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RESUMO 
 
 

Umbigo π.r² é uma videoinstalação interativa que pretende aproximar a arte 
eletrônica da cultura popular de matriz africana do recôncavo baiano. Ao propor 
uma apresentação do círculo fundamentada no imaginário simbólico do samba 
de roda do recôncavo, a obra ascende o questionamento sobre as 
possibilidades de reconhecimento e valorização dos símbolos de uma 
identidade cultural na era digital. Trata-se de uma obra interativa em um 
espaço urbano, na qual as imagens serão projetadas em mapeamento circular. 
O desenvolvimento do memorial problematiza a relação entre arte, cultura e 
tecnologia digital em um contexto local de coexistência na cidade de 
Cachoeira, Bahia.  

Palavras-chave: Samba de roda, videoinstalação, arte eletrônica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT  
Umbigo π.r² is an interactive video installation that intends to bring the electronic 
art of popular culture of African matrix of the Bahia’s Recôncavo. In proposing a 
presentation of the circle based on the symbolic imagery of the samba de roda of 
the Recôncavo, the work raises the questioning about the possibilities of 
recognition and appreciation of the symbols of a cultural identity in the digital age. It 
is an interactive work in an urban space, in which the images will be projected in 
circular mapping and altered according to the public's contact with the interface. 
The development of the memorial problematizes the relationship between art, 
culture and digital technology in a local context of coexistence in the city of 
Cachoeira, Bahia.  
Keywords: Samba de roda, video installation, electronic art 7  
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Introdução 

Este Memorial Analítico Descritivo, fundamenta as principais questões 
referentes ao processo artístico da videoinstalação interativa Umbigo II.R². A 
partir da vivência nos espaços de Samba de roda e consequentemente das 
experimentações advindas deste processo, foi executada uma análise 
simbólica do círculo por uma perspectiva afrodiaspórica, aproximando o 
universo da produção de arte contemporânea do imaginário cultural de matriz 
africana do Recôncavo da Bahia. As discussões propostas por esta pesquisa 
“mixam” as fronteiras entre cultura popular e a arte eletrônica, utilizando o 
círculo como elemento comum aos dois domínios, entretanto deslocando a 
abordagem do elemento visual por uma interpretação semiótica para uma 
compreensão simbólica mais próxima ao contexto de manifestações culturais 
de origem afro-brasileira.  

A escrita deste trabalho está dividida em três eixos de discussão, distribuídos 
em três seções e as considerações finais, para a melhor compreensão do 
processo criativo e da fundamentação teórica das inquietações que culminaram 
na realização do produto artístico apresentado.  

Na seção 1 apresento o meu percurso como discente do centro de Artes, 
Humanidades e Letras da Universidade federal do Recôncavo da Bahia, 
respectivamente em sua subseção discorro sobre as primeiras considerações a 
cerca dos encadeamentos entre artes visuais e cultura popular nas 
circunstâncias da minha graduação e sobre o meu percurso acadêmico 
inserido nessa atmosfera de descoberta de afinidades com a arte eletrônica 
concomitante a recognição de pertencimento cultural.  

Na seção 2 entitulada Correndo a roda, discorro sobre o círculo enquanto um 
elemento do imaginário do samba de roda de Cachoeira, enfatizando as 
conexões visuais e conceituais da forma circular embasadas numa análise afro 
diaspórica, que incluem uma breve passagem sobre a relação do círculo com 
simbologias dentro de manifestações circulares provenientes da diáspora 
africana, como por exemplo, a capoeira e o Xirê nos rituais de candomblé.  

Finalizando as discussões relacionadas ao conceito e a motivação para a 
construção da instalação interativa, apresento na terceira seção uma 
contextualização das técnicas artísticas que tornaram possíveis a execução da 
proposta, detalhando o processo de concepção da obra até sua exposição 
como produto técnico artístico final. 
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1. Percurso acadêmico  

Iniciei o contato com as artes ainda criança, durante a formação fundamental. 
O encanto pela música popular brasileira, em especial o samba, nasceu nas 
rodas de violão das festas familiares e no cotidiano musical da casa, levando-
me a ser autodidata em violão desde os onze anos. As descobertas musicais 
ocorreram paralelas ao apreço pelo desenho, pintura e fotografia, através de 
participações em festivais de música, projetos de disciplinas como História da 
África e Educação Artística, em Olimpíadas interdisciplinares e no Desafio 
Nacional Acadêmico.  

No ano de 2012 fui selecionada no processo seletivo da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia para o Bacharelado em Artes Visuais, dando início a 
minha formação acadêmica na área. A vinda para a cidade de Cachoeira 
promoveu além de um crescimento pessoal e intelectual, o resgaste, o 
conhecimento e o reconhecimento de um universo cultural carregado de 
ancestralidade. O cotidiano da cidade e a vivência no espaço social, que 
mantém muitas de suas tradições, despertaram-me os sentidos para todo 
arcabouço de manifestações que também fazem parte da minha construção 
enquanto mulher do recôncavo baiano e que se perderam ao longo do tempo 
na minha cidade de nascimento, Santo Antônio de Jesus. Os primeiros 
registros artísticos das rodas de samba, ocorreram sobretudo no projeto 
“Quartas dos tambores”, que promovia um espaço de integração da 
comunidade com o que estava sendo produzido musicalmente na cidade, em 
todas as primeiras Quartas-feiras de cada mês.  

 
A travessia, 2015 
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Ao longo de três anos sendo discente do Centro de Artes, Humanidades e 
Letras (CAHL), situado na cidade de Cachoeira, iniciei experimentações 
decorrentes de inquietações com o cotidiano da cidade e as afinidades com as 
manifestações culturais presentes até hoje nas festividades Cachoeiranas.  

 

1.1 A_gira 

A “força motriz” para a realização das pesquisas relacionadas à estética das 
rodas de samba veio nos componentes curriculares Fotografia II, ministrada 
pela professora doutora Ana Valécia Ribeiro e Técnicas e Processos Artísticos 
II, ministrada pelo Professor mestre Tonico Portela, nas quais desenvolvi 
respectivamente os projetos A gira e Anáguas de Bibi, ambas referenciadas 
pelas minhas memórias visuais e auditivas. O projeto A_GIRA, a partir da 
técnica de imprimir movimento na imagem através da rotação da camêra no ato 
de fotografar, busca construir o diálogo entre corpo, ritmo e roda. A série 
fotográfica levanta questionamentos relacionados à morte da cultura do samba 
na minha terra natal e as memórias construídas a partir da minha inserção nos 
espaços onde ocorrem as rodas de samba.  

 

A_Gira, 2014 
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A_Gira2, 2014 

 

 

1.2 Anáguas, 2015 

Anáguas foi o meu primeiro experimento com técnicas híbridas e aborda a 
temática do samba de roda nas cidades de São Félix e Cachoeira, no 
Recôncavo da Bahia e busca construir o diálogo entre corpo, ritmo e roda 
através da representação dos elementos indumentários de uma das principais 
sambadeiras do Grupo Suerdick. Trata-se de uma instalação composta de sete 
esculturas circulares, referente às sete notas musicais, onde são projetadas 
imagens das manifestações de samba de roda. A proposta dos sete círculos 
aliados às imagens promove uma reflexão do caráter simbólico do samba em 
instancias individuais e coletivas.  

Foi na proposta da escultura “Anáguas" que vi a oportunidade de agregar ao 
produto final as técnicas de vídeo projeção mapeada e programação visual, 
estas que norteariam meus interesses artísticos, experimentações e 
consequentemente minhas obras posteriores. 

No dossiê samba de roda do Recôncavo, pude encontrar uma forte referência 
para ao embasamento do projeto, onde há uma análise estética da vestimenta 
das sambadeiras com ênfase na importância das saias e anáguas:  

Dos mais destacados trajes de baiana tradicional estão os do grupo 
comandado por D. Dalva Damiana de Freitas, na cidade de Cachoeira, durante 
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as comemorações na Festa da Nossa Senhora da Boa Morte. As sambadeiras 
usam por baixo da saia estampada – ampla, comprida, até os tornozelos, 
franzida na cintura e rodada – várias outras que são chamadas de anáguas, 
para dar um maior volume.(Iphan, pág. 62)  

 

          
Anáguas, 2015 

2. Correndo a roda 

De todas as manifestações culturais que pude presenciar morando em 
Cachoeira, a roda de samba foi a que se fez mais presente no meu cotidiano. 
O caráter festivo da manifestação proporciona, com naturalidade, a 
experienciação da roda de samba não só nas datas comemorativas da cidade, 
mas em pequenos núcleos fora desse calendário, como por exemplo, em 
festas de aniversário, festas de terreiro de candomblé e em rituais sincréticos 
tradicionais das famílias. Em sua tese de doutorado, de título levanta mulher e 
corre a roda, Daniela Amoroso elucida o que constitui a manifestação do 
samba no recôncavo:  

“(...) O samba de roda é uma matriz cultural, resultante de processos 
diaspóricos no Recôncavo baiano, na qual o reconhecimento e identificação da 
matriz negro africana, já transculturada*, e reconceituada através dos 
processos que envolvem relações de poder, de sexo, de geografia, de 
economia e de identidade, se dá, principalmente, pela estética.” (pag.12)  

É notório, ainda que em um contato inicial, a característica transcultural da roda 
de samba. A utilização da viola, herança do fado lusitano junto aos 
instrumentos percussivos característicos dos batuques africanos numa 
disposição estética circular, traduzem até hoje, de forma simples e objetiva o 
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aspecto cultural múltiplo da formação dessa identidade brasileira e, sobretudo o 
caráter de resistência negra em relação à cultura dominante. A experiência de 
presenciar e vivenciar o samba do recôncavo da Bahia é reconhecer-se 
também enquanto fruto destes processos.  

O samba de roda pode ser entendido como uma derivação dos batuques, 
lundus e fados dentro do contexto das trocas culturais entre Portugal, África e 
Brasil. Tal entendimento parte da noção de herança e permanência de 
elementos dessas três formas culturais no samba de roda. Os elementos 
estéticos parecem revelar parte dessa genealogia do próprio samba de roda. 
(AMOROSO, pag. 53)  

A inserção nos espaços que dialogam com o samba, como por exemplo, a 
casa de samba de Dona Dalva e as festividades da Boa Morte, concomitante a 
graduação em Artes Visuais, onde se abordam conceitos da forma inseridos na 
esfera de criação visual despertaram minha curiosidade para 
experimentação artística especificamente com o círculo. Esta inquietação 
surgiu a partir da observação da cena de uma roda de samba, onde se pode 
perceber que o círculo está presente não só na disposição das pessoas no 
espaço, mas no formato dos instrumentos, na “boca” da caixa de ressonância 
da viola, na movimentação das saias das sambadeiras, as rodas de capoeira e 
seus toques repetitivos e no movimento realizado no toque das tabuinhas, 
semelhante à fricção das mãos em movimentos circulares no Xirê, a roda de 
candomblé.  

A roda, como o próprio nome já diz, é onde tudo acontece. É na roda que se 
canta, dança, bate palmas, toca instrumentos. E é na roda que a energia se 
cria, multiplica-se e se espalha. Entendo que a roda não é uma mera forma de 
organização espacial do samba de roda e estou convencida de que as 
semelhanças existem entre o que acontece na roda de capoeira, no samba de 
roda e também no candomblé. (AMOROSO, pag. 93)  

A reflexão sobre a forma circular por uma perspectiva ligada ao imaginário do 
universo afrodiásporico que o samba de roda está inserido foi importante para 
estabelecer a conexão desses dois universos que fizeram parte dos cinco anos 
que morei em Cachoeira, a arte e as manifestações culturais afro-brasileiras, 
assim, solidificando a poética dos trabalhos artísticos aliando ao contexto da 
forma circular no samba de roda e em matrizes culturais semelhantes.  

No dossiê do IPHAN para o projeto de Salvaguarda do Samba de roda do 
Recôncavo, encontra-se a seguinte definição para a roda de samba.  

Como no caso da famosa Távola Redonda, a alusão ao formato circular pode 
aqui ter relação com certa igualdade formal dos participantes, estando todos à 
mesma distância do centro e desfrutando do recíproco direito de – respeitadas 
as regras do jogo – sambar por alguns minutos no meio do contorno 
desenhado pelos assistentes.  
( IPHAN, pag.37)  



 

 14 

A especificidade estética circular no samba evoca também o princípio de 
acolhimento, dificilmente haverá a impossibilidade de que qualquer pessoa que 
queira participar do samba integre-se a roda. As percepções de pude ter 
participando destes momentos foram de acolhimento e pertencimento. Em seus 
estudos sobre as cenas de Samba de Roda no Recôncavo Baiano, Daniela 
Amoroso descreve:  

A roda, também um elemento estético do samba de roda e que se refere ao 
espaço como ele acontece, na maioria das vezes constrói uma membrana que 
separa o mundo de fora e o mundo de dentro daquela expressão. Quem 
samba, o faz dentro da roda, os tocadores se posicionam em direção ao centro 
e os participantes se organizam lado a lado formando um círculo. A 
organização espacial da roda, simboliza um particular entre os que dividem a 
mesma identidade a ser expressa pelo canto, pela voz, pelo corpo, pela dança 
e pelo som. (AMOROSO, pag. 92). 

Preparação para as celebrações da festa de Nossa Senhor da Boa Morte  

 

Durante as minhas participações nas festividades de Cachoeira, pude fazer 
alguns registros que colaboraram para a inserção de alguns elementos neste 
trabalho de conclusão de curso, um desses elementos foram as taubinhas, 
utilizadas para fazer a marcação rítmica do samba, assim como as palmas. As 
taubinhas são tocadas também em movimentos circulares para amenizar seu 
tom agudo.  

No dossiê samba de roda do Recôncavo é explicada a importância desse 
acompanhamento rítmico : 

É de especial importância no acompanhamento rítmico do samba de roda o 
papel das palmas, batidas, idealmente, por todos os participantes/assistentes. 
A participação de todos os presentes por meio das palmas funciona como uma 
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indicação da qualidade do samba, de sua capacidade de contagiar a todos. 
Como uma espécie de derivação das palmas, alguns grupos – de Cachoeira, 
Saubara - utilizam pares de tabuinhas, ou taubinhas, que fazem os mesmos 
padrões rítmicos. É importante notar que, regra geral, as mulheres batem 
palmas suaves durante a chula cantada para não atrapalhar os cantadores, ou 
mesmo, em vez de bater palmas, esfregam suavemente em movimentos 
circulares as palmas das mãos. (IPHAN, Pag. 47)  

O acompanhamento rítmico com as taubinhas e as palmas reforçam a 
qualidade do samba, assim como o ato de correr a roda, revelando como os 
elementos estéticos estão associados aos elementos sonoros, traduzindo a 
qualidade indissociável da música e dos elementos visuais nas rodas de 
samba.  

“Correr a roda” significa dançar, não em um mesmo local, mas extrapolando os 
limites espaciais da sua própria kinesfera16, expandindo- se e utilizando-se do 
espaço geral da roda. Ou seja, a sambadeira se desloca – geralmente no 
sentido anti-horário – aproximando-se fisicamente de cada músico, como se 
estivesse dançando não só em resposta ao que ele toca, mas para ele, 
reverenciando o que ele faz, ao mesmo tempo em que exibe o que ela é capaz 
de fazer. Sendo assim,a regra coreográfica de correr a roda acaba por revelar 
não só a interdependência da música com a dança...( IPHAN, pag. 56)  

Acima de tudo, a experiência com o samba de roda e os significados do círculo 
dentro da esfera afro diaspórica que Cachoeira está inserida, ensinou-me sobre 
coletividade, acolhimento e sobre as relações que podem ser construídas 
nesse ambiente de ancestralidade e desejos em comum, sem distinção de 
idade, cor, orientação sexual ou gênero.  

Quem chega perto percebe que é dentro dela que vai poder se expressar e se 
divertir. É um espaço de dentro, de relação direta com o outro, assistir alguém 
sambar é sambar também. A roda é um espaço participativo, é o lugar onde as 
sensações diversas se surgem e constitui um ambiente de relações, um 
ambiente imaginário e sensitivo. Não se trata de nada de fora do cotidiano das 
pessoas; Entrar na roda para sambar é obrigação para quem gosta de samba 
e, assim, o samba acontece frequentemente. A roda reúne homens e mulheres, 
crianças e idosos, ela é um micro-organismo festivo da sociedade. 
(AMOROSO, pag. 141)  
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3. Umbigo π.r² 

A ideia da instalação Umbigo π.r² surgiu como desdobramento de dois 
trabalhos anteriores, o Anáguas de Bibi, já apresentado no início deste 
memorial e um projeto de projeção mapeada interativa denominado Travessa 
de Barravento, onde a interatividade acontecia por meio de uma interface 
criada a partir de um chip de teclado USB para computador. Ambas tinham 
como característica o hibridismo técnico, uma mescla de técnicas artísticas 
permeando o universo das artes plásticas e da arte digital. O aspecto similar 
entre as duas propostas é o vídeo enquanto parte da construção da obra em 
sua totalidade. Em seus estudos sobre o vídeo e suas novas formas de 
apresentação, Christine Melo discorre sobre esse tipo de utilização, chamando-
a de contaminação do vídeo e da importância artística desse processo:  

A ideia central da contaminação do vídeo diz respeito a compreender que o 
vídeo não pode ser considerado nessas manifestações como um produto 
acabado de linguagem, mas sim como um processo, em que outras linguagens 
e seus reflexos co-participam da experiência artística sem um estudo 
hierárquico. Nos procedimentos de contaminação do vídeo, a sua linguagem é 
colocada em discursão, a partir de outras linguagens, como uma convergência 
incessante de contrários, geradora de síntese e potencialidade poética. (Melo, 
pag.139)  

A ideia da vídeo instalação Umbigo π.r² , consiste em um ambiente imersivo 
circular, com 360 graus de malha branca esticada, sustentada por duas 
estruturas circulares, sendo que uma delas dará sustentação superior acoplada 
a uma estrutura modular de aço carbono denominada Box truss de dimensão 
Q30, a outra estrutura circular fará o peso necessário para esticar a malha 
bralha, onde serão projetadas as imagens gravadas em perspectiva de meia 
lua.  

Duas referências artísticas foram cruciais para o amadurecimento da estética 
da obra, levando em consideração a forma e a perspectiva das imagens que 
incorporam a instalação. O projeto interativo EXÚ, do baiano Pedro Mariguella, 
com filmagem de Arthur Scovino, inspirou a perspectiva em que foram 
gravados os vídeos, o projeto interativo promove uma ótica de meia lua numa 
imagem de cordeiros do carnaval de salvador.  

A outra obra que serviu de inspiração para a tela em 360 graus, foi o panorama 
de vídeo interativo 360 graus apresentado em Amsterdã em 2011, de Fernando 
Rabelo em parceria com a World Wide Visual Factory. O conjunto destas 
especificações técnicas seria imprescindível para que a poética do trabalho 
fosse consolidada, ou até realizar a execução eu acreditava que seria.  
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Panorama, Fernando Rabelo, 2011. 

A tela em 360 proporcionaria a sensação de estar dentro da roda de samba, o 
fruidor estaria imerso, rodeado pelas sambadeiras e suas tabuinhas, como 
acontece quando somos chamadas a correr a roda ao som do toque agudo da 
marcação rítmica feita pelas tabuinhas e do samba corrido cantando o 
cotidiano. A ideia da obra como uma grande conexão entre os elementos que a 
compõe é fundamentada por Christine Melo em sua definição de video 
instalação quando dialoga sobre estas possibilidades de utilização expandida 
do vídeo dentro da arte:  

A vídeo instalação compreende um momento da arte de expansão do plano da 
imagem para o plano do ambiente e da supressão do olho como único canal de 
apreensão sensória para a imagem em movimento. Nesse contexto, insere-se 
de modo radical a ideia do corpo em diálogo com a obra, a ideia da obra de 
arte como processo e do ato artístico como abandono do objeto. ( Melo, pag. 
169). 

O processo de materialização do produto técnico artístico foi iniciado com a 
gravação dos vídeos no Espaço da Fundação Hansen Bahia em Cachoeira, 
onde conseguiria obter o efeito de fundo infinito preto por conta da cor das 
paredes. Foram convidadas cinco mulheres para participar da encenação da 
roda de samba, os trajes usados foram semelhantes aos utilizados nas rodas 
de samba mais informais, sem muitos acessórios para que o foco dos registros 
fossem as saias e as tabuinhas. Os registros foram preferencialmente feitos 
com as mulheres e a câmera posicionadas de forma que a imagem se 
configurasse com uma perspectiva de “meia lua”, podendo assim ser dispostas 
na tela como uma roda contínua. Os planos fotográficos variaram entre planos 
mais abertos das saias se movimentando e detalhados com o foco nas tábuas.  

Considero importante salientar, que durante o processo de gravação das 
imagens surgiram outras inquietações que possivelmente resultarão em novas 
pesquisas e obras. A relação do círculo com o sagrado feminino, com os ciclos 
biológicos e inevitavelmente com os rituais de cuidado passados de geração 
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em geração despertaram minha curiosidade para o aprofundamento dos 
conhecimentos e investigação dessas relações não menos simbólicas. 
O momento de concepção dos vídeos ter sido composto apenas por mulheres, 
inclusive tendo a cineasta Beatriz Vieirah como operadora de câmera e grande 
parceira na idealização dos planos fotográficos, trouxeram-me algumas 
reflexões importantes, a partir de diálogos em que foram identificadas 
experiências em comum, acredito que seja possível amadurecer ainda mais a 
pesquisa futuramente. 

Para compor a roda contei com a parceria de Heloísa França, Franciane 
Azevedo, Bárbara Assumpção, Carolina Nascimento e para minha surpresa 
Marilene Nascimento, mãe de Carolina, que se interessou pelo tema do projeto 
e resolveu participar conosco das filmagens. Curiosamente, as saias que foram 
utilizadas na filmagem foram confeccionadas para um ritual de iniciação no 
candomblé, sendo que as saias verdes foram utilizadas numa saída do Orixá 
Oxumarê, conhecido no candomblé por ser símbolo da continuidade, sendo 
representado por uma serpente que morde a própria cauda, formando um 
círculo. 

 

Gravação dos vídeos para instalação 

 



 

 19 

 

Gravação dos vídeos para instalação 

 

Após as filmagens, iniciei o processo de confecção do esboço da instalação 
para ser utilizado como guia de montagem, posicionando as estruturas e a 
localização dos projetores. Ao tempo que adquiria os materiais para criar o 
ambiente imersivo, sendo estes, seis tubos e 26 conexões de PVC, 15 ganchos 
de metal, cento e setenta metros de corda, 18 metros de malha branca 
costurada em formato de bolsa e três estruturas Box truss Q30 de três metros.  

3.1 A primeira tentativa 

O primeiro teste foi realizado na praça do Faquir em Cachoeira, dentro de uma 
estrutura arquitetônica circular preexistente. Ao iniciar a montagem da Umbigo 
π.r², detectando alguns problemas ainda na conexão dos tubos, no dia 
seguinte com maior quantidade dos materiais necessários montamos a 
estrutura de tubos PVC, vestimos a malha branca e iniciamos o processo de 
posicionamento do esqueleto circular da tela no Box truss de sustentação.  
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Montagem da estrutura da tela 

 

                                      Conectores para sustentação da tela 
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Base da tela de projeção 

 

Os ganchos foram acoplados nos conectores de PVC, para dar sustentação à 
corda que permitiria que a estrutura se mantivesse firme e estável. Entretanto o 
material escolhido para o esqueleto da tela não suportou a tensão necessária 
das cordas e os conectores, mesmo com cola, começaram a quebrar de forma 
que não era mais possível reaproveita-los. A ausência de tempo hábil e 
recursos financeiros para fazer a aquisição de novos materiais que 
suportassem a tensão das cordas fez com que fosse necessário adaptar a ideia 
inicial à própria estrutura arquitetônica disponível. 

 

3.2 Reestruturação e software aliado 

Com a impossibilidade de adquirir novos materiais para sanar o problema da 
sustentação da tela, optei por adaptar a ideia da tela de projeção para um 
formato semelhante à perspectiva das imagens, aproveitando o círculo 
preexistente na própria estrutura da praça. A criação de uma meia lua no 
monumento circular da Praça do Faquír, que anteriormente iria comportar em 
seu interior a tela de projeção 360, foi a solução encontrada para o problema 
estrutural sem prejudicar o conceito da obra. Utilizando a arquitetura do lugar a 
favor da realização do projeto, recorri às estruturas Box Truss para penduras a 
malha branca, que cobriu a metade do monumento.  

Com o reposicionamento da tela, surgiram os problemas de iluminação, sendo 
necessário o desligamento de cinco lâmpadas que estavam direcionadas para 
o círculo e consequentemente interferindo na qualidade da projeção. Foi 
realizado o mapeamento da tela e correção de perspectiva no software de 
programação modular Isadora. A plataforma de programação possibilitou que 
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eu fizesse também alteração na forma de apresentação desses vídeos e 
correções de cores para se adaptar ao ambiente que a instalação estava 
montada.  

O software Isadora foi de grande importância para lidar com os entraves 
estruturais que surgiram durante a reestruturação do produto técnico artístico. 
Ao longo da graduação direcionei as minhas pesquisas e experimentos 
artísticos para a linguagem de programação visual e especialmente a técnica 
de mapeamento através da programação modular, portanto não houve 
dificuldades de adaptação do mapeamento para o novo formato da instalação.  

 

A interface do programa é altamente intuitiva e a lógica de funcionamento do 
Isadora parte do que pode ser chamado de “sistema de cabeamento”, no qual é 
necessário ligar as caixas virtuais em suas respectivas entradas e saídas, 
exatamente como funciona, por exemplo, a lógica para ligar um televisor à um 
aparelho leitor de DVD ou um computador à um projetor real.  
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O Isadora foi desenvolvido pelo artista e programador Mark Coniglio e tem 
como foco a manipulação de vídeo digital em tempo real, sendo muito utilizado 
para performances de video dança, video performance e na concepção de 
obras interativas. O nome do software e todo o contexto de funcionamento da 
interface são inspirados na Bailarina norte americana Isadora Duncan, 
precursora da dança moderna. A tela que funciona para a montagem da 
programação é chamada de palco, os geradores de vídeos, efeitos, entre 
outros recursos, são chamados de atores e as ações executadas dentro desse 
palco são as cenas, fazendo estas analogias a um espetáculo de dança ou de 
teatro facilita a usabilidade do programa.  

Ao longo da apresentação da instalação Umbigo π.r², inseri e retirei atores, em 
uma performance ao vivo de manipulação de vídeo dentro da instalação. Além 
dos atores básicos para a exibição do vídeo, utilizei um ator de projeção 3D 
quad distord, que permite a manipulação das arestas para mapear a área em 
que o vídeo será projetado, facilitando a correção da perspectiva para a 
projeção em uma tela semicircular.  

Ademais, os atores utilizados tinham como finalidade a manipulação de cores, 
captação de som para que a imagem ficasse sincronizada ritmicamente com o 
som, como ocorre nas rodas de samba, além de mixers de vídeo com efeitos 
especiais e captação de movimento das pessoas que interagiam com a obra. 
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4. Exposição 

A exposição do produto técnico artístico ocorreu na noite de oito de abril de 
dois mil e dezessete, na praça do faquí em Cachoeira, no Recôncavo baiano. A 
instalação Umbigo π.r² fez parte da programação paralela do II Festival 
Reconvexo Latino America de Projeções Mapeadas e contou com a interação 
de um público misto, variando entre Cachoeiranos de faixas etárias 
diversificadas e estudantes da UFRB. 

A tela de projeção foi posicionada em um ângulo em que as pessoas que 
passaram na rua principal em frente à praça do Faquí pudessem ver uma parte 
da projeção, o que se tornou convidativo.  

Umbigo recebeu as mais diferentes interações, desde a estranheza pela tela 
em plena praça ao reconhecimento instantâneo da proposta de sambar, cantar 
e bater palmas no interior da estrutura. Curiosamente, as crianças foram as 
pessoas que conseguiram cumprir a proposta de interação com mais 
rapidez, atraídas primeiramente pela luminosidade e pelo som, quase sempre 
tentando reproduzir o que era feito no vídeo. 

 

Umbigo, 2017 
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Umbigo, 2017 
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Considerações finais 

Umbigo π.r² trouxe além da experiência técnica, a consciência da necessidade 
de permanecer no universo arte, estudando, produzindo e levando a essência 
da resistência cultural da minha terra para outros espaços, sejam eles 
artísticos, acadêmicos ou fora do circuito. Enquanto mulher, jovem, baiana e 
filha do Recôncavo baiano, sinto-me depois dessa experiência ainda mais 
instigada a desenvolver minhas habilidades dentro da arte eletrônica, ainda que 
seja um meio permeado por homens e muito distante das discussões sobre as 
possibilidades de contribuição da tecnologia digital para a valorização 
da cultura popular no século XXI.  

Os percalços da montagem revelaram na prática o poder da arte processual e 
me levaram ao entendimento mais amplo das modificações do fazer artístico ao 
longo do tempo, inevitalmente faço essa afirmação partido do 
referencial de artista que obtém o controle da obra desde a ideia até a sua 
finalização. As manifestações contemporâneas de arte, incluindo a instalação, 
a performance e também as intervenções urbanas, sobretudo aliadas à 
tecnologia digital são, de acordo com a minha perspectiva a partir dessa 
experiência, beneficamente suscetíveis ao acaso, exigindo do artista um 
posicionamento menos autocentrado. 

A vantagem de ter optado por uma instalação interativa intervindo diretamente 
na paisagem da cidade e em espaços que se tornam comuns dentro 
do cotidiano, foi a obtenção de retornos espontâneos e muito particulares de 
acordo com o grau de identificação que o Inter ator tem com os elementos. 

Umbigo π.r² é uma obra em processo, como uma grande roda de samba que 
agrega o novo, que carrega símbolos e confraterniza com as expressões 
distintas. Nesse caso específico, a instalação é uma ode às mulheres do 
samba de roda, às D’alvas, Marias e Manoelas, principais responsáveis pelas 
tentativas de preservação da história da música brasileira e das nossas raízes 
culturais. 
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