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RESUMO 

 

O texto a seguir é o memorial descritivo do processo desenvolvido na construção da 

segunda versão da performance interativa ―Ser Liberto v 1.0‖. O trabalho foi 

construído com base na narrativa fictícia ―Ser Liberto‖ que conta a história de um ser 

místico que após ser aprisionado e subjugado pela maldade de alguns homens, luta 

por libertação e pela salvação do restante da humanidade. Inicialmente concebida 

por mim e pelos estudantes do curso de Artes Visuais Dinha Argolo, Betto Veras e 

Taís Gonçalves, para investigar novas formas de interatividade computacional 

aplicadas às artes da dança, cênicas e da performance. A nova versão é a 

continuação desse processo. Nela, é apresentado um novo módulo interativo, 

desenvolvido em Processing1, para que as pessoas da plateia possam sair do seu 

estado passivo de espectador e possam agir e interferir diretamente na narrativa 

apresentada, modificando os elementos e a cena. 

 

Palavras chave: Performance, Interatividade, Imersão. 

                                                                 

1
  Ferramenta de Software desenvolvida para o aprendizado da codificação dentro do contexto 

das Artes Visuais. 



 

 

ABSTRACT 

 

The following text is the descriptive memorial of the process developed in the 

construction of the second version of the interactive performance "Ser Liberto v 1.0". 

The work was built on fictional narrative "Ser Liberto" which tells the story of a 

mystical being that after being trapped and overwhelmed by the wickedness of some 

men, struggle for liberation and salvation of the remaining of humanity. Initially 

conceived by me and the students of the course of Visual Arts Dinha Argolo, Betto 

Veras and Taís Gonçalves, researching new forms of computational interactivity 

applied to dance arts, scenic and performance. The new version is a continuation of 

this process. In it, a new interactive module is presented, developed in Processing, 

so people in the audience can leave their passive state as viewer and can act and 

interfere directly in the narrative presented by modifying the elements and the scene. 

 

Keywords: Performance, Interactivity, Immersion. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – ―O Bactéria‖......................................................................................................... 16 

Figura 2 – Poema em Hipertexto. ...................................................................................... 17 

Figura 3 – ―Cabeça Interativa‖. ........................................................................................... 17 

Figura 4 – Frame, ―Dando Vida a Imaginação‖................................................................ 18 

Figura 5 – Tiro ao Áudio. ..................................................................................................... 19 

Figura 6 – ―FireFly Sound‖................................................................................................... 19 

Figura 7 – Tela com código e saída da função line(); ..................................................... 20 

Figura 8 – Bichos, Lygia Clark, 1960. ................................................................................ 23 

Figura 9 – Parangolés, Hélio Oiticica, 1960. .................................................................... 23 

Figura 10 – Beyond Pages, Masaki Fujihata, 1995. ....................................................... 24 

Figura 11 – Seventh Sense, Anarchy Dance Theatre e Ultra Combos, 2011. ........... 26 

Figura 12 – Pixel, Show – Collaboration, 2014. ............................................................... 27 

Figura 13 – Apparition, Klaus Obermaier and Ars Electronica Futurelab, 2012......... 27 

Figura 14 – Experiment at SIGGRAPH, Loren Carpenter, 1991. ................................. 29 

Figura 15 – Da obsolescência programada em 3 atos, Lucas Bambozzi, Paulo Beto, 

Jarbas Jacome, 2009. .......................................................................................................... 29 

Figura 16 – The 69th Regiment Armory, New York (N.Y), October, 1966. ................. 31 

Figura 17 – Theremin, Léon Theremin, 1920................................................................... 32 

Figura 18 – Terpsitone, Léon Theremin, 1930................................................................. 33 

Figura 19 – Uma das câmeras do VNS, na Bienal de Veneza em 1986..................... 34 

Figura 20 – Avatar do dançarino. ....................................................................................... 35 

Figura 21 – Imagem divulgada na homepage do projeto............................................... 36 

Figura 22 – SCIArts. Metacampo, Itaú Cultural, 2010. ................................................... 37 

Figura 23 – Milton Sogabe, 2007. ...................................................................................... 38 

Figura 24 – GTO Marias do Brasil, fundado em 1998. ................................................... 40 

Figura 25 – Painel de Votação. Pendente de Voto, 2014. ............................................. 42 



 

 

Figura 26 – Esboço do Ser Liberto. ................................................................................... 45 

Figura 27 – Síntese de corrente. ........................................................................................ 46 

Figura 28 – Código da animação em Processing............................................................ 47 

Figura 29 – Plano de Fundo, Alinhamento. ...................................................................... 47 

Figura 30 – Materiais e máscaras, papietagem............................................................... 49 

Figura 31 – Processo de modelagem das máscaras...................................................... 49 

Figura 32 – Máscaras artísticas. ........................................................................................ 50 

Figura 33 – Figurino 1. ......................................................................................................... 51 

Figura 34 – Figurino 2. ......................................................................................................... 51 

Figura 35 – Figurino 3. ......................................................................................................... 52 

Figura 36 – Frame do vídeo que originou a animação. .................................................. 53 

Figura 37 – Ser Liberto v 1.0, frame do vídeo.................................................................. 53 

Figura 38 – Ser Liberto v 1.0, BA, 2015. ........................................................................... 54 

Figura 39 – Ser Liberto v 1.0, RS, 2015............................................................................ 55 

Figura 40 – Ser Liberto v 1.0, BA, 2015. ........................................................................... 58 

Figura 41 – Ser Liberto v 2.0, BA, 2016. ........................................................................... 59 

Figura 42 – Exemplo de detecção de brilho. .................................................................... 63 

Figura 43 – Teste de detecção de blob............................................................................. 64 

Figura 44 – Espectro seguindo o mouse. ......................................................................... 64 

Figura 45 – Espectros seguindo o mouse. ....................................................................... 65 

Figura 46 – Espectros seguindo o blob de luz. ................................................................ 65 

Figura 47 – Teste de projeção no palco............................................................................ 66 

Figura 48 – Cajados. ............................................................................................................ 67 

Figura 49 – Dispositivos....................................................................................................... 67 

Figura 50 – Teste com dois dispositivos. .......................................................................... 68 

Figura 51 – Teste do corpo ―em cena‖. ............................................................................. 68 

Figura 52 – Teste da imagem do corpo projetado ―em cena‖. ...................................... 69 



 

 

Figura 53 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. .............................................................................. 70 

Figura 54 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. .............................................................................. 71 

Figura 55 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. .............................................................................. 71 

Figura 56 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. .............................................................................. 72 

Figura 57 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. .............................................................................. 73 

Figura 58 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. .............................................................................. 73 

Figura 59 – Teste com as luzes apagadas....................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 13 

2 ARTE E COMPUTAÇÃO COMO GUIA ......................................................................... 15 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ARTES INTERATIVAS .................................................. 22 

3.1 A Percepção ................................................................................................................ 22 

3.2 Performance no Digital .............................................................................................. 25 

3.3 Interatividade Digital em Movimento ....................................................................... 30 

4 SER LIBERTO 2.0 ............................................................................................................. 43 

4.1 Um Breve Histórico .................................................................................................... 43 

4.2 Estrutura....................................................................................................................... 56 

4.3 O Processo .................................................................................................................. 61 

5 RESULTADOS OBTIDOS ................................................................................................ 70 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 75 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 77 

BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................... 79 

FONTES ................................................................................................................................. 80 



13 

 

1 APRESENTAÇÃO 

―Ser Liberto‖ é uma performance interativa que utiliza recursos 

computacionais para criar ambientes imersivos estabelecendo relações entre obra e 

público durante o ato performático. Todos os seus elementos foram construídos a 

partir de uma narrativa fictícia, Apêndice A, criada por Betto Veras, e que serve de 

base para seus elementos. Trata-se de um experimento artístico idealizado por mim 

e pelos estudantes do curso de Artes Visuais Dinha Argolo, Betto Veras e Taís 

Gonçalves, durante o ano de 2015, no período em que foram ministradas as 

disciplinas Técnicas e Processos Artísticos IV e Projeto em Artemídia III, pelos 

professores Gaio Mattos2 e Jarbas Jácome3, respectivamente. Este é o contexto no 

qual surgiu o processo artístico apresentado neste memorial. 

O que nos motivou inicialmente a desenvolver a ideia foram as 

possibilidades apresentadas pelos professores durante as aulas teórico-práticas das 

disciplinas já mencionadas. Consequentemente surgiu o nosso interesse em unir as 

novas possibilidades de criação aos temas que eram abordados em outros projetos, 

dentro do curso de artes, como as poéticas do corpo, fotografia e autoimagem, 

cultura popular, arte-computação, etc. Esses temas foram desenvolvidos direta ou 

indiretamente neste trabalho. Isso deu ao ―Ser Liberto‖ várias possibilidades de 

interpretação. Por esse motivo, e por se tratar de uma obra feita com técnicas e 

linguagens heterogêneas, fez-se necessário obter um recorte dele, caso contrário, 

não seria possível alcançar o objetivo proposto aqui. 

O memorial está dividido em seis tópicos, sendo este o primeiro. O segundo 

conta um pouco da minha trajetória artístico-acadêmica e descreve os motivos pelo 

qual escolhi o curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia e como o interesse pela arte e a computação tiveram um peso grande nessa 

decisão. O terceiro tópico contextualiza acerca da arte interativa, mais 

especificamente performance interativa digital, por meio de alguns autores e grupos 

que exploram esse tema. O quarto tópico descreve o ―Ser Liberto‖ e foi subdividido 

em duas partes. A primeira narra um breve histórico de como surgiu. A segunda 

mostra como foi desenvolvido seu processo de criação e o módulo que deu origem 

                                                                 

2
  Ver a homepage do artista in: http://www.gaiomatos.com/ acesso em 02 jun. 2016. 

3
  Ver a homepage do artista in: https://jarbasjacome.wordpress.com/ acesso em 01 jun. 2016.  

http://www.gaiomatos.com/
https://jarbasjacome.wordpress.com/
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ao memorial, os objetivos e motivações, além do material utilizado. O quinto tópico 

descreve todo o processo detalhado, desde testes realizados até o objeto ―pronto‖, e 

uma análise criteriosa dos seus resultados. Por último, as considerações finais sobre 

todo meu processo dentro do curso de artes, e como a construção do trabalho 

influenciou na minha formação acadêmica e de vida daqui para frente como 

acadêmico, artista e pessoa.  
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2 ARTE E COMPUTAÇÃO COMO GUIA 

 

―A arte propõe uma viagem de rumo imprevisto — da qual não sabemos as consequências‖. 

Jorge Coli 

 

Antes de prosseguir, é necessário entender como se deu meu contato com a 

arte e a computação e quais foram suas influencias na escolha pelo curso de artes 

visuais até o desenvolvimento deste trabalho. 

Comecei a produzir desenhos de observação ainda na infância e sempre de 

forma autodidata. Aos trezes anos tive o primeiro contato com um computador e o 

mesmo nem era funcional, mas a partir desse dia meu interesse por computadores 

só aumentou. Tanto que logo após terminar o Ensino Médio decidi fazer o curso de 

Tecnologia da Informação no Instituto de Ensino, Ciência e Tecnologia da Bahia, o 

IFBA. Sentia a necessidade de saber como um computador funcionava e como os 

programas eram feitos. Lá aprendi os fundamentos da programação de 

computadores e desenvolvi meus primeiros projetos na área de computação.  

Após concluir o curso de TI4, no IFBA, comecei a pesquisar cursos em 

universidades próximas, dentro das áreas de arte e computação. Para minha 

surpresa, encontrei o curso de Bacharelado em Artes Visuais que une essas duas 

coisas. Nele pude adquirir conhecimentos essenciais sobre história da arte, técnicas 

e estilos artísticos, artistas e seus processos criativos.  

No curso também existem disciplinas que apresentam propostas midiáticas 

com possibilidades criativas inesgotáveis. Mesmos as disciplinas que não exploram 

muito a tecnologia digital como as de gravura, escultura, pintura, desenho, todas são 

abertas à experimentação. Isso fez toda diferença, pois podia utilizar técnicas de 

diversas linguagens em um único projeto. O Ser Liberto tem essa característica 

híbrida que será constatada mais a frente durante o detalhamento do seu processo 

de criação.  

Os trabalhos desenvolvidos durante o curso apresentaram um caráter 

híbrido e experimental. Já no inicio do curso realizei meu primeiro desenho vetorial5. 

                                                                 

4
  Tecnologia da Informação. 

5
  Imagem baseada em expressões matemáticas. 
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Desenhos que antes eram feitos por mim apenas com lápis, passaram a ser 

construídos no computador. É o caso do desenho resultante da disciplina de 

Laboratório em Artemídia I, em 2012, logo no primeiro semestre no curso (Fig. 01).  

Considero esse desenho um marco em minha trajetória dentro do curso, pois 

ele consegue unir de maneira prática e objetiva as duas coisas que mais tenho 

afinidade, o ―desenho‖ e o computador.  

 

Figura 1 – ―O Bactéria‖. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2012). 

 

Outra disciplina que permitiu a utilização de recursos computacionais foi a de 

Laboratório em Artemídia II. O objetivo principal dessa disciplina era utilizar as 

linguagens de desenvolvimento web6 HTML7, CSS8 e JavaScript9 para criar poéticas 

artísticas. O resultado foi uma WebArt10 intitulada As Borboletas, baseada na poética 

de Giselle Beiguelman11 que trabalha com narrativas não lineares e no poema ―As 

Borboletas‖ de Vinicius de Moraes. Confira a imagem 02. 

 

 
                                                                 

6
  Termo comumente utilizado para se referir à rede mundial de computadores, a Internet.  

7
  Hyper Text Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto).  

8
  Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascatas).  

9
  Linguagem de programação web responsável pela interação do usuário na página.  

10
  Categoria de Arte computacional em páginas da internet. 

11
  Artista e Professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAU-USP). 
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Figura 2 – Poema em Hipertexto. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2012). 

 

Posteriormente, no ano de 2013, cursei as disciplinas de Projeto em 

Artemídia I e Técnicas e Processos Artísticos II. Estas disciplinas deram origem a 

mais dois trabalhos interdisciplinares. Um deles, uma escultura interativa baseada 

na obra ―Cabeça Mecânica‖ de Raoul Hausmann12, que batizei de ―Cabeça 

Interativa‖, escultura em silicone e colagem de peças de computador (Fig. 03). A 

outra, a animação ―Dando Vida a Imaginação‖, concebida coletivamente a partir de 

técnicas escultóricas que permitiram construir o boneco que se tornou o personagem 

principal da narrativa. (Fig. 04). 

 

Figura 3 – ―Cabeça Interativa‖. 

 

Fotógrafo: Lázaro Pinheiro (2013) 

 

                                                                 

12
  Escritor e Artista Australiano. 
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Figura 4 – Frame, ―Dando Vida a Imaginação‖. 

 

Fonte: acervo pessoal (2013). 

 

No ano de 2015, no 5º semestre, cursei a disciplina de Projeto em Artemídia 

II, que consistia em um laboratório de estudos e práticas em computação expandida, 

com reaproveitamento de sucatas de teclado de computador a fim de realizar 

instalações interativas utilizando o chip aciona as teclas alfanuméricas do mesmo. 

Como proposta para a disciplina, construí o ―Tiro ao Áudio‖ que consiste em um alvo 

interativo e utiliza a mesma tecnologia do teclado de computador. A obra só se 

completa com a participação do espectador. Ao arremessar uma bola de tênis no 

local adequado é disparado um som distinto a cada interação de forma aleatória 

causando a quebra de linearidade esperada ao ouvir uma sequencia de músicas. A 

intenção é proporcionar uma nova experiência para estimular o pensamento crítico 

em relação às tecnologias digitais, contrastando-a com sua utilização passiva e 

padronizada a qual estamos acostumados. (Fig. 05). 

Ainda no ano de 2015, no 7º semestre, cursei a disciplina de Plástica 

Sonora. O objetivo principal da mesma foi explorar ferramentas analógicas e digitais 

para criação, manipulação e investigação de possibilidades sonoras. Em parceria 

com a discente Taís Gonçalves desenvolvi o objeto sonoro feito com materiais de 

baixo custo que batizamos de ―FireFly Sound‖, que significa ―Vagalume Sonoro‖. O 

objeto foi desenvolvido para plásticas sonoras pudessem ser exploradas por 

qualquer pessoa. O mesmo consiste em um circuito eletroeletrônico que, 

devidamente projetado e conectado a caixas de som, permite a reprodução de 
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frequências sonoras a depender da intensidade de luz que é captada por sensores 

LDR13. (Fig. 06). 

 

Figura 5 – Tiro ao Áudio. 

 

Fonte: acervo pessoal (2014). 

 

Figura 6 – “FireFly Sound”.  

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

As disciplinas mencionadas surgem como gestos formadores, Salles (1998), 

do meu processo criativo.  Onde cada uma delas pode ser vista isoladamente ou em 

conjunto, revelando importantes características e influência na concepção do Ser 

Liberto. E assim como a obra de arte está em permanente processo de criação, 

busquei sempre estar em movimento com as formas diversas que estavam sendo 

                                                                 

13
  Light Dependent Resistor. Componente resistente à luz.  
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abordadas pelos professores sem perder o foco no meu interesse, que é a arte e a 

tecnologia. São como: 

Gestos formadores que se revelam, em sua intimidade, como movimentos 
transformadores da mais ampla diversidade. Cores transformadas em sons, 
cotidiano em fatos ficcionais, poemas em coreografias ou imagens plásticas. 

(SALLES, 1998, p. 27) 
 

Tudo que estava diretamente relacionado ou não com arte e tecnologia, foi 

importante para a concepção do Ser Liberto. Porém, o primeiro contato com o 

Processing14 foi quando entrei no grupo de pesquisa Arte e Computação nas 

Escolas15. Na primeira reunião, e orientado pelo coordenador do projeto Jarbas 

Jácome, tive a oportunidade de codificar pela primeira vez utilizando essa 

ferramenta. A saída do código line();16 foi uma linha desenhada na tela do 

computador (Fig. 07). Algo simples que me fez querer trabalhar com programação 

dentro da Universidade, pois mais uma vez poderia unir duas coisas que tinha 

interesse, o desenho e a computação.  

 

Figura 7 – Tela com código e saída da função line(); 

 

Fonte: extraída do Processing 2.2.1 

 
                                                                 

14
  Software livre desenvolvido para o ensino-aprendizagem da codificação no contexto das 

artes visuais. 
15

  Grupo de pesquisa que tinham como foco principal desenvolver metodologias para ensino-
aprendizagem de fundamentos de programação de computadores para estudantes de escola pública.  
16

  Função utilizada para criar uma linha em Processing.  
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O Ser Liberto 2 não é uma obra acabada. Requer mais um fragmento da estética do 

movimento criador, Salles (1998), que durante o percurso de vida, assume inúmeras 

possibilidades de concepção e experimentação, agregando valores e características 

que o acaso lhe traz. É um processo contínuo, um produto em processo.  
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ARTES INTERATIVAS 

3.1 A Percepção 

 

 O termo ―interatividade‖ em geral ressalta a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de informação. De fato, seria trivial mostrar 
que um receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é 
passivo. Mesmo sentado na frente de uma televisão sem controle remoto, o 

destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema nervoso 
de muitas maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho. (LÉVY, 
1999, p. 72) 
 

 

Plaza (1999) categoriza uma obra de acordo a sua abertura à percepção. 

Segundo ele, essa abertura está relacionada às três fases produtivas da arte: a obra 

artesanal; industrial e eletroeletrônica, produzindo imagens de primeira, segunda e 

terceira geração respectivamente. 

A abertura de primeiro grau está relacionada à multiplicidade de 

interpretações, leituras e sentidos que uma obra pode ter. O conceito de Obra 

Aberta, proposto por Humberto Eco17, afirma que uma obra de arte é passível de 

múltiplas interpretações. Tudo depende do nível de afetação de cada pessoa ao 

entrar em contato com uma obra, além dos critérios de análise, e do ponto de vista 

em que ela é realizada. 

A abertura de segundo grau também é conhecida como ―arte participativa‖. 

Nela, pessoas são convidadas a interagir fisicamente com a obra, manipulada 

livremente. Desde a década de 60 temos conhecimento de trabalhos desenvolvidos 

para que o público interagisse diretamente com o objeto artístico. Um dos pioneiros 

é a série ―Bichos‖ de Lygia Clark18 (Fig. 08). Esculturas feitas de alumínio, presos a 

dobradiças, que permitiam alterar suas formas, pelo espectador, que agora era 

também denominado de participador. 

 

 

 

                                                                 

17
  Homepage in: http://www.umbertoeco.com/en/ acesso em 30 jun. 2016. 

18
  Homepage in: http://www.lygiaclark.org.br/defaultpt.asp acesso em 30 jun. 2016. 

http://www.umbertoeco.com/en/
http://www.lygiaclark.org.br/defaultpt.asp


23 

 

Figura 8 – Bichos, Lygia Clark, 1960. 

 

Fonte: o mundo de lygia clark (http://www.lygiaclark.org.br/biografiaP T.asp) 

 

Outro exemplo são os Parangolés, de Hélio Oiticica19. Resultado de 

experiências feitas junto à comunidade da Estação Primeira de Mangueira, escola 

de samba do Rio de janeiro, no ano de 1960. Essa obra ampliou a participação do 

público de tal forma que transformou quem só observava em ator principal. Suas 

peças eram vestidas e as pessoas dançavam com elas (Fig. 09). 

 

Figura 9 – Parangolés, Hélio Oiticica, 1960. 

 

Fonte: Projeto Hélio Oiticica (http://www.heliooiticica.org.br/home/home.php) 

                                                                 

19
  Homepage in: http://www.heliooiticica.org.br/home/home.php acesso em 20 jun. 2016. 

http://www.heliooiticica.org.br/home/home.php
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Segundo Plaza (1999) os processos promovidos pela Interatividade 

tecnológica, na relação entre homem-máquina, requer o parâmetro ―abertura de 

terceiro grau‖. Essa abertura, mediada por interfaces técnicas, coloca a intervenção 

da máquina como novo e decisivo agente de instauração estética, próprio das 

Imagens eletroeletrônicas.  

Para ilustrar podemos utilizar o exemplo apresentado por Lévy (1999), o 

Beyond Pages (Fig. 10), de Masaki Fujihata20. O mesmo foi considerado pelo autor 

como uma das mais belas ilustrações das ―artes da interatividade‖ emergentes. O 

trabalho consiste na projeção da imagem de um livro, projetada em uma mesa real 

de madeira, e ao lado dela, uma espécie de lápis que permite a interatividade. Sobre 

a mesa também existe um abajur real. No fundo da sala é projetada a imagem de 

uma porta fechada. A ação do toque com o ―lápis‖ na superfície da mesa passa a 

sensação de toque nas páginas do livro que reagem e alteram os elementos 

projetados, até mesmo com o abajur que acende e apaga dependendo interação. 

Para Lévy (1999) o trabalho não se trata de uma ilusão de realidade, como muitas 

vezes o virtual é colocado, e sim, como uma experiência lúdica ou emocional real de 

uma ilusão.  

 

Figura 10 – Beyond Pages, Masaki Fujihata, 1995. 

 

Fonte: Blog daum (http://m.blog.daum.net/seadeuk/15941813) 

 

                                                                 

20
  Pioneiro da Artemídia japonesa. Homepage do artista in: http://www.fujihata.jp/ acesso em 30 

jun. 2016. 

http://www.fujihata.jp/
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Como foi visto cima, podem existir vários graus de percepção de uma obra 

de arte, seja ela mediada por recursos computacionais ou não. Tudo depende de um 

contexto no qual obra e público são colocados e como se dá essa relação. Como 

propositores do objeto artístico, temos que considerar a experiência de cada 

indivíduo e ter plena consciência que esse entendimento vai além daquilo que foi 

proposto.  

Em ―Ser Liberto‖ deixo para o público a livre interpretação. Os graus de 

entendimento e percepção poderão ser relatados por ele. Em um primeiro momento, 

não serão dadas explicações detalhadas sobre o que cada elemento significa. Quero 

que essas informações sejam buscadas em um segundo momento, movidas pelo 

interesse que o próprio trabalho possa despertar em cada pessoa. A expectativa 

inicial esperada é a curiosidade, que deve ser potencializada após o contato. Trata-

se de uma estratégia, que pode ou não dar certo, mas que acredito ser válida, pois é 

embasada por uma experiência de vida que quero transmitir e foi o motivo pelo qual 

me interessei por computação e pela arte.  

 

3.2 Performance no Digital 

 

Os artistas que se utilizam do corpo, seja na dança, na performance e nas 

artes cênicas em geral, estão em constante diálogo com o espaço onde 

atuam ou desejam atuar. Esse espaço tem apresentado novas 

características, numa velocidade exponencial, desde um espaço sem 

gravidade simulado pela tecnologia, onde todos os referenciais de peso, 

equilíbrio e movimento se alteram, até o ciberespaço, onde o próprio corpo 

perde a materialidade num avatar. (SOGABE, 2011) 

 

Atualmente existem programas de computador voltados a artistas e 

pesquisadores que desejam utilizar tecnologias digitais em seus trabalhos. Também 

podem ser utilizados para produzir espetáculos de dança e performance. Entre os 

mais conhecidos estão: o Isadora, software modular de mídia digital que permite 

várias possibilidades de interatividade em tempo real; o Pure Data, software livre 

que utiliza linguagem de programação em que o desenvolvedor realizar sua 

programação graficamente através de caixas de textos. Também é muito utilizado 

por artistas visuais, músicos, e desenvolvedores para realizar processamento 

multimídia e programação visual; e o Processing, software livre desenvolvido com 



26 

 

objetivo de realizar programação visual com finalidade didática de ensino à 

codificação dentro de contextos das artes gráficas. Esses programas possuem 

possibilidades inesgotáveis. Com eles podemos realizar trabalhos interativos 

incríveis com é o exemplo da performance ―Seventh Sense‖  - Sétimo Sentido – (Fig. 

11) que cria espaços interativos utilizando projeções com efeitos visuais que surgem 

a partir da captação do movimento dos dançarinos e do público.  

 

Figura 11 – Seventh Sense, Anarchy Dance Theatre e Ultra Combos , 2011. 

 

Fonte: Anarchy Dance Theatre Taiwan (http://anarchydancetheatre.org/en/) 

 

Outro exemplo interessante é o espetáculo de dança ―Pixel‖ (Fig. 12), 

desenvolvido pela empresa Adrien M / Clarie B, dirigida por Claire Bardainne e 

Adrien Mondot. A empresa desenvolve instalações no campo das artes digitais e 

artes cênicas. Este espetáculo utiliza softwares para a sincronização da música com 

os efeitos que são projetados, além da coreografia que também é sincronizada com 

a projeção e o som. A diferença em relação à Seventh Sense é que a plateia apenas 

observa a apresentação de forma passiva.  
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Figura 12 – Pixel, Show – Collaboration, 2014. 

 

Fonte: Adrien M / Clarie B (http://www.am-cb.net/) 

 

Outro projeto em destaque é o ―Apparition‖ – Aparição – um espetáculo de 

mídia interativa dirigida por Klaus Obermaier, juntamente com os artistas Ars 

Electronica Futurelab, Desirée Kongerod e Rob Tannion (Fig. 13). Nele acontecem 

performances ao vivo que interagem com som, projeção e geração de imagens em 

tempo real. Além destas existem muitas outras propostas como Digital Moves de 

Gideon Obarzanek, fundador da companhia de dança contemporânea Chunky Move, 

na Austrália em 1995. Ele utiliza mapeamento de superfície para que a coreografia e 

os efeitos sejam realizados em um espaço específico.  

 

Figura 13 – Apparition, Klaus Obermaier and Ars Electronica Futurelab, 2012.  

 

Fonte: Apparition (http://www.exile.at/apparition/photos_download.html) 
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Todas as formas de expressão apresentadas têm a ver diretamente com seu 

receptor. Desde a concepção da ideia do trabalho até o contato com o público, pois 

―o artista não cumpre sozinho o ato da criação. O próprio processo carrega o futuro 

diálogo entre o artista e o receptor‖ (SALLES, 1998. p. 47), o que não é diferente 

quando pensamos em criar um espetáculo de dança ou performance. Sempre o 

fazemos pensando no espectador e como eles vão interagir e se relacionar com 

nossa poética e a mensagem transmitida. Tudo se volta ao público, seja ele 

composto por pessoas comuns, outros artistas, críticos, mídias, etc. Porém quem faz 

o recorte e define o formato é sempre o propositor da obra. 

Nesse contexto, um experimento interessante ocorreu no ano de 1991, 

apresentado na Conferencia de Computação Gráfica SIGGRAPH por Loren 

Carpenter, pesquisador e cientista gráfico. Posteriormente o mesmo experimento foi 

realizado em 2013 e 2015 com outros formatos (Fig. 14). O mesmo consistia em um 

jogo de Pong, jogo de tênis virtual feito com interface simples e formas minimalistas 

bidimensionais. O Software era controlado pela plateia através da captação de cor 

presentes em cada lado de uma espécie de pá. Ele podia ser jogado por dois 

jogadores, no caso, dois grupos de jogadores. Cada grupo controlava um lado que 

unidos podia mover o que representava uma raquete. Para movê-las os 

participantes teriam que se organizar e escolher entre as cores verde ou vermelha, 

virando-as para que as raquetes subissem ou descessem, rebatendo a bolinha. A 

tarefa exigia uma sincronia, pois só com a distribuição certa de cores era possível 

mexer as raquetes e atingir seu objetivo. Havia uma distribuição de 

responsabilidades que era compartilhada entre os grupos para que o jogo 

acontecesse e entre cada participante, pois sem o trabalho em grupo não seria 

possível completar o jogo e mover a ―raquete‖ na direção certa. Não era como 

assistir alguém jogando. Elas sentiam a sensação de jogar e tinham a preocupação 

em ter a proporção correta de cores para acertar o alvo e ganhar o jogo. A 

experiência era real e exigia o raciocínio e a comunicação sensorial para acontecer. 
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Figura 14 – Experiment at SIGGRAPH, Loren Carpenter, 1991. 

 

Fonte: All Watched Over by Machines of Loving Grace – Episode 1 – Love and Power 
10’57’’ (https://vimeo.com/groups/96331/videos/80799353) 
 

 

Outra proposta nesse sentido foi ―Da Obsolescência Programada‖ de Lucas 

Bambozzi (Fig. 15), apresentada pela primeira vez no ON_OFF Festival, em julho de 

2009. A performance foi apresentada em 3 atos. No primeiro deles, o público 

participa da interação utilizando os próprios celulares. A luz emitida da tela dos 

aparelhos é captada pela câmera e criam elementos gráficos na projeção que 

posteriormente poderão ser manipuladas e modificadas pelo som. Isso foi possível 

por meio de um software de processamento em tempo real.  

 

Figura 15 – Da obsolescência programada em 3 atos, Lucas Bambozzi, Paulo Beto, Jarbas 

Jacome, 2009. 

 

Fonte: Lucas Bambozzi (http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/crash) 
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Estes conceitos e exemplos de trabalhos serviram de parâmetro para 

desenvolver os módulos interativos do Ser Liberto. É interessante notar como essa 

interação acontece, e mais ainda, observar o contexto no qual são apresentadas, 

quem são os envolvidos, etc.  

 

3.3 Interatividade Digital em Movimento 

 

Para que possamos compreender melhor como os artistas das danças e 

performances se encontraram com as tecnologias digitais precisamos conhecer 

alguns de seus protagonistas e de que forma essas tecnologias foram apropriadas e 

utilizadas em contextos artísticos e científicos diversos. Obviamente que aqui 

apenas serão abordadas tecnologias derivadas de sistemas complexos de 

processamento de informações e que foram utilizados por pessoas e grupos que 

investigavam a relação dos sistemas computacionais como a dança e a 

performance. 

Ivani Santana21, em entrevista sobre dança e interação tecnológica22, cita o 

9 Evenings23 como o evento marco da relação entre tecnologia e dança. Parte do 

―Stockholm Festival of Arte and Technology”, projeto interdisciplinar realizado de 13 

a 23 de outubro de 1966, que reuniu dançarinos, atores, músicos, engenheiros da 

Bell Laboratories, numa mistura de teatro, dança e novas tecnologias. Dez artistas 

(Fig. 16), dentre eles estavam John Cage, Lucinda Childs, Alex Hay, Deborah Hay, 

Steve Paxton, Robert Rauschenberg, desenvolveram individualmente uma 

performance original para o evento.  

                                                                 

21
  Homepage da artista in: http://ivanisantana.net/ acesso em 10 jul. 2016. Atualmente, é 

professora e pesquisadora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – 
UFBA. Homepage do instituto in: http://www.ihac.ufba.br/ acesso em 22 ago. 2016. 
22

  A entrevista na integra in: http://videoyum.xyz/watch?vid=QbTQi3fQz9o acesso em 10 jul. 
2016.  
23

 Homepage com informações sobre o evento in:  http://www.fondation-

langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1840 acesso em 15 jul. 2016. 

http://ivanisantana.net/
http://www.ihac.ufba.br/
http://videoyum.xyz/watch?vid=QbTQi3fQz9o
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1840
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=1840
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Figura 16 – The 69th Regiment Armory, New York  (N.Y), October,  1966. 

  

Fonte: Catálogo (http://www.fondationlanglois.org/html/e/media.php?NumObjet=71430)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

O evento comprova que experimentos envolvendo arte e tecnologia já são 

explorados há décadas. Obviamente que anteriormente existiram outras concepções 

mais isoladas como, por exemplo, o Theremin24, o primeiro instrumento eletrônico 

digital (Fig. 17), concebido em 1918 e apresentado ao público por Leon Theremin25 

em 1920. Consiste em um aparelho com duas antenas que alteram a frequência 

entre dois osciladores.  Dependendo da influência da distância das mãos de quem o 

toca, e se estiverem conectados a saídas de som, podem emitir sons audíveis e em 

diversos tons. 

 

                                                                 

24
  Homepage com informações sobre o instrumento in: http://jornalggn.com.br/noticia/o-

teremim-por-paulo-gurgel-carlos-da-silva acesso em 23 jul. 2016. 
25

  Engenheiro e inventor Russo. Mais informações in: 

http://www.infoplease.com/biography/var/leontheremin.html acesso em 23 jul. 2016. 

http://jornalggn.com.br/noticia/o-teremim-por-paulo-gurgel-carlos-da-silva
http://jornalggn.com.br/noticia/o-teremim-por-paulo-gurgel-carlos-da-silva
http://www.infoplease.com/biography/var/leontheremin.html
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Figura 17 – Theremin, Léon Theremin, 1920. 

 

Fonte: http://tuvalu.santafe.edu/projects/musicplusmath/assets/files/leon-theremin.jpg 

 

Seguindo os mesmos princípios do Theremin surgiu o Terpsitone (Theremin 

Psicological Tone Generator), em 1930, instrumento eletroeletrônico desenvolvido 

para reagir e criar sons em função dos movimentos do corpo humano (Fig. 18). 

Podemos ver que as experimentações envolvendo ciência e tecnologia não são 

apenas relacionadas ao digital. Também não são exclusivas de profissionais da 

dança, do teatro e da performance. Cientistas são pioneiros no tema, graças a eles e 

a sua criatividade é possível o desenvolvimento dessas tecnologias que 

posteriormente serão apropriadas por artistas. 
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Figura 18 – Terpsitone, Léon Theremin, 1930. 

 

Fonte: http://www.ufrgs.br/mvs/Periodo01-1930-Terpsitone.html 

 

Ludmila Pimentel26 cita em seu artigo ―Tecnologias Motion Tracking e Motion 

Capture: Poéticas e Cibernéticas‖ a plataforma Very Nervous System27 (VNS). O 

projeto explorava a relação entre corpo, som, espaço e tecnologia (Fig. 19). 

Desenvolvida entre 1986 e 1990, pelo artista David Rokeby28, permitia, 

através de câmeras e sensores, capturar movimentos e dados obtidos a partir do 

corpo do performer para alimentar a programação do software e produzir saídas 

gráficas e sonoras. Segundo ela: 

 

O VNS foi o primeiro sistema a nos oferecer a possibilidade de 

produzirmos performances de dança e instalações artísticas de qualidade 

interativa em tempo real, e esse estado da arte muito nos interessa, pois 

propomos aqui que a História e surgimento da tecnologia Motion Track ing 

se entrelaça e faz derivar a também contemporânea tecnologia chamada 

Motion Capture (Mocap), propondo-as aqui como protocolos derivados da 

mesma família cibernética. (PIMENTEL, 2013, p. 1) 

                                                                 

26
  Profa. Dra. em Artes Visuais e Intermídias e Pesquisadora da Escola de Dança da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA. Atualmente coordena o Programa de Pós-Graduação em 

Dança da UFBA. Homepage do PPGDANÇA in: http://www.ppgdanca.dan.ufba.br/ acesso em 22 ago. 
2016. 
27

  Homepage do VNS in: http://www.davidrokeby.com/vns.html acesso em 24 jul. 2016. 
28

  Homepage do artista in: http://www.davidrokeby.com/ acesso em 24 jul. 2016. 

http://www.ppgdanca.dan.ufba.br/
http://www.davidrokeby.com/vns.html
http://www.davidrokeby.com/
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Figura 19 – Uma das câmeras do VNS, na Bienal de Veneza em 1986. 

 

Fonte: Rokeby (http://www.davidrokeby.com/vns.html) 

 

Atualmente existem grupos de pesquisa que desenvolvem trabalhos que 

exploram a relação entre as artes e as novas tecnologias digitais. Aqui podemos 

citar dois muito relevantes para nosso tema. O primeiro é o Grupo de Pesquisa 

Poéticas Tecnológicas: corpoaudiovisual29. Criado em 2004, é formado por 

professores, pesquisadora, alunos e artistas e desenvolve pesquisas relacionadas 

às novas tecnologias digitais nas artes voltados ao estudo da relação do corpo com 

a Cultura Digital. O grupo também promove oficinas, laboratórios abertos, grupos de 

estudos, entre outras atividades.  

Sua pesquisa é subdividida em três linhas: Arte-Tecnologia-Cognição, 

coordenada por Ivani Santana; Corpo na Relação Dança Audiovisual, coordenada 

por Daniela Guimarães; e Corpo Potência, coordenada por Christina Fornaciari. 

                                                                 

29
  Homepage do grupo in: http://poeticastecnologicas.com.br/site/ acesso em 24 jul. 2016. 

http://poeticastecnologicas.com.br/site/
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Dentre os projetos realizados pelo grupo destaca-se o Poética Tecnológica 

na Dança: processamento de imagem em tempo real (2004 a 2006)30, coordenado 

por Ivani Santana. O grupo pesquisa as relações entre o corpo orgânico e o digital, 

processado e retroalimentado em tempo real. Partindo de um projeto prático que 

permitia a relação entre um avatar e um dançarino. Sua análise era voltada para as 

possibilidades de interação e estudo de procedimentos tecnológicos na dança. Para 

realizar a interação foi utilizado o software Isadora. (Fig. 20).  

 

Figura 20 – Avatar do dançarino.  

 

Fonte: (http://poeticastecnologicas.com.br/site/wp-content/uploads/2015/09/avatar1.jpg) 

 

Um dos projetos observados foi o Poética da Dança Digital: Uma 

Emergência de Sistemas Adaptativos (2008 a 2011)31, também coordenado por Ivani 

Santana. Este tinha por objetivo realizar danças mediadas pela tecnologia utilizando 

sistemas criados para ambientes cênicos, computacionais, videográficos e de 

telecomunicações. Foi desenvolvido para que a ocorrências dos acontecimentos 

fossem realizadas a partir da troca de informações no momento do ato, levando em 

                                                                 

30
  Homepage do projeto in: http://poeticastecnologicas.com.br/site/project/poetica-tecnologica-

na-danca-processamento-de-imagem-em-tempo-real-2004-2006/ acesso em 24 jul. 2016. 
31

  Homepage do projeto in: http://poeticastecnologicas.com.br/site/project/poetica-da-danca-

digital-uma-emergencia-de-sistemas-adaptativos-2008-2011/ acesso em 24 jul. 2016. 

http://poeticastecnologicas.com.br/site/project/poetica-tecnologica-na-danca-processamento-de-imagem-em-tempo-real-2004-2006/
http://poeticastecnologicas.com.br/site/project/poetica-tecnologica-na-danca-processamento-de-imagem-em-tempo-real-2004-2006/
http://poeticastecnologicas.com.br/site/project/poetica-da-danca-digital-uma-emergencia-de-sistemas-adaptativos-2008-2011/
http://poeticastecnologicas.com.br/site/project/poetica-da-danca-digital-uma-emergencia-de-sistemas-adaptativos-2008-2011/
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consideração a criação de danças que utilizam a improvisação. A tecnologia não é 

vista apenas como um suporte à apresentação, mas sim um ambiente complexo que 

foi especificamente preparado para a dança em que o corpo do performer está 

imerso. Ele age em função da tecnologia e vice-versa (Fig. 21).  

 

Figura 21 – Imagem divulgada na homepage do projeto. 

 

Fonte: Homepage do projeto (http://poeticastecnologicas.com.br/site/wp-content/uploads 
/2015/02/efezohomem2005-2-940x460.jpg) 
 

O CSIARTS32 denomina-se como uma Equipe Interdisciplinar que 

desenvolve seus projetos na intersecção entre Arte, Ciência e Tecnologia. Seus 

projetos exprimem a complexidade existente na relação entre conceitos artístico-

científicos contemporâneos que exploram novas possibilidades midiáticas e 

poéticas. Os trabalhos, na maioria das vezes, são feitos com objetivo de construir 

espaços poéticos onde haja interação entre homem-obra, obra-obra, obra-ambiente, 

e homem-homem. Um desses trabalhos é o Metacampo (Fig. 22). Instalação 

interativa que capta os movimentos do espectador através de um sensor 

infravermelho e uma veleta que é posicionada do lado externo ao prédio onde foi 

instalada e é movimentada pela passagem do vento. Essa movimentação aciona um 

dispositivo disposto em coordenadas cartesianas que influencia na composição da 

obra. SOGABE (2016) descreve a instalação interativa como sendo 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 homem-obra e obra-

ambiente. Nota-se que o público faz parte da estrutura da obra. Ele é pensado 

                                                                 

32
  Homepage do projeto in: http://sciarts.org.br/sciarts/ acesso em 24 jul. 2016. 

http://sciarts.org.br/sciarts/
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desde sua idealização, criando uma intersecção poética entre os movimentos do 

espectador e da natureza. 

 

Figura 22 – SCIArts. Metacampo, Itaú Cultural, 2010. 

 

Fonte: (http://www.scielo.br/img/revistas/ars/v9n18/a04fig01.jpg) 
 

Essas e outras propostas dos grupos citados são realizadas utilizando 

recursos de Tecnologias de Informação e comunicação como redes de 

computadores e transmissão de dados via internet. Também são usadas 

ferramentas de processamento de vídeo e imagem em tempo real através de 

sensores, câmeras, etc. Tudo isso só foi possível devido ao rápido movimento no 

avanço tecnológico realizado por cientistas, pesquisadores e artistas nas últimas 

décadas. 

 

3.4 O Lugar do Público 

 

Segundo SOGABE (2016) o conhecimento da teoria da relatividade nos faz 

enxergar que a leitura de determinado acontecimento depende do ponto de vista de 

quem o observa. Ele toma como ponto de partida a necessidade do corpo do 
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observador no contexto atual da arte, que necessita de sua atuação para se 

consolidar. Ele o denomina de ―interator‖.  

Termos como coautor, observador não passivo, servem para definir um 

espectador que é pensado como parte elementar de uma obra. Sem ele, tanto a 

obra quanto a ideia são incompletos.  

O que Sogabe (2016) propõe é uma classificação dois níveis de 

envolvimento corporal com a obra de arte, existindo dois momentos nessa relação. A 

do observador-autor e o observador-receptor. O observador-autor é quem propõe a 

obra. Ele quem observa o mundo a sua volta e faz o recorte de como a interação 

será feita. Também deve ser feita a escolha do lugar e levada em consideração a 

multiplicidade perceptiva existente. 

O quadro ilustrado por Milton Sogabe33 (Fig. 23), mostra nas diversas formas 

de arte a relação entre artista, público e obra. Podemos ver qual o lugar do corpo do 

artista e do público em relação à obra de arte. É evidente que uma obra 

contemplativa, como a pintura de uma paisagem, será apreciada de forma diferente 

a uma obra participativa ou interativa na qual o público tende a tocá-la ou vivenciá-la 

ativamente.  

 

Figura 23 – Milton Sogabe, 2007. 

 

Fonte: retirada do artigo (http://anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/161.pdf) 

                                                                 

33
  Mais informações in: http://unesp.br/somosunesp/professores/view/3629 acesso em 02 ago. 

2016. 

http://unesp.br/somosunesp/professores/view/3629
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Atualmente temos várias possibilidades em mãos. O avanço do conhecimento 

científico proporcionou a criação de várias tecnologias que expandiram nossas 

possibilidades criativas, modificando nossa relação com o outro e com o meio 

ambiente em que vivemos. 

Certamente que nada nos impede de realizar trabalhos contemplativos, mas 

acredito que não podemos nos distanciar muito do nosso contexto de vida. Não faz 

sentido pegar um giz e ir para as cavernas fazer arte. Não no mesmo contexto de 

antes.  

É importante entender que a relação do corpo-obra em performances 

interativas tende a acontecer de uma forma integrada em que todo corpo está 

imerso nela, incluindo suas ações, reações, gestos, etc. Esse é o nível de atividade 

que se pretende no Ser liberto. Existem diversos trabalhos que seguem essa linha, 

como o próprio Metacampo que precisa da movimentação das pessoas no espaço 

para acontecer.  

Esse trabalho não é uma tentativa de justificar a utilização de tecnologias 

digitais, nem a melhor maneira de utilizá-las. Também não se propõe a contrapor 

quem faz qualquer outro tipo de arte. A participação do público no Ser Liberto é feita 

como uma experiência imersiva que tenta despertar algo nas pessoas.  

 

3.5 A Participação do Público no Teatro 

 

O teatro sem dúvidas é uma forma de expressão muito significativa na 

história da humanidade. É uma ferramenta que pode ser utilizada para transmitir 

diversos tipos de conhecimentos e despertar sentimentos, além de divertir e entreter. 

 A intensão, neste tópico, não é fazer uma historiografia do teatro e de como 

suas diversas modalidades surgiram e se transformaram. Optei por trazer exemplos 

de formas teatrais que buscam a participação direta do público para que possamos 

problematizar essa aproximação.  

Desde a quebra da quarta parede34, várias propostas surgem como o intuito 

de diminuir o distanciamento entre o público e os atores em cena. Essa quebra 

também pode ser percebida em filmes, desenhos, quadrinhos, novelas, séries, etc.  

                                                                 

34
  Distanciamento entre o lugar onde a cena acontece e o público. Mais detalhes in: 

http://www.spescoladeteatro.org.br/noticias/ver.php?id=512 acesso em 31 jul. 2016. 

http://www.spescoladeteatro.org.br/noticias/ver.php?id=512
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Uma das formas mais significativas de participação do público nas artes 

cênicas é o Teatro do Oprimido, idealizado por Augusto Boal35, dramaturgo 

brasileiro. Nele é desenvolvida uma forma de encenação que faz com que o 

espectador saia do estado de passividade e se transforme em um ser ativo. 

Segundo ele o principal princípio do Teatro do Oprimido é transformar o espectador, 

ser passivo, em ator, ser ativo. Transformar aquele que não faz nada, no que 

determina o que será feito.  

Os temas do Teatro do Oprimido são relacionados às questões sociais 

trazidas para o palco pelas próprias pessoas que o integram. A proposta é fazer com 

que os espectadores contem suas histórias, mostrando a realidade em que vivem, 

usando sua própria linguagem e símbolos.  Também trazem temas e propõem 

soluções para os mesmos. Com isso, é possível fazer com que as pessoas ocupem 

papeis sociais de decisão, tornando-se protagonistas de sua transformação pessoal 

e social. Um bom exemplo disso é o Grupo de Teatro do Oprimido Marias do Brasil. 

Nele são trazidos à cena temas ligados aos direitos das trabalhadoras domésticas, 

trazendo a plateia para que discuta essas questões e proponha leis de melhoria do 

trabalho junto ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Rio de Janeiro. (Fig. 

24). 

 

Figura 24 – GTO Marias do Brasil, fundado em 1998.  

 

Fonte: Centro Teatro do Oprimido. (http://ctorio.org.br/novosite/causes/marias -do-brasil/) 

 

                                                                 

35
  http://www.institutoaugustoboal.com.br/biografia.html  
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Outro exemplo de teatro é visto na peça ―Naotemnemnome‖ criada pelas 

cias de teatro Pangeia, que se dedica a estudar os espaços ocupados na cidade, e 

Inutilezas, que estuda as relações possíveis entre o teatro e o mundo atual, o teatro 

contemporâneo e o seu espectador. Encenada por Emanuel Aragão e Diego de 

Angeli, a peça ―Naotemnemnome‖ é dividida em dois encontros. No primeiro, os 

espectadores se reúnem com os atores para conversar sobre temas do cotidiano e 

responder perguntas sobre suas vidas. No dia da apresentação, as histórias 

contadas no primeiro encontro são encenadas pelos atores e as pessoas podem vê-

las de outro ponto de vista. Essas histórias que são particulares passam a ser 

compartilhadas por todos. Os atores também propõem soluções para determinadas 

situações.  

A imersão não é feita pelo corpo do espectador que habita a cena. Ela 

acontece por meio do compartilhamento de Lembranças e sentimento que, apesar 

de serem muito pessoais, podem ser divididos e identificados por outros que passam 

pela mesma situação. 

A peça ―Pendente de Voto36‖ dirigida pelo diretor catalão Roger Bernat 

também transforma o público em protagonista. As pessoas tem opção de votar 

algumas questões postas como numa espécie de parlamento. O voto é realizado 

através de um controle remoto com as opções ―sim‖ ou ―não‖, após apresentada 

uma questão em um painel eletrônico (Fig. 25).  

 

                                                                 

36
  Mais informação in: http://rogerbernat.info/wp-content/uploads/2014/11/brasil-2014-pdv1.pdf 

acesso em 31 jul. 2016. 

http://rogerbernat.info/wp-content/uploads/2014/11/brasil-2014-pdv1.pdf
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Figura 25 – Painel de Votação. Pendente de Voto, 2014.  

 

Fonte: (http://palcopaulistano.blogspot.com.br/2014_06_01_archive.html) 

 

O espetáculo segue com questões simples e complexas, o que aflora a 

discussão. O que faz a peça ser diferenciada é a forma de votação que exige o 

consenso entre os participantes na hora do voto. Para isso é necessário um debate 

em torno do assunto, o que gera muita polêmica entre os participantes que nem 

sempre chegam a um consenso. É uma espécie de questionamento dos dispositivos 

democráticos usados atualmente.  

As propostas participativas do teatro convergem na tentativa de alcançar o 

público de alguma forma. Observando o esquema proposto por Sogabe (2007) onde 

está colocado o corpo do público em relação à obra, podemos notar que cada vez 

mais ele se aproxima do modelo de integração onde o observador-receptor está 

dentro da obra de arte, ou seja, faz parte dela. Obviamente que não é toda forma de 

teatro que tem essa característica, porém temos que nos atentar para essas formas 

de interatividade que buscam aproximar-se do público.  

Alguns dos aspectos citados foram utilizados para que o Ser Liberto pudesse 

ser reformulado. A necessidade de utilizar a participação do público é indispensável 

para que possa obter um alcance maior em sua proposta. Com isso podemos 

―puxar‖ as pessoas para dentro da cena, chamando-as à interatividade, para que 

possam vivenciá-la de forma mais plena e sensível dentro do ato artístico.  
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4 SER LIBERTO 2.0 

4.1 Um Breve Histórico 

 

Conhecer um pouco da história de um objeto artístico é muito importante 

para que possamos nos situar no espaço-tempo no qual o mesmo foi concebido. 

Isso nos dá uma maior precisão no momento de obter mais informações sobre 

determinado trabalho.  

O Ser Liberto surgiu no contexto das artes visuais, durante a disciplina de 

Projeto em Artemídia III, do curso de Artes Visuais da UFRB. 

A partir do 6º semestre de curso começamos a ter contato com 

possibilidades criativas que dialogavam com os fundamentos de desenvolvimento de 

software, voltados para as artes, por meio da codificação na linguagem JAVA37. A 

ferramenta utilizada para a codificação foi o Processing.  

Durante as aulas foram apresentados fundamentos de lógica de 

programação, sintaxe JAVA, além de recursos computacionais com diversas 

possibilidades aplicadas às artes. As equipes de trabalho foram definidas e houve 

ampla discussão dos temas e ideias desenvolvidas. O objetivo foi construir um 

produto artístico dentro do contexto das tecnologias digitais contemporâneas. Ao 

final da disciplina os trabalhos foram apresentados ao público na exposição 

realizada do Centro de Artes, Humanidades e Letras, denominada Mostra Imersões: 

microuniversos em experimentos digitais, no ano de 2015, na cidade de Cachoeira, 

Bahia. 

Nossa equipe era composta por quatro pessoas. Apesar de dois integrantes 

da equipe já terem experiência em desenvolvimento de software, com formação 

técnica na área, esse fator não foi algo que facilitou o processo, apenas o 

intensificou. Apesar da familiaridade com a linguagem de programação aplicada no 

projeto o contexto era completamente diverso do anterior. Não se tratava de um 

programa de computador comercial. Tínhamos o desafio de implementar uma 

solução computacional artística, conversando simultaneamente com os elementos 

produzidos e os conhecimentos apreendidos em sala de aula, levando em 

                                                                 

37
  O que é a Tecnologia JAVA in: https://www.java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml 

acesso em 08. Ago. 2016. 

https://www.java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml
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consideração as limitações técnicas de equipamento, espaço, recurso financeiro, 

etc.  

Conforme as aulas avançavam discutíamos as possibilidades de criação do 

projeto. Por se tratar de um trabalho em equipe, pensamos em algo que todos 

quisessem se dedicar de forma espontânea. Cada um sugeriu uma ideia e 

decidimos juntar todas elas em um espetáculo de dança e performance. O motivo? 

Um dos participantes era dançarino e isso foi decisivo para que tomássemos esse 

caminho. Também levamos em consideração alguns conceitos trabalhados na 

disciplina de Técnicas e Processos Artísticos IV. Nesse momento o Ser Liberto se 

tornou um trabalho interdisciplinar entre arte, tecnologia, performance, dança, entre 

outras que veremos mais a frente. 

Após a escolha do tema, selecionamos a linguagem artística e a forma de 

apresentação. Decidimos trabalhar com projeções por se tratar de um recurso 

acessível e amplamente difundido dentro do curso, muito utilizado por professores, 

colegas, artistas, e coletivos de arte. Também foi necessário fazer a produção dos 

figurinos, escolher a trilha sonora, elaborar as coreografias, os objetos, etc. 

O próximo passo foi fazer um esboço de como seria a dinâmica da 

performance e quais seus elementos visuais e forma de interação. Para dar contexto 

ao Ser Liberto esboçamos o cenário com base no teatro midiático contemporâneo 

citado por (ARANTES, 2005) denominados cibercenários, tendo como exemplo 

principal o espetáculo de dança Aurora 2001: fogo do céu, desenvolvido pela artista 

Tânia Fraga e apresentado no ano de 2001, pelo grupo de dança norte americano 

Maida Withers Dance Construction Company. No texto ela descreve: 

 

Nesse espetáculo, vários dançarinos podiam interagir com o 

cenário virtual, construído pela artista por meio de um mouse sem fio. O 
espetáculo iniciava-se com a apresentação de um sol virtual que se 
modificava em tempo real, conforme os movimentos do interator. Nesse 

cenário, o bailarino podia explorar diversos aspectos do sol, como as 
labaredas solares e as massas de plasma ejetadas por ele. Todo o 
espetáculo era formado por um cenário ―vivo‖, que tinha tanta importância 

para o espetáculo quanto a atuação dos bailarinos. (ARANTES, 2005, p. 
126) 

 

A partir do conceito de cibercenários decidimos construir formas interativas 

que permitissem que o dançarino/performer interagisse com o cenário virtual. Mas 

ainda faltava decidir que cenário era esse e de que forma tudo iria acontecer. Nesse 

momento a narrativa Ser Liberto nasce. 
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Precisávamos de algo que permitisse maior liberdade criativa, sem muitas 

amarras ou estereótipos. Por esse motivo criamos uma narrativa fictícia que serviu 

de base para a construção do espetáculo. A história também é brevemente contada 

antes da apresentação para que o público tenha um índice e não fique sem uma 

referência do que vai presenciar.  

Depois de definir os objetivos de produção, discutimos soluções para 

construção do cenário e apresentamos em sala de aula. Também levantamos 

possibilidades técnicas que fossem possíveis de executar usando os recursos que a 

Universidade tinha, dentro de uma curva de aprendizado satisfatória, e tentando 

seguir o cronograma de estudos da disciplina.  

Para que conseguíssemos cumprir os prazos a produção foi dividida em 

etapas. Na primeira fase foram feitos os esboços da performance (Fig. 26). 

 

Figura 26 – Esboço do Ser Liberto.  

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

Após o esboço começamos o processo de codificação. Precisávamos dar 

vida ao Ser Liberto utilizando elementos simples e sintetizados como círculos, 

retângulos, etc., mas que tivessem um efeito visual simbólico e expressivo dentro da 

narrativa. Não foi preciso explicar o significado de todas as formas e efeitos que 
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compõem o espetáculo. Essa leitura será sempre atribuída ao próprio spect-acteur38, 

levando em consideração seus próprios conhecimentos e experiências de vida. 

 

Figura 27 – Síntese de corrente. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

Ao longo do percurso tivemos que nos apropriar de outras linguagens para 

completar as peças exigidas pela interface. Desafio que pretendia transformar o que 

só estava na ideia em algo que as pessoas pudessem ver, ouvir e sentir.  

O primeiro passo foi criar um plano de fundo onde a história seria narrada e 

os eventos aconteceriam. A base de todo o espetáculo se dá sobre um fundo preto 

que lembra o vácuo do universo, facilitando a visualização da projeção. Também foi 

codificada (Fig. 28) uma animação, de pouca duração, que mostra como resultado o 

alinhamento entre planetas. Ao final, a animação apresenta uma imagem (Fig. 29) 

que seve de fundo para a segunda parte da apresentação e será a base para as 

próximas versões. 

 

                                                                 

38
   Termo usado por Jean-Louis Weissberg para denominar a ação gestual e ativa do 

espectador em relação à obra. 
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Figura 28 – Código da animação em Processing. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

Figura 29 – Plano de Fundo, Alinhamento. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos houve alternância entre a 

produção do cenário, máscaras, objetos e figurinos utilizados durante a 

apresentação. Obviamente que cada participante estava mais envolvido com os 

processos de maior afinidade, como por exemplo, a criação das coreografias 

realizadas pelo dançarino Betto Veras.  

As máscaras foram feitas utilizando as técnicas de papietagem39 com tiras 

de jornal (Fig. 30) e modelagem em papel higiênico (Fig. 31), ambas aplicando 

conceitos já experimentados anteriormente na disciplina de Técnicas e Processos 

Artísticos I e II, ministradas respectivamente pelos Professores do curso de artes 

Gaio Mattos e Tonico Portela, aplicando conceitos de desenho, pintura e escultura. 

                                                                 

39
  Técnica de colagem que utiliza sobreposição de tiras de papel para compor objeto 

escultórico. 
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É válido ressaltar a junção das técnicas utilizadas na produção das 

máscaras, objetos e figurinos. Esse fator dá ao Ser Liberto um caráter 

interdisciplinar. Tais técnicas exigiam a busca minuciosa na escolha dos materiais, e 

texturas. Outros critérios priorizavam materiais encontrados na região do Recôncavo 

Baiano, como sacos de batata da feira de São Félix, conchas marinhas de 

Maragogipe, sisal retirado de cordas, entre outros, desde que fossem fáceis de 

encontrar e de baixo custo. Além disso, a aparência final dos objetos também 

precisava dialogar com o conceito da narrativa e outros elementos estéticos da 

performance. Experimentar e combinar esses materiais agregou muito valor ao 

processo.  

A papietagem e modelagem das faces das máscaras foram feitas com base 

em padrões de pinturas corporais características de algumas comunidades 

tradicionais brasileiras, africanas, australianas, etc. O resultado final pode ser visto a 

seguir (Fig. 32). 
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Figura 30 – Materiais e máscaras, papietagem.  

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

Figura 31 – Processo de modelagem das máscaras. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 
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Figura 32 – Máscaras artísticas. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 
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Os figurinos foram compostos com o mesmo tipo de material usado para 

ornamentar as máscaras. As roupas dos personagens foram confeccionadas 

manualmente através de amarras e colagem de objetos. Na performance existem 

três tipo de figurinos. O primeiro, do personagem principal, o Ser Liberto (Fig. 33). O 

segundo dos Seres Místicos (Fig. 34), e o terceiro das Deusas (Fig. 35). 

 

Figura 33 – Figurino 1. 

 

Fonte: arquivo pessoal (2015). 

 

Figura 34 – Figurino 2. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 
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Figura 35 – Figurino 3. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

 

O local de apresentação escolhido foi o auditório do Centro de Artes 

Humanidades e Letras, lugar onde iniciamos os ensaios gerais com a participação 

de todos os participantes. Foram feitas as marcações de palco e toda produção 

visual e musical necessária para que o espetáculo acontecesse. Também 

realizamos os testes dos protótipos de codificação, mapeamento do espaço, 

iluminação, interferências externas, fruição do dançarino, entre outros detalhes.  

O espetáculo também teve a participação de pessoas da comunidade 

externa. Para compor o grupo de personagens convidamos os músicos Denilson 

Rodrigues, Edcarlos Menezes e Igor Froes. A estudante do Colégio Estadual 

Rômulo Galvão Elenita Oliveira operou o computador durante toda a apresentação. 

A atuação deles foi essencial, pois além de nos dar a possibilidade de música ao 

vivo, a participação da estudante Elenita permitiu que eu participasse da 

apresentação. Sem ela eu perderia a oportunidade ter a visão de dentro da 

performance.  
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Seguindo na criação do cenário, adotamos mais um processo misto derivado 

de uma das disciplinas de processos artísticos do curso de artes, a rotoscopia40. A 

técnica foi usada para criar a animação que aparece na segunda parte da 

performance. O objetivo era sintetizar as formas humanas e simular interação entre 

a projeção e o dançarino. A rotoscopia foi criada com base nos movimentos de 

dança feitos por Betto Veras e Taís Gonçalves, gravados em vídeo, e 

posteriormente transformados em animação (Fig. 36).  

 

Figura 36 – Frame do vídeo que originou a animação. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015).  

 

O resultado visual dialoga com os outros estilos simples de desenho das 

correntes e dos espectros (Fig. 37).  

 

Figura 37 – Ser Liberto v 1.0, frame do vídeo. 

 

Fonte: acervo pessoal (2015). 

                                                                 

40
  Técnica de animação realiza a partir da sobreposição de desenhos em frames de vídeo.  
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A base de codificação do Software que gerencia a performance foi 

desenvolvida durante a disciplina de Projeto em Arte Mídia, ministrada pelo 

Professor Jarbas. O mesmo possui vasto conhecimento em possibilidades criativas 

entre computação e arte e a sua orientação foi essencial para o desenvolvimento do 

programa. Alguns trechos de código do programador Daniel Shiffman também foram 

utilizados. Os mesmos possuem licenças baseadas na ideologia de software livre 

que serão atribuídas ao projeto posteriormente.  

Ao final do processo, a performance Ser Liberto foi apresentada à 

comunidade acadêmica da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em 2015, 

na mostra Imersões (Fig. 38).  

 

Figura 38 – Ser Liberto v 1.0, BA, 2015. 

 

Fotógrafo: Lázaro Pinheiro. 

 

No mesmo ano apresentamos a proposta na Universidade Federal de Santa 

Maria, RS, no Encontro Nacional de Estudantes e Artes Visuais (Fig. 39). Era 

importante experimentá-la em diversos espaços para que pudéssemos entender sua 

magnitude. Participaram do evento estudantes de artes, dança e teatro de várias 

regiões do país. A proposta também foi levada às ruas em uma das edições da 
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Quarta dos Tambores41, realizada na Praça 25 de Março, na cidade de Cachoeira, 

BA, a convite dos seus idealizadores.  

 

Figura 39 – Ser Liberto v 1.0, RS, 2015. 

 

Fonte: acervo da Universidade Federal de Santa Maria - RS. 

 

Cada um desses lugares nos proporcionou uma experiência inestimável. Os 

dançarinos, entre outros artistas, tiveram a oportunidade de assistir a apresentação, 

e até mesmo experimentá-la. Ao perceber a quantidade de possibilidades possíveis, 

alguns relataram o interesse em usar a ferramenta para construir novas poéticas em 

seus projetos pessoais. 

Apesar do sistema ainda não ter uma interface que possibilite seu uso de 

maneira intuitiva por outros artistas, acredito tem potencial para exercer um papel 

relevante no campo das artes, principalmente em espetáculos de dança, teatro e 

performance com temas relacionados às novas tecnologias digitais.  

Portanto trata-se de um projeto que promove o desenvolvimento de 

ferramentas que visam a criação de projetos em artes interativas, permitindo que 

pessoas se apropriem das novas tecnologias digitais para difusão e construção de 

conhecimento coletivo e livre, agregando valor a proposta e aumentando suas 

possibilidades criativas.  

                                                                 

41
  Homepage do projeto in: https://quartadostambores.wordpress.com/ acesso em 11. Ago. de 

2016. 

https://quartadostambores.wordpress.com/
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4.2 Estrutura 

 

Neste capitulo iremos entender melhor a estrutura do Ser Liberto e de que 

maneira ela foi pensada e construída. Dessa forma poderemos ver em que momento 

surge a necessidade da participação do público e como esse fator influenciou no 

desenvolvimento da nova versão do software que gerencia a performance. Mas 

antes disso é importante visualizar os elementos da narrativa e conhecer a forma 

com que são apresentados em cena. 

Não existem muitos modelos de categorização para esse tipo de linguagem 

artística, tão pouco é fácil elaborar um do zero.  Sendo assim, decidi utilizar como 

parâmetro o estudo realizado por Milton Sogabe em que, a partir da análise da 

instalação interativa Metacampo, cria-se um modelo que seve de base para a 

identificação e definição dos elementos em comum nesse tipo de arte, pois segundo 

Sogabe (2016), cada linguagem artística possui parâmetros diferenciados para 

análise, que auxiliam no aprofundamento da vivência e compressão da obra. 

A seguir vamos relacionar e exemplificar cada um dos componentes 

definidos e categorizados no Metacampo com o Ser Liberto, na sua versão mais 

atual.  

Na analise, Sogabe (2016) identifica cinco elementos presentes no 

ambiente. São eles: o espaço, o público, as interfaces, o gerenciador digital e os 

dispositivos. Segundo ele, ainda podem ser percebidos os processos que 

acontecem durante o tempo. São os eventos, a interação e o processamento de 

informações com entradas e saídas de sinais. Com base nessa estrutura vamos 

definir os elementos, sobrepondo-os e correlacionando-os ao Ser Liberto. Eles foram 

definidos da seguinte maneira: 

Espaço: é o local onde acontecem os eventos. É ele quem diferencia um 

objeto de uma instalação.  

No Ser Liberto os eventos acontecem em um palco, porém esse espaço não 

é levado em consideração, pois não faz parte do conceito da obra, nem de sua 

poética, portanto não será mensurado. Trataremos o espaço como ambiente onde 

as pessoas estão imersas. 

Evento: é tudo que acontece no espaço.  

No Ser Liberto, é tudo que acontece no ambiente de maneira prevista ou 

imprevista. Os eventos previstos durante a apresentação são realizados pela ação 
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do público; as ações do performer; as ações do autor, que é quem controla a central 

de processamento; as ações dos personagens.  

Público: um ser que possui um corpo, com sistema sensório complexo, que 

funciona percebendo o ambiente de acordo com sua memória e sua cultura.  

Aqui nós a definimos como o elemento físico e sensível que faz parte da 

obra. Sua participação é mista podendo ou não interagir diretamente. Obviamente 

que todos são livres a interpretação.  

 Interatividade: pode acontecer através de qualquer ação do corpo, do 

simples apertar de um botão, até a utilização de seus estados emocionais. A 

interatividade pode solicitar uma ação individual ou conjunta, com uma dupla ou com 

um grupo maior. 

A relação do público com esse tipo de obra mais conceitual é algo que ainda 

está sendo descoberto. A cada dia surgem novas possibilidades interativas. O que 

pode dificultar a maneira com que as pessoas, que nunca tiveram contato com 

essas interfaces, possam utilizá-las intuitivamente sem que precise dizer a forma 

correta de usá-las. Sobre isso Sogabe relata: 

 

Como a interatividade não existia dessa forma até então, foi necessário a 

construção de um público que se educasse para interagir com as obras. 

Atualmente, existe esse público, tanto é assim que, em obras que não são 

interativas, ele fica procurando a interatividade. Fazer um gesto na frente 

de uma obra que não possui esse grau de interatividade já é algo comum. 

Outra situação é encontrar obras, cuja interação não está tão óbvia, 

fazendo com que o público, toque, aperte, e até quebre a obra buscando a 

interatividade. A forma de interação pode até ser um jogo, mas deve estar 

na estrutura da obra, provocando a solicitação da interação, sem a 

necessidade de um aviso por escrito. (SOGABE, 2016). 

 

No Ser Liberto vamos considerar a interatividade como a fruição mediada 

por tecnologia digital, sem levar em consideração os seus níveis.  Ela pode 

acontecer na relação entre: 

 

 Performer / narrativa, cenário e música; 

 Controlador / narrativa; 

 Personagens / narrativa, cenário; 

 Público / narrativa, cenário. 
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A interação do performer acontece de forma direta. Dentro da narrativa, 

representa o personagem principal da história. Seu corpo altera todo o cibercenário, 

tornando-se o ponto de referência para que as projeções aconteçam, pois todos os 

elementos convergem para a sua localização no ambiente (Fig. 40).  

 

Figura 40 – Ser Liberto v 1.0, BA, 2015. 

 

Fotografia: Lázaro Pinheiro. 

 

O controlador é aquele que gerencia o tempo de transição de cada estado 

da performance. Essa função pode ser realizada pelo próprio participante-autor (Fig. 

41). Sem sua intervenção a narrativa não acontece. Ao apertar as teclas, os 
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módulos de programação são executados e o mesmo precisa saber o momento 

exato da transição. Os comandos são previamente definidos para executar e 

modificar o cibercenário. Mesmo não estando em cena o controlador precisa estar 

em sintonia com a narrativa e seus personagens.  

 

Figura 41 – Ser Liberto v 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 

 

 Para entendermos melhor podemos fazer um comparativo entre o 

personagem principal, o Ser Liberto, e o público. O performer, do início ao fim, está 

presente na cena, enquanto o público só ocupa este lugar após entrar em cena e 

modificar o cibercenário. 

A interatividade com o público é feita para levantar alguns questionamentos 

sobre o lugar que estamos no mundo regido pelas novas tecnologias digitais. A 

maioria das pessoas é consumidora de tecnologias como celulares, consoles de 

jogos, TVs digitais, computadores, entre muitas outras tecnologias. A performance 

permite que essas pessoas tomem a decisão de sair do estado passivo na utilização 

dessas tecnologias e assumam uma posição ativa, tornando-se personagens 

transformadores da composição da obra e posteriormente do meio que vivem. O 

processo de desenvolvimento do módulo de interatividade com o público será 

detalhados mais a frente. 
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Interfaces: parte sensível do sistema tecnológico que capta as ações do 

público. Torna-se um órgão perceptivo do ambiente, operando como extensores e 

amplificadores humanos, que captam informações do mundo interno e externo ao 

nosso corpo. 

No Ser Liberto, as interfaces que permitem a entradas de sinais são duas: 

um sensor infravermelho que capta os movimentos do performer, permitindo saber 

sua localização; e a câmera que capta as imagens das luzes emitidas pelos leds 

usados pelo público. Os tipos de dispositivos são diversos. O que precisamos saber 

é como utilizá-los da melhor forma dependendo de cada proposta. Sogabe (2016) 

relata que podemos obter muitas informação desses corpos, peso, altura, 

temperatura, batimento cardíaco, pressão, porém esse não é o problema, mas sim o 

que fazer com todas essas informações dentro de uma proposta poética. A forma 

com que obtemos essas informações também pode ser fator criativo na composição 

da obra. 

Gerenciamento digital: é realizado por um micro controlador digital e um 

programa de computador que permite que as informações enviadas pelos 

dispositivos sensíveis sejam recebidas e enviadas ao programa. É esse sistema que 

decide como as informações tratadas, realizando o processamento e devolvendo-as 

para os dispositivos, fechando o ciclo. 

O gerenciamento, no Ser Liberto, é feito por um computador, que recebe as 

informações do sensor e da câmera, e as processa e interpretado através do 

software que possui toda a codificação desenvolvida pelo participante-autor.  

Dispositivos: materializam as operações programadas, configurando-se 

como uma parte importante no design da obra, onde podemos utilizar qualquer 

aparato tecnológico.  

Cabe ao propositor pesquisar as tecnologias e os dispositivos que serão 

usados no trabalho. Temos que ter a consciência que cada um desses dispositivos 

carrega possibilidades diversas no que diz respeito à fruição com a obra ou 

ambiente. 

Por meio dos dispositivos temos a saída de sinais. Esses sinais dão o 

sentido à narrativa e representam ações realizadas durante a performance. Assim 

como o sistema computacional os sensores recebem as informações, que são 

processadas pelo gerenciador, e devolvem-na já modificada, materializando o 

cibercenário e permitindo a interatividade. 
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É nesse momento que notamos a importância de obtermos o conhecimento 

da tecnologia. Por trás desse sistema existe um código fonte42: APÊNDICE B, que 

contém todas as informações e regras para mudança de estado, desenhos dos 

elementos, troca de informações entre os dispositivos, entre outras possibilidades. 

Disponibilizar esse código é importante, pois garante que outros possam estudá-lo, 

modificá-lo, e passá-lo adiante, difundindo a proposta e o conhecimento. 

 

4.3 O Processo 

 

O Ser Liberto v 2.0 não é um projeto diferente da primeira versão, mas sim 

uma atualização dela. Podemos entender essa evolução do mesmo modo que é 

aplicado no desenvolvimento de software. Normalmente é lançada uma versão de 

teste ou uma versão básica para atender apenas as necessidades principais, e, logo 

após a avaliação dos usuários, são acrescentadas novas funcionalidades ao 

mesmo. Esse ciclo pode se repetir indefinidamente. A depender da experiência dos 

usuários ela vai se moldando e se adaptando às suas exigências e os 

desenvolvedores lançam novos módulos contendo novas funcionalidades. 

Apresentar o Ser Liberto ao público foi uma experiência nova para mim e me 

deu um retorno muito positivo. Aconteceram relatos de pessoas que manifestaram 

interesse em utilizar os módulos interativos em seus projetos, além de possibilitar 

que alguns dançarinos, atores, e artistas experimentassem seus recursos. Muitos 

perguntavam se não era possível interagir com a obra durante a apresentação. A 

partir dessa demanda, começou o processo de investigação sobre o que motivou 

esse interesse e como poderia desenvolver um modulo que permitisse a 

participação do espectador. 

Iniciando o processo de construção do novo módulo, sua implementação e 

recursos técnicos foram definidos. o desafio era encontrar a maneira com que as 

pessoas fossem inseridas no trabalho, mesmo com o limite de recursos 

tecnológicos, por meio de uma experiência imersiva e mais sensível possível. 

                                                                 

42
   Texto escrito em linguagem de programação que contém as regras e instruções que serão 

executadas pelo sistema computacional. 
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Por se tratar de uma performance que teve como base a narrativa Ser 

Liberto, a solução encontrada foi fazer com que os participantes pudessem ter um 

papel dentro dessa narrativa, tornando-se personagem dela. 

Primeiramente era preciso escolher em que momento o público seriam 

trazidos para dentro do cibercenário. Essa decisão tem haver com o significado da 

narrativa, que em determinado momento precisa dessa intervenção, que antes era 

realizada pelos seres místicos que vinham interagir com o personagem principal. 

Essa função, dentro da narrativa, foi transferida para as pessoas do público. A partir 

desse momento elas tinham o papel de guiar os espectros e devolver as forças ao 

personagem principal, o libertando da sua prisão. 

O desenvolvimento do módulo foi feito com uma dinâmica cíclica de 

pesquisa e estudo; codificação e compilação; experimentação, testes e ajustes; 

apresentação final. 

A pesquisa foi dividida em partes. A primeira delas serviu de base para a 

fundamentação do trabalho como um todo. A segunda serviu para buscar material 

de estudo técnico, dividindo o tempo para dedicação na implementação dos 

módulos. A terceira, a busca de materiais e elementos que dialogassem com a obra 

e transformá-los em objetos interativos.  

O Processing é uma ferramenta que apresenta diversas possibilidades na 

construção de elementos visuais. Estudando biblioteca de códigos encontrei a 

classe BlobDetection. Essa classe utiliza funções que detectam áreas onde há 

aglomerações de píxels43 com o mesmo nível de brilho em uma imagem (Fig. 42) ou 

num frame de vídeo capturado de uma câmera. 

 

                                                                 

43
  Menos ponto de uma imagem digital.  
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Figura 42 – Exemplo de detecção de brilho. 

 

Fonte: Processing 2.1.1 (2016) 

 

 Com essa classe percebi que também era possível fazer o reconhecimento 

de brilho por meio de uma câmera apontada para um ponto de luz real.  

Dentro do limite de nossa capacidade de ver, a luz permite que 

enxerguemos os objetos e o mundo a nossa volta. Apesar dessa não ser a única 

forma de leitura do mundo, é um fenômeno físico com um efeito visual simbólico 

muito interessante para o trabalho. A descrição do processo não servirá para 

explicar o que cada elemento significa dentro da performance, os mesmos foram 

sendo escolhidos para dar conta da narrativa fictícia criada anteriormente.  

Depois de conhecer as funcionalidade da classe BlobDetection, entrei na 

fase de codificação. O código foi adaptado e compilado para que o programa 

captasse e identificasse a luz emitida por um led44 apontado para a câmera. O 

resultado pode ser visto logo abaixo (Fig. 43). O objetivo era saber as coordenadas, 

na tela, da localização de cada blob detectado, função necessária para que o 

programa conseguisse projetar os elementos no lugar exato onde a luz fosse 

apontada. 

 

                                                                 

44
  Diodo emissor de luz.  



64 

 

Figura 43 – Teste de detecção de blob. 

 

Fonte: acervo pessoal, 2016. 

 

O próximo passo era fazer com que os elementos da narrativa, denominados 

espectros, fossem atraídos pelos blobs detectados pela câmera. Um protótipo foi 

criado para testar seu comportamento (Fig. 44). O teste foi feito substituindo a 

localização do blob pela posição x e y do mouse na interface do Processing. 

 

Figura 44 – Espectro seguindo o mouse. 

 

Fonte: acervo pessoal (2016). 

 
Também foram realizados testes com diversas partículas (Fig. 45). 
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Figura 45 – Espectros seguindo o mouse. 

 
Fonte: acervo pessoal (2016). 

 

 
Seguindo o ciclo de desenvolvimento de experimentação e ajustes, a 

posição do mouse foi substituída pela localização dos blobs de luz. Agora as 

partículas podiam ser atraídas pela luz emitida pelo led guiada pelo movimento 

realizado pela pessoa que o controlava (Fig. 46). Dessa forma era possível ter a 

sensação que podíamos controlar as partículas e guiá-las pela tela. 

 

Figura 46 – Espectros seguindo o blob de luz. 

 

Fonte: acervo pessoal (2016). 

 

Para que houvesse atração foi desenvolvida uma função que calcula a 

distância entre a posição central do blob e a posição onde os espectros serão 

desenhados e se ela for menor ou igual a duzentos pixels elas serão atraídas para o 
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blob. A função de atração pode ser encontrada no código fonte, disponibilizado no 

APÊNDICE C. 

O equipamento foi levado para o local de realização da projeção para que 

fossem realizados os testes principais. Isso deu uma visão mais ampla das 

proporções e tamanhos das figuras e da delimitação do espaço de projeção. 

Também foram ajustados os limites de movimentação no chão, marcação da 

localização dos sensores e câmeras, níveis de iluminação, e tudo que pudesse 

influenciar diretamente na projeção. A localização do ponteiro do mouse foi 

substituída pela localização dos blobs de luz (Fig. 47), agora com a diferença de ter 

sido ocultada com o fundo preto para que fosse substituída posteriormente pelo foco 

de luz real. No seu lugar apenas ficou o retângulo verde e círculo vermelho para que 

soubesse onde estava o foco durante os testes. 

Figura 47 – Teste de projeção no palco. 

 

Fonte: acervo pessoal (2016). 

 

Com o cibercenário criado, era preciso decidir como alterá-lo e que tipo de 

objeto permitiria a interatividade. Esse objeto deveria ser inserido na narrativa para 

que não virasse um objeto estranho ao contexto da narrativa. Tratava-se de um 

dispositivo técnico que, segundo Sogabe (2016), devem ser inseridos no ambiente 

como se fizessem parte dele, numa espécie de camuflagem. Seguindo esse 

princípio foram adotadas duas soluções possíveis. Uma delas era reaproveitar os 

cajados (Fig. 48) de luz, usados pelos personagens místicos da primeira versão, ou 
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criar um novo objeto, com dispositivos de liga-desliga para que as pessoas 

pudessem ter a opção de acender o não a luz durante sua participação na 

performance.  

 

Figura 48 – Cajados. 

 

Fotografia: Roberto Fernandes (2016). 

 

O dispositivo foi feito de maneira simples e com poucos componentes. Foi 

preciso um prendedor de roupa, uma bateria de 3 volts45, e um led de luz branca 

para montar o circuito (Fig. 49). 

 

Figura 49 – Dispositivos. 

 

Fonte: acervo pessoal (2016). 

 

O processo seguiu no sentido de experimentar as diversas possibilidades. 

Por esse motivo, o dispositivo foi desenvolvido e testado por mim e por pessoas que 

                                                                 

45
  Unidade de tensão elétrica. 
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mostraram o interesse (Fig. 50). Também foram usados outros dispositivos como 

celulares, lanternas e luminárias. 

 

Figura 50 – Teste com dois dispositivos. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves (2016). 

 

Durante os testes de projeção foram identificadas duas formas de interação. 

A primeira com fundo preto e a câmera voltada para o palco, sem a referência da 

imagem do público (Fig. 51). A outra, virada para plateia com a imagem do público 

projetada no cibercenário (Fig. 52).  

 

Figura 51 – Teste do corpo ―em cena‖. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves (2016).  
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Figura 52 – Teste da imagem do corpo projetado ―em cena‖. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves (2016). 

 

Tanto a imagem projetada, quanto a presença do corpo em cena convidam o 

público a sair dos seus lugares e interagir com a obra. É dessa forma que as 

pessoas se transformam em personagens e entram na narrativa do Ser Liberto.  

No momento da demonstração apenas uma delas foi utilizada e testada. 

Seguindo os princípios de participação do público no teatro, já vistos anteriormente, 

as pessoas compõem a cena e se sente parte dela. Esse é o tipo de imersão 

necessária para que as pessoas se envolvam mais profundamente com performance 

e possam perceber que sem elas a narrativa não segue, e as coisas não acontecem, 

nem dentro do ambiente, nem fora dele.    
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

O resultado de todo o processo culminou em uma apresentação de 

demonstração que foi realizada no dia 05 de agosto de 2016, onde podemos testar o 

módulo desenvolvido. A fase final em que o programa foi aberto ao público, ainda 

que de forma experimental. 

No dia contamos com a presença de pessoas da comunidade acadêmica 

como discentes do curso de artes, professores do curso e professores externos, 

pessoas da comunidade externa de faixas etárias distintas, como as crianças Camile 

e Evelin, trazidas por sua mãe e tia respectivamente, e que fizeram questão de 

participar da experiência. A presença delas foi muito importante para o processo. 

Também estavam presentes o performer Betto Veras e as participantes e 

personagens do Ser Liberto Dinha Argolo e Taís Gonçalves. 

A partir das 21 horas os objetos de luz foram entregues aos participantes 

que aguardaram o início da apresentação (Fig. 53). 

 

Figura 53 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 

 

Foram entregues o cetro de luz e os leds. Nesse momento, ambos são 

testados para que pudesse observar como eles seriam manuseados pelos 

participantes e qual dos objetos influenciava melhor nos sinais e na a projeção.  
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Depois da entrega dos objetos a apresentação foi iniciada desde o início 

para que todos tivessem uma noção da narrativa. Vale ressaltar que os elementos 

não foram explicados em nenhum momento.  

Tudo pronto. O controlador se posiciona diante do gerenciador digital e 

executa o programa, inicializando o cibercenário. O performer se posiciona e entra 

no ambiente. Seu corpo logo é detectado pelo sensor e o cibercenário se altera (Fig. 

54). A intenção é que todos observem e interpretem de forma livre, com base em 

suas próprias experiências e conhecimento de mundo.  

 

Figura 54 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 

 

Durante a atuação do performer o mesmo cai no chão, no centro do palco, e 

o controlador aciona o módulo de participação do público (Fig. 55).  

 

Figura 55 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 
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O módulo de participação é habilitado e o público é convidado a subir ao 

palco, entrando no cibercenário (Fig. 56). O objetivo aqui é utilizar os dispositivos de 

luz para atrair os espectros e guiá-los até o performer que se encontra caído do 

centro do palco esperando a forças enviadas pelos seres místicos, agora 

representados pelas pessoas que estão dentro da narrativa, transformados em 

personagens dela. 

 

Figura 56 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 

 

A maior dúvida foi fazê-los entender o momento certo de sair dos lugares e ir 

até o palco. Por esse motivo é por se tratar de uma demonstração experimental foi 

feito o convite no momento exato da participação. Acredito que o contato com a 

interface, já que não houve explicações prévias de como ela seria feita deve ser 

repensado para versões futuras e próximas apresentações.  

O objetivo é fazer com que os espectros sejam conduzidos pelo público, ao 

Ser Liberto, até que todos sejam atraídos por ele (Fig. 57). Não sei ao certo se as 

pessoas se imaginaram como personagens nesse momento. Para ajudar na 

imersão, senti que talvez pudesse ter utilizado algum um tipo de figurino, fácil de 

vestir, semelhante ao usado pelos personagens na primeira. É algo que talvez 

precise ser ajustado. De qualquer maneira a experiência foi vivida por cada um deles 

e meu objetivo foi alcançado no momento que se levantaram e foram até o palco. 

Também foi interessante observar como as pessoas só pararam de interagir depois 

que todas as possibilidades se esgotaram. Depois disso todos saíram do palco e a 

narrativa continuou.  
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Figura 57 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 

 

Com todos os espectros agrupados o controlador segue com a narrativa. 

Após pressionar uma tecla o performer é novamente detectado pelo sensor e dança 

até que o controlador termine a apresentação (Fig. 58). É o trecho da narrativa em 

que o Ser Liberto retoma as forças se liberta de sua prisão.  

 

Figura 58 – Ser Liberto 2.0, BA, 2016. 

 

Fotografia: Taís Gonçalves. 

 

Por fim, todos os presentes começaram a sugerir novas formas de interação 

e novos elementos que pudessem ser agregados ou reformulados para uma nova 

versão. Essa troca de experiências e conhecimentos era o que eu buscava com 

esse tipo de trabalho. As sensações serão guardadas e lembradas posteriormente 
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por cada um de forma particular. O retorno sobre elas foi bem positivo e gostaria de 

repeti-la em outros lugares com o máximo de pessoas possível. 

Antes que os equipamentos fossem desligados um dos participantes pediu 

para fazer um teste com menos iluminação para saber como seria o efeito visual e 

como os dispositivos reagiriam nessas condições. O resultado pode ser visto logo 

abaixo (Fig. 59). Nesse momento vi que consegui despertar a curiosidade nas 

pessoas que começaram a propor novas funcionalidades e formas de interação.  

O ideal era que ao final pudéssemos sentar e discutir cada módulo e 

entender como cada um deles foi codificado e implementado, mas não é viável 

devido ao do tempo e da disponibilidade das pessoas.  

 

Figura 59 – Teste com as luzes apagadas. 

 

Fonte: acervo pessoal (2016). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho tivemos a oportunidade de experimentar e vivenciar o 

desenvolvimento de sistemas interativos para espetáculos cênicos, criando novos 

cenários que provocam o público a participação, por meio de estímulos sensoriais e 

visuais que são percebidos por ele. Esses estímulos ocasionam gestos, que são 

capturados pelas interfaces que os redesenha, em um ciclo imersivo e instigante. 

Desenvolver ambientes interativos é algo complexo. Certamente que o Ser 

Liberto está apenas do início e ainda precisa de muito tempo de experimentação e 

pesquisa para alcançar seus objetivos. Também será preciso a colaboração de 

outros artistas, com maior experiência nas áreas de dança, performance, artes 

cênicas, circo, etc., para que o mesmo alcance a maturidade necessária.  

Imergir pessoas nessa atmosfera exige muito tempo de pesquisa e 

dedicação. Acredito que daqui para frente é preciso realizar novas apresentações 

para que o trabalho acumule experiências e possa amadurecer e melhorar sua 

maneira interação com o público. Algo que ainda tem que ser trabalhado. É preciso 

resolver a interface para que ela seja o mais intuitiva possível, no momento em que 

o módulo de participação é ativado. Também é necessário fazer com que cada 

pessoa entenda que está imerso no contexto da narrativa e que, a partir do 

momento que sobem ao palco, passam a fazer parte de sua composição como 

personagens dela.  

Uma contribuição que o trabalho tem para o campo das artes é seu caráter 

híbrido. Nele foram usados diversos processos artísticos como as técnicas de 

modelagem, desenho e pintura, na criação das máscaras artísticas; Assemblage na 

confecção dos figurinos e objetos; desenho e animação, na projeção dos espectros, 

correntes e personagens místicos.  

Experimentamos elementos derivados de outros processos como os da 

ficção narrativa, do teatro participativo, da dança e expressão corporal, e da 

performance. Além disso, foi possível explorar conceitos sobre obra participativa, 

interpretativa e interativa dentro de um único trabalho. Também deve ser levada em 

consideração sua característica multidisciplinar. No curso de Artes Visuais da UFRB 

existe um leque de possibilidades em termos de linguagem artística. Acredito que 

não devemos escolher uma linguagem, mas sim, usar o potencial de cada uma 
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delas para criar. Conhecer as linguagens trabalhadas anteriormente em disciplinas 

do curso, trazendo-as para este projeto, foi muito importante para o processo de 

construção do Ser Liberto.  Espero que o mesmo sirva de exemplo e inspiração para 

que outros estudantes possam desenvolver seus trabalhos e professores do curso 

possam trabalhar mais essas questões em sala de aula. 

Outra contribuição dessa pesquisa é a sistematização do conhecimento em 

ciberdança, possibilitando novas formas de explorar o tema e dando continuidade 

aos trabalhos de Ivani Santana, Ludmila Pimentel, entre outros, que aliados às 

metodologias de análise de objetos interativos desenvolvidas por Milton Sogabe, 

juntamente com as reflexões sobre a participação social no teatro de inclusão de 

Augusto Boal. A soma dessas ferramentas teóricas nos leva a uma análise 

aprofundada das questões técnicas envolvidas e facilitadas pelo fato que mostra o 

próprio participante-autor como o programador da obra. Esse elemento é 

fundamental e abre um vasto campo de reflexões que nos levou ao caminho de 

pesquisa que culminou neste TCC, sendo ele o primeiro e singelo passo fundante de 

um movimento que indubitavelmente merece ser continuado em pesquisas de 

mestrado e doutorado.  

Por fim, foi um projeto que nos fez aprender muito e ter uma visão mais 

ampla para entender que o elemento que une o artista e a arte, a criatividade, 

também pode ser livre. 
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APÊNDICE A – Narrativa Ser Liberto 

 

Em uma noite calma, uma luz cai sobre a Terra. Tanã, deusa da vida, e 

Ramã, o deus da liberdade, enviam seu filho Sarnã para ajudar a salvar a terra. Será 

que ela tem salvação? Os deuses acreditam que sim. Mas maldade do homem 

enganou e aprisionou Sarnã. E o Deus enviado a Terra luta contra as forças que o 

aprisionam, porém, em sua forma humana, ele não é forte o bastante. Então seus 

pais juntamente aos quatro protetores elementares da terra, do ar, do fogo e da 

água, vão a Terra para resgatar seu filho e libertar a humanidade. 

 

por Betto Veras, 2015. 
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APÊNDICE B – Roteiro da apresentação 

 

 A entrada das pessoas no ambiente. Recebem um objeto e se deparam com o 

estado inicial da performance; um ambiente com pouca iluminação, som 

ambiente, e uma projeção na parede de fundo do palco; 

 Após alguns minutos o performer entra acorrentado e se debate com as 

correntes presas ao pulso; 

 O performer se posiciona no centro do palco com os braços erguidos para que o 

sensor detecte seu esqueleto; 

 Uma tecla do computador é pressionada pelo controlador e a animação das 

correntes é projeta em cima do performer, levando em consideração sua posição 

e movimentação no ambiente; uma música também começa a tocar; 

 Após se debater com as correntes reais e virtuais, o personagem cai no chão; 

 Uma tecla é pressionada pelo controlador e uma animação interativa é iniciada 

ao fundo;  

 Personagens surgem no meio da plateia e se dirigem ao palco, interagindo tanto 

com o público e posteriormente com o performer e o cibercenário; 

 Várias teclas são pressionadas sucessivamente para iniciar e controlar uma 

animação; 

 O performer abaixa e posiciona-se no centro do palco; 

 Uma tecla é pressionada pelo controlador e o módulo de participação do público 

é habilitado; uma animação interativa é projetada e um som de fundo também é 

tocado; 

 O público se levante e interage com a projeção, saindo do estado passivo e 

tendo controle e alterando o cibercenário; 

 Uma tecla é pressionada pelo controlador e o público perde o controle sobre os 

elementos da projeção; 

 O público sai do palco; 

 Os personagens místicos começam a tocar os instrumentos de percussão; 

 Uma tecla é pressionada pelo controlador e uma nova projeção interativa é 

iniciada; 
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 Uma animação começa a interagir com o performer, guiada pela sua localização 

e movimentação no ambiente; 

 O performer se levanta e dança até que o som pare; 

 Uma tecla é pressionada e a narrativa termina. 
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APÊNDICE C – Código Fonte 

 

 

import processing.video.*; 

import blobDetection.*; 

import SimpleOpenNI.*; 

import ddf.minim.*; 

 

Minim [] minim; 

AudioPlayer [] trilha; 

 

 

PVector com = new PVector();                                    

PVector[] pessoas; 

int numPessoas; 

float posX; 

float posY; 

 

boolean newFrame=false; 

SimpleOpenNI  context; 

 

Luz luz; 

Correntes correntes; 

Espectro espectro; 

Animacao animacao; 

Abertura abertura; 

Deuses deuses; 

Deusas deusas; 

Fim fim; 

 

int estado; 

int CORRENTES = 1; 

int DEUSES = 2; 
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int DEUSAS = 3; 

int ANIMACAO = 4; 

int ESPECTRO = 5; 

int FIM = 6; 

int ABERTURA = 7; 

int LUZ = 8; 

 

 

 

void setup () { 

 

  minim = new Minim[6]; 

  trilha = new AudioPlayer[6]; 

 

  minim[0] = new Minim(this); 

  minim[1] = new Minim(this); 

  minim[2] = new Minim(this); 

  minim[3] = new Minim(this); 

  minim[4] = new Minim(this); 

  minim[5] = new Minim(this); 

 

 

  trilha[0] = minim[0].loadFile("sons/entrada_beto.mp3"); 

  trilha[1] = minim[1].loadFile("sons/correntes.mp3"); 

  trilha[2] = minim[2].loadFile("sons/entrada_deuses.mp3"); 

  trilha[3] = minim[3].loadFile("sons/entrada_deusas.mp3"); 

  trilha[4] = minim[4].loadFile("sons/espectro_girando.mp3"); 

  trilha[5] = minim[5].loadFile("sons/ritual.mp3"); 

 

  size(1366, 768); 

 

  context = new SimpleOpenNI(this); 

  if (context.isInit() == false) 

  { 
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    println("Can't init SimpleOpenNI, maybe the camera is not connected!");  

    exit(); 

    return; 

  } 

  pessoas = new PVector[30]; 

  for (int i=0; i<30; i++) 

  { 

    pessoas[i] = new PVector(); 

  } 

 

 

 

  // enable depthMap generation  

  context.enableDepth(); 

  // enable ir generation 

  context.enableRGB(); 

 

  context.enableUser(); 

 

  luz = new Luz(); 

  luz.setup();  

  animacao = new Animacao(); 

  animacao.setup();   

  correntes = new Correntes(); 

  correntes.setup(); 

  espectro = new Espectro(); 

  espectro.setup(); 

  abertura = new Abertura(); 

  abertura.setup(); 

  deuses = new Deuses(); 

  deuses.setup(); 

  deusas = new Deusas(); 

  deusas.setup(); 

  fim = new Fim(); 
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  fim.setup(); 

 

  estado = ABERTURA; 

} 

 

void draw () { 

 

  detectaPessoas(); 

 

  if (estado == CORRENTES) { 

    correntes.draw(); 

    animacao.keyPressed(); 

  } else if (estado == ESPECTRO) { 

    espectro.draw(); 

  } else if (estado == ANIMACAO) {  

    animacao.draw(); 

    animacao.keyPressed(); 

  } else if (estado == ABERTURA) { 

    abertura.draw(); 

  } else if (estado == DEUSES) { 

    deuses.draw(); 

  } else if (estado == DEUSAS) { 

    deusas.draw(); 

  } else if (estado == LUZ) { 

    luz.draw(); 

  } else if (estado == FIM) { 

    fim.draw(); 

  } 

} 

 

void detectaPessoas() { 

  context.update(); 

 

  int[] userList = context.getUsers(); 
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  numPessoas = userList.length; 

  for (int i=0; i<numPessoas; i++) 

  { 

    // draw the center of mass 

    if (context.getCoM(userList[i], com)) 

    { 

      context.convertRealWorldToProjective(com, pessoas[i]); 

      stroke(100, 255, 0); 

      strokeWeight(1); 

      beginShape(LINES); 

      vertex(pessoas[i].x, pessoas[i].y - 5); 

      vertex(pessoas[i].x, pessoas[i].y + 5); 

 

      vertex(pessoas[i].x - 5, pessoas[i].y); 

      vertex(pessoas[i].x + 5, pessoas[i].y); 

      endShape(); 

 

      fill(0, 255, 100); 

      text("", pessoas[i].x, pessoas[i].y); 

    } 

  } 

} 

 

void keyPressed () { 

  if (key == '1') { 

    estado = CORRENTES; 

  } 

  if (key == '2') { 

    estado = DEUSES; 

  } 

  if (key == '3') { 

    estado = DEUSAS; 

  } 

  if (key == '4') { 
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    estado = ANIMACAO; 

  } 

  if (key == '5') { 

    estado = ESPECTRO; 

  } 

  if (key == '6') { 

    estado = FIM; 

  } 

  if (key == '7') { 

    estado = ABERTURA; 

  } 

  if (key == '8') { 

    estado = LUZ; 

  } 

} 
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PImage logo; 

 

class Abertura { 

  void setup() { 

    logo = loadImage("logo/ser_liberto.jpg"); 

  } 

  void draw() { 

    trilha[0].play(); 

    trilha[1].pause(); 

    trilha[2].pause(); 

    trilha[3].pause(); 

    trilha[4].pause(); 

    trilha[5].pause(); 

 

    background(0); 

    noCursor(); 

    imageMode(CENTER); 

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

  } 

} 



93 

 

 

class Animacao { 

 

  int inc = 1; 

  int inc2 = 1367; 

  int raio1 = 100; 

  int raio2 = 20; 

  int pX; 

  int pX2; 

 

 

  int estado2; 

  int estadoInicio = 100; 

  int estadoSurgindo = 200; 

  int estadoRitual = 300; 

  int estadoRitualFinal = 400; 

  int estadoTransformando = 500; 

  int estadoVoando = 600; 

 

  PImage [] inicio; 

  int quadroAtualInicio; 

 

  PImage [] surgindo; 

  int quadroAtualSurgindo; 

 

  PImage [] ritual; 

  int quadroAtualRitual; 

 

  PImage [] ritualfinal; 

  int quadroAtualRitualFinal; 

 

  PImage [] transformando; 

  int quadroAtualTransformando; 
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  PImage [] voando; 

  int quadroAtualVoando; 

 

 

  void setup() { 

 

    inicio = new PImage[14]; 

    for (int i=0; i < 14; i++) { 

      inicio[i]=loadImage("inicio/"+i+".png"); 

    } 

 

    surgindo = new PImage[30]; 

    for (int j=0; j < 30; j++) { 

      surgindo[j]=loadImage("surgindo/"+j+".png"); 

    } 

 

    ritual = new PImage[17]; 

    for (int l=0; l < 17; l++) { 

      ritual[l]=loadImage("ritual/"+l+".png"); 

    } 

 

    ritualfinal = new PImage[9]; 

    for (int x=0; x < 9; x++) { 

      ritualfinal[x]=loadImage("ritualfinal/"+x+".png"); 

    } 

 

    transformando = new PImage[14]; 

    for (int y=0; y < 14; y++) { 

      transformando[y]=loadImage("transformando/"+y+".png"); 

    } 

 

    voando = new PImage[6]; 

    for (int z=0; z < 6; z++) { 

      voando[z]=loadImage("voando/"+z+".png"); 
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    } 

 

 

 

 

 

    //stroke(255, 30); 

    //fill(0, 50); 

    //noCursor(); 

  } 

 

  void draw() { 

 

    trilha[0].pause(); 

    trilha[1].pause(); 

    trilha[2].pause(); 

    trilha[3].pause(); 

 

 

 

    frameRate(50); 

    stroke(255); 

    strokeWeight(1); 

    fill(0, 50); 

    noCursor(); 

 

    if (pX - raio1 < 0) { 

      inc = 1; 

    }  

 

    if (pX2 + raio2 > width) { 

      inc2 = -1; 

    } 
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    pX = pX + inc; 

    pX2 = pX2 + inc2; 

 

    background(0); 

 

    if (pX > width/2) { 

      pX = width/2; 

    } 

 

    if (pX2 < (width/2)+50) { 

      pX2 = (width/2)+50; 

    } 

 

    ellipse(pX, (height/2)-200, raio1*2, raio1*2); 

    ellipse(pX2, (height/2)-200, raio2*2, raio2*2); 

    ellipse((width/2), (height/2)+500, 2000, 400); 

 

    if (estado2 == estadoInicio) { 

      espectroGirando(); 

    } else if (estado2 == estadoSurgindo) { 

      deusesSurgindo(); 

    } else if (estado2 == estadoRitual) { 

      deusesRitual(); 

    } else if (estado2 == estadoRitualFinal) { 

      deusesRitualFinal(); 

    } else if (estado2 == estadoTransformando) { 

      deusesTransformando(); 

    } else if (estado2 == estadoVoando) { 

      deusesVoando(); 

    } 

  }//final do draw 

 

  void espectroGirando() { 
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    trilha[4].play(); 

 

    frameRate(10); 

 

    quadroAtualInicio+=1; 

    if (quadroAtualInicio > 13) { 

      quadroAtualInicio=0; 

    } 

 

    imageMode(CENTER); 

    image(inicio[quadroAtualInicio], width/2, 400); 

  } 

 

  void deusesSurgindo() { 

 

    frameRate(10); 

    quadroAtualSurgindo+=1; 

    if (quadroAtualSurgindo > 29) { 

      quadroAtualSurgindo=29; 

    } 

 

    imageMode(CENTER); 

    image(surgindo[quadroAtualSurgindo], width/2, 400); 

  } 

 

  void deusesRitual() { 

    trilha[4].pause(); 

    trilha[5].play(); 

 

    frameRate(10); 

    quadroAtualRitual+=1; 

    if (quadroAtualRitual > 16) { 

      quadroAtualRitual=0; 

    } 
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    imageMode(CENTER); 

    image(ritual[quadroAtualRitual], width/2, 400); 

  } 

 

  void deusesRitualFinal() { 

    frameRate(10); 

    quadroAtualRitualFinal+=1; 

    if (quadroAtualRitualFinal > 8) { 

      quadroAtualRitualFinal = 8; 

    } 

 

    imageMode(CENTER); 

    image(ritualfinal[quadroAtualRitualFinal], width/2, 400); 

  } 

 

  void deusesTransformando() { 

    frameRate(10); 

    quadroAtualTransformando+=1; 

    if (quadroAtualTransformando > 13) { 

      quadroAtualTransformando = 13; 

    } 

 

    imageMode(CENTER); 

    image(transformando[quadroAtualTransformando], width/2, 400); 

  } 

 

  void deusesVoando() { 

    frameRate(10); 

    quadroAtualVoando+=1; 

    if (quadroAtualVoando > 5) { 

      quadroAtualVoando = 0; 

    } 

 



99 

 

    imageMode(CENTER); 

    image(voando[quadroAtualVoando], width/2, 400); 

  } 

 

  void keyPressed () { 

 

    if (key == 'a') { 

      estado2=estadoInicio; 

    } 

    if (key == 's') { 

      estado2=estadoSurgindo; 

    } 

    if (key == 'd') { 

      estado2=estadoRitual; 

    } 

    if (key == 'f') { 

      estado2=estadoRitualFinal; 

    } 

    if (key == 'g') { 

      estado2=estadoTransformando; 

    } 

    if (key == 'h') { 

      estado2=estadoVoando; 

    } 

  } 

}//final class 
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class Correntes { 

  int TAM_ELO = 50; 

  int linha; 

  float som; 

 

  void setup() { 

  } 

 

  void draw() { 

    trilha[0].pause(); 

    trilha[1].play(); 

    trilha[2].pause(); 

    trilha[3].pause(); 

    trilha[4].pause(); 

    trilha[5].pause(); 

    noCursor();    

 

    linha=7; 

 

    background(0); 

    stroke(255); 

    //630 a 8 

    println("pessoas[0].x = " + pessoas[0].x + "  pessoas[0].y = " + pessoas[0].y); 

 

    //    posX = map (width - width*pessoas[0].x/(float)483, 0, width, 483,883); // 

size(1366, 768); 

    posY = height*pessoas[0].y/(float)250; 

 

    posX = map(pessoas[0].x, 630, 8, width/9.0f, width-width/8.0f); 

    //println("posX = " + posX); 

 

    corrente(posX, posY, 0, 0); 

    corrente(posX, posY, width, height); 
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    corrente(posX, posY, width, 0); 

    corrente(posX, posY, 0, height); 

    corrente(posX, posY, 0, height/2); 

    corrente(posX, posY, width, height/2); 

    corrente(posX, posY, 250, height); 

    corrente(posX, posY, 750, height); 

    corrente(posX, posY, 250, 0); 

    corrente(posX, posY, 750, 0); 

    corrente(posX, posY, width/2, 0); 

  } 

 

  void corrente (float p1x, float p1y, float p2x, float p2y) { 

    float d = dist(p1x, p1y, p2x, p2y); 

    int numElos = 1+(int) d/TAM_ELO; 

 

    float angulo = PI-angulo(p1x, p1y, p2x, p2y); 

 

    float incX = cos(angulo)*TAM_ELO; 

    float incY = sin(angulo)*TAM_ELO; 

 

    for (int i=0; i<numElos; i++) { 

      eloAngulo(p1x+incX*i, p1y+incY*i, angulo, TAM_ELO); 

    } 

  } 

 

  //calcula o angulo em relação ao eixo X formado pela reta 

  //que contém os dois pontos passados como parâmetros (x,y) e (xC, yC). 

  float angulo(float x, float y, float xC, float yC) { 

    float angulo; 

    angulo = atan((yC - y)/(xC - x)); 

    //localiza em qual quadrante está o ponto 

    if (x > xC) { 

      if (y < yC) {                   //primeiro quadrante 

        angulo = abs(angulo); 



102 

 

      } else {                          //quarto quadrante 

        angulo = TWO_PI - angulo; 

      } 

    } else { 

      if (y > yC) {                   //terceiro quadrante 

        angulo = PI + abs(angulo); 

      } else {                          //segundo quadrante 

        angulo = PI - angulo; 

      } 

    } 

    return angulo; 

  } 

 

 

  void eloAngulo(float pX, float pY, float angulo, float tamElo) { 

    strokeWeight(linha);//int linha 

    elo(pX, pY, pX+cos(angulo)*tamElo, pY+sin(angulo)*tamElo); 

  } 

 

  void elo(float p1x, float p1y, float p2x, float p2y) { 

    float meioX = (p2x-p1x)/2; 

    float meioY = (p2y-p1y)/2; 

    strokeWeight(linha);//int linha 

    line(p1x, p1y, p1x+meioX, p1y+meioY); 

    line(p1x+meioX, p1y+meioY-10, p2x, p2y-10); 

    line(p1x+meioX, p1y+meioY+10, p2x, p2y+10); 

  } 

} 



103 

 

 

class Deusas { 

  void setup() { 

  } 

  void draw() { 

    trilha[0].pause(); 

    trilha[1].pause(); 

    trilha[2].pause(); 

    trilha[3].play(); 

    trilha[4].pause(); 

    trilha[5].pause(); 

    background(0); 

    noCursor(); 

  } 

} 
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class Deuses { 

  void setup() { 

  } 

  void draw() { 

 

    trilha[0].pause(); 

    trilha[1].pause(); 

    trilha[2].play(); 

    trilha[3].pause(); 

    trilha[4].pause(); 

    trilha[5].pause(); 

 

    background(0); 

    noCursor(); 

  } 

} 
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class Espectro { 

 

  int num = 90; 

  float mx[][] = new float[20][num]; 

  float my[][] = new float[20][num]; 

 

  void setup() { 

  } 

 

  void draw() { 

    

    trilha[5].pause(); 

    //trilha[1].play(); 

     

    fill(0, 30); 

    rect(0, 0, width, height); 

 

    noCursor(); 

 

    for (int i=0; i<numPessoas; i++) { 

      posX = width - width*pessoas[i].x/(float)683; 

      /*posX = map(pessoas[i].x, 630, 8, width/9.0f, width-width/8.0f);*/ 

      posY = height*pessoas[i].y/(float)250; 

 

      colorMode(HSB); 

      fill(255/(float)(i+1), 255, 255); 

 

      desenhaEspectro(posX, posY, i); 

    } 

  } 

 

 

  void desenhaEspectro(float pX, float pY, int ind) { 
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    // Cycle through the array, using a different entry on each frame.  

    // Using modulo (%) like this is faster than moving all the values over. 

    int which = frameCount % num; 

    mx[ind][which] = pX; 

    my[ind][which] = pY; 

 

    for (int i = 0; i < num; i++) { 

      // which+1 is the smallest (the oldest in the array) 

      int index = (which+1 + i) % num; 

      noStroke(); 

      ellipse(mx[ind][index], my[ind][index], i, i); 

    } 

  } 

} 
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PImage logo_fim; 

 

class Fim { 

  void setup() { 

    logo_fim = loadImage("logo/ser_liberto.jpg"); 

  } 

  void draw() { 

     

    trilha[1].pause(); 

     

    background(0); 

    noCursor(); 

    imageMode(CENTER); 

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

  } 

} 
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Particula[] particulas; 

 

int mx; 

int my; 

int mtesteX; 

int mtesteY; 

int numParticulas; 

int numParticulasAdicionadas; 

 

class Luz { 

 

  BlobDetection theBlobDetection; 

 

  PImage img; 

  PImage imgP; 

 

  // ================================================== 

  // setup() 

  // ================================================== 

  void setup() 

  { 

 

    img = new PImage(320, 240); 

    theBlobDetection = new BlobDetection(img.width, img.height); 

    theBlobDetection.setPosDiscrimination(true); 

    theBlobDetection.setThreshold(0.90f); // will detect bright areas whose luminosity > 

0.2f; 

 

    numParticulas = 200; 

    particulas = new Particula[numParticulas]; 

 

    for (int i=0; i<particulas.length; i++) { 

      particulas[i] = new Particula(); 
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    } 

  } 

 

  // ================================================== 

  // captureEvent() 

  // ================================================== 

  //void captureEvent(Capture cam) 

  //{ 

  //cam.read(); 

 

  //} 

 

  // ================================================== 

  // draw() 

  // ================================================== 

  void draw() 

  { 

 

    //  theBlobDetection.setThreshold(mouseX/(float)width); // will detect bright areas 

whose luminosity > 0.2f; 

    //  println(mouseX/(float)width); 

 

    newFrame = true; 

 

    // update the cam 

    context.update(); 

 

    // draw irImageMap 

    image(context.rgbImage(), 0, 0); 

 

    if (newFrame == true) 

    { 

 

      newFrame=false; 
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      image(context.rgbImage(), 0, 0, width, height); 

      img.copy(context.rgbImage(), 0, 0, context.rgbImage().width, 

context.rgbImage().height,  

      0, 0, img.width, img.height); 

      theBlobDetection.computeBlobs(img.pixels); 

      if (theBlobDetection.getBlobNb() > 0) { 

        drawBlobsAndEdges(true, true); 

      } 

      background(0); 

      for (int i=0; i<particulas.length; i++) { 

        particulas[i].atualiza(); 

      } 

    } 

    float tam = 200*numParticulasAdicionadas/numParticulas; 

    fill(255, 0, 0); 

    noStroke(); 

    ellipse(width/2, height-100, tam, tam);  

    noCursor(); 

 

    for (int i=0; i<particulas.length; i++) { 

      particulas[i].desenha(); 

    } 

  } 

 

  // ================================================== 

  // drawBlobsAndEdges() 

  // ================================================== 

  void drawBlobsAndEdges(boolean drawBlobs, boolean drawEdges) 

  { 

    noFill(); 

    //int mx; 

    //int my; 

    Blob b; 

    EdgeVertex eA, eB; 
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    for (int n=0; n<theBlobDetection.getBlobNb (); n++) 

    { 

      b=theBlobDetection.getBlob(n); 

      if (b!=null) 

      { 

        // Edges 

        if (drawEdges) 

        { 

          strokeWeight(3); 

          stroke(0, 255, 0); 

          for (int m=0; m<b.getEdgeNb (); m++) 

          { 

            eA = b.getEdgeVertexA(m); 

            eB = b.getEdgeVertexB(m); 

            if (eA !=null && eB !=null) 

              line( 

              eA.x*width, eA.y*height,  

              eB.x*width, eB.y*height 

                ); 

          } 

        } 

 

        // Blobs 

        if (drawBlobs) 

        { 

          strokeWeight(1); 

          stroke(255, 0, 0); 

          rect(b.xMin*width, b.yMin*height, b.w*width, b.h*height); 

 

 

 

          mx = round(width*0.15+((1-b.xMin)*width*0.7)+((b.w*width)/2)); 

          my = round(height*0.1+(b.yMin*height)+((b.h*height)/2)); 
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          ellipse (mx, my, 50, 50); 

 

          println(theBlobDetection.getBlobNb()); 

          println("mx="+b.xMin+" my="+b.yMin); 

 

          //aproveito aqui o for que percorre todos os blobs para aplicar 

          //a função atualiza() para cada blob; 

          //dessa forma cada blob vai influenciar, dependendo da distancia  

          //que estiver todo o sistema de particulas 

 

          for (int i=0; i<particulas.length; i++) { 

            particulas[i].atrair(mx, my, 150, 20); 

          } 

        } 

      } 

    } 

 

    numParticulasAdicionadas=0; 

    for (int i=0; i<particulas.length; i++) { 

      if (particulas[i].atrair(width/2, height-50, 200, 30)) { 

        numParticulasAdicionadas++; 

      } 

    } 

   

} 
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class Particula { 

 

  //Random generator; 

  float angulo; 

  float velocidade; 

 

  float posX; 

  float posY; 

 

  Particula () { 

 

    angulo = PI/4;//angulo que será desenhado 

    velocidade = 0.5;//em pixels 

 

    posX = random(width);//(width/2);//posição x inicial 

    posY = random(height);//(height/2);//posição y inicial 

  } 

 

  //void atualiza() { 

  boolean atrair(int mx, int my, float dist, float atracao) { 

    boolean retorno = false; 

    //    angulo += random (-0.5, 0.5); 

    //    velocidade += random (-0.01, 0.01); 

    //if (dist(mouseX, mouseY, posX, posY) < 150) { 

    if (dist(mx, my, posX, posY) < dist) { 

      // posX += velocidade*cos(angulo) + 10*((mouseX - posX)/width); 

      // posY -= velocidade*sin(angulo) - 10*((mouseY - posY)/height); 

      posX += atracao*((mx - posX)/width); 

      posY += atracao*((my - posY)/height); 

      retorno = true; 

    } 

    return retorno; 

  } 
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  void atualiza() { 

    angulo += random (-0.5, 0.5); 

    velocidade += random (-0.01, 0.01); 

    posX += velocidade*cos(angulo); 

    posY -= velocidade*sin(angulo); 

  } 

 

  void desenha() { 

    fill(255, 0, 0); 

    //stroke(255,0,0); 

    //strokeWeight(2); 

    //Gaussian 

    //  generator = new Random(); 

    // float h = (float) generator.nextGaussian(); 

    //h*=2; 

    // line (posX, posY, posX+velocidade*cos(angulo), posY-velocidade*sin(angulo)); 

    ellipse(posX, posY-50, 20, 20); 

  } 

} 


