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RESUMO 

 

O projeto apresentado neste memorial é uma instalação interativa, que prima pela 
participação do público, e o convida a passear pelas suas memorias infantis, e 
penetrar, ou rememorar seus sonhos de quando criança, o cheiro da infância, ao 
entrar no quarto e deitar-se na cama para sonhar ao lado de uma boneca de pano. A 
instalação consiste em uma sala escura, contendo uma cama e uma boneca, com 
sensores que permitem uma interação simples com o fruidor. Este trabalho intitulado 
Luísa e a Lua, propõe uma reflexão sobre as relações entre as tecnologias e as 
pessoas, fazendo um paralelo entre o real e o virtual. Tem fundamentação 
principalmente nos preceitos de Lucia Santaella e Diana Domingues, propondo uma 
relação simbiótica entre os sistemas: artificial e biológico, a partir de uma obra-
dispositivo. 

 

Palavras – chave: Interatividade, instalação Interativa, arte-computação, 

Processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The project presented here is an interactive installation which focus on public 
participation as an invitation to walk through childhood memories, dreams, smells, by 
entering in a room and lying on a bed to dream together with a rag doll. The 
installation consists of a dark room containing a bed and a doll, with sensors that 
make it possible a simple system interaction. This work named “Luísa e a Lua” 
propose reflection on the relations between technologies and people, the real and the 
virtual. It is based on concepts of Lucia Santaella and Diana Domingues, proposing a 
simbiotic relation between the systems: biological and artificial, from a“device-
artwork”. 
 
Keywords: interactivity, interactive instalation, computer-art, Processing 
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1 Introdução  

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como proposta a discussão sobre 

arte interativa na contemporaneidade, sendo apresentado aqui através das 

instalações interativas que fiz ao longo do curso de Artes Visuais na UFRB. 

Discutiremos também as influências tanto de professores, quanto de artistas que me 

conduziram a trilhar este caminho de investigações. Estas investigações tiveram 

como desfecho a produção de um objeto artístico, a instalação interativa Luísa e a 

Lua, que conta a história dos sonhos das crianças de Cachoeira através de uma 

boneca de pano, que convida o participante a sonhar junto, e penetrar neste mundo 

que mistura a realidade e o virtual. 

O final século do século XX e início do século XXI trouxeram inúmeras 

novidades que revolucionaram o cotidiano das pessoas, tendo como carro chefe as 

novas tecnologias, que trazem consigo a revolução digital, considerada por muitos 

um salto antropológico comparável ao da revolução neolítica. É defendido como o 

terceiro ciclo evolutivo dos sapiens sapiens, provocando a explosão das tecnologias 

sensórios-cognitivas, biotecnologia, teleinformática, e a cibernética. Como diz 

Couchot (2003) abre-se a era do numérico ocasionando reviravolta no campo das 

comunicações, que passam a ser mediadas pelas tecnologias do cálculo automático.  

Neste contexto a arte ganha destaque surgindo as diversas denominações 

como: ciber-arte, tecnoarte, arte eletrônica, arte informática, arte numérica, arte de 

novas mídias, e com ela vem também a discussão sobre o papel do artista e a 

estética da arte. Como defendido por Walter Benjamin a arte antes tinha uma 

“áurea”, uma unicidade, que é perdida com o advento da reprodutibilidade técnica, 

provocando uma alteração na função desempenhada pela obra de arte no contexto 

geral da sociedade.  

É principalmente através das influências de Marcel Duchamp por volta de 

1910, quando traz para arte Moderna conceitos como ressignificação, deslocamento, 

coparticipação, que começamos a perceber as mudanças que as novas tecnologias 

ocasionam na vida das pessoas, permitindo uma nova compreensão do sentido da 

arte. 
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Fonte: t.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp (2014). 

 

“A fonte” foi uma das obras de maior destaque da época, evocando o valor da 

produção em série, em contraposição ao fazer manual do artista, instaurando o 

conceito de ready-made, onde desloca-se o valor da obra para o campo das ideias e 

interpretação, ou seja, a obra como conceito.   

A partir daí também se questiona o papel do observador, na obra, buscando-

se uma maior participação deste. Podemos citar os movimentos: minimalismo, grupo 

fluxus, arte cinética e as instalações como propulsores desta quebra do ato 

puramente contemplativo do público, instaurando uma política de atuação mais 

efetiva, que induz o uso dos diversos sentidos, para além do olhar. 

 Dentro deste contexto temos nomes como Carl André, Ligia Clark com a obra 

Bichos(1960), Parangolés(1964) com Hélio Oiticica, Yoko Ono com Cut Piece 

(1964). A arte passa a ser entendida como um processo que se faz através da 

interação do público, sendo única para cada um, pois envolve os sentidos, e 

apreensões individuais.  

Assim a arte atual ganha status atrelada a ciência, e a tecnologia propondo 

uma aproximação entre as pessoas e as máquinas como afirma Couchot: 

 

 

Figura 1- “A fonte”. Marcel Ducham 
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No decorrer da segunda metade do século XX, o leque de referências a 
ciência se alarga ainda mais. O campo tradicionalmente consagrado à 
matemática e a óptica aumenta e se renova. A arte geométrica, os 
minimalistas, entre outros, mas não somente, recorrem aos processos 
seriais e combinatórios a op art, os cinéticos, as leis da óptica. (COUCHOT, 
2003 apud ARANTES,2005, p. 42) 

 

 Diante destas influências e de tantas outras construí ao longo dos quatro 

anos de graduação elementos para propor a obra interativa Luísa e a Lua, que prima 

pela participação do público, para que de fato a obra aconteça. Com esta obra, 

trabalho também elementos da arte digital, e metareciclagem1 e aguçando os 

diversos sentidos do interator. 

 

2 Percurso Acadêmico  

 

A minha caminhada no mundo das TICs começa, pelo desejo de unir 

educação e tecnologias, pois enquanto pedagoga, acredito ser o casamento perfeito, 

não tendo como dissociar ambas as vertentes. Enquanto metodologia pedagógica 

queria ver a tecnologias embrincada na educação, alicerçando o conhecimento, mas 

sempre presenciei no meu ambiente de trabalho, a escola, uma prática muito 

distante disso, a educação sem muitos estímulos, presa às velhas tradições teóricas 

e enfadonhas. Resolvi portanto angariar mais conhecimentos no campo das 

tecnologias, para tentar melhorar esta realidade. Fiz o curso técnico do IFBA em (TI) 

Técnico de Informática, que me deu um embasamento importante na área, aprendi 

como os computadores são programados, como se comunicam, cada parte que os 

compõem, e o que os fazem tão necessários às nossas vidas. Mas faltava algo, 

queria ver esta relação na vida das pessoas, e não apenas uma tecnologia estática. 

 

 

 

                                                           

1
A Metareciclagem é o meio mais seguro e consciente de reciclar o lixo eletrônico, consiste na 

desconstrução do lixo tecnológico para a reconstrução da tecnologia. 
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 Penso uma tecnologia que se relacione diretamente com vida, e as pessoas 

sintam que são peças chave nesta relação. E foi através do curso da UFRB, nas 

disciplinas de plástica sonora, jogos e Arte e Mídia I, II, e II que tive as primeiras 

experiências, e comecei a colocar em prática sonhos antigos, de ver coisas 

inanimadas ganharem vida “real”.  

 

2.1 Principais Obras feitas durante a graduação   

Obra: “Ser Criança” 

A minha primeira experiência foi com a obra “Ser Criança”. Esta obra, 

nasceu da minha prática enquanto professora, com alunos de 4 e 6 anos da 

educação infantil.  A ideia de fazer a tecnologia mais atrativa, e também fazer um 

objeto tecnológico sem muitos gastos, me fez pensar em criar esta intervenção 

artística que traz a leveza de ser criança com o sorriso quase sempre estampado. O 

conceito desta proposta está pautado no questionamento do consumismo, e compra 

de brinquedos caros de última geração, primando pela prática de montagem dos 

nossos próprios brinquedos, partindo de materiais baratos, e reutilizáveis, sem 

deixar de lado o fascínio das novas tecnologias. Outro ponto de grande relevância 

da obra é trabalhar a sensibilidade e felicidade que há no mundo infantil. O trabalho 

trata da representação de uma criança através de um boneco feito com papelão, 

este boneco dá risadas quando os participantes seguram as canetas que estão em 

suas mãos. Estas risadas foram previamente gravadas com os educandos e 

projetadas neste boneco. O público é peça principal nesta instalação porque, só 

através do contato deste com o objeto é que faz ecoar o som, das risadas.   

Esta instalação funciona através de um circuito com a difusão da saída de 

áudio em duas extremidades, positivo e negativo, plugadas ao computador. A ideia 

surgiu durante a componente Plástica Sonora do curso de Artes Visuais.  

Quando o interator toca as extremidades do boneco seu corpo serve como 

transmissor de corrente elétrica, produzindo o som preestabelecido pelo 

computador. O som fica executando em loop até que a corrente se feche (homem-

máquina) e reproduz o áudio em maior amplitude. 
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Os materiais utilizados para esta instalação têm foco na reciclagem e 

diminuição dos dejetos jogados ao solo. A exemplo do papelão que é um material 

muito facilmente encontrado, e descartado na mesma proporção. Além dele, usa-se 

fios, plug P2, computador, áudio, papel alumínio. 

Esta instalação foi apresentada na Cidade do Saber, jornada pedagógica dos 

professores de Camaçari, evento que reuniu cerca de 1200 profissionais da 

educação de diversas áreas, e crianças das escolas municipais, além de 

palestrantes e representantes comercias de editoras. Tendo reportagem difundida 

na página virtual do site da prefeitura Municipal de Camaçari. Também foi 

apresentado no teatro Dona Canô em Santo Amaro, festejando o 13º aniversário 

deste espaço, na Escola Estadual Polivalente em Santo Amaro, e no 

lançamento do livro da escritora santo-amarense Maria Luísa Gomes. 

Quanto a participação do público, as pessoas ficaram surpresas em ver que a 

ação delas poderia realizar tal feito. A princípio muitos professores ficaram 

acanhados em participar da interação, eu fui solicitando a participação e explicando 

como funcionava, e elas ficavam encantadas, e convidavam outras para interagir. O 

mais interessante foi a participação das crianças, que entenderam a proposta e 

passaram a explicar a instalação. Crianças com necessidades especiais ( APAE) 

também interagiram com a obra, e se divertiram. 

 

 

Fonte: Regiane Coelho 
Cidade do Saber, Camaçari- Ba 2013 

 

Figura2 - Instalação Interativa “Ser Criança”. 
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Fonte: Regiane Coelho- Teatro Dona Canô,  
Santo Amaro- Ba (2014). 

 

Fonte: Regiane Coelho- Teatro Alberto Martins, 
Camaçari- Ba (2014). 

 

Figura 3- Instalação Interativa “Ser Criança”. 

 

Figura 4- Instalação Interativa “Ser Criança”. 
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Obra: “Criança e a Capoeira” 

 

 Essa é uma adaptação da obra Ser Criança, que foi pensada para 

representar o povo negro através de uma das suas culturas de raízes: a capoeira, 

esta que é símbolo de luta e resistência negra aqui no Brasil.   

 A obra foi apresentada na praça de Cachoeira evento da quarta dos 

tambores, com captação de áudio feita na rua, com duas crianças da escola Zumbi, 

que cantaram uma música de capoeira que conheciam de suas vivências, e 

celebração de suas origens, onde relataram fatos sobre as suas heranças africanas, 

e contos de suas avós. 

A participação do público foi interessante porque queriam ver como 

funcionava a interação, o que ele falava, o que tinham que fazer para a ação 

acontecer. O mais interessante é ver a integração do grupo, ver as pessoas em uma 

corrente de união em prol de um fato, e como sempre é louvável a participação das 

crianças que se envolvem e se identificam com a obra.  Esta obra nos remete aos 

preceitos de Lucia Santaella (2003) quando aborda a mudança na forma como o 

homem interage com este novo mundo, e deste novo ser híbrido que começa a 

enxergar no mundo novas formas possíveis de interação, porque após esta relação 

homem-máquina nenhum dos dois serão os mesmos, pois tanto a tecnologia se 

humaniza quanto o homem se distância daquele ser somente humano. 
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Fonte: Regiane Coelho. Quarta dos Tambores, Cachoeira- Ba (2014). 

 

 

Obra: O Fuleco 

 

Esta obra também é um desdobramento da primeira: Ser Criança. Ela foi 

elaborada como uma das ações do projeto sobre a Copa aqui no Brasil, para isso 

foram desenvolvidos vários estudos acerca do tema, e por fim construímos o Fuleco 

que fala o nome dos 23 jogadores da seleção brasileira de futebol. Foi explicado 

todo o processo pros discentes, e proposto uma construção em conjunto. A obra 

ficou exposta na Feira de culminância dos projetos da escola Afonso Temporal, 

contando com a participação de pais, alunos e toda comunidade escolar. Vídeo está 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ye5Ia6nOQbM. Acesso em: 

12/11/2014. 

 

 

 

Figuras 5- Instalação Interativa “Criança e a capoeira”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye5Ia6nOQbM
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Figura 6 - Instalação Interativa “O Fuleco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regiane Coelho. Salvador, Ba (2014). 

 

Figura 8,9 e 10: Obra -O Fuleco-Escola Afonso 
Temporal- Salvador, Ba 2014 
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Obra: Tablado Interativo 

 

Esta obra também traz um conceito de metareciclagem muito evidente, 

porque usa elementos tecnológicos e não tecnológicos que seriam descartados pelo 

homem na natureza. Recobrando o fato de que o Brasil está em primeiro lugar no 

ranque dos países em desenvolvimento que mais produz lixo tecnológico. 

 A ideia foi construir um tablado que ao ser pisado exibe imagens aleatórias, 

programadas utilizando o software Processing. Assim o interator sempre terá a 

possibilidade de ver uma nova imagem. O tablado é acionado ao ser pisado em 

determinados locais, apontado com marcas de pés, e exibe no telão imagens 

diferentes todas as vezes que é acionado, ele está atrelado a uma placa de teclado 

de computador reutilizado. 

Foram utilizados para a confecção papelão, latinhas de refrigerante, fios 

cabinho, teclado reutilizado, solda, computador, e o software livre Processing. 

 Esta obra já foi exposta em três lugares. Na secretaria de Educação 

Tecnologia e Inovação no Município de Camaçari, no evento Recital de poesias na 

galeria UEFS Santo Amaro e na Quarta dos Tambores momento Resistec em 

Cachoeira. 

A reação do público foi bem positiva, no início um pouco tímidos para 

participarem, mais em seguida, desfrutaram de todas as possibilidades do objeto, 

pisando e vendo o que aparecia, pisando mais rápido, e com os dois pés ao mesmo 

tempo. Como sempre vale destacar a participação das crianças que se entregam 

com mais facilidade a estas invenções, sem medos de errar, e aproveitaram ao 

máximo este momento. 
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Fonte:  Regiane Coelho 

Recital de Poesias, Santo Amaro- Ba 2013 

 

Obra: Espirometria 

 

Esta obra foi pensada com o propósito de minimizar as distâncias entre 

homem e máquina, criando a ilusão para os interatores que o computador tem 

sensibilidade, humana. Remete a uma nova forma de interação do homem com este 

elemento que antes era entendido como objeto frio e distante, e agora reage ao seu 

comando de voz. 

A ideia é a imagem de uma criança desenhando, ao contato do público 

através do sopro, ou da fala ele desenha mais rápido e mostra sua obra final para o 

espectador. Esta obra foi exposta na Secretaria de Educação Tecnologia e Inovação 

na Cidade de Camaçari, e no evento Recital de Poesias Santo Amaro. Quando os 

Figura 7:   Obra Tablado Interativo 
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participantes percebiam que sua voz fazia a imagem se movimentar, ficavam 

curiosos como aquilo poderia acontecer, que “mágica” estava sendo feita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: “Túnel Cromático” 

 

Esta obra foi feita em coletivo com mais dois alunos do curso de artes visuais: 

Josiara Santana e Sergio Mota. A obra tinha como proposta trabalhar as cores, e 

essa relação que ela tem na vida das pessoas, referenciando os sentimentos e 

personalidades de cada um.  Estudos mostram que desde os egípcios já se pensava 

na cor como fonte de entender a personalidade humana. Vincent van Gogh é um 

exemplo desta relação, ele conferiu às suas pinturas sensações cromáticas 

deslumbrantes, que traduzem intensas cargas emotivas e psicológicas. Isso é 

afirmado no livro Psicodinâmica Das Cores em Comunicação (FARINA, e outros. 

2011) 

Os estudos em semiótica também apontam a importância das cores, para 

entender como os sujeitos apreendem as informações que lhes são disponibilizadas, 

Fonte:  Regiane Coelho 

Cidade do Saber. Camaçari- Ba (2013) 

 

Figura 8:  Obra -Espirometria 
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assim como se comportam frente ao mundo ao qual estão inseridos. Neste trabalho 

a proposta era construir um túnel cromático que reagisse através das cores, ao 

contato do interator. Foi proposto um túnel de 2X1, onde as pessoas deviam 

penetrar.  Foi usado o padrão cromático HSV,  a medida em que se deslocava 

dentro do túnel as cores iam se alternando, podendo o interator parar na sua cor 

preferido, e ficar lá observando o túnel que ganhava na sua total dimensão aquela 

determinada cor.  E Segundo Brandão: 

 

A semiótica como disciplina que está na base de todos os sistemas 
cognitivos biológicos, humanos e não humanos, engloba e promove um 
marco epistemológico adequado para todas as demais perspectivas. Se 
considerarmos a cor como signo, estamos incluindo todos os aspectos. A 
cor pode funcionar como signo para um fenômeno físico, para um 
mecanismo fisiológico ou para uma associação psicológica. (Brandão, 2003, 
p. 105) 

 

Este projeto foi feito utilizando, cano pvc, tábua de madeira, medindo dois 

metros de extensão, o Kinect sensor de movimento para captar o deslocamento 

dentro do túnel, e programação em Processing. Esta instalação foi exposta no Foyer 

da UFRB, como requisito final da disciplina Arte e Mídia III.  

 

 

 

 

Fonte:  Josiara Macedo 

Foyer UFRB, Cachoeira- Ba (2012) 

 

Figuras 9:  Obra Túnel Cromático  
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Todas estas obras me possibilitaram a criação do objeto final, esta instalação 

artística de nome “Luísa e a lua” que retoma as aprendizagens adquiridas durante 

todo meu trajeto pesquisando a novas tecnologias e seus desdobramentos na vida 

cotidiana, estes trabalhos sempre remetem-se a crianças e seus ambientes, por 

retomar a minha pratica enquanto educadora e minha realidade em aproximar as 

pessoas da interatividade.  

   

2 Fundamentação Teórica 

 

As Instalações interativas são obras que primam pela cooperação do público 

para que a ação ocorra de fato, o público passa a ser peça chave e arte ganha um 

status de vida, deixando de ser fria e meramente observativa, para pôr os 

participantes como protagonistas da ação. Segundo Milton Sogabe(2010) “A 

instalação interativa é um sistema vivo onde o público dialoga fisicamente com um 

evento que está acontecendo no ambiente, e que se modifica de acordo com as 

interações do público."  

Envolve uma relação física, espacial e temporal - com o "participador", este 

termo foi empregado por Hélio Oiticica(1967) para afirmar a importância da 

participação ativa do espectador na obra. 

A ideia de discutir sobre arte interativa vem do meu desejo de tornar a 

tecnologia mais humana. Quando a tecnologia ganha vida, e coloca o ser humano 

como elemento chave do processo, promove uma mudança total na forma de 

comunicação entre os sujeitos, entre estes e o mundo ao seu redor, dando origem 

ao ser hibrido.  Representando o momento em que se instaura hoje no séc. XXI, em 

que há uma simbiose total entre os seres e as máquinas, que deixaram de ser frias e 

distantes da realidade, permeando as ações e impulsionando a sociedade para 

formação de um planeta interativo, como diz Priscila Arantes: “a arte se mistura com 

a vida, o público é chamado a viver a obra, e a ideia de processo”.  

Neste contexto prego através da instalação Luísa e a Lua a total hibridização 

e entrelaçamento das instâncias homem e máquinas, para que se favoreça o 
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aparecimento de novas formas de relações, e possibilidades de uma sociedade mais 

aberta para o novo, e a criação de um futuro altamente cibernético, desfrutando de 

todas as possibilidades que as tecnologias tem para nos oferecer. Isso também é 

defendido pela autora Diana Domingues(1997), em seu livro: A arte do século XXI a 

humanização das tecnologias, quando ela diz:  

Os artistas [...] assumem a ruptura com a arte do passado num cenário 
dominado pela arte da participação, da interação, da comunicação 
planetária, colocando-se em novos circuitos não mais limitados à arte como 
objeto ou valor de culto, mais enfatizando, sobretudo, seu poder de 
comunicação (DOMINGUES, 1997, p.17). 

 

Outro autor que traz importantes contribuições a esta discussão é Milton 

Sogabe (2011), para ele o público passa a interagir por inteiro na obra, exigindo 

ainda mais dos artistas a propulsão de trabalhos que incentivem essa imersão corpo 

e mente, isso é reafirmado no texto “Instalações interativas mediadas pela 

tecnologia digital: Análise e produção do autor”, de onde retirou-se o seguinte 

fragmento: 

 

O público não é mais considerado apenas um ser visual, ou um ser 

pensante, ou um ser ouvinte, mas sim um ser que possui um corpo, com um 

sistema sensório complexo, que funciona percebendo o ambiente de acordo 

com sua memória e sua cultura. (SOGABE, 2011, p.64.) 

 

Júlio Plaza (1990) afirma que existem três diferentes graus de interação entre 

o público e a obra, no primeiro grau o público participa através da interpretação, o 

segundo grau acontece nas obras participativas onde o público a vivencia, o terceiro 

grau ocorre com as obras interativas através desta relação obra e tecnologia digital, 

que leva as informações para o mundo da virtualização, e se atualiza somente 

quando este público entra em contato. 
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2.1 Aspectos relevantes da Arte Interativa no Brasil e no Mundo 

 

Para a concepção da obra Luísa e a Lua, as pesquisas foram fundamentadas 

desde as obras de Oiticica, Parangolés por volta de 1967 que já propunham a 

participação do público entrando nos seus labirintos e, tendo contato com eles, 

baseado na teoria do não-objeto e do “suprassensorial”. Perpassando por Ligia 

Clarck com a obra os bichos em que prima pela manipulação, e participação do 

público, para que faça o objeto de fato acontecer, assim como em Máscaras 

sensoriais(1967) da mesma autora, máscaras feitas de pano, em que cobria os 

olhos os e os ouvidos dos participantes para aguçar a sensibilidade através do 

aroma colocado nelas, revelando a importância destes estímulos para a 

experimentação do mundo. 

   Passando por Valdemar Cordeiro com sua máquina de Beabá com textos e 

projeções aleatórias, até as artes em que o uso tecnológico e sensorial é de suma 

importância a exemplo da obra Martela (2013), desenvolvida pelos artistas Maria 

Hsu e Ricardo Barreto, que traz a relação do corpo com a obra, os sons e 

movimentos. 

O interator se deita sobre a obra e sente seu corpo ser tocado e 
movimentado por essas unidades, controladas por um aparelho similar a 
“um teclado”. Desta forma, são criadas “partituras” de composições táteis 
(uma analogia a música, no entanto, explorando a sensibilidade tátil do 
corpo humano). As reações do público são diversas: alguns acham 
relaxante, outros sentem desconforto, há ainda, os que sentem medo – de 
cair, de choques, dos movimentos etc. De uma forma ou de outra, a obra 
permite uma nova percepção dos movimentos corporais, viabilizando 
posições impossíveis de serem.  (CASIMIRO, Giovana. A arte interativa e o 
fim da distância entre obra e público. São Paulo. 200132). 

 

 

 

 

                                                           
2 Disponível em: <http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2013/08/12/a-arte-interativa-

e-o-fim-da-distancia-entre-obra-e-publico>. Acesso em: 10/11/2014. 

http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2013/08/12/a-arte-interativa-e-o-fim-da-distancia-entre-obra-e-publico/
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2013/08/12/a-arte-interativa-e-o-fim-da-distancia-entre-obra-e-publico/
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2013/08/12/a-arte-interativa-e-o-fim-da-distancia-entre-obra-e-publico
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2013/08/12/a-arte-interativa-e-o-fim-da-distancia-entre-obra-e-publico
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Fonte: http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/ 

 

 

Figuras 10:  Obra “Martela” 
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Todas estas obras foram importantes para a criação da instalação interativa 

Luísa e a Lua, mas destaco em especial essas duas obras: OP_ERA e A doença 

(2001) de Éden Santos. 

A obra OP_ERA de Daniela Kuntschat e Rejane Cantoni (2003) que propõe 

um ambiente de realidade virtual que explora o conceito de espaço-tempo, em que o 

interator era convidado a mergulhar num mundo virtual, ao colocar os óculos de 

estereoscópia se deparava com mundo de formas, sons e cores em tempo real de 

acordo com seu movimento corporal. 

Esta obra foi apresentada aqui no Brasil pela primeira vez em 2001, na 

Cidade do Rio de Janeiro em forma de espetáculo, com a dançarina Ivani Santana 

no espetáculo Dança Brasil, onde ela interagia em tempo real, com imagens, através 

de sensores que captavam seus movimentos. O espetáculo era composto   por 

quatro dimensões espaciais, que funcionavam em níveis crescentes de 

complexidade, lógico-matemática com imagens projetadas em três telas e no piso, 

por fim, “engoliam” a bailarina no espaço. 

 

Figura 11:  Obra “OP_ ERA” 

 

Fonte: http://2008.mediartchina.org/?q=recomb/op_era 
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Outra obra em que me inspirei para a produção desta instalação foi a obra do 

paulista Éder Santos, “A doença” (2001), apresentada na exposição “Sem 

Fronteiras”, no Santander Cultural, Porto Alegre, onde ele propõe uma 

videoinstalação, na qual as pessoas são convidadas a se deitar no beliche. Ao 

deitarem-se, deparam-se com a projeção de um outro corpo bem parecido com o 

seu, também deitado em uma cama. Nesta obra, Éder busca acionar lembranças na 

memória dos participantes. Retratando o aspecto imaterial, e onírico3 da imagem, ao 

mesmo tempo em que reforça a importância do humano neste processo. 

Nesta obra, a cama superior de um beliche foi adaptada para receber uma 

tela para imagens de sonhos, cuja temática eram pensamentos opressivos. 

Todos estes artistas influenciaram a produção da obra Luísa e a Lua, que 

integra a tecnologia e o homem, quebrando a barreira de tempo e espaço e 

permitindo a inserção do corpo como elemento propulsor da obra de arte. 

 

Figura 12:  Obra “A Doença” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 adj. que faz referência aos sonhos; que possa estar relacionado com a essência dos 

sonhos: condição onírica; devaneio onírico. http://www.dicio.com.br/onirico/ 

Fonte:  Éden Santos, (2001). Porto Alegre.   
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3.2 Relações entre Corpo e Arte Interativa 

 

Segundo Santaella (2003), existe no século XXI a criação de um corpo 

denominado biocibernético, surgido da relação simbiótica “homem-tecnologia”.  

 

Por artes do corpo biocibernético quero significar a arte que toma como foco 

e material de criação as transformações por que o corpo, e, com ele, os 

equipamentos sensório-perceptivos, a mente a consciência e a 

sensibilidade do ser humano vêm passando como fruto de suas simbioses 

com as tecnologias (SANTAELLA, 2003, p.65). 

 

Diante disso, percebemos a importante significação que o corpo ganha com o 

advento das novas tecnologias, passando de passivo para a inerente na obra de 

arte. Segundo a autora, o corpo do artista voltado para si mesmo deixa de fazer 

sentido e atinge seu ponto de saturação por volta de 1970. Nessa época as TICS 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) entram em ação com todo seu 

potencial criativo e a auto apropriação do corpo pelo artista passa a ser objeto e 

sujeito da experiência estética. 

Diana Domingues fala a respeito de uma ciberarte4, arte totalmente 

comportamental que envolve o corpo em ação, mesclando os elementos artificiais, 

vitais e o virtual tecnológico para promover a comunicação. Gerando um evento 

comunicacional a partir de sistema interativo, ocasionando uma relação simbiótica 

entre os sistemas artificial e biológico, a partir de uma obra-dispositivo. Segundo a 

mesma autora, “no cenário tecnológico interativo, o ser humano experiência o 

fenômeno da comunicação interagindo e recebendo respostas em tempo real a partir 

                                                           
4Ciberarte é a nova forma do fazer artístico, que é a expressão de uma lógica recombinante 

que abusa de processos abertos, coletivos, inacabados. A principal característica desse tipo de arte 
está na utilização da informática e dos meios de comunicação para a formação do que atualmente 
chamamos arte eletrônica ou ciber arte os exemplos mais importantes dessa arte são: a vídeo-arte, a 
tecno-body-arte (Stelarc, Orlan), o multimídia (CD-Rom), a robótica e esculturas virtuais (Marc 
Pauline e o SRL) ), a arte holográfica e informática (imagens de síntese, poesias visuais, Internet e 
suas Home Pages, arte ASCII, smileys, exposições virtuais), a realidade virtual e, obviamente, a 
dança, o teatro e a música tecno-eletrônica . A ciber-arte é uma arte interativa, dentro do paradigma 
digital da civilização do virtual.   Disponível em: http://ciberartectm.weebly.com 
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de máquinas, em fluxos que processam novas sínteses sensoriais.” (DOMINGUES, 

2006, p.96). 

Neste sentido, entende-se que essa relação homem-máquina inaugura 

caminhos antes inexistentes, que só se evidenciam nessa interatividade, através da 

qual o sujeito passa ser uma parte da obra, sem ele não há simbiose e o sistema 

não se altera. Inicia-se uma nova relação com a obra, na forma como interagem com 

este espaço, as descobertas são individuais e únicas. Provoca-se uma revolução 

antropológica para a comunicação, pois, se favorece o aparecimento de uma nova 

consciência mediante as respostas obtidas por este corpo entrelaçado à tecnologia. 

 

Os modos de sentir da arte interativa estão ligados à ciberestética e nos 

colocam no interior do pós-biológico onde o corpo age, pensa e sente 

acoplado a computadores por interfaces que nos permitem entrar nas 

informações e evoluir em respostas através das máquinas. (DOMINGUES, 

2000, p 97.) 

 

Ela descreve o cenário atual da arte contemporânea, onde não se sustenta 

mais a presença do ser humano independente das tecnologias, pois as (TICs), criam 

uma virtualização das coisas que passam a ganhar existência no mundo real e 

possibilita o surgimento de um novo mundo. Assim, se estabelece uma forma 

inusitada de comunicação, homem-máquina, em que a vida humana é levada a 

experiênciar sensações só possíveis por este hibridismo necessário a nossa 

evolução.   Provocando respostas denominadas pela autora de “biofeedback” e 

“technofeedback”. Através de softwares específicos, algoritmos respondem às 

interações pensadas pelo artista, seja utilizando som, passos, presença do corpo, 

etc. O maior interesse deste artista é evidenciar os limites do sistema.  

O sistema sozinho não tem vida, pois foi desenvolvido para ter ânsia pela 

presença do corpo, que o estimulará a executar determinada ação. Há uma mescla 

de real e virtual tecnológico, que pode levar este sujeito a expandir seu campo de 

visão e questionar suas certezas estáticas sobre o mundo físico e sobre a vida. 
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 A artista Tânia Fraga usa arte computacional interativa desde 1987, com 

tecnologias de realidade virtual, computação afetiva e física. A pesquisa “Tessituras 

Numéricas”, investiga sistemas computacionais afetivos, integrando poeticamente 

objetos físicos e virtuais em simbiose criativa com as pessoas. Esses sistemas 

aplicam recursos artísticos e computacionais para intensificar a relação poética entre 

o público e o universo técnico-artístico. 

 

Figura13: Jornada não linear pelo espaço-tempo poético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 A Metareciclagem e sua relação com a Arte Interativa 

 

Com o avanço das tecnologias e a crescente necessidade de consumo destas 

pela população, houve um enorme acréscimo do lixo eletrônico na sociedade atual.  

Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Fonte: Disponível em: http://www3.eca.usp.br/noticias/tania-fraga-e-arte-computacional-interativa 
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(Pnuma5) de 2010, o Brasil é líder, entre as nações emergentes, na geração de lixo 

eletrônico per capita. O relatório estima que o lixo eletrônico descartado por pessoa, 

no Brasil, equivale a 0,5 quilogramas por ano, enquanto na China, que tem uma 

população muito maior, a taxa deste lixo por pessoa é 0,23 kg. 

A metareciclagem consiste na apropriação de lixos eletrônicos e tecnológicos 

para construção de novas tecnologias. Compreende-se como lixo tecnológico todo 

tipo de equipamento eletroeletrônico, a exemplo de: computadores, teclados, mouse, 

celulares, televisor etc. Desta forma, a metareciclagem atua com uma proposta de 

proteção à natureza e transformação social, evitando a proliferação e acúmulo de 

lixo tecnológico. Além de aproveitar um equipamento em desuso como material para 

a construção de trabalhos de arte e tecnologia. 

No meio artístico, tem-se observado o uso do chamado e-lixo em esculturas, 

pinturas, arte interativa, instalações, etc. A citar a produção do artista J. Azevedo, 

que utiliza-se de sucata eletrônica para a criação de suas obras, como no projeto 

“Gêneses”, que foi um dos selecionados para o “Continuum- III Festival de arte e 

tecnologia” (Recife-PE, 2012).  

Outros nomes como: Nick Gentry (que usa disquetes e películas de filmes) 

Peter Macfarlane, Susan Stockwell, Gabriel Disthaw utilizam-se destes materiais 

tecnológicos em esculturas, pinturas e instalações.  

Segundo Grinspum (1999), “a tecnologia precisa tornar-se um instrumento a 

serviço do bem-estar da humanidade”. É nesse sentido que incluo também o lixo 

eletrônico em minhas obras, como uma forma de promover o uso consciente das 

novas tecnologias, bem como possibilitar a criação artística. 

 

 

 

 

                                                           
5 O PNUMA, principal autoridade global em meio ambiente, é a agência do Sistema das 

Nações Unidas (ONU) responsável por promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente 
de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável. Disponível em: http://www.onu.org.br/onu-
no-brasil/pnuma. 
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4.  O FAZER DA OBRA 

 

A instalação foi pensada para recriar o espaço do quarto de uma menina 

chamada Luísa, de 6 anos, moradora da cidade de Cachoeira-BA. Como toda 

criança, Luísa é muito sonhadora e sua brincadeira favorita é sonhar. A história se 

desenrola através de um diálogo entre a menina e sua avó, no qual a vó inquietada 

com a neta que está parada a pensar, pergunta:  - Ô menina, o que faz aí com estes 

olhinhos curiosos para a lua? E Luísa desenrola tudo que tem dentro da sua mente 

fértil de criança. Essa é uma história da escritora e contadora de histórias Danielle 

Andrade, que tinha também o sonho de ver sua história ganhar vida, através das 

tecnologias. 

Esta proposta segue a mesma lógica dos trabalhos anteriores, sempre 

voltados para o mundo infantil e buscando amenizar as distâncias entre as 

tecnologias e o humano, bem como tem a preocupação em utilizar materiais 

recicláveis. Além disso, foi escrito um algoritmo na linguagem Processing, que 

controla a interação do visitante com os vídeos que são projetados no teto. 

No primeiro momento da instalação, o visitante entra no quarto de Luiza, que 

tem uma cama e nela uma boneca de pano deitada apenas de um lado, deixando 

um espaço vazio para o(a) interator(a) deitar-se. O quarto tem uma luz branda para 

a visualização, dos elementos presentes: bonecas, desenhos de crianças, tapete, 

espelho, flor etc.  

Se o participante se deita com a cabeça sobre o travesseiro, um sensor faz o 

software disparar o vídeo (projetado no teto acima da cama) da história que é um 

diálogo de Luísa com sua avó sobre coisas do mundo e de Cachoeira. Estas 

memórias são representadas através de imagens da cidade e da voz de uma criança 

narrando toda a história.  

Na primeira e na última  cena  desse vídeo, há a presença das personagens: 

avó e neta, interpretando a história. Em seguida, a avó convida o (a) interator(a) a 

soprar o ouvido da boneca. Se este assim o fizer, ativa um vídeo sobre os sonhos 

reais de crianças cachoeiranas falando o que querem ser quando crescerem.  
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Fonte: Regiane Coelho (2014) 

 

Caso o participante saia antes da finalização do vídeo ou caso fique 10 

segundos sem pressionar o travesseiro, a programação que controla esta ação faz 

com o que o vídeo volte para o primeiro frame, aguardando a interação de outro 

participante. O último vídeo retrata os sonhos reais das crianças e foi feito com 

os(as) alunos(as) da ONG Casa de Barro projeto cultural da cidade de Cachoeira.  

 

4.1 Pré- Produção 

 

Figura 14:  Processo de Construção da Boneca Luísa  
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Confecção da boneca de pano  

 

 A boneca foi feita com malha preta e enchimento de espuma picado, cabelos 

de lã, cola colorida e três auxiliares. A preocupação era fazer uma boneca atrativa 

para que, principalmente, as crianças se aproximassem. 

 

        Fotos da Cidade de Cachoeira  

 

Nesta etapa foi vivenciado um processo de flanagem pela cidade de 

Cachoeira, afim de fotografar os elementos para compor a narrativa visual, descrita 

na história. Tive a oportunidade de conhecer locais que ainda não conhecia. Apesar 

de estudar 4 anos nesta cidade, tive pouco contato com as pessoas locais, pois, 

como o curso é noturno, vinha para assistir aulas e voltava para a cidade de Santo 

Amaro, onde morava.  Conheci pessoas como seu Raimundo – o poeta, Dona Noely 

dos artesanatos, Acely Araujo (que me apoiou no desenvolvimento desse trabalho), 

Dona Alética dos doces, Dona Janete (a vovó) – pessoas que passaram a fazer 

parte da minha vida a partir deste projeto. Também contei com o apoio do colega 

Kelvin, para alguns registros de imagens da cidade. 
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Fonte: Regiane Coelho (2014) 

 

Confecção do Travesseiro interativo 

 

Foi construída uma base de papelão, com papel alumínio acoplado a um 

teclado reutilizável, reativando o contato da tecla ‘c’ e fazendo o prolongamento 

através do fio cabinho, para o computador no qual estava aberta a programação em 

Processing, responsável por processar as informações sobre o pressionamento da 

tecla 'c', momento em que o(a) interator(a) se deita na cama. 

. 

 

 

Figura 15:  Processo de Retratar a cidade de Cachoeira de 
acordo a história Luísa e a Lua 
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Figura 16:  Processo de confeccionar o travesseiro Interativo 

 

 

Fonte: Regiane Coelho (2014) 

 

 

Gravação Casa de Barro/ Sonhos reais das crianças de Cachoeira 

 

As gravações com as crianças foram feitas em uma tarde, que se iniciou com 

a contação da história “Luísa e a Lua” por Jamile Menezes (colaboradora do 

projeto). Depois fiz a explanação sobre como a intervenção estava sendo planejada, 

explicando de que forma precisaria da ajuda deles para montar o projeto. Alguns 

rejeitaram a ideia de início, outros quiseram sem complicações, mas, por fim, todos 

participaram e falaram sobre seus sonhos, revelando fatos que até os pais e a 

orientadora desconheciam.  
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              Gravação da Narrativa para a História de “Luísa e a Lua” 

 

A gravação ocorreu em São Félix com a Dona Judite (uma professora 

aposentada que sempre se encantou pelas histórias) e com Luísa Melina (uma 

menina de 8 anos, estudante de teatro na Fundação Casa de Barro). Foi uma tarde 

rica de emoções, pois, Dona Judite incorporou o personagem da Vovó com tamanha 

paixão, que cuidou rapidamente do figurino, e pôs-se a interpretar seu personagem. 

A cena aconteceu na sala da casa da mesma, ela estava sentada na cadeira e Luísa 

no sofá com o olhar fixado para o alto buscando a lua. Repetimos algumas vezes a 

cena, buscando uma melhor veracidade da ação. Houveram momentos de gravação 

audiovisual e outra só de áudio. Por fim, avó e neta da ficção ganharam vida real e 

construíram uma relação mútua de imenso carinho. Desde então, sempre que pode 

Luísa Melina passa para ver sua nova vovó.  

 

Figuras 17:  As atrizes Melina e Jussara  

 

Fonte: Regiane Coelho (2014) 

 

 

 

Figuras 26:  Atrizes que interpretaram a avó e a neta-2014 
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Organograma da programação em Processing 

 

 

                 

        Levantou 10s 

 

                                                                

                                                                                                              

                            

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

4.2 Produção 

 

No momento de concepção e montagem do cenário contei com o apoio do 

artista visual Douglas Saturnino. A composição do espaço na galeria Identidade 

Brasil se deu com o propósito de recriar um quarto medindo 2 X 2, que remetesse a 

um quarto de uma menina com idade em torno de 6 a 7 anos.   

O quarto foi composto por uma mesa com várias bonecas de pano e outros 

bichinhos de pelúcia, desenhos dos sonhos de crianças feitos previamente colados 
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em uma das paredes. Havia também a cama de solteiro com a boneca de pano 

deitada (onde se dava a interação da instalação), uma mesa com papéis para 

desenhos, diversos lápis de cor, um tapete de retalhos para as pessoas se deitarem 

e quebra cabeças espalhados pelo chão. 

O desafio maior estava no teto, como compor este ambiente para remeter às 

nuvens, aos sonhos, pensando em projetar com nitidez os vídeos para as pessoas 

interagirem. Então, fizemos duas camadas, uma com uma malha branca que retinha 

a luz e por baixo camadas em forma de U com material tnt, para dar leveza e efeito 

3D. Também tivemos a preocupação de esconder fios, computadores, projetor, 

tornando o ambiente mais limpo e direcionando o foco para a obra. 
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Figura 18:  Processo de montagem do cenário 

 

 

Fonte: Regiane Coelho (2014) 
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4.3 Exposição e impressões dos(as) visitantes  

 

Após a exposição do trabalho foi possível notar algumas impressões e 

reações dos(as) visitantes experimentando a instalação interativa “Luísa e a Lua”. A 

obra se fez na participação do público, crianças ansiosas foram as primeiras a 

chegar e adentrar ao quarto de Luísa e ver como o produto se desenrolava.  Os 

grupos foram orientados a entrarem de 4 em 4, devendo deitar-se na cama de um 

em um (uma pessoa de cada vez) 

Ao deitar-se, a reação instantânea era “Uaau!!!”. As pessoas não esperavam 

que ao encostarem a cabeça no travesseiro, fosse ser narrado uma história, com 

memorias de sua Cidade projetada naquele teto escuro. A ideia era fazer as 

pessoas reviverem suas histórias, rememorar lembranças de quando passam por 

alguns daqueles lugares. Enfim, ativar sentidos físicos e visuais, como também e o 

emocional das pessoas ali imersas.  

A instalação propunha também relacionar a tecnologia ao convívio comum, ao 

cotidiano das pessoas, tentando aproximar e afirmar esta relação simbiótica homem- 

máquina defendida por Santaella (2003), possibilitando o surgimento de ideias 

inovadoras e influenciando a construção de sujeitos mais tecnológicos, para atuar 

num mundo cada vez mais cibernético. 

No segundo momento da instalação era sugerido pela personagem vovó da 

história, que o interator soprasse o ouvido da boneca, isso causou grande 

estranheza e algumas crianças ficaram temerosas, inicialmente. “Como assim soprar 

o ouvido da boneca? Ela vai fazer o que? Alguns questionavam.  

A intervenção propõe esta relação entre o real versus virtual, que, em certo 

momento, se misturam, pois a projeção dos sonhos só é possibilitada pela mediação 

de um ser não humano: a boneca de pano. Através do sopro, o participante é 

remetido ao virtual, ao mesmo tempo em que rememora sua vida, sua infância, suas 

histórias e sensações únicas.  

Outro momento proposto aos visitantes, durante a exposição, foi o processo 

de desenhar ou escrever sobre o que lembrou ou que pensou, quais as sensações 

que ficaram de tudo que haviam vivenciado durante a imersão. 
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Por fim, havia um espaço com elementos que remetiam à infância -  cheiros e 

gostos, para aguçar ainda mais a memória tanto de adultos quanto de crianças que 

passaram por lá, através de guloseimas, como pirulitos, pipoca e jujuba. Assim 

acaba o processo de “Luísa e a Lua”, uma proposta de imersão que une ilusão e 

realidade mediada pela tecnologia. 

 

 

Figura 19:  Processo de Imersão 
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Fonte: Regiane Coelho (2014) 

 

No segundo momento da instalação era sugerido pela personagem vovó da 

história, que o interator soprasse o ouvido da boneca, isso causou grande 

estranheza, algumas crianças no primeiro momento ficaram temerosas. Como assim 

sobrar o ouvido da boneca? Ela vai fazer o que alguns questionavam? Neste 

momento se faz mais presente esta relação homem-ser inanimado através da 

tecnologia digital, que possibilita outros acessos, nesse caso levava a um vídeo que 
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retratava aos sonhos reais de algumas crianças de Cachoeira. Foi questionado para 

elas o que eles desejariam ser quando crescessem?  

A intervenção propõe esta relação entre o real X virtual, que no certo 

momento se mistura, pois este sonho só é possibilitado por um ser não humano, a 

boneca de pano, que através do sopro, faz o participe se remeter ao virtual, ao 

mesmo tempo em que rememora sua vida, sua infância, suas histórias, sensações 

únicas.  
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Figura 20:  Processo de Imersão e contato com Luísa 
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Fonte: Jamile Menezes(2014) 

 

Outro momento proposto na instalação é que após o processo de imersão as 

pessoas desenhassem ou escrevesse, coisas do que lembrou, ou do que pensou, 

quais as sensações que ficaram de tudo que haviam vivenciado. 

 

 

 

Figura 21:  Desenhos após processo de imersão 
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Fonte: Jamile Menezes(2014) 
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Por fim o espaço foi pensando com elementos que remetessem a infância 

cheiros, gostos, para aguçar ainda mais a memória tanto de adultos quanto de 

crianças que passaram por lá. Através de guloseimas como pirulitos, pipoca, jujuba, 

assim acaba o processo de Luísa e a Lua uma proposta de imersão que une ilusão e 

realidade mediada pela tecnologia. 

 

 

 

 

Figura 22:  Processo retrata gostos e cheiros de infância  
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Fonte: Jamile Menezes 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Esta Instalação interativa superou as minhas expectativas, as pessoas saiam 

maravilhadas e extremamente sensibilizadas com o processo vivenciado. Em vários 

relatos diziam lembrar-se dos ensinamentos da mãe, outros diziam sentir um misto 

de tantas coisas que não saberiam expressar com palavras. As crianças disseram 

adorar a sensação transmitida pelo vídeo de estarem voando, e se sentiam nas 

nuvens.  

A obra ficou em exposição durante dois dias na galeria Identidade Brasil e 

teve um total de 60 assinaturas, mas muitos participantes não assinaram a lista. 

Várias crianças que já tinham vivenciado o processo de imersão voltaram 

trazendo seus familiares e algumas desejaram experiênciar várias vezes a 

instalação, queriam até morar no quarto.  
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Foi muito enriquecedor para mim ver que a minha proposição foi bem aceita e 

conseguiu cumprir o objetivo, aproximando as pessoas da arte interativa e 

permitindo atrelar sensações humanas aos elementos mecânicos. Vídeo disponível 

em: http://youtu.be/Xe3NLWcm9jY. Acesso em: 12/11/2014. 

 

 

 

Fonte: Jamile Menezes(2014) 

 

 

 

 

 

 

Figura 23:  Agradecimento carinhoso de Gabriel que ficou 
emocionando com a obra 

 

http://youtu.be/Xe3NLWcm9jY
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Anexos I- Código 

Código - Boneca Luísa 

 

import ddf.minim.*; 

import processing.video.*; 

 

Minim minim; 

AudioInput in; 

 

int estado; 

int PARADO=0; 

int NARRATIVA=1; 

int SENHORA=2; 

int SONHOS=3; 

 

Movie narrativa; 

Movie senhora; 

Movie sonhos; 

 

boolean teclaC=false; 

int instanteLevantou; 

 

void setup() { 

  size(800, 600); 

  noCursor(); 

   

  narrativa= new Movie(this, "narrativa2.mpg"); 

  senhora= new Movie(this, "vovo.mpg"); 

  sonhos= new Movie(this, "nuvens.mpg"); 
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  minim = new Minim(this); 

 

  // use the getLineIn method of the Minim object to get an 
AudioInput 

  in = minim.getLineIn(); 

} 

 

void movieEvent(Movie movie) { 

  movie.read(); 

} 

 

void draw() { 

  println(teclaC); 

  if (estado==PARADO) { 

    print("PARADO"); 

    background(0); 

  } else if (estado==NARRATIVA) { 

    print("NARRATIVA"); 

    imageMode(CENTER); 

    image( narrativa, width/2, height/2); 

    if ( !teclaC && millis()-instanteLevantou>10000) { 

      mudaEstado(PARADO); 

    } else if (narrativa.time()>narrativa.duration()-1) { 

      mudaEstado(SENHORA); 

    } 

  } else if (estado==SENHORA) { 

    print("SENHORA"); 

    println(abs(in.left.get(0))); 

    imageMode(CENTER); 

    image(senhora, width/2, height/2); 

    if (senhora.time()>senhora.duration()-1) { 
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      if ( !teclaC && millis()-instanteLevantou>10000) { 

        mudaEstado(PARADO); 

      } else if ( abs(in.left.get(0))>0.6) { 

        mudaEstado(SONHOS); 

      } 

    } 

  } else if (estado==SONHOS) { 

    print("SONHOS"); 

    imageMode(CENTER); 

    image(sonhos, width/2, height/2); 

    if ( !teclaC && millis()-instanteLevantou>10000) { 

      mudaEstado(PARADO); 

    } 

  } 

} 

 

void mudaEstado(int novoEstado) { 

  if (estado==novoEstado) { 

    return; 

  } 

  narrativa.stop(); 

  senhora.stop(); 

  sonhos.stop(); 

  if (novoEstado==NARRATIVA) { 

    narrativa.play(); 

    narrativa.jump(0); 

  } 

  if (novoEstado==SENHORA) { 

    senhora.play(); 

    senhora.jump(0); 

  } 
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  if (novoEstado==SONHOS) { 

    sonhos.play(); 

    sonhos.jump(0); 

  } 

  estado=novoEstado; 

} 

 

void keyPressed() { 

  if (key=='1') { 

    mudaEstado(PARADO); 

  } 

  if (key=='2') { 

    mudaEstado(NARRATIVA); 

  } 

  if (key=='3') { 

    mudaEstado(SENHORA); 

  } 

  if (key=='4') { 

    mudaEstado(SONHOS); 

  } 

  if (key=='c' || key =='C') { 

    if (!teclaC) { 

      if (estado == PARADO) { 

        mudaEstado(NARRATIVA); 

      } 

      teclaC=true; 

    } 

  } 

} 

 

void keyReleased() { 
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  if (key=='c' || key =='C') { 

    if (teclaC) { 

      instanteLevantou= millis(); 

    } 

   teclaC=false; 

  } 

} 

 


