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PROJEÇÕES MAPEADAS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa aborda as projeções mapeadas inseridas no espaço urbano como meio de 

manifestação artística, realizadas em monumentos patrimoniais. Visa mostrar como a 

relação da arte tecnologia com patrimônios históricos culturais pode criar distintas 

apropriações do monumento, do espaço e das pessoas. Inicialmente foram explicitados 

conceitos teóricos e históricos sobre a origem da imagem para se chegar nas projeções 

mapeadas contemporâneas. Em seguida é apresentada uma conceitualização sobre 

patrimônios históricos e culturais, mostrando artistas e obras que usam os patrimônios 

como meio para expressar sua arte. E por fim estudos de casos com análises de 

projeções mapeadas, em que os suportes são edifícios situados em sítios urbanos 

tombados. As projeções mapeadas estudadas foram realizadas em dois eventos artísticos 

ocorridos nas cidades da região do Recôncavo da Bahia – Cachoeira e São Félix: o 

Networked Hack Lab Bahia e o Reconvexo - I Festival Nacional de Vídeo Projeções 

Mapeadas e Interativas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia trata da relação entre arte, tecnologia digital e patrimônio 

histórico, problematizando a produção das projeções mapeadas
1
 sobre edificações 

reconhecidas como patrimônio artístico e histórico. Mostra como esta técnica pode criar 

distintas relações com o patrimônio, em um momento que a tecnologia se expande de 

forma expressiva, como ocorre no campo das artes visuais, permitindo novas 

interpretações e ressignificação dos espaços. Propõe-se também a realizar um estudo de 

caso das projeções mapeadas apresentadas em dois eventos de arte e tecnologia 

ocorridos na região do Recôncavo da Bahia, especificamente nas cidades de Cachoeira e 

São Félix: o Networked Hack Lab Bahia que ocorreu nas cidades de Salvador, 

Cachoeira e São Félix entre os meses de agosto e dezembro de 2011, o evento consistiu 

em desenvolver espaços como oficinas e exposições para experimentações de 

linguagens audiovisuais; e o Reconvexo - I Festival Nacional de Vídeo Projeções 

Mapeadas e Interativas, realizado nas cidades de Cachoeira e São Félix, nos dias 11 a 18 

de abril de 2013, que propôs a aplicação de técnica das projeções mapeadas nos espaços 

urbanos das cidades, em objetos e em galerias, desenvolvendo instalações, exposições e 

oficinas.  Esses eventos foram escolhidos como forma de delimitar um universo de 

pesquisa e por estarem mais próximos do convívio da autora. 

O desenvolvimento desta monografia surgiu pelo interesse em debruçar-se sobre 

questões relacionadas a uma tecnologia que está se expandindo rapidamente, não causa 

danos nas superfícies em que as imagens são projetadas, muitas vezes são utilizadas 

fachadas de monumentos patrimoniais como superfície para projetar essas imagens, são 

informações que variam de abordagens estritamente publicitárias até propostas de cunho 

artístico. A tecnologia expandiu-se principalmente porque não danifica o monumento, 

necessitando apenas de um projetor adequado para sua realização. Contudo, o ponto-

chave da questão levantada está em verificar como a junção desta tecnologia com o 

patrimônio pode criar novas relações, em vez de apenas servir-se das fachadas como 

simples superfícies para as projeções. 

                                                             
1 Projeções mapeadas, pintura de luz, videoprojeções ou video mapping são alguns dos termos usados 

para denominar essa técnica de projeções em superfícies diversas. Aqui neste trabalho usaremos o termo 

Projeções Mapeadas para fugir dos termos americanizados. 
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As projeções mapeadas são uma técnica de projeções audiovisuais, aplicadas em 

superfícies de grande porte como edifícios e monumentos, que servem de palco ou tela 

para as projeções. Nelas são projetadas imagens digitais, figurativas e sensoriais, que se 

comunicam com o público. As projeções são interativas por si só, primeiramente, por 

interagir com o espaço público e a arquitetura, em seguida, por transmitir estímulos 

sensoriais através de sons e luzes, e por fim, pela tecnologia utilizada para a interação 

física. Originária dos grandes painéis de LEDs
2
, as projeções mapeadas surgiram 

impulsionadas pela propaganda, com projeções de produtos em prédios comerciais. 

Com o desenvolvimento da tecnologia 3D
3
, sua aplicação se expande e os edifícios 

ganham novas formas de linhas e volumes (Figuras 01 e 02), passando a ser empregadas 

na área artística em instalações, aliadas a questões sensoriais, utilizando-se de aparatos 

com cores e sons (DURAN, 2012). 

Para realização dessas projeções se requer a reunião de profissionais 

multidisciplinares com diversas habilidades, como edição e montagem de vídeos, 

fotografia, sonoplastia, arquitetura, programadores, entre outros, alguns chamados de 

VJs
4
. Os VJs são os profissionais que produzem imagens em cena eletrônica, aliados ao 

vídeo para hibridação com o som. As imagens são produzidas especialmente para serem 

executadas com o som e, em muitos casos, os VJs “tocam” as imagens para os DJs. 

Portanto, trabalham na manipulação de imagens fixas ou em movimento, figurativas ou 

abstratas, que são apresentadas em galerias de arte, em raves, em festas ou em boates, 

espaços públicos e monumentos, a partir de improvisações com um banco de imagens 

previamente selecionado. Estas imagens, independente da sua origem técnica, são 

projetadas com um acompanhamento musical (MORAN, 2011, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 De acordo com o dicionário Houaiss, LED é um dispositivo semicondutor constituído por um díodo que 

emite luz quando a polarização é direta. 
3 3D são imagens em três dimensões que se aproximam bastante do real, usadas para criação de 

animações e simulações. São realizadas em software como Blender, 3D Studio Max, que possibilitam a 

modelagem desejada, seja ela edifícios, pessoas, animais, objetos, etc. 
4 A abreviatura surge nos anos 80 para designar apresentadores da MTV. Depois o termo se expandiu 

para “vídeo-jockey” e “visual-jockey”. 
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Figura 01 - Virada Cultural 2010 de São Paulo. 

 

 

Fonte: The Farm, 2011 

Projeções na fachada do Pátio do Colégio Jesuítas na  
Virada Cultural de 2010 em São Paulo. 

 

Com o desenvolvimento da informática e da tecnologia, a arte começa a ganhar 

uma nova forma, a partir dos anos 50 do século XX. A tecnologia proporcionou o 

surgimento das imagens numéricas ou sintéticas, rompeu com conceitos da arte 

tradicional, criando novos. Assim constrói-se duas tendências fundamentais para 

entendermos a evolução dessa nova arte, aqui chamada de arte tecnológica: uma visa a 

nova forma de comunicação preocupada com a participação do espectador, enquanto a 

outra tende mais para a produção, o modo de fazer, do que para o produto pronto, ou 

seja, os meios para se gerar tal resultado (COUCHOT, p. 104, 2003). Sua produção se 

diferencia da arte tradicional (feita manualmente) em vários fatores: não são mais 

produzidas na forma tradicional das obras; não se preocupam mais com aspectos 

formais na produção da obra, apresentam diferentes níveis de fruição e realização da 

obra; e estão sempre focadas no espectador. Este último fator é o mais importante para a 

arte tecnológica, porque possui, como meio de acesso, formas cognitivas baseadas na 

interatividade, sejam elas sensoriais ou físicas. 

A principal questão formulada buscará compreender em que ponto as projeções 

mapeadas estão relacionadas ao patrimônio utilizado como suporte de projeção. Ou 

serão elas, em certos casos, imagens projetadas sobre os patrimônios sem uma intenção 

prévia de vinculação do seu conteúdo com o suporte. Ou será que, simplesmente, pelo 

fato das projeções serem realizadas utilizando patrimônios como suporte de projeção, já 

atribuiriam novos sentidos às superfícies? São questões como estas que serão discutidas 
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para se alcançar os seguintes objetivos: analisar as relações criadas fruto de projeções 

mapeadas sobre o patrimônio; mostrar as possibilidades de ressignificação dos 

patrimônios através das projeções mapeadas, favorecendo novas relações com o suporte, 

ajudando a disseminar seus valores e a preservação da memória. Também será 

desenvolvido estudo de casos das projeções mapeadas realizadas nos dois eventos de 

arte e tecnologia Networked Hack Lab Bahia e Festival Reconvexo. Foram analisados 

trabalhos artísticos, partindo do princípio de trabalhar com arte e não com conteúdos 

publicitários ou meramente informacionais.  

Figura 02 - 555 Kubik. 

 

 

Fonte: URBANSCREEN, 2014.  
Projeções na arquitetura da "Galerie der Gegenwart" em Hamburg, realizado 

pelo grupo alemão UrbanScreen  
 

 Para a análise e interpretação das projeções escolhidas, foram propostos critérios 

de avaliação, que visam a observação da imagem projetada sobre o suporte, divididos 

em três etapas: a relação imagem com o suporte; o grau de interatividade e o conteúdo 

projetado. Estes critérios foram desenvolvidos com base no livro A sintaxe da 

Linguagem Visual, de autoria de Donis A Dondis. O critério para delimitar a escolha 

das projeções consistiu no suporte ser monumento patrimonial ou inserido em sítio 

urbano tombado, reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN. Foi levantado o total de cinco projeções dos eventos. Do Networked 

Hack Lab Bahia foram selecionadas duas projeções, desenvolvidas em oficinas 

oferecidas pelo evento, uma realizada em São Félix, cidade tombada e reconhecida 

como patrimônio histórico pelo IPHAN em 1984, na escultura da Cruz, localizada no 

Alto da Cruz e outra projetada na fachada da Casa de Câmara e Cadeia de Cachoeira, 

cidade também tombada pelo IPHAN em 1971. As projeções escolhidas do Festival 
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Reconvexo são projeções externas realizadas por artistas convidados: A Fachada 

Indiscreta do artista espanhol Nacho Durán, Organismos Públicos do artista Leandro 

Mendes conhecido com Vj Vigas e a projeção Paixão realizada na Igreja Deus Menino 

em São Félix, feita por Vinícius Luz. 

Para melhor compreensão do tema desenvolvido neste trabalho, apresenta-se a 

estrutura da monografia: o primeiro capítulo, Arte Tecnologia e Projeções Mapeadas 

propõe-se a explanar como ocorreu o desenvolvimento da arte tecnológica, auxiliando a 

compreensão de como se chegou às projeções mapeadas contemporâneas. O capítulo 

seguinte, Arte e Patrimônio, desenvolve-se sobre o objeto secundário desta pesquisa – o 

patrimônio, a partir da apresentação de alguns conceitos básicos sobre a questão e o 

levantamento de artistas que usam o patrimônio como elemento para desenvolver suas 

obras, e também levantar algumas projeções mapeadas, referências por utilizar o 

patrimônio como suporte. No terceiro capítulo, encontram-se os Estudos de Casos, em 

que se apresentam os critérios, as análises e as interpretações das projeções realizadas 

nos eventos Networked Hack Lab Bahia e Festival Reconvexo. 
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CAPÍTULO 1 - ARTE TECNOLOGIA E PROJEÇÕES MAPEADAS  

 

1.1 - A Evolução da Imagem 

 

Se observarmos ao longo da história da arte, as produções das primeiras pinturas 

rupestres da era paleolítica são consideradas as primeiras imagens produzidas da 

história, usadas como representações da vida cotidiana. Com elas vemos que a 

necessidade do uso da imagem sempre existiu, assim como a tendência de evolução da 

imagem é algo próprio da continuidade histórica da humanidade. “A arte rupestre é 

testemunha de uma elevada capacidade técnica e de uma relação crescentemente 

complexa e mediada com a realidade (CRUZ, 2014).” 

No documentário A Caverna dos Sonhos Esquecidos (HERZOG, 2010) é retratada 

a descoberta em 1994 do sítio arqueológico da caverna de Chauvet, no sul na França, 

onde foram encontradas as pinturas rupestres mais antigas e intocadas já descobertas. 

Essas pinturas consistem nas primeiras imagens feitas pelo homem e também 

configuram a origem da existência de um espaço coletivo para observação das imagens. 

Feitas no interior da caverna, as imagens podiam ser observadas através da utilização do 

fogo. Supõe-se que os desenhistas paleolíticos desenhavam com a intenção de criar 

movimento das imagens, sendo a luz e as sombras das tochas aliadas para a criação do 

movimento. Isto pode ser observado em um dos desenhos de um bisão, retratado com 

oito patas, no qual têm-se a impressão de que os animais deveriam parecer estar vivos e 

em movimento, o que se pode aproximar a uma forma distante de proto-cinema. No 

documentário, o arqueólogo Julien Monney afirma que “Quando olhamos uma chama 

em movimento podemos imaginar as pessoas dançando, com suas sombras” (HERZOG, 

2010). Depreendemos que as sombras sobre essas imagens poderiam ser consideradas 

uma das primeiras experiências da criação de espaços visuais imersivos, criada através 

da relação estabelecida entre as imagens, a intenção do movimento, a luz e a sombra, 

uma relação não tão diferente das imagens e projeções mapeadas dos dias atuais. 

Outro exemplo ainda da era Paleolítica, que retrata as origens das imagens e da 

criação desses espaços de observação é a chamada camera obscura natural, em que 

através de um buraco lateral da caverna eram projetadas imagens aleatórias que 

representavam um objeto real para dentro da caverna, na posição invertida (Figura 03). 
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Era uma representação, uma aproximação bidimensional do mundo físico, que podia ser 

observada em grupo pelas pessoas dentro da caverna (PALEO-CAMERA, 2014). 

 

Figura 03 – Imagem Invertida dentro da caverna 

 

 
 

Fonte: PALEO-CAMERA, 2014 
 

A técnica (o modo de fazer) sempre existiu para as artes, passando por 

modificações da tecnologia (o meio de fazer), ou seja, os meios que as técnicas se 

desenvolvem através da tecnologia. Um exemplo simples é a utilização dos materiais 

para a realização das obras tradicionais, como tintas e pincéis que eram produzidos com 

materiais primários e com a revolução industrial ganharam novos meios de produção, 

como o surgimento da tinta a óleo (CRUZ, 2014). 

A tecnologia aliada à arte também vem modificando a técnica. Por exemplo, com 

o desenvolvimento da imagem codificada, o número se infiltra nas artes e cria novos 

significados e modos de fazer (técnica). O que antes era feito com materiais visíveis, 

com peso e resistência na arte clássica e moderna, agora com o número é puramente 

simbólico, remetendo a um universo inteligível. Para Couchot (2003, p. 283), a imagem 

numérica potencializa o modo da realização da obra. O artista teria como função 

conduzir o fruidor a captar pela inteligência a ideia da obra para contemplar a verdade, 

depois de ter percebido pelos sentidos as imagens geradas. 

Contudo, o desenvolvimento da arte tecnológica, através da produção das imagens 

sintéticas, gerou diversas controvérsias entre artistas. Surgiram artistas e vanguardas 

com teorias distintas, uns reprovavam a ideia de imagem codificada, seus efeitos 

mágicos e alucinatórios, afirmando que elas não seriam imagens: não teriam interior, 

nem alma, nem origem, não teriam corpo nem presença, funcionariam apenas como 
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simulacros (COUCHOT, 2003). Couchot afirma que para Marc Le Bot
5
 não é possível 

se criar através de códigos, pela razão de que toda vivência corporal estaria eliminada. 

Contraditoriamente às ideias de Stelarc
6
, apesar de achar que elas tornam o corpo 

ultrapassado, ele afirma que o corpo passa a ser algo modelado, prevalecendo a relação 

homem/máquina. Manfred Mohr
7
 crê que o trabalho de criação corresponde a um 

algoritmo, à combinação. Para ele a interatividade não mudaria em nada porque a 

imagem é programa; a máquina impõe sempre as suas razões. 

O número possibilita o desenvolvimento da arte tecnológica, das imagens 

sintéticas, ele liga-se à noção de imagem, sendo codificadas em formas e estruturas. 

Propiciando a reconfiguração da relação do criador e do espectador, cria tendências 

fundamentais para entendermos a evolução dessa nova arte: uma das tendências visa à 

nova forma de comunicação preocupada com a participação do espectador; enquanto a 

outra tendência tende mais para a produção, o modo de fazer do que o produto pronto. 

Essas tendências se dividem em três etapas para alcançar resultados: emissão, 

transmissão e recepção. Os artistas preocupados com a emissão trabalham sobre a 

produção, mostrando o modo de criação. Outros, atentos com a transmissão, 

preocupam-se em mostrar como a obra chega ao público. Outros ainda, preocupados 

com a recepção – a retroação, operando sobre o mecanismo da percepção, preocupam-se 

com o modo como os espectadores recebem as obras. Diferenciam-se umas das outras, 

por não serem mais produzidas na forma tradicional, não se preocupam mais com 

aspectos formais como a técnica ou as teorias, agora sua realização é voltada para a 

expectativa do espectador (COUCHOT, 2003). 

Portanto, a arte tecnológica possibilita novos meios e modos de fazer arte, com 

técnicas e tecnologias diversas. Suas principais características são a “desmaterialização” 

da obra, a interatividade e a ideia de processo, “... envolvendo produções sonoras, 

visuais, audiovisuais, táteis, poéticas performáticas e híbridas, em meios digitais, 

telemáticos, instalações multimídia interativas, holografia e vídeo.” (LEOTE, 2006). 

                                                             
5 Professor e escritor francês da história da arte moderna e contemporânea, que viveu entre 1921 e 2001, 

fundador e diretor do Centro de Investigação sobre a História da Arte Contemporânea de Paris. 
6 Stelarc é um artista performático australiano nascido em 1946, usa o corpo como meio de manifestação 

artística, seguindo correntes futuristas.   
7 Artista alemão, nascido em 1938, considerado pioneiro na arte digital, que utiliza o computador como 

instrumento de valor artístico para realizar arte algorítmica. 



15 
 

Segundo Capucci (1997, p.129), todos esses novos aparatos tecnológicos surgidos 

através do desenvolvimento do número, do algoritmo, permitem o surgimento de uma 

nova relação entre a imagem e o fruidor – a interatividade. A arte tecnológica e 

interativa torna possível o emprego desses novos instrumentos tecnológicos, quebrando 

a barreira entre a obra e o observador, agora não mais apenas observador, o indivíduo 

torna-se fruidor, elemento construtor da obra. 

Em 1932 já se falava do termo interatividade. Bertolt Brecht (marxista, 

dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX) referia-se ao termo como o 

“processo de inserção democrática dos meios de comunicação numa sociedade plural”, 

o que deveria se empregar ao sistema radiofônico alemão. Enzensberger (poeta, 

ensaísta, tradutor e editor alemão) considerava a interatividade como “um mecanismo 

de troca permanente de papéis entre emissores e receptores.” E para o filósofo Raymond 

Williams (acadêmico e crítico de estudos culturais), a interatividade era “reativa”, vista 

como um leque de opções de escolhas definidas feitas pelo usuário (MACHADO, 1997, 

pag. 144-5). 

[...] Estas novas formas de expressão, abertas e com linguagem 

relacional, mais do que em lugares tradicionais como museus e 
galerias, parecem estar mais à vontade no ambiente social, não 

especializado, seja por razões quantitativas (pelo número de interações 

possíveis e sua elevada probabilidade) quanto qualitativas (pela 
variedade, riqueza e natureza destas interações) (CAPUCCI, 1997, p. 

129). 

Ainda de acordo com as ideias de Capucci, a obra interativa necessita do usuário 

para ganhar vida, possui potencial cognitivo, cultural e social, transformando o modo de 

exposição, modificada de acordo com o usuário e o ambiente em que está inserida. Sua 

importância se dá, principalmente, por reconfigurar os espaços da arte, sendo incluída 

no ambiente social. Não necessita de ambientes específicos (galerias ou museus), nem 

de guias de fruição, não está mais restrita apenas à contemplação, além de possibilitar 

vários níveis de fruição e compreensão ao usuário (CAPUCCI, 1997, p.130). 

A interatividade propicia características à arte tecnológica diferentes da arte 

tradicional, iniciada pela articulação dos níveis de fruição e de realização da obra. A arte 

tecnológica se diferencia da arte tradicional, primeiramente, pela interatividade, a obra 

adquire um caráter intuitivo na fruição, enquanto a arte tradicional é pouco intuitiva na 

fruição, pois, para sua fruição requer conhecimento de símbolos e regras, apreendidos 

através das vivências particulares do espectador. Do ponto de vista do modo de 
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realização da obra, a arte tecnológica é menos intuitiva que a arte tradicional, pois, a 

manualidade na construção da obra pouco existe, já a arte tradicional é bastante intuitiva 

nesse sentido, pois, exige uma aproximação física direta com os materiais tratados de 

forma manual (CAPUCCI, 1997, p. 132). 

O fundamental é que, de qualquer modo, ao fruidor é sempre 
oferecida a possibilidade de uma participação ativa, de um ingresso 

dentro da obra, uma liberdade de intervenção, sem que lhe seja 
exigido medir os seus conhecimentos e confrontar-se com esquemas 

interpretativos consolidados oficiais e exclusivos, que podem estar 

distantes de suas competências [....] Diante dessas obras o fruidor é 
sempre competente, na medida em que é sempre possível uma 

participação sua ao menos no nível sensório motor, de base, que pode, 

de alguma maneira, constituir um ponto de partida para novas 

explorações, aquisições culturais, conhecimento, e que torna esta arte 
uma ars maieutica

8
 com instrumentos muito mais eficazes do que 

aqueles da arte tradicional (CAPUCCI, 1997, p.132). 

Couchot e outros teóricos como Tramus e Bret, desenvolvem outros conceitos 

sobre interatividade, como a primeira e segunda interatividade. A primeira 

interatividade se dava nas interações entre o computador e o homem, num modelo 

estímulo-resposta ou ação-reação. E a segunda interatividade se realizava com a ação 

guiada pela percepção, pela corporeidade e pelos processos sensório-motores, afinando-

se o diálogo entre o homem e a máquina. (BRET; COUCHOT; TRAMUS, 2003). 

A relação homem-máquina, ou seja, a maneira como o fruidor se relaciona com a 

obra, depende das interfaces usadas pelos artistas, que variam de interfaces comuns, 

como mouses, teclados, telas sensíveis, sensores a interfaces que exploram as ações do 

corpo humano, usando os gestos, o toque, a voz e a respiração para se traduzir em 

comando para a máquina. Assim a arte em mídia digital ganha certa plasticidade, onde 

as informações se hibridizam, um deslocamento corporal pode se transformar em som, 

um gesto pode modificar a imagem e assim por diante (ARANTES, 2005). 

Arantes (2005, p.86) aponta que no Brasil o artista Abraham Palatinik é um dos 

primeiros representantes em arte tecnologia. Em 1949 e 1950 abandona as artes 

tradicionais e começa a criar obras que dialogam com os novos valores da sociedade 

brasileira, como a construção de um aparelho cinecromático, constituído de uma tela de 

                                                             
8 Em nota de rodapé, Capucci (2003) explica que a ars maieutica é a arte da parteira a qual Sócrates 

compara seu ensinamento, no Mênom e Teeteto, de Platão e que esta arte consiste em dar à luz os 

conhecimentos que se formam na alma de seus discípulos. 
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plástico que cobria a frente do aparelho, onde eram projetadas cores e formas que 

quando ativadas podiam se movimentar no tempo. 

1.2 - Projeções Mapeadas - Um breve histórico 

As Projeções Mapeadas tornam-se possíveis a partir de toda esta evolução da 

imagem, criando espaços visuais imersivos, através do desenvolvimento da tecnologia 

aliado à técnica. Sua aplicação em suportes inesperados recriam as noções de tempo e 

espaço, sugerem a existência da imagem digital e interativa. 

As primeiras experiências de criar espaços visuais imersivos através do uso da 

imagem não desfrutava ainda dessas técnicas atuais, elas derivam das tradições 

européias dos espaços visuais ilusórios, como as pinturas dos tetos das igrejas barrocas, 

os panoramas do século XIX, os cineramas, sensoramas e cinemas de terceira dimensão. 

Comparando os panoramas e as projeções mapeadas, observa-se os panoramas como um 

ambiente circular com imagens arredondadas. São espaços enormes compostos por 

pinturas de grandes dimensões com diversas temas. Os observadores eram inseridos 

dentro desses espaços visuais. As projeções mapeadas possuem a característica de se 

adequar em qualquer superfície, porém, consistem também na imersão do observador no 

espaço. O método usado para os panoramas se assemelha ao das projeções mapeadas 

por consistir em isolar o observador o quanto possível do mundo real. O campo visual 

do observador é um único espaço visual onde o tempo e o espaço são homogêneos, 

determinados pelo realismo e sensações emocionais (GRAU, 2003, p. 286-7). 

Das experimentações históricas do uso da imagem e da luz, surge a lanterna 

mágica, se aproximando da técnica de projeções mapeadas atuais. A lanterna mágica, 

um aparelho semelhante a um projetor de imagens, um aparato amador desenvolvido 

por Althanius Kircher, Christiaan Huygens ao longo dos séculos XVII e XVIII, era 

iluminada através de várias velas e uma lâmpada de querosene. Funcionava como uma 

câmera em sentido inverso: a luz atravessava uma lente e a imagem era projetada em 

uma tela. As imagens eram pintadas a mão em chapas de vidro. A simulação de 

movimento se dava por meio da manipulação do próprio aparato ou como nos princípios 

da técnica da animação: imagens sequenciais, em chapas de vidro móveis (KNELSEN; 

LOPES; OLIVEIRA, 2010, p. 6-7).  
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Com a sua popularização, Gaspard Robertson planejou a montagem de 

espetáculos usando diversos desses projetos, espetáculos esses conhecidos como 

Fantasmagoria, nomeados pelo impacto no imaginário popular, proporcionando ao 

público sensações de temor, porque as imagens pareciam flutuar como fantasmas 

(Figura 04). Muito dessa técnica foi desviado para o sentido religioso usando de 

imagens de demônios ampliadas, como forma de catequização. Os espetáculos eram 

guiados com técnicas de cenografia, com luz e músicas, ambientes de tempestades, 

cemitérios e outros ambientes sobrenaturais (KNELSEN; LOPES; OLIVEIRA, 2010, p. 

6). 

Figura 04 - Espetáculo fantasmagórico. 

 

 
 

Fonte: KNELSEN, Mateus. LOPES, Lina. OLIVEIRA, Paloma, 2010 

Com o desenvolvimento da técnica e a adaptação dos projetores da lanterna 

mágica, surge, em 1897, criado por Grimoin-Sanson, o Cineorama. A instalação era 

composta de dez projetores, obtendo-se uma imagem panorâmica de 300 metros, 

simulando a subida de um balão a gás. Técnica que se assemelha ao desenvolvimento 

dos panoramas técnico-artísticos do século XIX, porém, com novos aparatos técnicos, 

por exemplo, o frame blending, a suavização das arestas da imagem para que, ao se 

justapor com outras imagens com o mesmo recurso aplicado, se formasse uma imagem 

única a partir de diversos projetores, recurso esse ainda utilizado nas projeções 

mapeadas atuais contemporâneas (PROJECTIONSCREEN, 2014). Essas experiências 

trouxeram colaborações para as projeções mapeadas estarem inseridas no campo de 

produção do audiovisual atualmente reconhecido como cinema expandido, que propõe 

produções experimentais e inovadoras exteriores ao âmbito das realizações tradicionais 

do cinema. 
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1.3 - Projeções Mapeadas Contemporâneas  

 

Com o uso dos números, as imagens codificadas e sintéticas transformam o modo 

de transmissão das imagens. A lanterna mágica com seus espetáculos amadores 

transforma-se em mega estruturas nas projeções mapeadas contemporâneas, utilizando, 

cada vez mais, projetores com maiores especificações técnicas para a ampliação e 

projeção da imagem, com software remixando a imagem a estímulos sonoros. As 

projeções mapeadas contemporâneas, apesar de seus novos aparatos técnicos, buscam o 

retorno da mistificação da imagem presente nos espetáculos fantasmagóricos, porém, 

com um poder de simulação maior, ressignificando os espaços, adquirindo formas, 

cores e volumes. (KNELSEN; LOPES; OLIVEIRA, 2010, p. 9).  

São diversas as superfícies possíveis de projeções: fachadas, calçadas, roupas, 

vitrines de lojas, carros e outros produtos. Para sua realização, as projeções, em alguns 

casos, necessitam inicialmente de uma foto original do local ou do objeto, com a qual 

será feito todo o trabalho 3D, de acordo com o desejo do programador. Esses trabalhos 

requerem a reunião de profissionais multidisciplinares com diversas habilidades, como 

edição e montagem de vídeos, fotografia, sonoplastia, arquitetura, entre outros 

(DURAN, 2012). 

As projeções mapeadas se expandiram rapidamente, por sua multiplicidade de 

aplicações e de software, e também por sua principal característica, estar livre do 

suporte, ou seja, não se prendem a uma tela específica para a projeção. As imagens 

podem ser projetadas em diversas superfícies. O início de sua aplicação na 

contemporaneidade se deu através dos mega painéis de LEDs, constituindo as fachadas 

midiáticas, que são telas composta por esses LEDs totalmente integradas na arquitetura. 

O interesse da maioria das projeções realizadas era publicitário, cobrindo edifícios de 

ruas inteiras sem conter intenções artísticas. As fachadas midiáticas têm como 

característica estar permanentemente ativas, enquanto as projeções mapeadas se 

diferenciam pela sua efemeridade, que dura apenas o momento da intervenção (RIZZO, 

2010). 

As projeções mapeadas também surgiram impulsionadas pela publicidade, com 

projeções de produtos em prédios comerciais. Com o desenvolvimento da tecnologia 

3D, sua aplicação se expande e os edifícios comerciais ou históricos ganham maior 



20 
 

popularidade, consideradas como manifestação artística empregadas em instalações 

urbanas, aliadas a questões sensórias, explorando elementos visuais, como cores e sons. 

Pode-se citar como exemplo a recriação de espaços na indústria da moda, como 

ocorrido em Paris no desfile de Primavera/Verão 2013 Fashion Week (Figura 05), no 

qual as projeções foram feitas em um cubo de 22 por 8 metros de altura no meio da 

passarela, onde a cenografia agitada e colorida tinha como objetivo explorar os limites 

entre abstração e realidade, usando uma animação baseada nas criações de Kenzo (THE 

CREATORS PROJECT STAFF, 2012). 

Figura 05 - Primavera / Verão 2013 Fashion Week em Paris.   

 

 
 

Fonte: The Creators Project, 2012 
Projeções no cubo no meio da passarela do desfile Primavera 

Verão 2013 Fashion Week em Paris. 

 

As diversas formas possíveis de utilização das projeções mapeadas potencializam 

seu caráter artístico. Podem ser utilizadas em processos artísticos: arte urbana, 

intervenções urbanas, performance, instalação interativa, video-performance, video-arte, 

animação, entre outros. 

Apresenta-se como exemplo a projeção Kreisrot realizada pelo grupo 

UrbanScreen na Bauhaus Prellerhaus em Dessau na Alemanha, feita para a 

comemoração de noventa anos da Bauhaus (Figura 06). Para a projeção, foi filmada, em 

um estúdio, performance de pessoas dançando, planejada de acordo com a fachada da 

Bauhaus Prellerhaus. As imagens, depois de editadas, foram empregadas na projeção 

em seus devidos lugares estudados (URBANSCREEN, 2009). 
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Figura 06 – KREISROT, 2009. 

 
 

Fonte: URBANSCREEN, 2009 

 

Aplicadas em produtos comerciais, valorizam a estética, o mesmo ocorrendo 

quando projetadas sobre edifícios. Neste caso ressignificam o espaço, além das 

interações que podem ser realizadas através de programas que viabilizam novas relações 

das pessoas com a arquitetura. Essa relação da arquitetura com as projeções proporciona 

a formação de um espaço urbano em comunicação com os espectadores criando uma 

identidade local, ao ponto que espaços urbanos sejam construídos especialmente para 

essa finalidade, espaços pensados como meio de realização da interação das pessoas 

com o ambiente (DURAN, 2012). 

O atual momento da videoprojeção ratifica, segundo Spetto, um 

postulado do arquiteto italiano Bruno Zevi em seu livro Saber Ver a 

Arquitetura (WMF, 2009): a arquitetura é algo que se vivencia. “Por 

mais que você tenha uma planta, uma foto, um vídeo, um memorial 
descritivo, nada disso suplanta a experiência de viver a arquitetura, 

que é você passar por um portal e sentir uma brisa no rosto, ver a luz 

do sol se revelar por trás daquilo, ou chegar na frente de uma fachada, 
olhar as portas e janelas e dizer: ‘nossa, parece a cara de um cachorro, 

de um homem”, exemplifica o VJ. Spetto diz que usa os detalhes dos 

edifícios onde projeta como elementos da dramaticidade. Essa ação 

artística não se resume, para ele, em um espetáculo de luzes, já que 
possui uma narrativa passível de ser apreendida e sentida pelo 

espectador, que dá sua própria interpretação ao que vê (DURAN, 

2012). 

A projeção realizada na fachada do Masp em São Paulo, de 70 metros de 

comprimento, feita pelo coletivo Bijari com 12 minutos de imagens e vídeos em looping 

durante três horas é um exemplo de intervenção urbana. As animações foram 

produzidas em Photoshop, Affter Effects, Blender e 3D Studio Max. As projeções 

foram criadas para o Discovery Channel, em virtude do lançamento da série Planeta 

Humano pelo canal (Figura 07), momento em que pessoas pararam e registraram o 
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evento (GONSALES, 2012). Em outro momento, nesta mesma fachada do MASP, 

durante a abertura da exposição de artes visuais Luz e Movimento com Arte e Moda 

Brasileira, foram feitas projeções realizadas pela VisualFarm
9
, que contaram com uma 

série de imagens mostrando os movimentos artísticos que influenciaram a cultura 

brasileira desde a Semana de Arte Moderna de 1922. Tratou-se de um evento da 

empresa Havaianas para celebrar, além do aniversário de 458 anos da cidade, o início 

das comemorações de seus 50 anos (THE FARM, 2013). Esses exemplos, apesar de 

interesses publicitários em divulgar marcas, não perdem sua artisticidade. 

Figura 07 - Projeções “Planeta Humano”. 

 

  
 

Fonte: THE CREATOR PROJECT, 2012 

Projeções ocorrida na fachada no Masp em São Paulo no lançamento da série “Planeta 

Humano” para o Discovery Channel. 
 

Existem grupos com profissionais especializados, que produzem tanto as imagens 

em seus software como a instalação no momento das projeções, tarefa que requer 

muitos equipamentos e uma equipe que varia de eletricistas a guardas de segurança. No 

Brasil já existe a formação de algumas grupos ou empresas como coletivo Bijari, Vj 

Vigas, United Vjs (o coletivo de Spetto), Grupo Guerrilha, VisualFarm e a dupla 

Vjzaria. UrbanScreen na Alemanha e Telenoika em Barcelona são grupos no exterior 

que estimulam as criações brasileiras. 

 

 

 

                                                             
9 VisualFarm é considerada a primeira empresa brasileira especializada a trabalhar as técnicas projetivas. 

Está há oito anos no mercado e sua política são trabalhos socioambientais e artísticos, reconhecidos 

internacionalmente, constituídos por uma equipe de profissionais diversificada como artistas, designers, 

VJs, animadores e engenheiro de projeção. 
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CAPÍTULO 2 - ARTE E PATRIMÔNIO 

 

2.1 - Patrimônio - Conceitos 

O conceito de patrimônio
10

 que conhecemos hoje, como um bem material ou 

imaterial de interesse histórico, artístico e cultural para uma nação, levando em conta 

suas crenças e costumes, nem sempre existiu. Primeiramente o conceito surgiu no 

âmbito privado do direito de propriedade, ligado aos interesses aristocráticos, o 

patrimônio era patriarcal, individual e privativo da aristocracia (FUNARI; PELEGRINI, 

2006, p.11). 

Ainda de acordo com Funari e Pelegrini (2006), o surgimento dos Estados 

nacionais propicia a transformação do conceito de patrimônio. A França foi um dos 

primeiros estados a desenvolver o conceito moderno de patrimônio, agora não mais em 

âmbito privado ou religioso das tradições antigas e medievais, mas sim de todo um 

povo, com uma única língua, origem, território, como algo de interesse geral, seja por 

guardar a memória da história de um povo, ou por valores bibliográficos, arqueológicos, 

naturalísticos ou artísticos. A primeira lei patrimonial surgiu nos Estados Unidos, o 

Antiquities Act, de 1906, que visava proteger bens culturais de interesse da nação que 

estivessem em terras de propriedades ou controle do governo. A partir desse momento, 

o patrimônio passa a ser entendido a partir de três características: primeiro como um 

bem material concreto, um monumento, um edifício, assim como objeto de alto valor 

material e simbólico para a nação; em segundo, aquilo que é determinado patrimônio é 

o excepcional, o belo, o exemplar, o que representa a nacionalidade; e a terceira 

característica é a criação de instituições patrimoniais, além de uma legislação específica. 

Cesare Brandi (2004), teórico italiano especialista nesta questão, em sua obra 

Teoria da Restauração, publicada em primeira edição em 1963, considerou patrimônio a 

partir de duas instâncias: a estética, pelo caráter artístico, e a histórica que reconhece o 

tempo e o lugar, a humanização da obra. Na obra de arte sempre existirá essa 

contraposição de conceitos, sendo impossível existir obra de arte sem o tempo histórico, 

o que não impede a formação de uma configuração estética (BRANDI, 2004, p.29). 

                                                             
10 Patrimônio é uma palavra de origem latina, patrimonium, que se referia, entre os antigos romanos, a 

tudo o que pertencia ao pai, pater ou pater familias, pai de família. 
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A consciência física da obra deve necessariamente ter a precedência, 
porque representa o próprio local da manifestação da imagem, 

assegura a transmissão da imagem ao futuro e garante, pois, a 
recepção na consciência humana. Por isso, se do ponto de vista do 

reconhecimeno da obra de arte como tal, tem prevalência absoluta o 

lado artístico, na medida em que o reconhecimento visa a conservar 
para o futuro a possibilidade dessa revelação, a consistência física 

adquire primária importância (BRANDI, 2004, p.30).  

 

A história da construção da Torre Eiffel, e de como ela se tornou um monumento, 

pode ser um bom exemplo para compreender os conceitos de Brandi. Construída, 

inicialmente, como demonstrativo das possibilidades construtivas do ferro, para a 

Exposição Universal de 1889 em Paris, a Torre Eiffel não foi projetada como obra de 

arte, apenas como meio de propaganda para mostrar a evolução da indústria 

metalúrgica. Com o fim da exposição, a torre seria demolida, então a população se 

juntou em manifesto para protestar contra a derrubada da torre e decidiu-se mantê-la. A 

partir de então, a população escolheu a torre como arte pública. Não sendo prevista para 

ser um monumento, a torre tornou-se símbolo de Paris por decisão de seu povo, um 

monumento reconhecido em todo o mundo. O cancelamento da demolição não ocorreu 

apenas pelos manifestos da população, existiam interesses pessoais do próprio 

engenheiro Eiffel e do governo, como um contrato assinado com a cidade de Paris que 

permitia ao engenheiro a exploração da torre por vinte anos, aumentando a afluência dos 

visitantes e objetivando a inclusão da torre na próxima Exposição, consequentemente, 

favorecendo as finanças do Estado (DOURADO, 2010).  

Ainda segundo Dourado (2010), nesse momento em que se falavam em 

demolições, surgem as primeiras posturas relativas à proteção e conservação dos já 

então denominados “bens patrimoniais” ou “monumentos”. São desse mesmo século (a 

partir de 1810) as primeiras formulações de políticas preservacionistas, as primeiras 

estruturas técnicas e administrativas encarregadas da preservação de bens patrimoniais, 

derivadas da França, por ser Paris uma capital que se modernizou à custa da demolição 

de inteiros quarteirões. 

Em 1937, surgiram no Brasil leis de preservação e proteção aos patrimônios, 

através da criação de instituições como o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), “[...] instituição federal, responsável por preservar a diversidade das 

contribuições dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus 
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ecossistemas.” Esta responsabilidade implica no tombamento do bem, em preservar, 

divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e 

usufruto desses bens para a atual e as futuras gerações (IPHAN, 2014). 

Um bem móvel ou imóvel vem a ser tombado após ser demonstrada a sua 

importância histórica, artística, cultural, enfim elementos que contribuem ou 

contribuíram para a formação, preservação e memória de um povo, seja ela de caráter 

paisagístico, arquitetônico, artístico, material ou imaterial, privada ou pública. Essa 

comprovação da importância do bem ocorre através de relatos orais da população e de 

documentação histórica sobre o bem (Legislação para Proteção do Patrimônio Cultural 

na Bahia - Guia de Orientação aos Municípios, 2011). 

Na visão de José Eduardo Ramos Rodrigues, o tombamento é: 

“Um ato administrativo pelo qual o Poder Público declara o 
valor cultural de coisas móveis ou imóveis, inscrevendo-as no 

respectivo Livro do Tombo, sujeitando-as a um regime especial 

que impõe limitações ao exercício de propriedade, com a 
finalidade de preservá-las. Portanto, trata-se de ato ao mesmo 

tempo declaratório, já que declara um bem de valor cultural e 

constitutivo, vez que altera o seu regime jurídico” (Legislação 

para Proteção do Patrimônio Cultural na Bahia - Guia de 
Orientação aos Municípios, 2011, p. 10). 

Essa contextualização cumpre a função de nortear o nosso objeto secundário – o 

patrimônio, compreendendo sua importância histórica para a formação de um povo. Por 

sua importância social e imponência os patrimônios podem ajudar na preservação da 

memória. 

2.2 - Intervenções Artísticas  

Justamente, pela sua imponência, alguns artistas se apropriam dos patrimônios nas 

suas pesquisas artísticas, como base para realizar suas obras de arte, por serem 

grandiosos, atrativos e simbólicos, causando maior interesse a quem observa as obras. A 

maioria das obras de arte que envolvem patrimônios arquitetônicos ou paisagísticos se 

classificam na categoria de intervenções, muitas vezes com a intenção de chamar a 

atenção do público e de criar nova forma de visão deste público em relação ao 

patrimônio. 

Christo Vladimirov Javacheff e Jeanne-Claude Marie Denat, ambos artistas 

radicados americanos, utilizam o patrimônio para realizar suas obras - patrimônios 

paisagísticos e arquitetônicos. Para a concretização das obras, usam a técnica de 
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“empacotamento”, que consiste em “embrulhar” paisagens e monumentos gigantescos. 

Eles introduzem nos ambientes materiais recicláveis, como tecidos que dão à obra um 

caráter frágil, sensual e temporário; são recriados ambientes inteiros, sejam eles urbanos 

ou rurais. Embalar um objeto significa estruturá-lo ao olho humano, focalizando a sua 

forma e ambientação. Para os artistas as obras permitem ao observador ver e perceber o 

ambiente inteiro com novos olhos e uma nova consciência. “O efeito dura mais tempo 

do que o real trabalho de arte.” (CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE, 2014). São 

sempre voltados para um público e construídos em locais de fácil acesso, para que 

possam observá-las livremente, causando certo impacto: o da lembrança da percepção 

de um lugar. O objetivo principal é fazer com que as pessoas percebam algo que não 

percebiam antes da intervenção dos artistas (CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE, 

2014). 

Em uma das suas obras mais famosas na costa do oceano pacífico sul em Little 

Bay, Sidney, na Austrália, em 1969 (Figura 08), foram utilizados um milhão de metros 

de tecidos para o empacotamento do patrimônio natural. A intervenção durou um 

período de dez semanas, todos os materiais foram removidos e reciclados e o local foi 

devolvido à sua condição original. Outro exemplo é o Reichstag
11

 embrulhado (Figura 

09 e 10). A obra foi realizada em 1995, o edifício localizado em Berlim foi totalmente 

coberto com um tecido prateado, moldado pelas cordas azuis, que criaram um fluxo 

suntuoso de dobras verticais destacando as características e proporções da estrutura 

imponente, revelando a essência do Reichstag. A intervenção permaneceu por 14 dias e 

todos os materiais foram reciclados, atraindo muitas pessoas à praça, observando as 

formas do edifício ainda mais acentuadas pelo tecido (CHRISTO AND JEANNE-

CLAUDE, 2014) 

 

 

 

                                                             
11

 Reichstag é o prédio onde funciona o parlamento federal da Alemanha (Bundestag). Localiza-se em 

Berlim no distrito de Mitte. É considerado um monumento patrimonial do Estado, pois faz parte da 

história da segunda guerra mundial e da guerra fria, sofrendo incêndio e bombardeio, porém, contou com 

diversas restaurações para sua conservação, sendo considerado um dos mais importantes pontos turísticos 

da cidade. 
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Figura 08 - Envolvido Coast, Little Bay, Sydney, Austrália, 1969. 

 
 

Fonte: CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE, 2014 

 

 

Figura 09 - Reichstag embrulhado, Berlim, 1995. 

 

   
 

Fonte: CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE, 2014 

 

 

Figura 10 - Reichstag embrulhado, Berlim, 1995. 

 

 
 

Fonte: CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE, 2014 
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No Brasil, Eduardo Srur é um artista paulista que utiliza a “cidade como 

laboratório” para pensar e executar suas obras. São intervenções urbanas realizadas em 

espaços públicos que visam chamar atenção para questões que envolvem a sociedade. 

Sua obra Sobrevivência (Figura 11), realizada em 2008, com apoio financeiro do Banco 

do Brasil, teve a proposta de dialogar com os monumentos históricos de São Paulo. 

Foram feitas intervenções em dezesseis monumentos da capital, em esculturas do século 

XX, que representam a história da nação, as quais receberam bóias e coletes salva-vidas 

com medidas proporcionais à grandiosidade dos monumentos. O objetivo da 

intervenção foi proporcionar um meio de chamar atenção, para que os cidadãos 

voltassem a olhar para a cidade e criar reflexão sobre o vínculo do cidadão e o espaço. 

Srur afirma (2008): “a ocupação do patrimônio histórico na capital paulista se integra à 

minha obra com a proposta de reativar visualmente elementos da história, da arquitetura 

e do convívio social da cidade – territórios abandonados pela imaginação urbana.” 

(EDUARDO SRUR, 2014). 

 

Figura 11 - Intervenção Sobrevivência, 2008. 

 
 

Fonte: EDUARDO SRUR, 2014 
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2.3 - Projeções Mapeadas e Patrimônio 

Os artistas usam as intervenções para atrair os olhares do público levantando 

questões de interesse geral. As projeções mapeadas também são realizadas nestes 

espaços para criar interação com as pessoas que as observam, porém, contando com o 

advento de tecnologias que proporcionam uma visibilidade ainda maior. 

 As superfícies que servem de suporte para as projeções mapeadas são 

patrimônios arquitetônicos de valor estético e histórico para a sociedade a que 

pertencem. As projeções atraem maior atenção do público pela grandiosidade do 

patrimônio, ampliando as possibilidades de interpretação das projeções, e 

consequentemente, do patrimônio. 

O artista polonês Krzysztof Wodiczko é pioneiro no uso das projeções mapeadas 

em espaços públicos e monumentos históricos como forma de manifestação artística. 

Suas obras têm a intenção da desmaterialização da arquitetura monumental, com o 

objetivo de quebrar a hierarquia imposta pela arquitetura, tentando devolver o espaço 

público aos cidadãos, ou seja, a humanização da arquitetura. Ele usa das projeções para 

retomar a memória dos monumentos, que em muitos casos são edifícios grandiosos, 

porém, esquecidos pela população. Em 1980 Wodiczko já realizava o seu primeiro 

trabalho usando o espaço urbano como veículo de artisticidade, no metrô de Toronto. 

São inúmeras as obras desse artista projetadas em monumentos importantes em diversos 

países (RIZZO, 2010). 

Wodiczko realizou projeções em Hiroshima, em 1999, no Domo da Bomba 

Atômica, às margens do Rio Motoyasu (Figura 12). O edificio é um dos monumentos 

que restaram após o bombardeio e hoje funciona como marco em memória às vítimas. 

Para realizar as projeções, o artista recolheu vídeos com depoimentos dos sobreviventes, 

que se transformaram em imagem e som para as projeções, destacando as imagens 

gestuais das mãos que foram projetadas no prédio e refletidas no rio. Sendo assim, 

através dessa intervenção com projeções, o artista levou em conta as consequências 

culturais do bombardeio à cidade de Hiroshima, usando-se da arte com efeitos visuais 

para criar mãos e vozes como meio de expressão (RIZZO, 2010, p. 31). 
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Figura 12 - Projeção no Domo da Bomba Atômica em Hiroshima, Japão, 1999. 

 

 
 

Fonte: RIZZO, 2010. 

 

Rizzo (2010) mostra, em sua dissertação, que Wodiczko também é pioneiro em 

usar as projeções mapeadas para criar interação com os espaços e as pessoas. A obra 

realizada no Centro Cultural de Tijuana (Figura 13), México, em 2001, se utiliza de 

vídeos em tempo real para gerar as imagens sobre o monumento. As projeções 

ocuparam a fachada do teatro usado como centro cultural da cidade, que representa o 

poder hierárquico da cultura local. Foram imagens de mulheres que contavam suas 

histórias pessoais, muitas envolvendo migrações e exploração de mão-de-obra, filmadas 

em tempo real e transmitidas na fachada do edificio. Várias questões envolvem essa 

obra, pois, além de ser interativa, o artista chama a atenção para um problema social, 

dando voz e rosto a essas pessoas marginalizadas socialmente e ainda cria uma 

interação entre a arte, os espaços públicos e os espectadores (RIZZO, 2010, p. 34). 
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Figura 13 - Projeções no Centro Cultural de Tijuana no México, 2001. 

 

 
 

Fonte: RIZZO, 2010. 

  

Outro exemplo de artista que utiliza muito bem os espaços públicos e a arquitetura 

para criar uma interação com o espaço e os espectadores é o brasileiro Vj Vigas, 

conhecido nacional e internacionalmente. Ele já realizou projeções por quase todo o 

Brasil, em festas e em espaços públicos, usufruindo sempre das arquiteturas 

monumentais e das histórias locais para a realização de suas obras. Em seu projeto 

Organismos Públicos, o artista utiliza prédios seculares das cidades do país como 

superfície para suas projeções, as imagens são geradas com base na história dos prédios, 

com elementos simbólicos que representam a cultura local. Belém, capital do Pará, foi 

um dos lugares em que o projeto foi realizado, durante o Festival Amazônia Mapping, na 

Igreja de Santo Alexandre, localizada no Complexo Feliz Lusitânia  (Figura 14). A igreja 

tem importante valor histórico para a cultura da cidade (G1. PARÁ, 2013).  

 

“Para essa apresentação, serão usados elementos que compõem a 

fauna e flora amazônica, somando-se a elementos históricos da 

fundação da cidade, os povos que ali viveram, seus colonizadores. O 

projeto pretende revisitar a história secular da cidade a partir da 
tecnologia, e o despertar do espectador, que verá os prédios históricos 

de uma forma completamente inovadora”, diz o artista (G1. PARÁ, 

2013). 
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Figura 14 - Projeções na Igreja de Santo Alexandre em Belém, Amazônia, 2013. 

 
 

Fonte: G1. PARÁ, 2013 

 

Os artistas acima usam o patrimônio e o espaço urbano como meio de 

manifestação artística e, com as projeções mapeadas, ganham maiores possibilidades de 

atração do público. A população sente-se parte integrante, tantos das obras de arte 

quando dos espaços urbanos que a pertencem, levantando temáticas de interesses sociais 

e culturais. 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDOS DE CASOS 

 

3.1 - Os Eventos Artísticos 

Neste capítulo foram desenvolvidos os estudos de caso que tiveram como objeto 

as projeções realizadas em dois eventos ocorridos nas cidades de Cachoeira e São Félix 

na região do Recôncavo da Bahia: o Networked Hack Lab Bahia e o Festival 

Reconvexo. Também estão explicitados os critérios de avaliação e apresentadas as 

análises das projeções realizadas sobre edifícios ou monumentos do patrimônio 

histórico apresentadas nestes festivais. 

O evento Networked Hack Lab ocorreu nas cidades de Salvador, Cachoeira e São 

Félix entre os meses de agosto e dezembro de 2011, desenvolveu desde exposições 

experimentais a oficinas estruturadas em quatro laboratórios com técnicas diferenciadas. 

A oficina que integrou o primeiro laboratório do Networked Hack Lab, Projeções 

Externas Interativas, foi ministrada pelo Professor do Curso de Artes Visuais da UFRB 

e artista visual Fernando Rabelo, desenvolvida em Cachoeira entre 23 de agosto e 2 de 

setembro de 2011. O objetivo da oficina foi discutir sobre projeção, interatividade e 

imagens mapeadas. 

A interatividade consiste em captar a presença do público para acionar 
diferentes conteúdos dos vídeos projetados em espaços arquitetônicos. 

As projeções foram realizadas em tempo real nas ruas de Cachoeira e 

São Félix com a intenção de valorizar os espaços segundo sua história, 
cultura, valor patrimonial, imaterial, etc. (NETWORKED HACK 

LAB, 2011) 

O Reconvexo – I Festival Nacional de Vídeo Projeções Mapeadas e Interativas, 

realizado nos dias 11 e 18 de abril de 2013, nas cidades de Cachoeira e São Félix, 

Recôncavo Baiano, desenvolveu atividades como oficinas, palestras, vídeo projeções 

em ambientes externos e instalações em galeria com visitas guiadas e monitoria 

disponível para atender à comunidade. O Reconvexo foi um evento nacional com 

artistas convidados e projetos selecionados, teve como foco as vídeo projeções digitais 

interativas e suas aplicações, contribuindo para o desenvolvimento do estudo e prática 

desse meio artístico no país e para ressignificar espaços arquitetônicos nessas cidades 

consideradas polos culturais do Estado da Bahia (RECONVEXO, 2014). No livreto de 

apresentação do Festival Reconvexo, define-se projeções mapeadas interativas: 
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A técnica de Mapping se aplica através de vídeo-projeções 

configuradas conforme as características de cada uma das superficies 

onde será exibida, trazendo outro significado, textura e imagens ao 
espaço físico escolhido. Pode ser realizada em ambientes urbanos, 

objetos, fachadas arquitetônicas, esculturas, entre outras inúmeras 

possibilidades, estabelecendo relação direta com a geometria da 
superfície na qual está sendo projetada. É uma técnica que surgiu em 

contraponto ao formato da tradicional tela de projeção, uma 

experiência de cinema expandido, de grande potencial artístico e 

comercial, e um amplo campo de pesquisa e criação. (RECONVEXO, 
2014). 

 

3.2 - Critérios de Avaliação 

Os critérios usados para desenvolver a avaliação procedem sobre os princípios de 

produção e criação das imagens, seu processo de elaboração e a relação entre as 

imagens e o monumento sobre o qual foram projetadas. Assim a avaliação se divide em 

três etapas: 

1. O conteúdo projetado, as imagens, cores, figuras, textos, fotografias, que podem 

ou não dialogar diretamente com o monumento suporte da projeção e seus 

significados; 

2. O grau de interatividade, analisando-se como as projeções criam interatividade 

com o espaço, o tempo e as pessoas presentes, através de interação física ou 

sensorial, com uso de aparatos tecnológicos ou não; 

3. A relação da imagem com o suporte, em que serão observadas as dimensões da 

imagem, bidimensionalidade ou tridimensionalidade, as relações sintáticas que a 

imagem produz com relação ao suporte, modificação da forma/geometria, as cores, 

etc. 

 

3.3 - Análise e Interpretação 

Projeções na Cruz, São Felix (2011) 

Como resultado da oficina ocorrida no primeiro laboratório do Networked Hack 

Lab - “Projeções Externas Interativas”, foram realizadas as projeções na escultura da 

Cruz, localizada no Alto da Cruz em São Félix. Para as projeções na Cruz, foi montada 
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uma estrutura para o computador e o projetor. Elas ocorreram em duas partes, 

primeiramente com imagens religiosas e coloridas que remetem ao significado da cruz 

e, posteriormente, com vídeos filmados em tempo real de crianças e moradores da 

região projetando seus rostos na cruz.  

O grupo tinha a intenção de usar o monumento para atrair a população e tornar as 

projeções interativas, onde os próprios moradores poderiam interagir com o monumento 

de forma diferente. 

Aplicando os critérios de avaliação nessa projeção temos: 

1. Contéudo Projetado: os elementos visuais das projeções dialogam com o 

suporte, pois as imagens remetem diretamente ao que é o próprio suporte, com o uso de 

imagens religiosas do Cristo crucificado na cruz. Também foram projetadas imagens de 

crianças, adolescentes e jovens, produzidas em tempo real. 

2. Grau de Interatividade: a projeção é interativa por se valer de aparatos 

tecnológicos, como a utilização de uma câmera filmadora gerando imagens em tempo 

real dos rostos dos moradores do local para se enquadrar no suporte. Foi uma interação 

no nível homem-máquina e espaço (Figura 15). Este espaço que antes poderia ser inerte 

para a população e após a projeção interativa criou-se um novo sentido, pois no 

monumento as pessoas podiam ver seus rostos projetados. As imagens foram 

produzidas pela interação das pessoas que habitam a localidade, entre elas adultos e 

crianças, que foram surpreendidas com a intervenção artística, colaborando para a sua 

realização de modo interessado, muitos ajudando na montagem dos equipamentos.   

Figura 15 - Projeções no Alto da Cruz, em São Feliz, Networked Hack Lab Bahia. 

  
 

          Fonte: FOLHA.UOL, 2013 



36 
 

 

3. Relação da Imagem com o Suporte: os elementos visuais das projeções 

dialogaram com o suporte, pois os conteúdos foram imagens que remeteram ao que é o 

próprio suporte, como o uso de imagens religiosas do Cristo crucificado na cruz. Do 

ponto de vista da sintaxe visual, houve uma sensação de tridimensionalidade, em 

virtude da máscara em 3D para a aplicação das imagens, enquadrando-se na escultura e 

fazendo total referência ao suporte, utilizando-se de sua geometria. A projeção 

estruturou-se no equilíbrio simétrico entre dois pesos usando o centro da cruz como 

meio de sustentação, observado no momento em que as projeções do rosto são 

focalizadas no centro da cruz. A simetria configurou-se no momento em que cada lado 

da cruz recebeu a imagem, que foi rigorosamente repetida do outro lado, um lado 

complementando o outro. 

Projeções na Casa de Câmara e Cadeia, Cachoeira (2011) 

A projeção realizada na fachada da Casa de Câmara e Cadeia de Cachoeira 

também foi resultado da oficina desenvolvida pelo primeiro laboratório do Networked 

Hack Lab - Projeções Externas Interativas. O monumento foi selecionado por ter valor 

histórico e cultural reconhecido pelo IPHAN, tombado em 1939 (IPAC, 2013). No 

passado, funcionou como cadeia na parte térrea, localizada na praça mais importante da 

cidade, a Praça da Aclamação, que foi cenário para o início das lutas pela independência 

da Bahia.  Sua construção é datada entre 1698 e 1712, sobre um terraplano para evitar 

alagamentos em épocas de cheias do rio Paraguaçu, com uma escadaria de pedras 

possibilitando sua articulação com a praça. Atualmente o prédio funciona como Câmara 

Municipal do Poder Legislativo de Cachoeira e no andar térreo funciona a Galeria e o 

Museu da Câmara Municipal, com obras de ceramistas de Cachoeira. 

As projeções se constituíram de imagens, cores e mixagem de áudio transferidas 

pelo Izadora, programa usado para realização de projeções mapeadas, com o objetivo de 

potencializar novas interações do monumento com o espaço. (NETWORKED HACK 

LAB BAHIA, 2013). 

Aplicando os critérios de avaliação nessa projeção temos: 
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1. Conteúdo Projetado: os elementos projetados variam de imagens mixadas 

entre si, carregadas de simbolismos como imagens de fogo, fumaça, flores coloridas, 

sem nenhum conteúdo informativo que remetesse ao significado do suporte (Figura 16). 

Figura 16 - Projeções no monumento Casa de Câmara e Cadeia de Cachoeira. 

 
 

Fonte: FLICKR – HACKLABBAHIA, 2011 
 

2. Grau de Interatividade: o grau interatividade nestas projeções foi baixo, pois, 

não possibilitou uma interatividade fisica com o fruidor, porém, propiciou uma suave 

interação de espaço e tempo, proporcionando a visualização do monumento de forma 

diferenciada, gerando a sensação de desligamento de um tempo relacionado às 

atividades cotidianas, assim como ao espaço ou mesmo o tempo cronológico. 

3. Relação da Imagem com o Suporte: a relação se estabeleceu pela projeção 

realizada sobre o monumento e produzida pela estrutura do edifício, como as formas de 

seus arcos imperiais no qual as imagens se encaixam perfeitamente tridimensionais 

(Figura 17). Possuiu uma regularidade de elementos visuais pelo aproveitamento 

uniforme dos arcos e janelas, que se apresentaram de forma invariavél, seguindo o 

mesmo tamanho e distância umas das outras. As imagens estabeleceram uma relação 

com estes elementos da fachada, usando-os para criar ilusões óticas, como a sensação 

que as janelas abrem e fecham e de que alguns elementos saem destas janelas. 

Figura 17 - Ilustrações 3D da fachada para criar um jogo de luzes e sombras. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 
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A Fachada Indiscreta, Nacho Durán, Cachoeira (2013) 

A projeção do artista espanhol Nacho Durán foi realizada durante o Festival 

Reconvexo, com uma exibição externa na cidade de Cachoeira e utilizou como suporte 

um edifício localizado na Rua 25 de Junho, na Praça Teixeira de Freitas. O edifício 

pertenceu à nobreza no início da construção da cidade, permanecendo em conservação 

com suas características originas e encontra-se dentro da poligonal do sítio arquitetônico 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (IPHAN). 

Atualmente o térreo do edifício funciona como um bar. 

Segundo o artista as projeções tinham a intenção de criticar a exposição das 

pessoas na mídia e para isso uso de imagens que mostravam essa temática.  

As projeções foram idealizadas para que funcionassem como um game-cinema, 

onde a fachada do edifício se transformaria em jogo da memória, usando as janelas e 

portas laterais para projetar as imagens (Figura 18). 

Durán afirma que a obra é inspirada no voyeurismo do filme Janelas 

Indiscretas de Hitchcock, ao levar o espectador a descobrir os 
mistérios ocultos atrás das janelas, portas e paredes, onde serão 

projetados vídeos com cenas íntimas e privadas. Essa situação remete 

ao aumento da exposição das pessoas nas mídias sociais e à discussão 
entre o privado e publico (RECONVEXO, 2013). 

Aplicando os critérios de avaliação nessa projeção temos: 

1. Contéudo Projetado: como o objetivo da projeção foi criticar a exposição das 

pessoas na mídia, as imagens continham vídeos de pessoas em suas vivências cotidianas 

e íntimas, vestindo-se, dançando, tomando banho, entre outras atividades. Portanto são 

imagens que não fazem referência direta ao contexto histórico do edifício, mas 

dialogam com as atividades desenvolvidas pelos moradores atuais do edifício, que 

habitam o pavimento superior. 

Figura 18 - A Fachada Indiscreta 

 

 

 

 
Fonte: Acervo Reconvexo 
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2. Grau de Interatividade: a interação acontece nesta projeção pela relação fisica 

do fruidor com a máquina do artista, no caso específico, um tablet. Através de uma 

programação feita em html5, o artista produziu uma interface que reproduzia a imagem 

real do edifício ilustrada na tela do tablet. O fruidor, ao tocar as janelas ou as portas 

desta ilustração, relacionadas à projeção no edifício, ativava o vídeo do elemento 

correspodente no edifício (Figura 19). Assim o fruidor brincava com o jogo da memória 

até formar os pares certos dos vídeos. 

Figura 19 - A Fachada Indiscreta 

 
 

Fonte: Acervo Reconvexo 

Pessoas intergindo com a projeção interativa. 
 

3. Relação da Imagem com o Suporte: as imagens se apresentam visualmente 

equilibradas, pois são destribuídas, sempre, nas janelas e portas do edifício, que se 

constituem em forma contínua e simétrica, ou seja, a configuração geométrica do 

suporte determina a distribuição das imagens. Outra característica é a complexidade 

visual, adquirida pelo uso de várias unidades e forças elementares, pois, ao mesmo 

tempo em que as imagens são projetadas nas janelas, também são projetadas nas portas 

e nas paredes. É dada ênfase específica na composição das imagens, concentradas na 

temática sobre as ações íntimas do cotidiano das pessoas. 

Organismos Públicos, Vj Vigas, São Félix (2013) 

A projeção Organismos Públicos foi realizada também durante o Festival 

Reconvexo na Estação Ferroviária de São Felix. Ele trouxe para o festival o projeto de 

mesmo nome que já foi realizado em diversas cidades do país usando como suporte 

prédios seculares, abordando sempre a história de cada prédio representada através de 

grafismos. O monumento selecionado pelo artista para realizar seu projeto foi a Estação 
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Ferroviária de São Felix. Inaugurada em 1881, a Ferrovia é considerada um monumento 

que simboliza a expansão econômica da Região do Recôncavo da Bahia, por ser um 

ponto importante de escoamento de mercadorias, levando-as a estados como Minas 

Gerais e Piauí. O monumento apesar de ser tombado pelo IPHAN, encontra-se em 

conservação precária (CIBERCIDADE, 2014). 

São imagens simbólicas que se revelam, através do uso dos elementos 

geométricos do monumento, buscando valorizar a riqueza arquitetônica, tornando 

visíveis os detalhes da fachada. As imagens projetadas remeteram à historicidade do 

edifício e à cultura local. 

Aplicando os critérios de avaliação nessa projeção temos: 

1. Contéudo Projetado: como o projeto visa usar monumentos históricos para 

referir-se à cultura e à história do local, através da arquitetura, as imagens projetadas 

variam de elementos abstratos, com formas geométricas, utilizando-se dos arcos e 

frontões da fachada a imagens simbólicas com a representação de um trem, fazendo 

referência à função do edifício (Figura 20).  

Figura 20 - Organismos Públicos 

 
 

Fonte: Acervo Reconvexo 

Projeções na Estação Ferroviária de São Félix, referência simbólica de trem. 
 
 

2. Grau de Interatividade: não há interação física de homem-máquina nesta 

projeção, pois, não é utilizado qualquer aparato tecnológico para criar interação direta 

do observador. A interação acontece apenas pela apropriação do monumento, criando 

maior destaque no espaço em que está localizado e produzindo ilusões tridimensionais 

com as imagens, como a sensação de espacialização interior do monumento, ou seja, o 
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artista cria a impressão de estarmos vendo o interior do monumento através de suas 

paredes ou pela sensação de desmaterialização (Figura 21). 

Figura 21 - Organismos Públicos 

 
 

Fonte: Acervo Reconvexo 
Projeções na Estação Ferroviária de São Félix, demonstração de espacialização interna e 

desmaterialização do monumento. 

 
 

4. Relação da Imagem com o Suporte: as imagens se vinculam às caracteristicas 

formais e arquitetônicas do monumento, enquadrando-se em cada arco e janela de 

forma tridimensional. A sintaxe visual das imagens se dá através de uma 

instabilidade assimétrica, inquieta e provocadora produzida a partir de figuras 

geométricas que resultam numa profusão de elementos mesclados, mas também em 

fragmentação visual, em que os elementos da fachadas são dispersos em diversas 

partes para, em seguida, unem-se novamente em um só unidade (Figura 22). Outra 

caractéristica visual dessa projeção é a profundidade, causada pela presença da 

perspectiva da imagem que configura a sensação de espacialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Figura 22 - Organismos Públicos 

 

Fonte: Acervo Reconvexo 
Projeções na Estação Ferroviária de São Félix, demonstração de fragmentação e profusão 

de elementos visuais. 

 

Paixão, Vinícius Luz, São Félix (2013) 

A projeção titulada Paixão, realizada por Vinícius Luz, no Festival Reconvexo na 

Igreja de Deus Menino em São Félix, mescla a técnica de videografismo às técnicas de 

Vj, para o desenvolvimento de imagens abstratas e geométricas que usam elementos da 

fachada para sua composição. 

Nessa projeção o artista tinha a intenção de chamar a atenção do público com o 

uso dos grafismos e também de mostra através de imagens a questão da exploração 

escrava na construção da igreja.  

A Igreja Deus Menino é um monumento tombado pelo IPHAN em 2006, sua 

construção é datada no final do século XIX, suas características arquitetônicas revelam 

elementos do estilo rococó. O monumento está em estado de boa conservação e nela são 

realizados até os dias atuais festejos religiosos, missas e celebrações abertas ao público 

(PORTAL A PONTE, 2014). 

Aplicando os critérios de avaliação nessa projeção temos: 

1. Contéudo Projetado: a maioria das imagens projetadas são abstratas e não 

dialogam diretamente com a função do monumento. Há, entretanto, uma breve 

representação de uma cruz na fachada (Figura 23), que faz referência simbólica à igreja. 

 



43 
 

Existe também um momento que ele faz referência a exploração dos escravos na 

construção da igreja, usando de imagens simbolicas que representam os escravos. 

Figura 23 - Paixão 

 

Fonte: Acervo Reconvexo 
Projeção na Igreja Deus Menino em São Felix, representação simbólica de cruz. 

 

2. Grau de Interatividade: a interação dessa projeção se dá através da relação 

espaço e tempo, criando um novo sentido de espaço inserido no tempo não cronológico, 

que possibilita uma nova forma de olhar para o monumento, desenvolvendo uma 

relação indireta com o espaço ao seu redor. 

3. Relação da Imagem com o Suporte: as imagens criaram uma relação com o 

suporte por se enquadrarem na fachada com modelagem tridimensional (Figura 25) e 

também por utilizarem cores próximas das cores reais da igreja como amarelo e azul, 

tornando-as mais saturadas. Suas caractéristicas visuais remetem à instabilidade 

assimétrica, pois os gráficos criaram imagens geométricas, de forma a não seguir a 

estrutura geométrica da própria fachada, mas sim criando outra estrutura visual (Figura 

24). Esta ação desencadeou a espontaneidade dos elementos visuais, estruturados de 

modo inesperado e livre ou o acaso com uma desorganização intencional. Recaiu-se 

consequentemente na profusão de imagens, carregadas de elementos geométricos.  
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Figura 24 - Paixão 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Acervo Reconvexo 

Projeções na Igreja Deus Menino em São Félix, demonstração de profusão e espontaneidade 

visual. 
 

Figura 25 - Paixão 

 

Fonte: Acervo Reconvexo. 
Ilustração 3D, feito para a realização da projeção Paixão, na Igreja Deus Menino em São Felix. 

 

Observando as projeções acima relacionadas com os critérios, podemos notar de 

forma geral, que cada critério depende da intenção das projeções, principalmente o 

primeiro critério, pois, o conteúdo depende das intenções do artista em passar um 

conteúdo informativo ou não, relacionado com o suporte de forma direta, indireta ou 

simbólica. O grau de interatividade pode variar de acordo o uso de aparatos 

tecnológicos, que possibilitam a interação homem-máquina dos fruidores com as 
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projeções, mas a falta desses meios tecnológicos não anulam a presença da 

interatividade, porém, em menores graus sensoriais, possibilitando ao fruidor sensações 

de espacialidade e tempo não cronológico. A relação da imagem com o suporte está 

vinculada ao uso dos elementos visuais da fachada, articulados com a imagem projetada 

desenvolvida, através de técnicas visuais que formam a sintaxe da composição. Estas 

relações variam da intencionalidade declarada do artista a efeitos mais espontâneos 

criados no momento da projeção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos propostos para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados, 

demonstrando as possíveis relações criadas entre as projeções mapeadas e o patrimônio 

histórico. Seguiu-se a metodologia sugerida através de busca de referências 

bibliográficas e estudos de casos de projeções mapeadas que mostram como essas 

relações são estabelecidas. 

Não há como negar que as projeções mapeadas em espaços urbanos são um tipo 

de manifestação artística, que quando estão em composição com monumentos 

patrimoniais criam novas reconfigurações para os próprios monumentos e os espaços 

em que estão inseridos. Essas projeções realizadas em monumentos podem gerar uma 

nova identidade visual para os espaços urbanos, colaborando para a democratização 

social destes espaços, abrindo caminhos para entrelaçar os diálogos em entre os artistas, 

a cidade e a população e propiciando a reapropriação da população aos seus 

monumentos históricos. Os artistas aqui citados utilizam o patrimônio como meio para 

suas manifestações artísticas com o propósito de criar um novo olhar para o 

monumento, usando a “cidade como laboratório” para pensar e executar suas obras, 

assim, servindo como instrumento de disseminação de ideias sociais que propicia voz 

aos cidadãos. 

Ainda levando em consideração a questão da interatividade gerada por essas 

projeções mapeadas, que quando não são de cunho físico, interação homem-máquina, 

onde o público torna-se parte construtora da obra e expressa-se através dos 

monumentos, são sensoriais, possibilitando um impacto na lembrança da percepção de 

um lugar. Em todos os casos, a interação se dá através da arquitetura monumental dos 

patrimônios e o cenário que os cerca. 

Apesar de algumas projeções não fazerem referências diretas do contexto com o 

suporte, ou seja, usar das imagens projetadas para passar informações sobre as origens 

do monumento, elas podem fazer referências simbólicas que remetem a elementos sobre 

o significado do suporte, como em uma das projeções na Igreja Deus Menino, em que é 

utilizada uma cruz como elemento simbólico, referência direta à igreja. Até mesmo 

quando estes elementos mais figurativos estão ausentes e são usados apenas elementos 

abstratos, o monumento já ganha uma ressignificação por propiciar uma nova forma de 

observá-lo. O que realça a hipótese de que o simples fato das projeções serem realizadas 
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em patrimônios já atribuiria novos sentidos às superfícies. Sendo assim, em certos 

casos, para a realização de algumas projeções sobre os patrimônios, são estudadas a 

origem e a arquitetura do monumento e até mesmo questões de interesse social para a 

população o que pertencem, e em outros casos, essas imagens são produzidas sem uma 

intenção prévia de vinculação do seu conteúdo com o suporte, o que não lhes retira 

necessariamente o caráter artístico e a ressignificação do lugar. 
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