de uma expressão gráfica, com o intuito de 

facilitar o entendimento desse conjunto de informações através de gráficos com certo valor 

estético. Podemos considerar que esta qualidade estética aperfeiçoa a interação 

homem/máquina, de modo que a navegação se torna mais agradável. 

Podemos ver exemplos do desenvolvimento de visualização de dados na produção 

de Jer Thorp, artista digital e professor adjunto da Universidade de Nova York. 

                                                 
9
 Ambientes gráficos especializados para o desenvolvimento de ilustração e design, onde as manifestações 

gráficas são desenvolvidas através de vetores matemáticos e, posteriormente, na exportação, são convertidas em 

pixels.  
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Fonte: website Jer Thorp 

Figura 5 – Just Landed 

No trabalho apresentado acima, intitulado Just Landed (2009), Jer Thorp 

desenvolveu, com a utilização da linguagem Processing, um sistema de visualização de dados, 

onde o próprio artista recorre ao Twitter e busca pelas frases “Just landed in...” e “Just arrived 

in...”. Depois de encontradas essas informações, ele busca, pelo perfil de quem postou a frase, 

sua localização de origem, e com base nessas informações constrói linhas sobre um mapa, que 

partem de seu local de origem e terminam no local onde a frase foi postada. 

Com o advento e a popularização da impressora em 3D, que imprime um objeto 

tridimensional através da impressão de várias camadas de determinado material, a arte 

generativa se estendeu para vários campos de aplicações, inclusive no design de produtos. 

Podemos ver uma destas aplicações nos trabalhos do Studio Nervous System, 

fundado em 2007 por Jessica Rosenkrantz e Jesse Liuz-Rosenberg na cidade de Somerville, 

Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Jessica estudou arquitetura, biologia e 

posteriormente design e Jesse estudou matemática. Eles também utilizam a linguagem 

Processing para desenvolver peças como jóias, quebra-cabeças e abajures, geralmente através 

da utilização de formas inspiradas nos padrões formais da natureza. Podemos ver esta busca 

referencial em padrões orgânicos encontrados na natureza também presente em outros 

trabalhos, de diferentes artistas cujas produções são categorizadas como arte generativa. 
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Fonte: website Nervous System 

Figuras 6,7,8 – Produtos generativos 

 

Acima vemos exemplos das joias e de um abajur desenvolvido pelo Studio 

Nervous System. 

Dentro do campo da arquitetura temos também a aplicação de algoritmos 

generativos no desenvolvimento dos projetos. Os projetistas buscam atingir formas 

arquitetônicas orgânicas e fluidas, geralmente inspiradas em estruturas encontradas na 

natureza. 



 

 

24 

 

Podemos ver isso nos trabalhos de Marc Fornes, arquiteto, do estúdio 

THEVERYMANY em Nova Iorque. Fornes desenvolve seus projetos através de algoritmos 

generativos, estudando na maioria das vezes a forma curvilínea e a complexidade da aplicação 

e do desenvolvimento de estruturas arquitetônicas construídas através da aplicação de padrões 

repetidos de forma sistemática, gerados por códigos de computador. 

 

Fonte: website Mark Fornes 

Figura 9 – The Chrysalis 

 

A imagem apresentada acima é referente ao projeto The Chrysalis, que consiste 

em um anfiteatro, visto de vários ângulos, para o Merrieweather Park, em Columbia, 

Maryland. O projeto está em fase de desenvolvimento e será finalizado por Fornes somente 

em 2015. Podemos perceber a característica orgânica da estrutura e como ela combina com o 

ambiente de árvores onde será construída. 

Foram apresentados aqui apenas alguns dos inúmeros desdobramentos da 

aplicação da arte generativa dentro do campo das artes visuais. A aplicação da arte generativa 

se estende por várias modalidades e mídias, é algo versátil e permite vários tipos de saídas 

diferentes, com a utilização dos mais diversos materiais. Os exemplos apresentados acima, 

tanto neste tópico como no anterior, nos servem como padrão para termos uma breve noção 

do que estamos falando ao utilizar o termo Arte Generativa. 

O campo da arquitetura generativa está se desenvolvendo em termos práticos e 

teóricos, onde são discutidas, entre outras coisas, de que forma os padrões generativos podem 
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ser aplicados às estruturas arquitetônicas, qual seria a sua relação com o meio e com os 

habitantes deste meio. Entre estes pesquisadores, temos o professor de arquitetura na 

Universidade de Princeton Stan Allen. Ele discorre em seu artigo “Condições de Campo” 

(1999) justamente sobre as relações entre indivíduos e objetos pertencentes a determinado 

campo. Allen entende por condições de campo: 

[...] qualquer matriz formal ou espacial capaz de unificar dois elementos, ao mesmo 

tempo respeitando a identidade de cada um deles. As configurações de campo são 

agregados frouxos, caracterizados pela porosidade e pela conectividade local [...] As 

condições de campo são fenômenos de baixo para cima, definidas não por esquemas 

geométricos gerais, e sim por conexões locais intrincadas. Intervalo, repetição e 

serialidade são conceitos fundamentais. (ALLEN, 1999, p.93) 

 

Podemos inferir do pensamento de Allen que a ideia apresentada sobre as 

condições de campo nos levam a pensar em uma definição aplicável dentro do universo 

digital, onde corpos convivem em um mesmo espaço e sob as mesmas leis, de forma que a 

identidade de cada um destes corpos seja preservada. 

Quando pensamos nos fenômenos gerados no campo, não por “esquemas 

geométricos gerais”, mas através de conexões locais emaranhadas, pensamos também em 

conexões regidas por parâmetros topológicos
10

, de modo que as noções de proximidade e de 

coordenadas (X, Y, Z) devem ser analisadas sob outra ótica. Pode-se inferir deste pensamento 

que Allen propõe uma arquitetura passível de acidentes e improvisações, onde as relações 

entre os corpos que ocupam determinado lugar se relacionem não por semelhança física entre 

eles, mas sim pelas suas relações de atratividade e correspondência. 

Trazendo esta discussão para o campo do generativo, encontramos precedentes 

para pensar este modelo de arquitetura carregando consigo certo grau do comportamento 

generativo. As relações entre os corpos que atuam respeitando as condições impostas pelo 

campo acontecem também com certo grau de automação, de modo que o próprio campo é 

passível de constantes mutações. A organização não se dá unicamente por algo imposto e 

imutável. Allen nos diz que o “modelo teórico aqui proposto anuncia sua própria 

                                                 
10

 De acordo com o dicionário Houaiss, a topologia se refere ao estudo minucioso de um local, e dentro da 

matemática, refere-se ao estudo das propriedades geométricas de um corpo não alteradas por uma deformação 

contínua.  
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inaplicabilidade diante das realidades da prática” (1999, p.93), porém podemos entendê-lo 

como um modelo de arquitetura que pode ser mais facilmente aplicável em outras 

manifestações artísticas, como por exemplo, em projetos de arte generativa. 

2c - Qual a inovação proposta pela Arte Generativa? 

Arte generativa é um termo cunhado para algo que já era parte do método de 

trabalho de alguns artistas anteriores ao uso do computador. Ela engloba inúmeros padrões 

formais e, por isso, vimos que ela não é um fim, mas sim um meio de se atingir determinados 

resultados. Através desse método, o artista, geralmente, apresenta menos controle sobre o 

resultado final, pois, como afirma Galanter, para que o processo seja generativo ele deve 

possuir certo grau de autonomia (independente de ser analógico ou digital). É ideal neste 

ponto ficar claro que uma vasta parcela das produções oriundas do campo das artes é 

produzida através do cumprimento de um conjunto de regras previamente estabelecidas. Os 

pintores e escultores renascentistas respeitavam diversas regras, como proporção, luz e 

sombra, aplicação de cores, entre outras, porém, a diferença entre este processo e o processo 

generativo é que os pintores renascentistas buscavam ter maior controle sobre qual seria o 

resultado alcançado. 

Pensando na arte generativa atual, produzida quase que em sua totalidade dentro 

do computador, podemos considerar que a inovação se dá no momento em que o paradigma 

arte/obra cede espaço para outro paradigma: arte/processo. O artista generativo utiliza o 

computador como uma ferramenta para desenvolver o algoritmo que, ao ser executado, 

funciona como uma espécie de realizador autômato de determinada poética visual ou sonora. 
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3 - ARTE GENERATIVA, REPRODUTIBILIDADE E TEXTO 

Quando traçamos um panorama da história das artes visuais desde o início do 

século XX até os dias atuais, percebemos como as técnicas e as mídias de reprodução 

evoluíram. O caráter digital da imagem veio, com o passar do tempo, adquirindo tal força que, 

atualmente, podemos encontrar a maioria das imagens que quisermos na internet, desde fotos 

das pinturas rupestres até reproduções de obras de grandes mestres. Hoje, sem sair de casa, é 

possível se obter uma cópia de determinada obra de arte e imprimi-la através de uma simples 

impressora doméstica. 

De acordo com o pensamento do teórico Walter Benjamin, em seu ensaio A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1955), podemos perceber isto como algo que 

apresenta um potencial de desvalorização da obra de arte: a destruição de sua aura, de sua 

aparição única. 

Pensando na arte generativa desenvolvida através de algoritmos computacionais, 

pensamos em uma arte que já é concebida dentro do ambiente digital, em um meio onde a 

velocidade da transmissão de informação, assim como o tráfego de informações, aumenta 

muito rapidamente. Partindo deste pensamento, podemos chegar a diversos questionamentos, 

como por exemplo: em que sentido a discussão sobre a aura de uma obra de arte cabe dentro 

do campo da arte generativa? Onde se encontra a aura das obras generativas? 

Refletindo também sobre as discussões acerca da linguagem levantadas pelo 

filósofo Vilém Flusser (2007), e trazendo-as para o campo da arte generativa, podemos 

formular alguns questionamentos, como por exemplo: pensando na imagem e no texto como 

diferentes formas de transmissão de informação, e principalmente nos textos como uma 

linguagem desenvolvida para explicar as imagens, é possível propor outro tipo de relação 

entre texto/imagem? 

Para tentar sanar estas dúvidas temos que definir os conceitos de reprodutibilidade 

e aura e, além disso, entender a visão do filósofo Vilém Flusser sobre as formas de 

comunicação entre os seres humanos, bem como o que marca a transição entre uma forma de 

comunicação e outra. 
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Pensando que muitas vezes a arte generativa pode ser confundida com algo que se 

desenvolve sob uma espécie de construção automatizada, temos que buscar entendê-la como 

uma arte em processo, a fim de apreender seu real funcionamento. A partir disto, também 

passamos a compreender melhor o papel do artista no desenvolvimento de projetos 

generativos. 

3a - O algoritmo como texto 

Partindo do pensamento do filósofo Vilém Flusser, podemos considerar a imagem 

como a forma mais eficaz de comunicação. (FLUSSER, 2007). Entendemos do seu 

pensamento que, ao longo da história da humanidade, vivemos respeitando uma série de 

códigos desenvolvidos com o intuito de facilitar a nossa comunicação. O autor coloca a 

imagem como o código mais importante na comunicação entre os seres humanos, talvez 

porque os primeiros registros deixados pelos nossos ancestrais encontrados até os tempos 

atuais sejam as imagens das cavernas. Com base neste dado, depreendemos do pensamento de 

Flusser que a comunicação através de imagens pode ser compreendida como uma espécie de 

estado natural do ser humano. Também afirma que as outras formas de linguagem que 

substituíram as imagens podem ser percebidas como involuções. Podemos ver no artigo “A 

caixa preta” de Norval Baitello Júnior (2014), que a história do homem pode ser dividida em 

três etapas: a pré-história, a história e a pós-história. Vemos também que os marcos de 

transição de uma etapa para a outra são as linguagens que, segundo Flusser, são elas: a 

imagem, o texto e posteriormente a imagem técnica. De acordo com Baitello, assim podemos 

entender a imagem: 

[...] aquele registro histórico icônico de cenas da vida humana, é feita pelo gesto do 

desenho e da pintura que deixa rastros sobre superfícies. Ela cria ambientes 

culturais, deuses, temporalidades, especialidades e processos cognitivos próprios. 

Está vinculada a um mundo que se manifesta na forma de ciclos que sempre 

retornam. Ela é o registro desses ciclos, das passagens pelas quais transitamos e às 

quais retornaremos. (BAITELLO, 2014, p.26) 

 

Porém, com o decorrer do tempo, esta imagem, outrora considerada como algo 

mágico, geralmente desenhada nos interiores das cavernas, em locais de difícil acesso, dá 

lugar a outro tipo de linguagem: a escrita. Segundo Flusser, a escrita surge a partir do 

momento em que a imagem começa a ser interpretada em linha que, diferentemente da 
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imagem, não pode mais ser analisada com um olhar global. Baitello afirma que a imagem 

“passa a ser linha que deve ser seguida com os olhos sempre em uma única direção. A 

imagem é cortada em tiras” (2014, p.27). 

Quando isso acontece, o ser humano, ainda de acordo com Flusser, deixa de 

adorar a imagem para adorar os textos, que podemos entender como um código criado a partir 

da necessidade de explicar a imagem, linguagem que outrora falava por si só. Quando Flusser 

fala de códigos, ele diz que: 

[...] um código é um sistema de símbolos. Seu objetivo é possibilitar a comunicação 

entre os homens. Como os símbolos são fenômenos que substituem (“significam”) 

outros fenômenos, a comunicação é, portanto, uma substituição: ela substitui a 

vivência daquilo que se refere. (FLUSSER, 2007, p.130) 

 

Percebemos que, ao falar deste marco de transição entre a pré-história e a história, 

Flusser e Baitello afirmam que o homem perdeu a fé que possuía nas imagens e adquiriu a 

mesma fé nos textos, passando assim a compreender o que acontece ao seu redor a partir de 

outra ótica, se utilizando de outro código de comunicação para se relacionar com seus 

semelhantes. Pensando sobre o que pode representar esta mudança de perspectiva, podemos 

admitir a possibilidade de uma das mais importantes mudanças que é a diminuição do 

potencial de interpretação de uma informação, já que o texto é uma abstração de segundo grau 

do real. A respeito disso, podemos ver em Baitello que: 

Não mais somos idólatras, adoradores de imagens. Seremos daí em diante 

textólatras, adoradores de textos e escrituras que apresentam um caminho unívoco, 

sem retorno, uma caminhada linear, sempre voltada para um ponto de fuga 

previamente calculado, almejado, ambicionado ou desejado. Tal civilização gera 

grandes abstrações que se constituem em um sistema de saber lógico chamado 

ciência. (BAITELLO, 2014) 

 

Esta ciência a que Flusser e Baitello se referem, constituída através de um 

desenvolvimento rigoroso e sistemático da utilização dos textos, constrói cada vez mais 

aparelhos destinados a realizar tarefas diversas e é neste ponto que podemos perceber o marco 

de uma transição para o terceiro momento da nossa história: a pós-história, marcada pelo 

advento das imagens técnicas. 



 

 

30 

 

As imagens técnicas são imagens desenvolvidas por aparelhos através do que 

Flusser dá o nome de caixa preta, que podemos entender como máquinas fotográficas, 

computadores ou qualquer outro aparelho tecnológico que seja capaz de gerar imagens. 

Pensando nos três momentos da história da humanidade, divididos por diferentes 

linguagens (imagem, texto e imagem técnica), vemos que Flusser aponta a causa da 

transposição de uma linguagem sobre a outra como a perda da fé na linguagem utilizada 

anteriormente. Quando o homem perde a fé em determinada linguagem, ele imediatamente 

cria outra para explicar e representar com abstrações o universo em que habita. Podemos 

inferir deste pensamento que, quanto mais linguagens forem criadas, mais longe do real o 

homem se encontra. Por exemplo: a imagem tradicional, desenhada nas cavernas e 

identificada como primeira forma de linguagem da humanidade até os dias atuais, é apontada 

por Flusser como uma abstração de primeiro grau, pois ela se constitui a partir de abstrações 

dos fenômenos concretos. Quando surge a imagem técnica, dois passos depois da imagem 

tradicional, ela representa uma abstração de terceiro grau da realidade. Logo a imagem técnica 

está mais distante do real do que a imagem tradicional. Por este motivo, Flusser (2007) vê a 

imagem tradicional como uma linguagem que remete ao estado natural do homem, ao passo 

que percebe o advento da imagem técnica como um distanciamento duas vezes maior em 

relação a este estado. 

Retomando as definições de arte generativa apresentadas acima e trazendo a 

discussão para o âmago da computação criativa, podemos considerar aqui que a arte 

generativa se apresenta na forma de um algoritmo, que funciona com certo nível de 

automação, desenvolvido com o intuito de se atingir um resultado estético. O que definimos 

como algoritmo aqui pode ser entendido, de maneira simplória como uma lista de afazeres, 

como um conjunto de regras, escrito em determinada linguagem para que o computador 

entenda e execute as funções apresentadas na lista. Vemos que, a partir da necessidade do 

desenvolvimento de arte generativa, criamos um novo código: a linguagem de programação (a 

exemplo, Processing). Este código criado foi baseado em um código já existente: a escrita, 

definido por Flusser como um código efêmero e já desenvolvido para explicar outro código, a 

imagem. 
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De acordo com o pensamento do filósofo, podemos inferir que a imagem 

generativa produzida através de algoritmos de computador representa o que Flusser chama de 

imagem técnica, portanto a três graus de distância do real. Podemos considerar que a imagem 

generativa não surge com o intuito de explicar o real através de abstrações, e sim com o 

intuito de expandir as possibilidades de uso da máquina, desmistificando seu funcionamento. 

A imagem generativa é fruto de um algoritmo, de um texto, e este texto também não é 

desenvolvido para explicar a dimensão estética de uma imagem, ou para explicar uma visão 

de mundo, mas sim para criar um objeto visual ou tridimensional a partir de parâmetros 

previamente estabelecidos. 

Vemos na arte generativa desenvolvida através da utilização do computador como 

ferramenta o caminho inverso ao que é proposto por Flusser. O algoritmo, aqui considerado 

como texto, não foi criado com o intuito de analisar e compreender a imagem através de um 

caminho racional. O texto aqui foi desenvolvido para ser interpretado por uma máquina, que 

processa este conjunto de informações e o transforma em imagem. Isso nos permite enxergar 

o valor do processo na arte generativa, pois é através do texto escrito pelo artista que a 

imagem é gerada pelo computador. Além disto, podemos encontrar precedentes para perceber 

o modo de operação dos artistas generativos diferente do comportamento do que Flusser 

aponta como funcionário. Quando o filósofo discute sobre as imagens técnicas, produzidas 

por caixas pretas, ou seja, por aparatos tecnológicos cujo funcionamento não é claramente 

inteligível para o artista, este se torna funcionário do aparelho, agindo como um mero 

operador, ligando a máquina para que esta execute o serviço. O artista generativo, que se 

utiliza de algoritmos para conceber suas obras de arte, apresenta algum conhecimento sobre 

programação de computadores, portanto ele possui certa clareza sobre como o computador vai 

interpretar a informação fornecida em forma de código, mesmo que o programa funcione com 

certo nível de automação. Por esta razão, podemos encontrar precedentes para expandir o 

pensamento de Flusser e pensar no funcionário não ocupando uma posição estática, mas 

também em diferentes níveis de funcionários, associados aos diferentes níveis de 

conhecimento sobre o que o filósofo chama de aparelhos. 
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3b - Arte Generativa enquanto processo 

Quando refletimos sobre o processo dentro do campo das artes visuais, pensamos 

sobre os percalços enfrentados pelo artista durante a concepção de sua obra. Vemos também 

que o processo, assim como a aura, é algo único, onde cada artista apresenta o seu próprio, e 

em alguns casos, podemos nitidamente perceber o processo incrustado no resultado final, 

como sendo uma característica peculiar do artista. Temos, como exemplo, um trecho da 

entrevista realizada pela revista Computer Arts (N° 16, p. 32, 2008) com Alan Aldrige, 

ilustrador considerado um dos mestres das ilustrações de capas de disco e posters para bandas 

de rock dos anos 60 do século XX: 

 

[...] CA: Há mais hábitos seus que não mudaram ao longo dos anos? 

AA: Sempre começo um desenho pela borda inferior direita da imagem. Sempre! 

Mesmo se o foco principal do desenho é o centro, começo do canto inferior direito e 

trabalho na diagonal até o canto superior esquerdo. As pessoas costumam dizer que 

isso dá simetria ao meu trabalho. Sempre sei exatamente o que vou fazer. Para criar 

o personagem Harold the Herald, do livro The Butterfly Ball and the Grasshopper’s 

Feast, sabia exatamente o que precisava desenhar [...] 

 

De acordo com a definição de arte generativa apresentada anteriormente por 

Galanter, observamos que ela se define quando o artista se baseia em um conjunto de regras 

que possui certo nível de autonomia para desenvolver um objeto de arte. Percebemos ser esta 

uma definição que não se restringe ao desenvolvimento de arte digital, mas abrange também 

os trabalhos que são produzidos sem o uso do computador. 

Esta definição nos leva a pensar que, na arte generativa, temos uma valorização do 

processo, pois, antes de começar a execução da obra, o artista se baseia em um conjunto de 

regras, que possuem certo grau de automação e segue fielmente essas regras até que se atinja 

o resultado final. Portanto, podemos considerar o resultado final como sendo um fiel espelho 

do processo, que é atingido através da execução de todas as regras estabelecidas a priori. 

Como podemos ver no trabalho intitulado de Four Long Lines, dos artistas Luna 

Maurer, Edo Paulus, Jonathan Puckey e Roel Wouters, que se juntaram para desenvolver o 

que eles chamam de Conditional Design, o resultado final é fruto de um conjunto de regras 

criadas previamente. O conjunto de regras é bem simples: cada um dos quatro recebe uma 



 

 

33 

 

caneta de cor diferente. Todos desenham ao mesmo tempo. Todos desenham durante uma 

hora e meia sem tirar a caneta do papel. Cada um pode ficar parado por no máximo cinco 

segundos sem tirar a caneta do papel. Ninguém pode cruzar a linha do outro. E eis que após 

uma hora e meia temos o resultado: 

 

Fonte: website Conditional Design 

Figura 10 – Four Long Lines 

De acordo com as definições sobre arte generativa que foram apresentadas 

previamente, o que vemos aqui pode ser considerado um caso de arte generativa, onde 

conseguimos ver a importância do processo para a sua realização. 

Eles desenvolveram diversos trabalhos e criaram um site na internet de nome 

conditionaldesign.com, onde apresentam, além dos trabalhos, um manifesto para artistas e 

designers sobre o que eles fazem. Podemos ressaltar deste manifesto: 
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“Nosso trabalho se concentra nos processos ao invés dos produtos: coisas que 

se adaptam ao ambiente, enfatizam e mostram diferença. Ao invés de operar sob os 

termos Design Gráfico, Design de Interação, Artemídia ou Design Sonoro, nós 

queremos introduzir Conditional Design como um termo que se refere a nossa 

abordagem ao invés de escolher outra mídia. Nós conduzimos nossas atividades 

usando métodos de filósofos, engenheiros, inventores e místicos.”
11

 (Conditional 

Design, tradução nossa) 

 

 

Trazendo a discussão novamente para o campo do digital, se manifesta a 

importância do processo, pois o resultado final é gerado pelo computador e só é possível 

através de um algoritmo desenvolvido pelo artista. Podemos considerar, no caso da arte 

generativa, que o artista apresenta uma extrema preocupação com o processo, pois cria um 

ambiente fértil para a realização de determinada obra ao passo que o computador a executa. 

Posteriormente, é analisado o resultado final (output) gerado pelo computador com base nos 

parâmetros fornecidos pelo artista e, se o resultado final não agradar, cabe a ele lapidar o 

ambiente, alterar os parâmetros para que se atinja o resultado final desejado. 

 

3c - O caráter aurático nas obras generativas 

O teórico Walter Benjamin afirma em seu ensaio A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica que “a obra de arte sempre foi reprodutível”. De acordo com o seu 

pensamento, apreendemos que, ao longo da história da arte, vemos também uma história da 

reprodução. Ele coloca a reprodução ou, como ele a chama, a era da reprodutibilidade 

técnica (se referindo a um período), surgindo no mundo das artes graças à xilogravura, onde 

afirma que “com a xilogravura o desenho tornou-se pela primeira vez tecnicamente 

reprodutível” (p.166, 1985). Porém, de acordo com Benjamin, a arte perde “sua existência 

única”, sua autenticidade, pelo fato de se tratar de uma reprodução. O autor nos apresenta o 

conceito de aura para se referir à autenticidade da obra, que podemos entender como sendo 

uma figura singular, de aparição única, detentora de uma determinada referência espacial e 

                                                 
11

 Our work focuses on processes rather than products: things that adapt to their environment, emphasize change 

and show difference. Instead of operating under the terms of Graphic Design, Interaction Design, Media Art or 

Sound Design, we want to introduce Conditional Design as a term that refers to our approach rather than our 

chosen media. We conduct our activities using the methods of philosophers, engineers, inventors and mystics. 
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temporal, que existe no âmago de cada obra de arte. O que vemos em seu pensamento a 

respeito da aura de determinada obra de arte é que o valor aurático de uma obra é 

inversamente proporcional à sua reprodutibilidade, pois quando ela é reproduzida, perde o seu 

caráter de unicidade. Quanto mais uma obra é reproduzida, menos valor tem. 

Ao pensar sobre os escritos de Benjamin sobre reprodutibilidade e autenticidade 

nos deparamos com o seguinte questionamento: Como pensar na aura e na autenticidade em 

relação à arte generativa? Este tipo de discussão faz sentido dentro deste campo da arte? 

Quando pensamos na relação entre aura e reprodutibilidade, temos de levar em 

conta o período em que Benjamin escreveu seu ensaio e a que tipo de arte ele se referia. 

Vemos em Benjamin, que os tipos de arte a que ele se referia eram basicamente a fotografia e 

a gravura, imagens que são naturalmente passíveis de reprodução. 

Trazendo este tipo de discussão para o campo da arte generativa produzida 

atualmente através de algoritmos de programação, vemos que um código pode gerar várias 

possibilidades onde o artista escolhe o melhor resultado para ser utilizado. Pensando na arte 

generativa como processo, o produto não consiste apenas na imagem final, mas também no 

algoritmo, pois ele pode gerar uma vasta gama de imagens possíveis. Partindo deste 

raciocínio, podemos nos perguntar: entendendo a aura como o caráter de unicidade, traduzido 

pela valoração da aparição única de uma obra, podemos pensá-la como algo possível no 

campo da arte generativa? Caso possamos entendê-la pertencente também a este campo das 

artes visuais, como o conceito de aura pode ser reapropriado e aplicado em discussões sobre 

trabalhos generativos? Os trabalhos de arte generativa são reprodutíveis nos mesmo termos 

colocados por Benjamin? 

As imagens finais resultantes dos algoritmos generativos são sempre diferentes, 

porém apresentam certo grau de aproximação. Elas existem, por vezes, como pertencentes a 

uma família de obras generativas. Pensando nisto, talvez o conceito de aura e 

reprodutibilidade não se aplique, pois a possibilidade do algoritmo repetir o desenho anterior 

quando executado é quase nula. 

Por outro lado, ainda vendo o algoritmo como processo, como a obra que é capaz 

de apresentar várias possibilidades finais, podemos levantar uma discussão sobre o lugar da 



 

 

36 

 

aura no próprio algoritmo. Vemos que, com um mesmo código, inalterado, são atingidos 

vários tipos de possibilidades finais. O fruidor pode projetar a aura no âmago do algoritmo, 

pois o caráter de unicidade é preservado quando, cada vez que o algoritmo é executado, é 

gerado um resultado diferente do anterior. 

Ainda sobre a questão da unicidade, de acordo com o  arquiteto e teórico norte 

americano Peter Eisenman, em seu artigo The Affects of Singularity podemos destacar que: 

Singularidade não quer dizer que uma coisa é única. Em oposição à particularidade e 

individualidade, que são vistos como únicos em relação à generalidade, 

singularidade é uma condição que não é mais capaz de pertencer ao reino da 

generalidade.
12

 (EISENMAN, 2007, p.25, tradução nossa) 

 

Os questionamentos sobre aura e reprodutibilidade apresentados no presente 

trabalho surgem do reconhecimento da aura como um elemento-chave para as discussões no 

campo das artes visuais. Os questionamentos apresentados aqui podem ser futuramente 

desenvolvidos em possíveis trabalhos, com uma maior riqueza de detalhes e 

aprofundamentos, pois apresentam certa relevância no campo da arte generativa. Eles 

evidenciam que, mesmo se tratando de uma vertente artística atual, a relação entre o fruidor e 

a obra continua presente, e se uma obra generativa pode despertar alguma espécie de 

sentimento no fruidor, podemos encontrar precedentes para pensar e estudar a existência 

destes questionamentos e a busca pela resposta deles. 

 

 

 

 

                                                 
12

Singularity does not mean that a thing is unique. As opposed to particularity and individuality, 

which are seen as unique in relationship to generality, singularity is a condition that is no longer able to belong to 

the realm of generality. 
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4 -  INFLUÊNCIAS DA ARTE GENERATIVA 

A arte generativa vem aos poucos se afirmando como prática artística desde os 

anos 90 do século XX e, neste ponto, serão levantados alguns apontamentos sobre o que pode 

ter culminado no seu surgimento. Retomando as definições apresentadas por Galanter e por 

Soddu, vemos que a prática generativa não necessariamente nos remete ao uso do 

computador, e sim a um modo de operação, um método de fazer artístico. 

Com base nos dois conceitos, podemos reconhecer e identificar, na arte 

generativa, padrões visuais e processuais que já foram experimentados por diferentes artistas 

anteriormente ao seu surgimento. A partir da proposição de paralelos processuais e visuais 

entre obras de arte generativa atuais e obras de movimentos artísticos do início do século XX, 

consideramos que os artistas que produzem arte generativa podem ter sido influenciados por 

tais movimentos. 

Para desenvolver esta consideração, serão brevemente apresentados alguns 

movimentos artísticos do século XX. São eles a Arte Conceitual, o Minimalismo e a Arte 

Abstrata, e também padrões visuais de tribos africanas e indígenas. O que se pretende com 

estes paralelos é entender como se dão estas referências nas obras de arte generativa. 

4a - O generativo antes do computador 

De acordo com a definição de arte generativa que vemos em Galanter, podemos 

encontrar paralelos entre a arte generativa produzida atualmente e movimentos artísticos 

pertencentes ao período reconhecido como arte moderna, tais como a Arte Conceitual, a Arte 

Abstrata e o Minimalismo e, além disso, podemos reconhecer tais movimentos como forças 

motrizes para o desenvolvimento da arte generativa atual. 

Os limites da Arte Conceptual não estão claramente definidos, nem tão pouco 

os artistas e quais as obras inserir neste contexto. Analisada como um prisma, a Arte 

Conceptual identifica-se com o gato de Cheshire de Lewis Carroll, que vai se 

dissolvendo até restar apenas uma careta: um punhado de obras efetuadas em anos 

muito recentes por um pequeno número de artistas, sendo que os mais importantes 

logo se viraram para outras coisas. (WOOD, p.6, 2002). 
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Esta definição apresentada por Paul Wood em seu livro Arte Conceitual, da série 

Movimentos da Arte Moderna, nos serve de ponto de partida para que possamos entender um 

pouco sobre o movimento e sua possível influência na arte generativa desenvolvida 

atualmente. 

De acordo com Paul Wood (2002), o termo “Arte Conceitual” foi utilizado pela 

primeira vez no ano de 1961, em Nova York, pelo músico Henry Flint quando se referiu às 

atividades propostas pelo grupo Fluxus. Porém desde o início do século XX, vemos a atuação 

de Marcel Duchamp, artista cujos trabalhos podem ser considerados como legados 

referenciais para vários trabalhos modernistas e contemporâneos, principalmente relacionados 

ao campo da Arte Conceitual. Por volta de 1913, Duchamp começa a se utilizar de objetos 

oriundos do campo industrial, direcionados para o uso utilitário na concepção de suas obras. 

Um exemplo clássico é a obra A fonte (1917). O artista concebe a obra a partir do uso de um 

urinol. Fazendo isso, Duchamp apresenta o conceito de Ready-made, que consiste no ato de 

retirar os objetos industriais de seu lugar comum e, através da ressignificação, apresentá-los 

como objetos artísticos. Esta atitude traz uma nova discussão para o campo das artes e 

podemos vê-la como uma contestação, em que o artista não está interessado apenas em fazer 

arte, mas principalmente em mostrar que a fronteira que separa a arte e a não-arte é muito 

tênue, colocando em xeque os valores e os cânones que regem os parâmetros criados para 

definir o que é ou não arte. 

De acordo com Rachel Greene, em seu livro Internet Art (2004, p.152), vemos 

que as bases da arte generativa podem ser encontradas nos projetos e happenings do grupo 

Fluxus. O Fluxus, segundo Walter Zanini (2004, p.2), “configurou-se como uma comunidade 

informal de músicos, artistas plásticos e poetas radicalmente contrários ao status quo da arte”. 

Compreendemos o Fluxus como um grupo pertencente ao campo da Arte Conceitual que se 

iniciou em meados de 1961 e pode ser percebido como um grande coletivo sem fronteiras, 

pois aconteceu nos Estados Unidos, Europa e Japão. Vemos ainda em Greene (2004) que a 

arte generativa e o software art apresentam certa relação com os projetos do Fluxus. Podemos 

entender esta relação partindo do princípio de que alguns dos artistas pertencentes a este 

coletivo podem ser considerados como precursores na utilização de novas mídias para 

desenvolverem seus trabalhos e, além disso, pelo fato de os artistas removerem o caráter 
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físico das obras de arte. Encontramos alguns dos paralelos nos trabalhos de Nam June Paik, 

artista coreano, nascido em 1932, cuja produção está ligada ao coletivo Fluxus. Utilizamos 

como exemplo o trabalho “Magnet TV” (1965), desenvolvido em um período onde Paik já 

possuía certo conhecimento sobre o funcionamento de televisores. O trabalho consiste na 

manipulação do fluxo de elétrons que formam a imagem da televisão por meio da utilização 

de um imã em forma de ferradura posicionado na parte superior externa da televisão. A 

posição do ímã faz com que o cátodo seja impedido de manter o fluxo de elétrons estável, de 

modo a preencher todo o quadrado da tela. Ao invés disto, a força do imã puxa os elétrons 

para cima, de modo a formar uma imagem controlada por ele, que sofre pequenas variações 

derivadas do próprio movimento de elétrons. A partir do movimento do imã, é possível que se 

crie uma vasta quantidade de variações desta forma. 

Retomando o pensamento de Greene (2004) que nos diz que podemos perceber as 

influências da arte generativa e do software art oriundas dos trabalhos e projetos do grupo 

Fluxus, é possível estabelecer um paralelo formal entre este trabalho de Paik e os trabalhos 

generativos. Como exemplo, é apresentada aqui, juntamente com a obra de Paik “Magnet 

TV”, uma ferramenta generativa que está em fase de desenvolvimento, para ser utilizada no 

software de desenho generativo Kaleydosc-ope (que será detalhado adiante) construída com a 

utilização da linguagem de programação Processing. 
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Fonte: website PaikStudios e projeto pessoal em Processing 

Figura 11 – Obra de Paik e obra em Processing 

 Assim como os trabalhos de Nam June Paik, vários outros trabalhos concebidos 

por artistas da Arte Conceitual podem apresentar traços referenciais em trabalhos generativos. 

Quando Greene nos fala a respeito da retirada do caráter físico da obra de arte, podemos 

entender como uma libertação do suporte, onde a obra pode a partir daí se apresentar em 

qualquer tipo de superfície, como, por exemplo, impressa no papel ou projetada na parede. 

Vemos aqui a importância conceitual para a arte generativa. Quando pensamos na importância 

do conceito, automaticamente pensamos nos trabalhos de Marcel Duchamp, artista 

referenciado em vários trabalhos produzidos desde o Fluxus até os dias atuais. 

Duchamp desenvolveu um personagem, que pode ser tido como seu alterego, de 

nome Rrose Sélavy, e algumas vezes assinou suas obras com o nome deste personagem. 

Temos como exemplo o curta metragem Anemic Cinema (1926), que consiste em um filme 

experimental, considerado Dadaísta. O filme tem duração de aproximadamente sete minutos e 

explora movimentos circulares, utilizando formas e textos apresentados em espiral que se 

referem a trocadilhos atribuídos ao seu personagem. Esta experimentação com formas simples 

(no caso do curta metragem, a elipse) pode ser encontrada com certa frequência na arte 

generativa desenvolvida atualmente. A exemplo, é apresentado aqui um still do curta 

metragem de Duchamp e um trabalho do laboratório experimental Realität, situado no 

México. O laboratório, fundado por Juan Manuel Escalante, desenvolve trabalhos de música 

visual, instalações interativas, ministra oficinas e também trabalha com design. O trabalho 

apresentado aqui se chama HackPact (2011) e consiste em 20 experimentos de música visual 

desenvolvidos durante o período de um mês. Podemos ver o HackPact [9], intitulado de 

Orbits, cuja abstração visual é desenvolvida com base na forma elíptica.   
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Fonte: filme anemic cinema e website Realität 

Figura 12 – Paralelo entre Anemic Cinema e Hack Pact [9]  

Por volta dos anos 60 do século XX, surge, através de artistas estabelecidos em 

Nova York, um movimento cujas obras apresentam características tridimensionais e 

geométricas. No início de 1965, foi publicado um artigo com o nome de “Minimal Art”, que 

tratava sobre a produção destes artistas e sobre esta nova modalidade de arte. Desta forma 

nasce o movimento Minimalista, em que os artistas trabalham, entre outras coisas, com 

materiais de construção, desenvolvendo formas tridimensionais, geralmente simples e 

geométricas, como vemos nas obras de Sol Lewitt e Donald Judd. Era comum que os artistas 

deixassem as obras sem título e eles próprios não se consideravam pertencentes a um 

movimento artístico. 

Ademais, percebemos que o legado deixado pelo Minimalismo é de extrema 

importância na influência da arte contemporânea produzida nos dias de hoje, acrescentando ao 

universo artístico uma rica bagagem referencial, como podemos ver: 

 

O trabalho realizado por esses artistas representa mais do que apenas um estilo de 

época logo ultrapassado por outro na demanda cada vez mais acelerada por uma arte 

contemporânea nova. O trabalho é historicamente importante, creio, porque mudou 

substancialmente o aspecto que a arte poderia ter, como poderia ser feita e do que 

poderia ser feita. (BATCHELOR, p.7, 2004) 

 

As obras produzidas pelos artistas rotulados de “Minimalistas” geraram 

repercussão no campo das artes, propondo uma visão nova sobre a produção, não separando 

as categorias, como pintura e escultura, e também apresentando obras desenvolvidas com 

materiais não convencionais para a época, como material de construção. Vemos nos trabalhos 

de Sol LeWitt a utilização de madeira compensada pintada com uma tinta esmaltada branca 

na construção de seus cubos, e na produção de Donald Judd a utilização de alumínio e tinta 

esmalte para a confecção das suas obras.  

Concentraremos aqui no trabalho de Sol LeWitt, cuja produção é basicamente 

desenvolvida através da utilização da forma cúbica, em que o artista explorou a aplicação de 

cubos vazados de maneira repetitiva e obstinada, buscando atingir o todo através da repetição 

de uma forma básica. Porém no fim dos anos 60 do século XX, LeWitt desenvolveu meios 
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sistemáticos de reprodução onde não podia ter controle sobre o resultado final. O que ele 

desenvolveu foi um conjunto de regras a partir do qual, além de não ter o controle sobre o 

resultado final, “O cubo é repetido até o ponto de se dissolver em vez de se construir num 

todo maior” (BATCHELOR, p 46, 1999). 

Retomando a definição de arte generativa apresentada por Galanter, em que temos 

o generativo não apenas como uma tecnologia ou como uma ferramenta de computador, mas 

também como um método de trabalho, através do qual o artista desenvolve um conjunto claro 

de regras e direciona sua atenção ao processo, sem possuir controle sobre o resultado final, 

podemos encontrar relações entre os trabalhos minimalistas e os trabalhos generativos, talvez 

como um legado deixado pelo Minimalismo e incorporado pela arte generativa. 

Lewitt, assim como vários outros minimalistas, começa a partir da menor parte, da 

parte indissolúvel e, através da repetição desta parte, atinge o todo. Um algoritmo generativo 

desenvolvido através do conceito de recursão funciona basicamente da mesma forma: um 

objeto indissolúvel é desenvolvido (uma função). Este objeto é programado, através de 

recursão para se replicar de forma sistemática tanto quanto haja memória para tal e o objeto 

final é o resultado da replicação da parte inicial, indissolúvel. O que foi apresentado como 

função recursiva é o que define o termo Fractal. 

Refletindo ainda sobre o processo de produção de LeWitt, podemos encontrar 

precedentes para considerar que o cubo nas suas obras apresente certa relação com o conceito 

de mônada. O conceito foi primeiramente apresentado pelo filósofo Giordano Bruno e 

posteriormente explorado por Leibniz
13

, apresentando-o como um conceito fundamental em 

sua filosofia. Podemos entender a mônada como uma parte indivisível, que não seja 

constituída de partes e sim de uma única parte que se refere ao todo. 

O conceito de mônada tem sido reapropriado por artistas e arquitetos 

contemporâneos em seus trabalhos. O arquiteto e professor Karl Chu explora este conceito 

nos seus estudos. Chu em seu artigo “A metafísica da arquitetura genética e da computação”, 

afirma que:  

                                                 
13

 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716). Filósofo e matemático. A ele é atribuída a descrição do primeiro 

sistema binário moderno. 
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A evolução da vida e da inteligência na terra finalmente alcançou um ponto em que 

se acredita ser possível criar algo quase do nada. Em tese, considera-se que será 

computável um universo de mundos possíveis baseados em princípios gerativos 

inerentes a natureza e ao universo físico depois que os sistemas computacionais 

quânticos se tornarem realidade. (CHU, 2013, p.322). 

 

Vemos no pensamento de Chu que as arquiteturas do corpo humano e do lugar em 

que o corpo habita estão inter-relacionadas e que, talvez por isso, os alicerces da arquitetura 

podem ser pensados como bases genéticas. Refletindo sobre esta correlação e, pensando no 

gene como a parte inicial e indivisível deste raciocínio e modo de construção, podemos 

perceber precedentes para uma discussão onde as bases da arquitetura que Chu propõe em seu 

artigo se dão a partir de um objeto indivisível. Esta parte indivisível que dá início a toda 

estrutura pode ser percebida da mesma forma que se pode perceber o cubo nos trabalhos de 

LeWitt, como uma mônada. 

Chu nos apresenta uma breve definição do conceito de mônada, baseando-se na 

teoria de Leibniz porém, ao contrário do filósofo, ele desvincula o emprego do termo em seu 

trabalho do caráter divino, pensando apenas na unidade indivisível. Ele nos propõe a relação 

entre o conceito de mônada e do bit, apresentando-o como uma unidade indivisível, 

autorreplicante e dotada de uma substância imaterial. A partir daí, esta mônada se replica de 

maneira sistemática com o intuito de se criar um mundo possível e, é assim que Chu chega na 

Arquitetura Genética, arquitetura desenvolvida com base na replicação sistemática de uma 

carga informacional indivisível. 

Pensando em um paralelo processual entre o Minimalismo e a arte generativa, são 

apresentadas duas obras (Figura 13), a primeira de concepção de Sol Lewitt, a segunda é do 

artista e curador Marius Watz, que desenvolve trabalhos generativos e parte de abstrações 

geométricas para o desenvolvimento de suas obras. 
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Fontes: blog upminimalismo e website Marius Watz 

Figura 13 – Paralelo entre obra de LeWitt e obra generativa 

Podemos ver, em ambos os casos, que os artistas partiram de uma forma básica e, 

através da repetição sistemática atingiram outra forma que se difere da forma básica, porém 

mantém a sua integridade. Lewitt, como mencionado acima, desenvolveu cubos em MDF
14

 

pintados com uma tinta industrial e, principalmente, desenvolveu sistemas básicos de 

disposição dos cubos e, respeitando este sistema, não possui total controle do resultado final. 

Watz, por sua vez, partiu de um algoritmo generativo, que podemos considerar como um 

sistema de aplicação e, posteriormente, imprime o resultado em uma impressora 3D. 

Retornando ao início do século XX, presenciamos também o surgimento de uma 

arte em que podemos encontrar, talvez, o maior acervo referencial para o desenvolvimento da 

arte generativa: a arte abstrata. 

Caracterizando-se pela utilização de formas destituídas de caráter representativo, a 

arte abstrata, como diz Mel Gooding: 

Exige o encontro real, a sensação da própria coisa. Ela depende, para obter seus 

efeitos, sejam eles simples ou complexos, sensoriais ou conceituais, da presença do 

observador, que traz possibilidades de significado para suas apresentações de formas 

e cores, seus padrões e ritmos visíveis, suas formas, configurações e texturas. 

(GOODING, 2004) 

 

                                                 
14

 MDF (Medium-Density Fiberboard) é um material derivado da madeira, plano e que não possui nós, 

geralmente utilizado na confecção de móveis que não precisam apresentar uma grande rigidez. 
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Mergulhando no universo da Arte Abstrata, vemos trabalhos que propõem ao 

observador uma fruição livre de relações simbólicas ou icônicas, uma relação que podemos 

considerar mais intuitiva. Encontramos neste universo os trabalhos de Malevich, suprematista 

que podemos considerar como um dos artistas que iniciaram este tipo de produção. No ano de 

1914, Malevich concebeu o Quadrado Preto Suprematista, considerado por Gooding (2004, 

p.12) como “o mais famoso vazio da história da arte moderna”. Retomando o conceito de 

mônada apresentado acima propondo uma breve referência ao cubo para leWitt, podemos 

pensá-lo também no trabalho de Malevich. Tal qual leWitt, Malevich explorou a forma 

quadrangular, porém na pintura, trabalhando com formas chapadas e nem sempre regulares, 

vendo em algumas pinturas a repetição do que podemos entender como um sistema: a 

construção de formas constituídas de quatro vértices. Consequentemente, o artista passa a 

explorar exaustivamente esta forma, propondo diferentes tipos de visualização da mesma. Ele 

viu no quadrado preto “um potencial independente de suas várias realizações: era um signo 

que podia ser repetido.” (GOODING, 2004). Podemos ver este pensamento exemplificado na 

exposição Zero.Dez, realizada em 1915 na cidade de Petrogrado. 

            

Fontes: website tate e website world of art 

Figura 14 – Quadrado Preto e exposição Zero, Dez 

Malevich pensa no quadrado preto como uma forma essencialmente pura. Temos 

o precedente para entendê-lo como uma forma pura, pois é proposto um tipo de fruição que 

seja destituído de caráter referencial que não proporciona uma “ilusão pictórica”. Além disso, 
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também porque o quadrado pode ser visto como a forma que dá origem a outras formas, como 

ele mesmo afirma em 1915 ser este “o pai do cubo e da esfera”. 

Malevich inovou o pensamento no campo da pintura, no que diz respeito à 

apresentação da forma, abrindo o campo da arte abstrata para experimentações e trabalhos 

diversos. Como exemplo, temos os trabalhos de Jackson Pollock, em especial o Número 1, 

desenvolvido em 1949 a partir da utilização de tinta metálica e tinta esmalte sobre uma tela de 

160 x 259 cm. Podemos considerar Pollock como um dos principais expoentes do 

Expressionismo Abstrato, concebendo suas obras através do action painting, que percebemos 

como um método de pintura onde o gesto do artista se encontra fortemente presente. 

[...] o que era revolucionário no automatismo de Pollock, levando-o além da 

experiência surrealista, era o uso que fazia dele para criar uma arte completamente 

abstrata numa escala sem precedente na pintura moderna. Seu propósito era eliminar 

completamente a representação, criar um objeto em si carregado de energias 

afetivas. (GOODING, 2004, p. 69, grifo nosso). 

 

Pollock pintava obras em dimensões gigantescas e preferia conceber suas pinturas 

com a tela sobre o chão para que pudesse, como ele mesmo diz, “atacá-la” de todos os quatro 

cantos. Partindo de uma breve análise visual das obras de Pollock concebidas através de seu 

action painting, vemos que todas carregam uma grande carga de semelhança sem que cada 

uma delas perca sua unidade e isto, talvez, tenha sido alcançado porque  Pollock apresenta um 

gesto particular para executar as pinturas. Partindo deste pensamento, consideramos a 

importância do processo no trabalho de Pollock. O artista se mistura com a obra por executá-

la em sua proximidade máxima e, a partir do momento em que o artista deixa transparecer 

com seus gestos seus sentimentos, podemos pensar que ele desenvolve a obra enquanto 

desenvolve a si mesmo. 

Trazendo este pensamento para o campo da arte generativa, vemos em Gooding 

que “o expressionismo abstrato dava muita importância a essa autonomia da pintura como um 

objeto de sua própria dinâmica inelutável.” (2014, p. 69). Retomando a definição de arte 

generativa apresentada por Galanter, vemos que para ela acontecer, deve haver durante o 

processo certo nível de automação e, como vemos em Gooding, esta automação também 

existe no expressionismo abstrato de Pollock. Não só em relação ao processo percebemos os 
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indícios da arte generativa oriundos dos abstracionismos de Pollock, mas principalmente no 

caráter visual das obras. 

Pensando ainda no Número 1 (1949), percebemos semelhanças que podemos 

considerar como referências no trabalho Process 18 (2012), desenvolvido por Casey Reas 

através da utilização da linguagem de programação Processing. 

Reas foi o criador da linguagem de programação Processing junto com Benjamin 

Fry. Eles começaram a desenvolver esta linguagem em 2001 no MIT e hoje seu 

desenvolvimento está em plena ascensão. Ela é uma linguagem de fácil compreensão e foi 

concebida com o intuito de facilitar o ingresso de artistas no universo da programação, 

possibilitando trabalhos dos mais diversos tipos. 

Estabelecendo um paralelo entre as duas obras, vemos sua semelhança formal, e 

por isso, talvez possamos pensar no trabalho do artista Jackson Pollock como uma referência 

para o desenvolvimento de trabalhos de arte generativa produzidos na atualidade. 

 

      

Fontes: Livro Arte Abstrata (GOODING, 2004) e website Casey Reas 

Figura 15 – Paralelo entre n°1 e Process 18 

Pensando ainda no que pode ter influenciado o desenvolvimento da arte 

generativa atual, podemos considerar as expressões visuais e estruturais oriundas de tribos 

africanas, como os padrões arquitetônicos, as estruturas gráficas e em outras práticas e 

artefatos pertencentes a sua cultura. 
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O matemático Ron Eglash, em palestra para o TED (2007), apresenta sua pesquisa 

sobre a investigação da existência de padrões fractais, encontrados em construções e objetos 

de tribos africanas. Fractal é um termo relativamente novo, criado em meados da década de 70 

do século XX pelo matemático francês Benoît Mandelbrot, que designa uma estrutura 

constituída da repetição de uma única forma em diversas escalas. De acordo com Eglash, 

Mandelbrot percebeu que a partir do uso de computação gráfica para o desenvolvimento e 

estudo de fractais, eram atingidas formas encontradas na natureza. Pensando o conceito de 

fractal desenvolvido em ambientes gráficos através do uso de linguagens de programação, 

como por exemplo, o Processing, o fractal é uma função recursiva. Assim como apresentado 

anteriormente, a função recursiva é uma função que se repete até formar um todo que não 

necessariamente apresenta a mesma forma da estrutura inicial, porém esta é claramente 

identificada na construção do todo em todas as partes do processo. 

Por volta dos anos 80, Eglash começou a perceber padrões recursivos em fotos 

aéreas de aldeias africanas e foi até lá para desenvolver sua pesquisa. Conversando com os 

líderes percebeu que eles sabiam do que se tratava a estrutura do fractal e, além disso, se deu 

conta de que o conceito do fractal era aplicado em várias situações, inclusive na divisão de 

classes sociais e ritos sagrados. Percebeu também que o padrão foi aplicado de forma 

consciente (2007). 

      

Fonte: website Ron Eglash 

Figura 16 – Fotos do livro African Fractals 

Eglash começou a reproduzir as estruturas e padrões fractais desenvolvidos pelos 

povos das aldeias africanas por meio da utilização de computação gráfica. Construiu 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
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softwares de desenhos fractais e os tem utilizado para dar aulas de matemática e computação 

para as crianças dessas aldeias. Eglash conclui sua palestra mostrando a importância deste 

tipo de conhecimento e afirmando que a existência de “cada circuito digital no mundo 

começou na África, a partir do método de adivinhação nas areias Bamana”. 

 Ainda de acordo com Eglash (2007), este método de adivinhação funciona da 

seguinte forma: começa através do desenho randômico de linhas na areia e, que a contagem 

destas linhas partia de um sistema semelhante ao que conhecemos hoje como contagem de 

bits, onde sempre se formavam estruturas simbólicas de quatro bits. Segundo Eglash, este 

método é “um gerador de números pseudo-randômicos usando caos determinístico”. De 

acordo com o matemático, este método possui certa semelhança com o método da geomancia, 

estudado pelos alquimistas no século XII. Este código foi estudado posteriormente pelo 

Filósofo Leibniz, que fez a mesma contagem, porém ao invés de desenhar os traços, ele se 

utilizou dos numerais zero e um, para poder fazer os cálculos em base dois. A partir daí, 

Eglash aponta que Georg Boole se utilizou deste método de Leibniz para desenvolver a 

álgebra booleana, que deu origem ao computador que possuímos hoje. Portanto, podemos 

considerar os apontamentos do matemático Ron Eglash como precedentes para constatar que 

a existência do computador teve seu início nas culturas tribais africanas. Além disso, os 

padrões visuais desenvolvidos por estas tribos podem ser também encontrados em trabalhos 

considerados como pertencentes ao campo da arte generativa. 

 

4b - Relação entre arte generativa analógica e digital 

Quando analisamos os trabalhos oriundos dos movimentos e cotejamos com a 

produção generativa atual, predominantemente digital, somos obrigados a promover uma 

síntese entre analógico e digital para entender como elas pertencem ao universo generativo. 

Ao analisar as duas definições apresentadas acima com relação ao termo 

generativo (Galanter e Kiefer), percebemos que, por mais que as duas mantenham uma 

mesma essência, diferem em alguns aspectos. 
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Há de ser levado em conta o fato de que Galanter e Kiefer são artistas que, embora 

tenham as produções voltadas para o campo da arte generativa, começaram a atuar em épocas 

completamente diferentes. Galanter começou a trabalhar com esses conceitos e utilizando este 

processo antes do advento do computador, ao passo que Kiefer começou bem depois. Embora 

a fronteira entre as duas definições seja extremamente tênue, temos de considerar também que  

Galanter define arte generativa, enquanto Kiefer define design generativo (traduzido do 

alemão generative gestaltung). 

Colocando em choque os dois pensamentos, e as ferramentas de trabalhos atuais, 

podemos encontrar uma síntese, onde o analógico e o digital funcionem concomitantemente 

no desenvolvimento de um projeto generativo. Podemos ver como exemplo desta síntese o 

trabalho de Roman Verostko, artista nascido em 1929 e um dos pioneiros na arte algorítmica. 

O trabalho intitulado Flowers of Learning (2006), que consiste em uma série de sete 

desenhos, onde a obra é concebida através de um software desenvolvido pelo artista, que 

controla uma máquina de plotter adaptada para desenhar com canetas e pincéis o que ela 

interpreta do algoritmo. 

 

 

Fonte: website Roman Verostko 

Figura 17 – Flowers of Learning 
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Acima foram apresentadas duas obras da série. Cada uma das cyber flowers foi 

desenvolvida em homenagem à primeira geração de professores da Universidade de Spalding, 

localizada em Nebraska, nos Estados Unidos da América. As obras foram desenhadas através 

da máquina de plotter anteriormente mencionada, e os grifos que compõem as obras são 

passagens de textos antigos codificados. O texto da primeira obra apresentada foi retirado da 

Odisséia, poema épico oriundo da Grécia antiga, escrito por Homero
15

. A segunda ilustração 

apresenta um trecho do texto de Lao Tzu, Tao Te Ching, uma das mais importantes obras da 

literatura Chinesa. Acredita-se que a obra inspirou o surgimento do Taoismo e do budismo
16

 

 

5 - OBRAS GENERATIVAS: Casa da Música, Kaleydosc-ope, Vitruvian 

Paint Machine, MIT Media Lab, genoTyp e Poetry on the Road  

O que será apresentado aqui é um breve estudo processual e contextual de 

algumas obras desenvolvidas atualmente que, por se encaixarem nas definições de Soddu, 

Kiefer e Galanter apresentadas previamente, podem ser consideradas como inseridas no 

campo da arte generativa. 

Além disso, serão estabelecidos alguns paralelos formais entre estas obras 

generativas apresentadas aqui e algumas obras dos movimentos artísticos apresentados 

anteriormente, com o objetivo de verificar se podemos ou não reconhecer alguns padrões 

referenciais deixados por estes movimentos na arte generativa. 

Esta breve análise proposta no presente capítulo pode nos servir de parâmetro para 

pensarmos sobre as influências e referências da arte generativa desenvolvida atualmente e, 

além disso, pode nos propor uma nova visão sobre as obras de arte generativa pois, se 

                                                 
15

“Ulysses and his son fell upon the front line of the foe /// Minerva raised her voice aloud, and made 

every one pause. ‘Men of Ithaca’, she cried,’ cease this dreadful war, and settle the matter at once without 

further bloodshed.’” 
16

“All in the world know the beauty of the beautiful, and in doing this they have (the idea of) what 

ugliness is; they all know the skill of the skilful, and in doing this they have (the idea of) what the want of 

skill is” 
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comprovadas as referências, podem ser pensadas metodologias para a avaliação e legitimação 

deste tipo de arte. 

Casa da Música 

 

Fonte: website Sagmeister 

Figura 18 – Identidade visual Casa da Música 

A identidade visual para a Casa da Música de Portugal foi desenvolvida em 2007, 

sob a direção de arte de Stefan Sagmeister, artista que já trabalhou com grandes nomes do 

Rock como Lou Reed e Rolling Stones. 

Sagmeister afirmou que o desejo inicial era desenvolver uma identidade visual 

que não representasse de maneira explícita o edifício, mas ele percebeu que a própria estrutura 

do edifício já poderia ser a forma  do logotipo. O desafio dele foi desenvolver uma identidade 

visual versátil, que como um camaleão, pudesse mudar de aplicação para aplicação, refletindo 

os diferentes tipos de performances musicais que ocorrem em apenas um lugar (a Casa da 

Música) e se adaptando às diferentes aplicações. Para isso, ele redesenhou a estrutura do 

edifício vista por todos os ângulos (norte, sul, leste, oeste, visão aérea e visão da base). 

Posteriormente desenvolveu um algoritmo que reconhecesse essa estrutura nos seis diferentes 

pontos de vista e aplicasse as cores e formas de qualquer imagem como um tecido em volta da 

forma do edifício de forma harmônica, proporcionando inclusive controle de cor por quem 

aplica a imagem. 
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Fonte: websites Casa da Música e Segmeister 

Figura 19 – Estrutura arquitetônica e identidade visual 

No mesmo ano em que a marca foi desenvolvida (2007), ela foi premiada como a 

identidade do ano pelo International Herald Tribune
17

.  

Analisando o desenvolvimento e a aplicação do logotipo, vemos claramente o seu 

processo generativo. Primeiro porque a marca é gerada através de um algoritmo e também 

porque é uma marca dinâmica, adaptável a diversas situações. Ela se mostra não apenas como 

uma marca, mas sim como uma grande família de marcas, onde cada funcionário, cada 

espetáculo e cada atividade desenvolvida pela Casa da Música pode apresentar uma 

identidade específica que se altera visualmente sem desrespeitar os parâmetros universais 

previamente estabelecidos. 

Retomando a forma do símbolo gráfico, podemos estabelecer alguns paralelos 

entre o logotipo e algumas obras minimalistas, a exemplo as obras do artista Robert Morris. 

De acordo com Batchelor (2004, p.23), “Morris afirmava o valor de formas que são 

dominadas pela totalidade como opostas àquelas que tendem a se separar em partes, e 

recomendava o uso de formas simples que criam fortes sensações de gestalt a escultura.” 

Vemos que no trabalho de Morris, assim como nos trabalhos de outros artistas minimalistas, 

as obras não se constituem apenas pelo objeto em si, mas na relação deste objeto com o 

espaço em que ele se encontra e também com o fruidor, sendo assim, podemos entender a 

                                                 
17

 Jornal norte-americano, de porte internacional, que no ano de 2002 foi comprado pela companhia The New 

York Times e no ano de 2013 renomeado para International New York Times.  
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obra como uma síntese da relação entre fruidor, objeto e espaço. A exemplo, podemos ver a 

Instalação na Green Gallery (NY, 1964), onde o artista distribuiu grandes blocos de 

compensado pelo espaço de modo a propor uma intervenção naquele ambiente e transformá-

lo em obra de arte.  

A concepção da identidade visual da Casa da Música de Portugal parte da própria 

arquitetura do prédio, explorando a visão da estrutura de seis pontos diferentes. Podemos 

pensar que o artista Seigmaster, que concebeu o logotipo, partiu de uma referência onde 

percebemos clara relação com o espaço que ele representa. Portanto é uma identidade visual 

que reforça a relação entre uma estrutura e o território ocupado por ela. 

Pensando assim, encontramos precedentes para propor um paralelo entre algumas 

obras minimalistas, como as de Morris e o símbolo gráfico que compõe a identidade visual da 

Casa da Música. Percebemos que nos trabalhos escultóricos de Morris, o artista concebia suas 

obras de arte não apenas como simples objetos, mas sim como objetos que se relacionam com 

pessoas e ambientes, onde o fruto da obra de arte surge da relação entre fruidor, objeto e 

espaço. Bem como no caso das peças escultóricas de Morris, a identidade visual parte de um 

referencial arquitetônico, de uma construção. Seu símbolo gráfico é uma referência explícita a 

um determinado local, o próprio edifício da Casa da Música, onde a referência visual de quem 

tem contato com a marca, remete a outras referências, como a local e a geográfica. 

Podemos compreender também a estrutura da Casa da Música como um cubo 

desconstruído, e apreendendo a forma cúbica da estrutura arquitetônica, encontramos 

precedentes para considerar mais uma influência do Minimalismo, movimento cujos artistas, 

como LeWitt e Judd se utilizavam recorrentemente da forma cúbica. 

 

Kaleydosc-ope 

Kaleydosc-ope é um projeto pessoal em fase de construção que consiste em um 

software de desenho generativo desenvolvido através da utilização da linguagem open 
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source
18

 Processing. Por enquanto ele apresenta apenas uma ferramenta implementada. Esta 

ferramenta foi concebida tendo como base conceitual a ideia da Teia da Vida, apresentada 

pelo físico Fritjof Capra em seu livro de mesmo nome. A ferramenta de desenho busca 

apresentar e explorar a teia da vida como a conexão entre os eventos que acontecem no 

planeta. Além disto, busca também, a partir de uma base conceitual, representar as 

interconexões entre os seres humanos, partindo do princípio de que todos os seres humanos 

estão conectados por uma grande rede. 

A partir do momento em que a humanidade passa a perceber os eventos de 

maneira global e não fragmentada, passa também a possuir maior entendimento do que 

acontece no planeta e adquire maior consciência sobre os seus atos. 

 

Fonte: projeto pessoal 

Figura 20 – Desenhos generativos feitos com o software 

                                                 
18

 Programas de linguagem de código aberto que, geralmente, têm sua distribuição gratuita e o código fonte deve 

ser apresentado junto com o programa de maneira inteligível para que qualquer outro programador possa 

entender e, em alguns casos, manipular. 
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O software proporciona ao usuário o controle da cor que será aplicada, tanto em 

seu preenchimento como em seu contorno, bem como no tamanho dos objetos, que neste caso 

são linhas e elipses. Desta forma, com apenas uma ferramenta, podem ser geradas infinitas 

possibilidades de desenhos, como podemos ver alguns exemplos na Figura 20. 

O resultado pode ser exportado em imagem bitmap ou em formato PDF vetorial e 

editado em outros programas de desenho, como Photoshop ou Illustrator para que possam ser 

aplicados em qualquer tipo de material gráfico, como banner, cartaz, capa de livro, etc. 

A identidade visual do software foi desenvolvida através de um algoritmo 

generativo construído também com a utilização da linguagem Processing. O usuário tem o 

controle da cor, podendo escolher dentre todas as cores existentes na escala RGB, além do 

controle da opacidade das cores e da espessura do símbolo gráfico que compõe a marca. O 

resultado final é exportado em formato PDF vetorial editável em qualquer programa de edição 

de vetores, como o Illustrator, Corel Draw e InkScape. 

 

Fonte: projeto pessoal 

Figura 21 – Identiadade visual do software 
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Pensando na utilização da ferramenta do software, podemos perceber certa 

influência e referência nos trabalhos abstratos de action painting do artista Jackson Pollock, 

cuja produção pode ser considerada como importante influência no campo do Expressionismo 

Abstrato. 

Pollock possuía uma maneira peculiar de desenvolver suas pinturas, trabalhava 

com suas telas no chão, pintando através de gestos que podemos identificar como “golpes” 

(GOODING, 2004). Através desta ferramenta, o usuário concebe um desenho onde não é 

possível ter total controle sobre o resultado final. Este método de desenho pode nos remeter 

ao método de produção de Pollock através do qual, ao atacar a obra, não possuía total controle 

do resultado que seria atingido ao final. E, além disso, quanto mais o método for repetido, 

mais resultados diferentes são atingidos, porém em todos os casos, podem ser percebidos 

fortes traços de semelhança, possivelmente mantidos pelo gesto de pintar que se repete. Do 

mesmo modo isso ocorre no Kaleydosc-ope, pois através da utilização de uma ferramenta, é 

possível se alcançar uma vasta gama de possibilidades finais onde todos se aproximam através 

de uma comparação formal. 

Vitruvian Paint Machine 

Este projeto foi concebido pelos artistas Edo Paulus e Luna Maurer, mencionados  

anteriormente por conceberem trabalhos sob o termo Conditional Design, que podemos 

entender como um método artístico onde o artista que executa a obra deve ter uma extrema 

preocupação com o processo, estabelecendo regras a priori e obedecendo-as durante todo o 

percurso de execução, sem saber ao certo ou almejar o controle sobre qual será o resultado 

final. 

O trabalho apresentado aqui é fruto de um processo colaborativo, realizado em 

uma galeria, onde a vontade do público teve o poder de definir qual seria o resultado final da 

obra. 
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Fonte: website Conditional Design 

Figura 22 – Processo de produção Vitruvian Paint Machine 

O processo foi desenvolvido em outubro de 2009, no Van Abbemuseum, em 

Eindhover, município localizado nos Países Baixos. O sistema de regras previamente 

estabelecido foi dividido em duas partes, as regras gerais e as regras para cada cor. Nas gerais: 

nunca se pode traçar uma linha dentro de regiões que estão fechadas por outras linhas. Se isto 

acontecer e impossibilitar a continuidade do traço, deve-se reposicionar o pincel para a área 

aberta mais próxima e na mesma altura onde o traço anterior foi encerrado. Sempre que a 

linha atingir um canto de parede ou de porta, deve-se continuar contornando o canto. 

As regras específicas para a aplicação das cores são um pouco mais complexas. 

Há uma regra para a aplicação das cores que consiste em sempre que um visitante escolher 

uma cor o artista deve obedecer às regras específicas da cor escolhida. Caso contrário, deve 

continuar utilizando a cor atual. Se houver menos de três visitantes na sala, deve ser utilizado 

o pincel fino, ao passo que se houver mais de três, deve ser utilizado o pincel grosso. Quando 

a cor utilizada for preta, deve-se desenhar na parede uma linha até o seu alcance máximo. 

Quando vermelho, deve-se desenhar um círculo, onde o centro do círculo deve ser o fim da 

linha preta. Deve-se também utilizar a maior circunferência sem deixar que o círculo bata em 

outra cor. Se a ponta da circunferência bater em alguma linha, deve-se escolher outra cor. 

Caso a cor escolhida seja a azul, deve-se desenhar um paralelogramo onde três posições dele 
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são referentes às posições do joelho, do quadril e tornozelo do pintor. Se a extremidade do 

paralelogramo bater em outra linha, deve-se parar de desenhar. Caso contrário, deve-se fechar 

o paralelogramo. Por fim, se a cor utilizada for a verde, deve-se conectar finais de linhas que 

estão soltas. A linha de conexão deve ser desenhada do centro do corpo em direção a um fim 

de linha que esteja ao alcance do artista, caso contrário, ele deve se reposicionar para desenhar 

uma nova linha e conectá-la com a linha desenhada anteriormente e, posteriormente, fechar 

um triângulo. O resultado alcançado depende da visitação e da vontade do público para 

acontecer. Abaixo é apresentada uma foto do resultado do processo. 

       

Fonte: websites Conditional Design e website turbulenta melancolia 

Figura 23 – Paralelo entre o resultado final e Composição VIII de Kandinsky 

Analisando o resultado final, podemos estabelecer alguns paralelos entre esta obra 

e algumas obras do abstracionista Kandinsky, que partia de processos sinestésicos para o 

desenvolvimento de seus trabalhos artísticos. O artista pode ser considerado, assim como 

Malevich, como um dos pais do abstracionismo. Em meados da primeira década do século 

XX, Kandinsky começou a estudar alguns tratados ocultistas da sociedade Teosófica fundada 

por Blavatsky e, a partir daí, a sua relação com as cores, formas e sons passou a adquirir outro 

sentido. Para que possamos perceber a semelhança entre o trabalho aqui apresentado e as 

obras de Kandinsky, será apresentada uma de suas obras chamada de Composição VIII, 

concebida em 1923, cuja composição se dá através de formas básicas e geométricas, como 

elipses, curvas, traângulos e linhas. Kandinsky acreditava que a cor possuía um grande poder 

e, que a relação entre as cores e o som ocorria de forma estritamente sensorial. Logo, ele 

explorou essa relação exaustivamente em suas obras que, segundo ele, são frutos de reações 

sinestésicas. 
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MIT Media Lab 

A identidade visual do MIT Media Lab foi desenvolvida em 2010 pelo designer E. 

Roon Kang em colaboração com o estúdio TheGreenEyl. Eles apostaram em uma identidade 

visual generativa que refletisse as características de colaboração, transparência e de ideias 

mútuas, características que refletem o espírito do lugar. 

O símbolo gráfico que compõe a marca nos permite fazer uma alusão a três spots 

de luz que mudam de lugar e de cor de acordo com a aplicação desejada. Foi desenvolvido um 

algoritmo que combina diferentes cores com diferentes disposições do símbolo gráfico, 

gerando quarenta mil possibilidades diferentes de aplicação sem que ele perca sua integridade 

visual. Foi desenvolvida também uma aplicação web onde cada funcionário do MIT Media 

Lab tem acesso através de um login e senha e lá pode escolher uma dentre as possibilidades 

para utilizar como sua marca pessoal. Depois que a escolha é feita, ninguém mais pode 

utilizá-la a não ser o próprio funcionário. 
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Fonte: website Eroonkang 

Figura 24 – Identidade visual generativa do MIT  

Percebemos neste trabalho certa influência das obras de artistas considerados 

minimalistas. O símbolo gráfico do logotipo é desenvolvido a partir de quadrados pretos que 

podemos identificar como fontes de luz, onde cada um dispara um feixe de luz de cor 

diferente do outro. Logo, vemos o símbolo como a representação de três holofotes e, a partir 

do reposicionamento dos mesmos e das mudanças de cor, são atingidas várias combinações 

diferentes. 

Analisando o caráter formal do símbolo gráfico, encontramos a forma básica 

como sendo quadrangular regular e as faixas coloridas representando sua projeção, logo 

também nos remetem à forma quadrangular. Do mesmo modo, podemos perceber esta 

presença nos trabalhos do artista minimalista Sol LeWitt, cuja produção, apresentada 

anteriormente, se constitui a partir da replicação sistemática de uma unidade cúbica básica e, a 

partir desta replicação, podem ser atingidos vários resultados finais derivados das diferentes 

combinações possíveis. 

 

Fonte: website Eroonkang 

Figura 25 – Aplicações da identidade visual generativa do MIT  



 

 

62 

 

 

genoTyp 

Desenvolvido em 2004 como um software experimental direcionado para o campo 

da tipografia, por Michael Schmitz, mescla o conhecimento tipográfico e o conhecimento 

genético para criar uma tipografia generativa. O software foi implementado de forma que o 

usuário cria tipografias cruzando características “genéticas” de duas tipografias diferentes, 

gerando assim, uma fonte “filha” das outras duas. 

 

Fonte: website genoTyp 

Figura 26 – Ambiente gráfico do software 

O programa pode ser dividido em três passos: no primeiro, o usuário tem uma 

introdução sobre a ideia central do software; no segundo, ele carrega e cruza as fontes e, no 

último, ele edita o resultado final e salva dentro do próprio programa. A imagem acima é 
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referente ao segundo passo do usuário dentro do programa e é onde acontece o contato inicial 

com o ambiente gráfico do programa em funcionamento. Ela pode ser dividida em duas 

partes, onde a superior se refere ao cruzamento de fontes e a parte inferior funciona como um 

display, exibindo a fonte selecionada na parte de cima. Podemos perceber que a metáfora 

utilizada no desenvolvimento do ambiente gráfico do software foi realmente inspirada no 

conceito de cruzamentos genéticos oriundo do campo da biologia, onde os cruzamentos entre 

duas fontes da fileira de cima resultam em um número de resultados combinados na fileira de 

baixo. Podem ser feitas quantas combinações o usuário desejar e, posteriormente, quando o 

usuário define a fonte que será utilizada, ele abre a fonte em outra aba do programa chamada 

Gene Laboratory. 

 

Fonte: website genoTyp 

Figura 27 – Editor de caracteres da fonte gerada 
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O Gene Laboratory funciona como um editor de fonte. O usuário tem o controle formal da 

fonte, podendo fazer as alterações desejadas manipulando diretamente os pontos vetoriais que 

formam as letras e também através de um gráfico gerado para a visualização da quantidade e 

posicionamento dos pontos, vértices e âncoras vetoriais que compõem as letras. Caso o 

usuário não goste do resultado manipulado, pode voltar ao estado natural da fonte. Caso 

contrário, pode salvar dentro do próprio programa, como mencionado acima. 

Poetry on the Road 

Poetry on the Road é um festival literário internacional que acontece anualmente 

em Bremen, Alemanha. Boris Müller e Florian Pfeffer cuidam da identidade visual do evento 

desde o ano de 2002. Como a identidade visual do evento muda de ano em ano, eles 

apostaram em uma identidade generativa, onde foi desenvolvido um sistema de visualização 

de dados onde os dados analisados são os poemas do festival, apresentados na forma de 

imagens abstratas. Sobre isso, podemos ver no livro Generative Design que: 

[…] Este programa de computador é flexível e pode produzir um número de 

variações para diferentes mídias. Porque este programa segue regras claramente 

definidas, a visualização dos poemas não é nem emocional nem arbitrária, é um 

reflexo direto do texto subjacente.
19

 (GROSS, 2012, p. 96, tradução nossa). 

 

Nas primeiras versões do festival, período de 2002 a 2005, as imagens foram 

desenvolvidas através da linguagem de programação Python, porém, a linguagem não é 

utilizada para aplicações web. Por este motivo, teve também que ser desenvolvida uma 

aplicação em Flash para web, que proporcionasse ao usuário o entendimento do conceito 

abordado no desenvolvimento da identidade visual. Vemos que, no caso de Poetry on the 

Road, o entendimento conceitual é essencial, pois a identidade visual é desenvolvida de uma 

forma atípica menos formalista e mais conceitual. Para resolver o problema de ter que 

desenvolver duas aplicações, uma para ser impressa e outra para ser apresentada online, a 

partir do ano de 2006, Müller começou a trabalhar com a linguagem Processing, que funciona 

bem tanto para o desenvolvimento de material impresso como para o desenvolvimento de 

aplicações web. Isso aperfeiçoou a produção, visto que ele precisava se dedicar a apenas uma 

                                                 
19

 “This flexible computer program can produce a number of variations for different media. Because this 

program follows clearly defined rules, the visualization of the poems is neither emotional nor arbitrary; it is a 

direct reflection of the underlying text.” 
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linguagem de programação. Ao analisar as peças gráficas desenvolvidas para o festival, 

podemos nos deparar com referências que nos remetam ao universo da arte abstrata, 

encontrando paralelos entre os cartazes e as obras de artistas como Kandinsky, Georges 

Braque, Mondrian e Alexander Rodchenko. 

  

                   

Fontes: website Boris Muller e website Esono 

Figura 28 – Cartazes generativos para divulgação do evento 

Braque foi um artista cujo trabalho era considerado cubista, movimento que, 

segundo Gooding (2004, p. 35) “buscava uma lógica de sensações organizadas”. Os cubistas 

geralmente trabalhavam seguindo não uma imitação da natureza, mas sim através do que 

podemos considerar como a apresentação da realidade de um modo lógico, onde eles 

buscavam “novas maneiras de representar o mundo visível, ou, antes reinventá-lo através da 

pintura”. (GOODING, 2004) 

O artista gráfico russo Rodchenko é até os dias atuais uma importante influência 

nas artes visuais e no design. Ele trabalhou principalmente com obras caracterizadas como 

construtivistas, produzindo uma arte utilitária a serviço da revolução Bolchevique. Acerca do 

caráter formal de sua pintura, afirma Gooding:  

[...] as imagens de formas geométricas precisas, retas, círculos, retângulos, 

enquanto opostas aos signos geométricos aproximados de Malevich, são concebidas 

como demonstrativas das relações espaciais reais e do comportamento da luz e da 
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cor no espaço objetivo. São construídas a partir de materiais reais; sua geometria é 

impessoal, inexpressiva, universal” (GOODING, 2004, p. 51). 

 

Podemos perceber em algumas pinturas de Rodchenko, geralmente em pinturas 

onde o artista explora a utilização de apenas uma cor, como, por exemplo, Suprematismo 

(1918) e Preto sobre Preto (1918), que suas obras adquirem um caráter mais tátil 

assemelhando-se a uma textura, onde a “imagem luta pela sua própria dissolução” 

(GOODING, 2004). 

Os trabalhos de Wassily Kandinsky também podem ser considerados como 

referências para o desenvolvimento destas obras tanto no caráter formal quanto no processo, 

onde podemos perceber nas obras do artista o seu processo sinestésico, onde as reações e 

trocas de estímulos entre música e imagem são exploradas para que seja atingido o resultado 

final.  

Os trabalhos de Rodchenko assim como os de Kandinsky, Braque, Mondrian e 

outros artistas abstracionistas, podem ser considerados como influências para o 

desenvolvimento do trabalho Poetry on the Road. Podemos estabelecer paralelos visuais entre 

as peças gráficas do evento e trabalhos destes artistas. Como exemplo, são apresentados aqui 

dois trabalhos: Improvisação Controlada: fuga, de Kandinsky (1914) e Composição n° VI, 

concebido por Mondrian (1914). 
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Fonte: Livro Arte Abstrata (GOODING, 2004) 

Figura 29 – Improvisação Controlada de Kandinsky e Composição n° VI de Mondrian 

6 – Considerações Finais 

O presente trabalho surge com o propósito inicial de levantar alguns 

apontamentos sobre o que pode ter influenciado ou o que, de certa forma, pode ser encarado 

como força motriz para o surgimento e a propagação do desenvolvimento da arte generativa 

atual. Partindo do que foi apresentado, podem ser encontradas algumas questões que vão além 

do caráter referencial e das comparações formais entre obras generativas e obras 

vanguardistas, como, por exemplo, as discussões fomentadas pelo estudo do pensamento de  

teóricos como Benjamin, Flusser, Greene, Manovich, Chu, Allen, entre outros. 

Pensando nos paralelos formais, processuais e referenciais propostos como 

objetivos iniciais no presente trabalho, foram encontradas referências que podem ser 

consideradas como influências para o surgimento e o desenvolvimento da arte generativa 

atual, oriundas de movimentos artísticos do início do século XX, como o Minimalismo, a Arte 

Abstrata e a Arte Conceitual. Porém, estes paralelos também podem ser encontrados em 

movimentos não abordados no trabalho. 
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Aprofundando um pouco mais a busca de influências e referências, vemos o 

estudo de padrões formais e estruturais de tribos africanas do matemático Ron Eglash. O 

matemático desenvolveu seu trabalho para comprovar a teoria de que toda a cultura de 

determinadas tribos africanas, dos objetos e estruturas arquitetônicas até as estruturas de 

classes sociais, são desenvolvidos em cima da lógica do fractal. 

Ao analisar alguns trabalhos oriundos do movimento minimalista, foram 

encontradas mais referências processuais do que paralelos formais. Podemos perceber que o 

artista minimalista Sol LeWitt, cuja produção foi apresentada acima, possui um processo de 

criação similar com o que encontramos entre os processos de artistas generativos atuais, como 

por exemplo, o artista e curador Marius Watz. 

O mesmo modo de operação pode ser identificado em trabalhos generativos 

atuais, onde os artistas desenvolvem algoritmos de computador para gerar expressões gráficas, 

interativas, ou de outros tipos, através da execução de funções recursivas. 

Quando pensamos na contribuição dos artistas conceituais para o 

desenvolvimento do campo generativo, vemos em Greene (2004) que podemos encontrar 

precedentes para considerar o coletivo de arte conceitual Fluxus como um dos precursores da 

arte generativa. Greene nos mostra isso a partir das primeiras produções e experimentos de 

manipulação de imagem e vídeo arte desenvolvidos por artistas que pertenceram ao coletivo. 

Como exemplo, podemos perceber isto nos trabalhos do artista coreano Nam June Paik, que 

ressignificou o uso do aparelho de televisão e explorou sua utilização de forma obstinada 

durante sua carreira artística. 

Podemos perceber nos trabalhos de Ready-made do artista Marcel Duchamp certa 

influência, pois o que o artista propôs com este tipo de arte, pode ser entendido como a 

libertação da obra de arte de um determinado meio físico, propondo que a arte pode acontecer 

em qualquer meio. Vemos nos trabalhos atuais de arte generativa a utilização de diversos 

meios de transmissão das obras. Elas podem, por exemplo, se apresentar na forma impressa, 

tanto em papel quanto em outros materiais a fim de se construir uma escultura, na forma de 

projeções, de vídeo arte, entre outras. 
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Analisando as obras oriundas dos movimentos abstracionistas, de artistas como 

Malevich, Kandinsky, Mondrian e Pollock, e comparando-as com as obras generativas atuais, 

podem ser encontrados fortes paralelos formais. Podemos ver, por exemplo, no caso 

apresentado da comparação entre uma obra de Pollock e outra do artista generativo e 

desenvolvedor da linguagem de programação Processing, Casey Reas. No caso da 

comparação entre a arte generativa e o abstracionismo, percebemos, a partir de uma simples 

comparação visual, referências e influências nos trabalhos atuais. 

Quando pensamos no action painting de Pollock, e analisamos seu modo de 

pintar, atacando a tela, podemos considerar que seu gesto possui certa importância para que o 

resultado final respeite determinado padrão formal. Estabelecendo um paralelo formal entre as 

obras de Pollock que foram desenvolvidas através deste método, encontramos precedentes 

para considerar que, todas elas, mesmo carregando características particulares,  apresentam 

certo grau de semelhança, e que, por isso, podemos pensá-las não apenas como obras 

separadas, mas também como uma família de obras. 

Analisando processos e obras generativas, vemos que, por vezes, um mesmo 

código pode nos apresentar uma vasta gama de possibilidades de resultados finais, como por 

exemplo, o trabalho apresentado de Casey Reas (Figura 15). Considerando este pensamento, 

encontramos precedentes para inferir da análise comparativa entre a arte abstrata e a arte 

generativa proposta no presente trabalho, que a arte abstrata pode ser considerada como uma 

influência para os artistas generativos, onde padrões formais abstratos  podem ser observados 

com frequência nas composições generativas. 

Algumas das questões que compõem o presente trabalho foram abordadas aqui de 

modo pontual, porém significativo, pois se percebe que há certa necessidade de 

desenvolvimento teórico concomitantemente ao desenvolvimento prático do campo da arte 

generativa no cenário nacional. Além disto, estas questões como as apresentadas aqui com 

base nos pensamentos de Benjamin, Flusser, Chomsky, e dos outros pensadores citados no 

trabalho, podem ser exploradas e mais amplamente discutidas em trabalhos futuros. 

As reflexões e os questionamentos levantados no presente trabalho, sobre a aura e 

reprodutibilidade, linguagem, origens do generativo, entre outras, analisadas sob a ótica do 
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generativo, podem ser pensadas e discutidas. Elas se configuram como possíveis 

direcionamentos, que proporcionam um maior embasamento e maior respaldo para a 

produção do campo, que vem se difundindo cada vez mais e que se modifica, agregando 

novos processos e modalidades de desenvolvimento de acordo com o rastro deixado pela 

evolução da tecnologia. 

As imagens desenvolvidas atualmente, alcançadas através da utilização de 

aparelhos tecnológicos, podem ser consideradas como imagens que, dentro do pensamento de 

Flusser, encontram-se no terceiro momento da história da humanidade, a que Flusser se refere 

como pós-história. 

Trazendo este pensamento de Flusser para o campo da arte generativa, podemos 

encontrar precedentes para considerar a imagem generativa atual, alcançada através de 

algoritmos de computador, como uma imagem técnica. Pensando também que, como vemos 

em Flusser (2007), “os símbolos são fenômenos que substituem (“significam”) outros 

fenômenos”, os diferentes signos de linguagem podem ser considerados como derivados da 

necessidade criada pelo ser humano de explicar símbolos anteriores, podem ser pensadas 

algumas questões pertinentes para o campo da arte generativa. 

Quando Flusser desenvolve este pensamento em seu livro O mundo codificado, 

podemos entender que o que é proposto por ele é um retorno à imagem tradicional. 

Considerando a proposta do filósofo, o presente trabalho propõe um questionamento que pode 

ser entendido como inverso ao apresentado por Flusser. Entendendo a imagem técnica como 

um símbolo de comunicação e, por isso, como uma criação derivada da necessidade de 

explicar um símbolo anterior, a imagem generativa, considerada aqui imagem técnica, pode, 

ao contrário, ser percebida como algo que não surge para explicar um símbolo anterior. 

 Vários algoritmos computacionais são desenvolvidos através de linguagens cujo 

modo de expressão e os códigos são formulados a partir de uma base textual, como as 

linguagens HTML, CSS, SQL, JAVA, Processing, entre outras. Podemos pensar que todas 

estas linguagens citadas são desenvolvidas tendo como base uma linguagem inventada 

anteriormente: o texto, que Baitello (2014) considera como “A imagem cortada em tiras”. 

Porém, o texto surge da necessidade de explicar aquilo que antes era explicado pela imagem, 
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no período pré-histórico. Diferentemente desta função, as linguagens computacionais 

derivadas do texto, podem ser vistas como linguagens que não surgem a partir da necessidade 

de explicar coisas, mas sim de criar, como por exemplo, as obras de arte generativas que são 

desenvolvidas através de algoritmos computacionais. Pensando no que foi apresentado, o 

presente trabalho, propõe - diferentemente do pensamento de Flusser - como questionamento 

justamente a função e a importância da imagem técnica no universo da arte e, propõe uma 

visão sob outra ótica da figura que o filósofo se refere como funcionário.  

Pensando no processo de concepção da arte generativa atual, o artista não 

necessariamente desenha com suas mãos, o que ele faz pode ser considerado como o 

desenvolvimento de um ambiente possível para que determinado tipo de arte seja 

desenvolvido. Ele cria este lugar possível através dos algoritmos de programação e, pensando 

no artista generativo como a figura do funcionário proposta por Flusser, ele difere do que o 

filósofo propõe, pois não se coloca a serviço da máquina. O que o artista generativo faz pode 

ser visto sob outra ótica, pois ele desenvolve um tipo de arte em que se utiliza da máquina 

para a interpretação de seus comandos, através da decodificação de parâmetros previamente 

estabelecidos pelo artista. Partindo deste princípio, podem ser levantados questionamentos, 

como por exemplo, qual é de fato a relação aparelho/funcionário. O método generativo de 

desenvolvimento artístico pode ser visto como expressão do que Flusser considera como a 

figura do funcionário amalgamada ao aparelho? É possível que, diferentemente do que propõe 

o filósofo, entendamos o processo de concepção da imagem técnica? Estes questionamentos 

aqui apresentados podem ser mais amplamente discutidos em trabalhos futuros e, a partir 

deles, podemos pensar em novos caminhos para o estudo e disseminação da arte digital, mais 

precisamente da arte generativa no Brasil. 

Retomando o que foi levantado no presente trabalho acerca do pensamento de 

Benjamin no que tange o desenvolvimento sobre a relação entre a arte generativa e os 

conceitos de reprodutibilidade e aura, também observamos novas formas de avaliar e explorar 

obras generativas. Quando Benjamin aponta a destruição da aura de uma obra de arte em 

detrimento de sua massificação, causada por sua crescente reprodutibilidade, podemos pensar 

que, com relação ao contexto das obras generativas, o que Benjamin aponta pode ser 

observado de outro modo. 
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Retomando o modo de funcionamento de um algoritmo generativo, embora siga 

as instruções estabelecidas pelo artista, ele funciona com certo grau de automação. Logo, 

podemos compreender que quando o mesmo algoritmo é executado mais de uma vez, o 

resultado final será diferente em cada execução, embora todos eles apresentem forte grau de 

semelhança. Isso nos leva a pensar, entre outras coisas, que a discussão sobre a aura pode ser 

possível dentro do campo do generativo, onde podemos formular questionamentos e 

discussões, como por exemplo, além dos apresentados acima: como o conceito de 

reprodutibilidade é pensado dentro da arte generativa, sendo que cada resultado final gerado a 

partir de um mesmo código apresenta certo grau de peculiaridade. Sabendo que os resultados 

finais possuem certo grau de peculiaridade, como neste caso o valor aurático pode ser visto 

como inversamente proporcional ao valor de reprodução. 

 Os apontamentos e discussões apresentados no presente trabalho surgem a partir 

da intenção de contribuir com possíveis discussões para o campo da arte generativa. Como 

mencionado anteriormente, a arte generativa consiste em um campo que está em plena 

ascensão e, por isso, podemos encontrar precedentes para considerar que o desenvolvimento 

teórico neste campo possui importância. As discussões apresentadas oferecem possibilidades 

de pesquisa mais ampla para trabalhos acadêmicos futuros e, além disso, representam também 

a importância do desenvolvimento e difusão de material teórico e prático no campo da Arte 

Generativa. 
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APÊNDICE – Kaleydosc-ope 

 

// Kaleydosc-ope: projeto em desenvolvimento. Diogo Navarro 

// Para executar basta copiar todo o código e colar no programa Processing: www.processing.org 

// Para rodar o pde as bibliotecas ControlP5 e Geomerative tem que estar instaladas no computador; 

    // Elas são encontradas no site do livro Generative Design, desenvolvido pela OnFormative: 
//www.generative-gestaltung.de/code 

// Para selecionar as ferramentas de desenho use os botões 1,2,3; 

// Para mudar os parâmetros de cor e tamanho, utilize os sliders posicionados no canto superior esquerdo 
//da tela; 

// Após movimentar os sliders, a ferramenta deve ser selecionada novamente; 

// As teclas "e" e "h" ocultam ou mostram o texto que aparece no canto esquerdo da tela; 

// A tecla "s" salva o resultado em .png; 

// Para acompanhar atualizações: http://dio703.wix.com/diogonavarro 

// Para entrar em contato, enviar comentários ou dar um alô :-) : diogo@porta21.com 

 

//_______________________ IMPORTA BIBLIOTECAS _______________________// 

import controlP5.*; 

import geomerative.*; 

//______________________ IMPORTA FONTE/IMAGEM _____________________________// 

PFont fonte; 

PImage brand; 

PImage backmenu; 

//______________________ DECLARAÇÃO DO CP5/SVG _________________________// 

ControlP5 cp5; 

PShape shp; 
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//_____________________ DECLARAÇÃO DE INTEIROS ____________________// 

int salva; 

//_____________________ DECLARAÇÃO DE FLUTUANTES __________________// 

float a;  

float b;  

float red; 

float green; 

float blue; 

float alpha; 

float stroke; 

float sR; 

float sG; 

float sB; 

float sA; 

float Red_Elipse; 

float Green_Elipse; 

float Blue_Elipse; 

float Alpha_elipse; 

float Espessura_Elipse; 

float size_Elipse1; 

float size_Elipse2; 

//______________________ DECLARAÇÃO DE BOLEANOS ___________________// 

boolean atomo; //desenha os átomos 

boolean desenhando; // desenha ferramenta selecionada 

boolean onda; //desenha bezier 

boolean freedraw; 

boolean escreve = true; 
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//_____________________ SETAGEM DO PROGRAMA ______________________// 

void setup() {   

  //_______ATRIBUINDO TRUE AOS BOOLEANS/SE NÃO INICIAR FALSE__________//  

  //_____________________ CARREGA A TIPOGRAFIA/IMAGEM _____________________// 

  fonte = createFont("courier-48.vlw", 48); 

  brand = loadImage("images/logo-1.png"); 

  backmenu = loadImage ("images/bgcp5.gif"); 

  //____________________ ATRIBUIÇÃO DE INTEIROS ___________________// 

  salva = 0; 

  //_____________________ ATRIBUIÇÃO DE BOOLEANOS __________________// 

  // ___________________ ATRIBUIÇÃO DE FLUTUANTES ________________// 

  a = random(200); 

  b = random(200); 

  red = 0; 

  green = 0; 

  blue = 0; 

  alpha = 255; 

  stroke = 1; 

  sR = 0; 

  sG = 0; 

  sB = 0; 

  sA = 255; 

  size_Elipse1 = 30; 

  size_Elipse2 = 10; 

  Red_Elipse = 0; 

  Green_Elipse = 0; 

  Blue_Elipse = 0; 

  Alpha_elipse = 255; 



 

 

80 

 

  Espessura_Elipse = 1.0; 

  //_____________________ SETAGEM TAMANHO, BG, MOUSE _______________// 

  size(displayWidth, displayHeight); 

  shapeMode (CENTER); 

  background(255); 

  cursor (CROSS); 

  //____________________ INICIALIZA RSHAPE _______________________// 

  shp = loadShape ("data/pincel-viagem.svg"); 

  //____________________ CONSTRUÇÃO DOS SLIDES CP5 ________________// 

  cp5 = new ControlP5(this); 

  Group g1 = cp5.addGroup("set_fill") 

    .setPosition (20, 20) 

      .setLabel("ajuste as cores de preenchimento")  

        .setWidth(180) 

          .setBackgroundColor(color(0, 75, 95)) 

            .setBackgroundHeight(60) 

              ; 

  cp5.addSlider("red", 0, 255) 

    .setPosition(0, 10) 

      .setGroup(g1) 

        ; 

  cp5.addSlider("green", 0, 255) 

    .setPosition(0, 20) 

      .setGroup(g1) 

        ; 

  cp5.addSlider("blue", 0, 255) 

    .setPosition(0, 30) 

      .setGroup(g1) 

        ; 
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  cp5.addSlider("alpha", 0, 255) 

    .setPosition(0, 40) 

      .setGroup(g1) 

        ; 

  Group g2 = cp5.addGroup("set_stroke") 

    .setPosition (20, 250) 

      .setWidth(180) 

        .setLabel("Cores e espessura da linha") 

          .setBackgroundColor(color(0, 75, 95)) 

            .setBackgroundHeight(70)   

             ; 

  cp5.addSlider("stroke", 0, 5) 

    .setPosition(0, 50) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g2) 

          ; 

  cp5.addSlider("sR", 0, 255) 

    .setPosition(0, 10) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g2)   

          ; 

  cp5.addSlider("sG", 0, 255) 

    .setPosition(0, 20) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g2) 

          ; 

  cp5.addSlider("sB", 0, 255) 

    .setPosition(0, 30) 



 

 

82 

 

      .linebreak() 

        .setGroup(g2) 

          ; 

  cp5.addSlider("sA", 0, 255) 

    .setPosition(0, 40) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g2) 

          ; 

  Group g3 = cp5.addGroup("set_ellipse") 

    .setPosition(20, 190)    

      .setWidth(180) 

        .setLabel("ajuste o tamanho das elipses") 

          .setBackgroundColor(color(0, 75, 95)) 

            .setBackgroundHeight(40) 

              ; 

  cp5.addSlider("size_Elipse1", 0, 255) 

    .linebreak() 

      .setPosition(0, 10) 

        .setGroup(g3) 

          ; 

  cp5.addSlider("size_Elipse2", 0, 255) 

    .linebreak() 

      .setPosition(0, 20) 

        .setGroup(g3) 

          ; 

  Group g4 = cp5.addGroup("set_stroke_elipse") 

    .setPosition (20, 100) 

      .setWidth(180) 

        .setLabel("espessura contorno elipse") 
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          .setBackgroundColor(color(0, 75, 95)) 

            .setBackgroundHeight(70)   

              ; 

  cp5.addSlider("Espessura_Elipse", 0, 5) 

    .setPosition(0, 50) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g4) 

          ; 

  cp5.addSlider("Red_Elipse", 0, 255) 

    .setPosition(0, 10) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g4)   

          ; 

  cp5.addSlider("Green_Elipse", 0, 255) 

    .setPosition(0, 20) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g4) 

          ; 

  cp5.addSlider("Blue_Elipse", 0, 255) 

    .setPosition(0, 30) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g4) 

          ; 

  cp5.addSlider("Alpha_elipse", 0, 255) 

    .setPosition(0, 40) 

      .linebreak() 

        .setGroup(g4) 

          ;   

  cp5.end(); 
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} 

 

//_______________________ FECHA SETAGEM E ABRE DRAW________________________// 

void draw() { 

  //________________________PARÂMETROS DAS FERRAMENTAS_____________________// 

  a = random(250, width); 

  b = random(height); 

  if (mouseY>=height) { 

    mouseY = (int)b; 

  } 

  if (mouseX<= 200) { 

    pincel =false; 

    atomo =false; 

    onda =false; 

    freedraw = false; 

  } 

  if (mouseX>= width) { 

    mouseX = (int)a; 

  } 

  //___________________FERRAMENTAS DE DESENHO______________________________// 

  if (mousePressed) {   

        if (atomo) { 

      stroke(Red_Elipse, Green_Elipse, Blue_Elipse, Alpha_elipse); 

      strokeWeight(Espessura_Elipse); 

      fill(red, green, blue, alpha); 

      ellipse(a, b, size_Elipse2, size_Elipse2); 

      ellipse(mouseX, mouseY, size_Elipse1, size_Elipse1); 

      smooth(); 

      strokeWeight(stroke); 
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      stroke(sR, sG, sB, sA); 

      line(a, b, mouseX, mouseY); 

    } 

    if (onda) { 

      stroke(sR, sG, sB, sA); 

      strokeWeight(Espessura_Elipse); 

      fill(red, green, blue, alpha); 

      ellipse(mouseX, mouseY, size_Elipse2, size_Elipse2); 

      ellipse(pmouseX/2, pmouseY/2, size_Elipse2, size_Elipse2); 

      noFill(); 

      bezier (mouseX, mouseY, mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY, pmouseX/2, pmouseY/2); 

    } 

    smooth(); 

    strokeWeight(stroke); 

    if (freedraw) { 

      stroke(Red_Elipse, Green_Elipse, Blue_Elipse, Alpha_elipse); 

      strokeWeight(Espessura_Elipse); 

      fill(red, green, blue, alpha); 

      smooth(); 

      strokeWeight(stroke); 

      stroke(sR, sG, sB, sA); 

      line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY); 

      line(mouseX+2, mouseY+2, pmouseX+2, pmouseY+2); 

      line(mouseX-2, mouseY-2, pmouseX-2, pmouseY-2); 

    } 

  } 

  //______________________FECHA FERRAMENTAS DE DESENHO________________// 

  image(backmenu, 0, 0); 

  image(brand, 20, 650);  
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  if (escreve) { 

    fill(0, 75, 95); 

    noStroke(); 

    rect(20, 555, 180, 70);   

    fill(255); 

    text("Kaleydosc-ope.", 63, 575); 

    text("Projeto em desenvolvimento.", 30,595); 

    text("Diogo Navarro.", 65, 615); 

    fill(0, 75, 95); 

    noStroke(); 

    rect(20, 330, 180, 200);   

    fill(255); 

    text("ferramentas:", 30, 350); 

    text("1,2,3", 30, 365); 

    text("desenhar:", 30, 380); 

    text("arraste o mouse.", 30, 395); 

    text("____________*____________", 30, 420); 

    text("____________*____________", 30, 435); 

    text("apagar desenho:", 30, 460); 

    text("'delete'.", 30, 480); 

    text("salvar desenho", 30, 500); 

    text("Pressione 's'.", 30, 515); 

  } 

} 

void keyReleased () { 

  if (key == '1' || key == '1' ) { 

    pincel =false; 

    atomo =true; 

    onda =false; 
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    freedraw = false; 

  } 

  if (key == '2'|| key == '2') { 

    onda =true; 

    pincel =false; 

    atomo =false; 

    freedraw = false; 

  } 

  if (key == '3'|| key == '3') { 

    onda =false; 

    pincel =false; 

    atomo =false; 

    freedraw = true; 

  } 

 

  if (key == 'e' || key == 'E'){ 

   escreve = true;  

  } 

  if (key =='h' || key == 'H'){ 

    escreve = false; 

  } 

  if (key == DELETE || key == BACKSPACE) background(255);  

  if (key == 's' || key == 'S'){ 

    saveFrame ("png_output/kaleydoscope"+ salva + ".png"); 

  salva++; 

  } 

}  
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