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RESUMO 

 

A Cloud 2.0 é o resultado da prática do processo de criação, apresentado no 
nosso projeto de tcc que consiste em uma instalação interativa baseada em 
linguagem de programação Processing e em uma mostra fotográfica que visava 
elucidar questões sobre a imagética da Bahia enquanto parte do Nordeste, tomando 
como principais referenciais teóricos o pensamento do historiador Durval Muniz de 
Albuquerque Junior e o filósofo Pierre Levy. Trata-se de uma obra que convida o 
público a uma aproximação sensorial na sua fruição, de forma a instigar sobre o seu 
lugar de participador ativo na constituição das suas memórias e pertencimentos. 

 
Palavras-chave: Sertão, Instalação, interatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The Cloud 2.0 is the result of the practice of the creation process, presented 
in our tcc project that consists of an interactive installation based on a programming 
language and a photographic show that aimed to elucidate questions about the 
image of Bahia as part of the Northeast, taking as main theoretical references the 
thought of the historian Durval Muniz de Albuquerque Junior and the philosopher 
Pierre Levy. It is a work that invites the public to a sensorial approach in their 
enjoyment, in order to instigate their place as active participant in the constitution of 
their memories and belongings. 

 

Keywords: Sertão, Installation, interactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Cloud 2.0 foi o nosso projeto de trabalho de conclusão de curso - tcc que 

consiste em uma instalação interativa e fotográfica que visa uma maior aproximação 

do público na sua recepção. Através dela, buscamos trabalhar com o sertão baiano 

e seu lugar no imaginário brasileiro para elucidar questões relacionadas ao 

pertencimento e a memória.   

No primeiro capítulo dissertamos sobre a problemática do Estado da Bahia  

e a sua  inserção no imaginário nordestino, para isso tomamos como referencial 

teórico as discussões levantadas por Durval Albuquerque em seu livro “A invenção 

do Nordeste e outras artes”. Sendo a Bahia o estado com a maior extensão territorial 

da região Nordeste, sua maior porção situa-se na região do semiárido e mais da 

metade de sua dimensão está dentro do polígono da seca. No entanto, a construção 

imagético-discursiva sobre a Bahia não a inclui no circuito de Nordeste Sertão1. 

Segundo o discurso vendido pela mídia, nosso estado possui apenas a capital 

Salvador, a região metropolitana e o litoral verde e farto. No primeiro capítulo, 

partimos dessa problemática para construir a referenciação do nosso trabalho. 

Apresentamos os teóricos que nos deram embasamento e os artistas que nos 

inspiraram. 

No capítulo seguinte, tecemos o nosso memorial que começa em meados de 

2012 que nos levou a primeira versão da Cloud em 2015 e nos fez chegar à Cloud 

2.0, trabalho que apresentamos na exposição “Andanças: Entre o Recôncavo e o 

Sertão”2. A construção da Cloud 2.0 teve início com o componente curricular Arte e 

Tecnologia. Desde essa época até o presente momento, ocorreram muitas 

mudanças, ressignificações e simplificações. Enquanto a primeira versão da Cloud 

foi um objeto escultórico, o presente trabalho evoluiu de tal forma que utilizou duas 

                                                            
1 Quando falamos em “Nordeste Sertão” nos referimos a essa imagem que é passada pela 

mídia do Nordeste que só possui territórios secos e devastados pela escassez de água.  
2 Exposição que aconteceu entre os dias 21 a 25 de agosto e que teve trabalhos de mais 

cinco estudantes concluintes do curso de Artes Visuais.  
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linguagens artísticas: a fotografia e a instalação interativa. Assim, discorremos sobre 

o histórico do nosso trabalho e de sua produção, como também, sobre as teorias e 

técnicas empregadas. 

Por fim, relatamos as experiências dos participantes, suas reações  e de que 

forma eles interagiram com nossa obra.   
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2 REFERENCIANDO A PESQUISA 

 

2.1 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Muito mais do que uma simples divisão geográfica e política, a região 

Nordeste do Brasil é um espaço construído socialmente e moldado entre os fatores 

naturais e culturais. O fator cultural foi mais determinante nessa construção, como 

afirma Albuquerque (2009) em seu livro A Invenção do Nordeste e outras Artes:  

 

O Nordeste é uma produção imagético-discursivo formado a partir de 
uma sensibilidade cada vez mais específica, gestada historicamente, 
em relação a uma dada área do país. E é tal a consistência desta 
formulação discursiva e imagética que dificulta, até hoje, a produção 
de uma nova configuração de verdades sobre esta época. 
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 49) 

 

 Sua “invenção”3 se deu através de uma espécie de repatriação sobre o que 

seria o “Norte”4 do Brasil. O seu clima semiárido que lhe concede a característica 

mais marcante de todo esse organismo vivo, o bioma Caatinga.  Os nordestinos 

desenvolveram costumes peculiares, resultado da mistura de três povos: os 

portugueses, os escravos africanos e os povos que já viviam naquele local. Dessas 

três populações, desenvolveu-se o povo nordestino e suas raízes culturais.   

                                                            
3Utilizamos o termo “invenção” seguindo a linha de pensamento de Durval Muniz de 

Albuquerque em seu livro “A invenção do Nordeste e Outras Artes”, onde ele discute a 
formação da região Nordeste a partir dos esforços do Sul do país em formar um território em 
que o atraso cultural, político e econômico fosse marca predominante. O Sul inventou o 
Nordeste e vendeu - e continua vendendo – a imagem de uma região retrógrada e habitadas 
por indivíduos sem educação. 
4
 Em 1940, a proposta do IBGE para a divisão regional do Brasil levava em conta os 

aspectos físicos e socioeconômicos e estabelecia que o Nordeste era composto pelos 
Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas.Os estados da 
região de São Paulo e Rio de Janeiro, consideravam-se desenvolvidos, enquanto a outras 
regiões, principalmente as que se encontram da Bahia para cima, geograficamente falando, 
seriam os Estados atrasados.    
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O sertão - ou seria “ser tão5”? – é uma das quatro sub-regiões do Nordeste 

do país e estende-se pelos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Bahia. Sua temperatura média elevada e sua 

quase perene falta de chuva permitiram aos sertanejos “ser tão” por conseguirem 

sobreviver, e muitas vezes viver com dignidade, esperança e fé, mesmo passando 

por períodos longos de escassez de água, por construírem uma história única, 

traçarem sua personalidade de forma marcante e a continuarem deixando seu 

legado repleto de contribuições, onde mesmo com tantas dificuldades sua cultura 

cheia de mistérios, riqueza e simplicidade continuam encantando quem a conhece, 

assim como coloca Albuquerque (2009): 

 

É o saber sociológico, preocupado com as questões sociais e 
culturais, que vai assumindo um papel de suma importância na 
definição de uma identidade para o brasileiro e para o Brasil, bem 
como na definição de suas regiões e de seus tipos 
regionais.  (ALBUQUERQUE, 2009,p. 93) 

 

A Bahia possui a maior extensão territorial do Nordeste. A maior parte de 

seu território situa-se na região do semiárido, assim como mais que a metade de sua 

extensão está dentro do polígono da seca. No entanto, a construção imagético-

discursiva, que se tem sobre o estado, não faz correlações com o sertão. A imagem 

do sertanejo que precisa percorrer quilômetros para encontrar água e assim prover o 

sustento de sua família não aparece quando se fala de Bahia, o que é apresentado é 

a imagem do litoral e da capital baiana com suas verdes paisagens. No entanto, 

mesmo com todas as chuvas que ocorreram no mês de junho e julho de 2017 em 

parte do estado, muitos municípios do norte e oeste ainda estão em situação de 

emergência devido à estiagem. Com todos esses fatos, como não pensar na Bahia 

como parte relevante desse sertão nordestino tão rico e cheio de folclores? Esse 

discurso, até então falacioso, que foi construído por indivíduos que não habitam 

                                                            
5 Jogo de palavras usada pelos autores como forma de aludir a um  Sertão cheio de 

riquezas culturais, legados e mistérios.   
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nossa região e que afirmam que nosso estado não faz parte do sertão, e que a 

cultura sertaneja não está presente no nosso dia a dia, deve continuar sendo 

reproduzido e influenciando tantas outras construções estéticas e imagéticas?  

A desconstrução desse imaginário acerca da identidade nordestina contou 

com grandes propagadores e influenciadores que pertenceram a movimentos 

artísticos e literários; escritores como Graciliano Ramos e Jorge Amado e o 

Movimento Armorial contribuíram de forma acintosa para que houvesse uma ruptura 

desse discurso elitizado e segregador. Eles venderam, para o Brasil e para o mundo, 

versões bem particulares sobre o que seria o “verdadeiro Nordeste” do sertanejo 

tendo como ponto de partida suas perspectivas políticas, sociais e culturais. Dessa 

forma, seus textos se apresentavam como muito mais do que as narrativas que 

estavam postas ali, eram também formas de uma espécie de militância. 

O uso de várias formas e linguagens artísticas, juntamente com a 

problemática do sertão baiano, nos fez recorrer ao Movimento Armorial, que foi 

presidido por Ariano Suassuna, e que prezava pela forte relação entre as 

manifestações artísticas e a forma como elas eram praticadas por seus artistas, 

formando uma “militância artística” a favor da valorização e disseminação da cultura 

popular nordestina. O movimento teve início na década de 1970 com o propósito de 

resgatar as origens das manifestações populares por meio da cultura erudita para 

dessa forma valorizar a cultura nacional, que ainda estava sendo revelada, e assim 

servir de suporte para a afirmação de uma identidade nacional que vem sendo 

estudada desde o século XIX. Barros (2006) descreve o Movimento Armorial da 

seguinte forma: 

 

De fato, o próprio Suassuna escreveu que o Armorial resultava muito 
mais de uma convergência entre o fazer de diversos artistas do que 
do estabelecimento de diretrizes e propostas rígidas. Por isso, como 
afirmava, o Armorial buscou enfrentar o problema da criação de uma 
arte brasileira muito mais do lado da criação que da teoria. 
(BARROS, 2006, p. 10) 
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 A cultura popular, tendo como guia o folclore nordestino, influenciou em 

muito o Movimento Armorial, já que o principal objetivo deste foi a criação de uma 

arte erudita que enalteceu as raízes da cultura brasileira ao mesmo tempo em que 

integrava várias formas artísticas. Dentro da cultura popular, foram importantes para 

a construção do Movimento Armorial os folhetos do romanceiro popular nordestino, 

mais conhecido como literatura de cordel, onde encontramos escritos que 

apresentam os anseios e o espírito do povo brasileiro, além de três expressões de 

arte: a poesia nas narrativas, a xilogravura e a música que é acompanhada pela 

viola ou rabeca. A Arte Armorial se transformava em poesia cantada, narrada e 

escrita ao captar a essência da cultura popular nordestina com a finalidade de 

resgatá-la e valorizá-la ao fazer uso da sua estética peculiar e inconfundível para 

afirmar o lugar daquele povo na sociedade. Segundo a descrição do próprio Ariano 

Suassuna: 

 

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum 
principal a ligação com o espírito mágico dos "folhetos" do 
Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura de Cordel), com a 
música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus “cantares”, e 
com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito 
e a forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo 
Romanceiro relacionados (Suassuna, 1974 apud Barros, 2006, p. 10) 
 

Mesmo utilizando o Movimento Armorial para justificar a construção teórica 

do nosso trabalho, reconhecemos que este não era um defensor e nem propagador  

das novas tecnologias e dos recursos midiáticos internacionais. No entanto, 

entendemos que sua militância foi uma das portas de entrada para a valorização da 

cultura nordestina no cenário nacional. Ao nosso ver Suassuna tentou manter as 

características românticas da arte popular evitando ao máximo a sua 

descaracterização, como ele mesmo afirma:  

 

"Eu sou muito paciente e sou muito tranquilo porque tenho a 
convicção de que tudo que eu faço é coerente com aquilo que eu 
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acredito. Agora, querer que eu goste de coisas que eu condeno, aí 
não dá. Acho que o que faço é bom para o Brasil dentro dos meus 
limites. Mas eu não sou ditador não! Eu sou aberto. Agora, querer 
que eu diga que é bom? Só nascendo de novo!" (Ariano Suassuna, 
Diário de Pernambuco, abril de 2005, apud Leão do Ó, 2008, p. 67). 
 

Devido a essa valorização do Nordeste explicitada por Suassuna, é que 

utilizamos esse movimento como nosso referencial, mesmo sabendo que nosso 

trabalho consiste em uma instalação tecnológica e em uma mostra de fotografias 

digitais. A arte contemporânea como a entendemos e praticamos hoje, tem o poder 

de proporcionar o hibridismo nas linguagens artísticas, agregando novos adeptos e 

sem descaracterizar a cultura de cada local.  

À época do nacionalismo ufanista, os discursos de piedade sobre o homem 

do sertão vendiam uma imagem de pessoas miseráveis e injustiçadas. É então que 

o alagoano Graciliano Ramos utiliza a linguagem popular de maneira crítica e bem 

própria para retratar o Nordeste dolorido do sertão livre das ciladas do discurso 

dominante relatando a imagem do nordestino como realmente era: seco, penoso, 

desumano e cruel. Mas é com a obra de Jorge Amado que a Bahia entra nesse 

circuito de sertão, ele teve grande responsabilidade na inclusão do nosso estado no 

roteiro do Nordeste semiárido.   

A partir da década de 1930, quando Jorge Amado começou a publicar sua 

literatura, a ideia de Nordeste enquanto discurso regional já vinha sendo construída, 

porém sem a inserção da Bahia. O estado era um “mundo”6 à parte da região 

Nordeste, sendo restringido à região do Recôncavo e da capital, Salvador. Amado 

mergulhou nas raízes e na realidade do povo para apreender o que seria a 

identidade nacional e, por conseguinte a baiana, revelando a real conjuntura social 

que os discursos acadêmicos escondiam. Através de sua obra, ele apresentou ao 

                                                            
6 Utilizamos a expressão “mundo” para nos referir ao universo criado para identificar a região 

Nordeste enquanto território caracterizado unicamente pela seca, pelo sertanejo e pelo 
atraso material e educacional, assim como era vendido para as outras regiões e até mesmo 
para o próprio nordestino. 
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mundo outras regiões do estado, fazendo com que elas fossem integradas à 

geografia imaginária da Bahia. 

Seguindo esses pensamentos, é que nos propomos a trabalhar com as 

tecnologias digitais para despertar o interesse do público. O ponto forte do uso 

tecnológico no nosso trabalho é a instalação interativa que traça caminhos e 

discussões entre o virtual e o real.     

Segundo Pierre Lévy, „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.‟ (LÉVY, 2009, p. 79). Dessa forma, o filósofo e sociólogo nos lembram da 

relevância da interação em uma obra de arte, o que ele chama de “artes da 

interatividade”. Seguindo a linha de pensamento de Lévy, o nosso trabalho é uma 

representação real, uma experiência que traz consigo uma carga emotiva verdadeira 

e que propõe uma aproximação entre a obra de arte e o público, porém trabalhos 

com essa linguagem muitas vezes são interpretados como ilusórios e miragens 

projetadas para a contemplação do mundo virtual. 

Dessa forma, surgem os “novos espaços” do virtual, e assim nos damos 

conta que ao utilizarmos várias linguagens, passamos a dialogar constantemente 

com os “processos híbridos” na arte.  Como afirma Arantes: “Híbrido, nesse 

contexto, significa “linguagens e meios que se misturam compondo um todo 

mesclado e interconectado de sistemas de signos que se juntam para formar uma 

sintaxe integrada.” (ARANTES, 2005, p.49) 

Em nosso trabalho a mistura de mídias e linguagens é evidente, o que só 

confirma que não podemos desassociar o processo híbrido de nossa instalação, 

como demonstra Arantes: 

 

“Tal hibridismo de mídias (vídeo, fotografias, etc) e linguagens 
(sonora, visual, textual) é acompanhado de uma mistura entre áreas 
como a tecnologia e a ciência e de um rompimento com uma visão 
radical a respeito de oposições binárias como público/obra, 
artificial/natural.” (ARANTES, 2005, p.51) 
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É esse hibridismo de mídias e de linguagens colocado por ARANTES, 2005 

que vem a se configurar como um agente transformador e que rompe paradigmas na 

arte aproximando o público da obra e desconstruindo o que seria o ideário 

tradicional que a muito vinha sendo propagado pelas academias de artes plásticas.  

Estes autores foram de suma importância no direcionamento para o que veio 

a ser a Cloud 2.0. Seus pensamentos nos mostraram caminhos que tivemos a 

oportunidade de conhecer e analisar para construir da melhor forma o nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

2.2 REFERENCIAIS ARTÍSTICOS 
 

Em meio às discussões sobre a Bahia ser ou não ser sertão, nos deparamos 

com os trabalhos de Noilton Pereira e João Machado. Suas fotografias nos serviram 

como ponto de partida na construção estética da nossa instalação, principalmente 

das fotografias que expomos.  

Noilton Pereira é radialista, nascido em Ruy Barbosa-BA, possui uma 

estética fotográfica que lembra Sebastião Salgado7, mas com um destaque maior ao 

sertão e ao sertanejo, aos quais ajuda com um trabalho social. Pereira descreve o 

seu trabalho da seguinte forma: 

 

Minhas fotos ajudam as pessoas carentes, pois é através das fotos 
que os amigos tomam conhecimento das dificuldades dos moradores 
da zona rural. 
…………………………………………………………………………... 

                                                            
7 Sebastião Salgado é fotógrafo e sócio na agência AMAZONAS imagens – Paris, França. 

Economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com pós-graduação na 
Universidade de São Paulo e na Universidade de Paris. Colecionador de vários prêmios, 
Salgado documenta, através de suas fotografias, acontecimentos sociais e políticos, a 
devastação causada pela seca, assim como a vida de trabalhadores de várias regiões do 
mundo.  
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Gosto de fotografar a vida dura do povo do sertão e as brincadeiras 
das crianças da zona rural elas são um elo entre o passado e o 
presente. (PEREIRA, 2015) 

 

 
Figura 1 
Foto: Noilton Pereira 

 

Ele agrega valor simbólico e força em suas fotografias, conseguindo, de 

forma bastante íntima, trazer à tona toda a poesia do sertão e sua simplicidade ao 

retratar famílias em seus lares, ambientes assolados pela seca, açudes com o solo 

rachado pelo sol forte e água imprópria para o consumo, demonstrando a escassez 

e a dificuldade que os moradores dessa região enfrentam, como fica evidente nas 

figuras 1 e 2. O uso da estética preta e branca8 confere dramaticidade e verdade às 

suas fotos.  

 

                                                            
8 A primeira estética fotográfica foi a da fotografia em Preto e Branco. Ela é um clássico 

entre os fotógrafos e utilizada para fazer referências ao passado. Porém necessita de 
grande cuidado e atenção para não cair em erros técnicos. 
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Figura 2 
Foto: Noilton Pereira 

 

João Machado é um fotógrafo de origem baiana, mais precisamente de 

Xique-Xique. Sua poética está relacionada a fotos noturnas do sertão e fotografias 

de paisagens que ressaltam a beleza do semiárido. Seu trabalho possui grande 

cunho emocional, onde busca o período noturno para compor seus trabalhos 

fotográficos. Ele registra detalhes do cotidiano dos sertanejos, predominando os tons 

terrosos e quentes em sua paleta de cores. É essa poética e essa forma simples e 

brilhante de retratar o sertão, o sol forte e a seca, que está evidente nas figuras 3 e 

4, que nos encantou e despertou o nosso interesse quanto a sua produção.  
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Figura 3 
Foto: João Machado 
 

 
Figura 4 
Foto: João Machado 

 

Ainda sobre nossos referenciais, recorremos ao artista surrealista de origem 

Belga, René Magritte. Em sua obra “Hegel´s Holiday– 1958”, que consiste em uma 

tela com um fundo que vai do laranja ao vermelho e possui um guarda-chuva preto 

com cabo marrom que remete ao bambu (fig. 5). Sobre o guarda-chuva se encontra 

um copo, e foi justamente este elemento que despertou a nossa imaginação; um 
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copo, recipiente que em sua função habitual abriga líquido ou qualquer coisa que 

dentro dele for posto. Fizemos uma correlação deste elemento com as gotas da 

chuva. 

 

  

Figura 5 Hegel‟s Holiday 
Foto: René Magritte, 1958. 

 

Ainda pensando nas correlações dos objetos utilizados é que nos 

deparamos com a Designer de Moda, Marcia Ganem9. A utilização que ela faz da 

fibra de poliamida em suas peças nos remete a dialética do uso de materiais 

                                                            
9 Mestre em Gestão Social, Especialista em Gestão da Inovação e Bacharela em 

Administração de Empresas pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), Marcia Ganem 
também é Designer de Moda, Diretora da Casa de Castro Alves, em Salvador – Bahia, 
Presidente do Instituto de Design e Inovação – INDI e pesquisadora do tema “Design, 
Inovação e Tradições Artesanais”, defendendo a relação entre moda e desenvolvimento 
territorial. Detentora da patente de utilização da Fibra de Poliamida na moda, nos Estados 
Unidos, Países Europeus e Brasil, premiada no 14º Venture Fórum FINEP, participou de 12 
edições do Fashion Rio, expôs no Museu Fashion and Textil de Londres – FTM, na Galeria 
32 de Londres, na Galeria Villa Lobos em Paris, no Brasil Fashion Now em Tóquio. 



 

28 
 

inovadores, mas que incorporam elementos da cultura brasileira. Seu trabalho reflete 

o regional, a identidade brasileira, mas sem perder a sofisticação10.    

Na instalação Lágrimas de São Pedro, exibido na figura 6, o baiano Vinícius 

S.A compõe um cenário com seis mil lágrimas, formadas por bulbos de lâmpadas 

incandescentes cheios de água e presas ao teto em alturas variadas e iluminação 

especial, simulando chuva. O trabalho do artista expressa um vínculo de alegria e 

emoção da população da zona rural com a chuva. Este artista foi essencial no 

processo de pensar o produto do nosso trabalho como uma instalação11. A 

transformação que ocorre no espaço com as proporções em tamanho maior da 

instalação, leva o espectador a virar participante ativo da obra, ao invés de se 

comportar apenas como observador. A obra não existe sem a participação de quem 

a observa; é um produto em processo contínuo de fruição. O elemento que confere 

essa característica à nossa instalação, a Cloud 2.0, é a interação tecnológica que é 

feita através de códigos em linguagem de programação processing12.  

 

                                                            
10 Utilizamos a palavra sofisticação, segundo o dicionário Michaelis, no seguinte sentido: que 
demonstra grande domínio e competência em determinada área de conhecimento; sábio. 
11 Incorporado ao vocabulário das Artes Visuais a partir da década de 1960, a instalação é 
uma linguagem artística que amplia ambientes transformando-os em cenários com escalas 
maiores. Pintura, escultura e outras linguagens são utilizadas conjuntamente para avivar o 
espaço arquitetônico. No mundo contemporâneo, torna-se expressiva com a consolidação 
de novas linguagens como as Intervenções Urbanas e Land Art.  
12

 Processing é um software livre desenvolvido para o ensino-aprendizagem por meio da 
linguagem de programação de código aberto e ambiente de desenvolvimento integrado 
(IDE), feito para as artes eletrônicas e projetos visuais com a finalidade de orientar sobre 
noções básicas de programação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado
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Figura 6 - Lágrimas de São Pedro 
Foto: Vinicius S.A 

 

Ainda tratando das instalações, nos voltamos para Juraci Dórea, um artista 

que discuti a cultura popular do nordeste - que possui sua própria arquitetura - e que 

enaltece o sertanejo e a cosmologia do sertão e seus signos fundamentais.  

O escultor, pintor, desenhista, fotógrafo e programador visual Juraci Dórea, 

se dedica a estudar o sertão pastoril baiano, trabalhando em suas obras a sua 

memória de sua cidade natal, Feira de Santana-Ba. Suas obras são carregadas de 

fortes sentimentos e memórias do sertão, isso se dá em muito ao uso de materiais 

comuns ao dia a dia do sertanejo, como por exemplo, o couro. Suas esculturas, que 

possuem cunho instalativo, são feitas de galhos de árvores envoltos em couro, como 

mostramos na figura 7. Essa escultura foi reproduzida em vários locais e períodos 

diferentes e ganhou uma versão feita de metal que se encontra no centro da cidade 

de Feira de Santana.  Imersas em força e consistência representativa, o artista 

provoca o povo do sertão quando recupera elementos do passado em suas obras, 

como demonstra Guérois: 
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Juraci Dórea recria um instante passado em um instante presente, 
traz do passado referências e elementos esquecidos. Através da 
lembrança, o passado passa a estar inscrito no presente, encerrando 
uma visão sacralizada do tempo e espaço locais. (GUÉROIS, 2008, 
p. 3) 
 

  
Figura 7 Escultura da Aroreira 
Foto: Juraci Dórea, 2000. 

 

Desse modo, Juraci Dórea faz com que cada uma de suas obras transforme-

se em um “lugar de memória”, assumindo um papel de detentor de lembranças 

(figura 8). A construção da identidade nacional, e no nosso caso da identidade do 

sertanejo, passa por esses vestígios da memória que são distribuídos entre a 

memória coletiva e a individual. Esse sentimento histórico profundo, que não deve 

ser perdido, vem sendo resgatado com outras significações, como coloca Nora:  
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quando a memória não está mais em todo lugar, não estará em lugar 
nenhum a não ser que alguém tome a responsabilidade de 
recapturá-la através de meios individuais. Quanto menos a memória 
é experimentada coletivamente, mais ela precisa de indivíduos 
encarregados de se tornarem eles mesmos indivíduos-memória. 
(NORA, 1984 apud GUERÓIS, 2008, p. 3) 
 

 
Figura 8 Escultura da Tapera 
Foto: Juraci Dórea, 1982. 
 

Em meio a todos esses “lugares de memória”, utilizados para trazer à tona o 

que foi esquecido, é que representamos nossos questionamentos por meio de 

elementos simbólicos do sertão, transformando nossas inquietações em textos 

pictóricos. Esses textos pictóricos passam pela fotografia e instalação interativa feita 

em linguagem processing. 

 O resgate da memória e dos processos que  enaltecem a cultura popular 

são  inesgotáveis. É nesse resgate que a cultura encontra caminhos para se 
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eternizar. Dessa forma, linguagens como a fotografia e a projeção interativa, foram 

postas com a finalidade de fazer com que os espectadores  – que não se 

comportaram apenas como espectadores, pois interagiram com a obra – pudessem 

indagar e rememorar que esse lugar de memória, que é o sertão baiano, existe e 

está bem próximo de nós.     

A transformação que ocorreu no espaço com as proporções em tamanho 

maior da instalação, levou o espectador a virar participante ativo da obra, ao invés 

de apenas se comportar apenas como observador. A Cloud 2.0 não existiu sem a 

participação de quem a observava; ela foi um produto em processo contínuo de 

fruição.  
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3 O CAMINHO ATÉ AS NUVENS 

 

Para dar prosseguimento é preciso compreender o processo que nos levou 

ao desenvolvimento deste trabalho. Foram disciplinas, congressos e exposições que 

nos levaram à nossa produção final, a Cloud 2.0. 

 

3.1 O PROCESSO DA CLOUD 1.0 

 

As primeiras manifestações do que viria a ser a primeira versão da Cloud se 

deu através do contato de Vinicius Castro com a disciplina de fotografia II ministrada 

pela professora Valécia Ribeiro, em 2012 quando ele ainda cursava Museologia pela 

Ufrb. A disciplina possuía como foco principal o desenvolvimento do olhar fotográfico 

visando a poética e a composição das fotos. O trabalho final da disciplina consistiu 

em fotos onde lâmpadas incandescentes cheias de água foram colocadas em uma 

superfície onde o pôr do sol aparecia ao fundo, como está ilustrado na figura 9.  

 

 

Figura 9 
Fonte: Vinicius Castro, 2012 
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A poética dessa produção passava pela memória de infância de Castro onde 

as gotas de chuva, que estavam representadas pelas lâmpadas, preenchidas com 

água, remetiam a um resgate da infância, quando ele as utilizava como lupa de 

aumento (Figura 10), uma brincadeira infantil que deixou uma marca. A contribuição 

dessa disciplina foi fundamental no processo de construção da primeira versão da 

Cloud, como demonstra Castro (2012): 

 

Usando a ressignificação é que componho minha visão e resgato 
memórias de outrora, de uma infância vivida, de objetos comuns, que 
em minhas mãos e imaginação ganham nova vida. O mundo de uma 
criança é rico e encantador. É quando tudo perde seus reais 
significados e usabilidades, e passam a compor um novo mundo, 
recebendo novos significados. A lâmpada incandescente recebe um 
novo ângulo, quando a água passa a compor o seu interior, quando 
vem a ser utilizada como lente de aumento, como dilatador deste 
mundo. A lâmpada que em si tem seu significado de luz retém em si 
a iluminação mental da imaginação da criança. A água tem o 
simbolismo da pureza, a inocência infantil de brincar, de se divertir. O 
barbante vermelho é a idéia de ligação, de sangue, de veias que 
ligam o adulto sonhador a sua criança interior, que se mantém viva. 
(CASTRO, 2012) 
 
 
 

 
Figura 10 
Fonte: Vinicius Castro, 2012 
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O trabalho foi apresentado em uma exposição no espaço Identidade Brasil 

em Cachoeira, que foi proposta para encerramento da disciplina. 

Já em 2015, durante a disciplina Processos Artísticos II, ministrada pelo 

professor Tonico Portela, nos foi apresentado a instalação Lágrimas de São Pedro, 

do artista baiano Vinicius SA, que possui um trabalho com lâmpadas com temática e 

poética ligadas ao sertão da Bahia. O encontro com a obra do artista Vinicius SA 

serviu para enriquecer ainda mais o nosso trabalho, porém a Cloud 1.0 seguiu com 

poética referente às memórias de infância tendo o imaginário da nuvem e da chuva 

como foco a ser explorado.  

A primeira versão da Cloud veio a ter sua forma definida e desenvolvida em 

2015, durante a disciplina Arte e Tecnologia ministrada pelo professor Jarbas 

Jácome. A disciplina se dedicou a formular a exposição Imersões: Microuniversos 

em experimentos digitais (Figura 11) e trabalhou em conjunto com outro 

componente, Projeto em Arte-mídia III13, no entanto não cursamos esta última 

disciplina neste ano, por isso a primeira versão da Cloud não teve interação.   

 

 

                                                            
13 A disciplina Projeto em Arte-mídia III tem como principal direcionamento o ensino sobre a 

linguagem de programação Processing. 
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Figura 11 Cartaz Exposição Imersões, 2015 

 

O trabalho apresentado consistiu em um objeto escultórico14 feito com 

balões de assoprar, papietagem15 e algodão em uma formatação que remetiam a 

uma nuvem. Abaixo dessa estrutura maior podiam-se observar lâmpadas 

incandescentes cheias de água que estavam penduradas por fios de nylon, assim 

como os fones de ouvido que também estavam pendurados e reproduziam sons de 

chuva e tempestade, como mostra o esboço apresentado na figura 12. Utilizamos 

como material para confeccionar a primeira versão da nuvem: balões de assoprar, 

jornal, cola cascorez, algodão, haste de madeira, aparelho mini-mp3, adaptador 

duplo para fones de ouvido, dois pares de fones de ouvido, fio de nylon, lâmpadas 

incandescentes, água, bastão e pistola de cola quente, palitos de fósforo.  

 

 
Figura 12 - Esboço Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

                                                            
14 Quando falamos em objeto escultórico, estamos nos referindo a um objeto que se 

assemelha a uma escultura, mas que apresenta uma mistura de técnicas, objetos e 
linguagens. 
15 A papietagem é uma técnica antiga e muito usada para a produção de máscaras de 

carnaval. Esta técnica faz com que seja possível que qualquer objeto tome uma forma sólida 
através de colagem de papéis. 
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Por meio deste trabalho buscamos proporcionar uma experiência sensorial – 

visão, audição e possivelmente o tato – a fim de despertar os mais diversos 

sentimentos ligados às nuvens, a chuva e a suas inúmeras valorações.  

As nuvens nos trazem um sentimento de calma e tranquilidade onde, ao 

contemplá-las, emergem diversas sensações como a de que os dias passam 

enquanto seguem em direção ao horizonte. As nuvens de chuva, ou as nuvens mais 

escuras, nos trazem ao recolhimento, fazem com que emoções e um certo 

sentimento de nostalgia aflorem e faça alusão aos sentimentos.  

Durante a exposição percebemos que as reações daqueles que interagiram 

com a nuvem foram as mais diversas. Expressões como “Ai que sensível!” e “Que 

vontade de dormir ouvindo o som da chuva” permearam bastante as falas de quem 

interagiu com o objeto escultórico. 

Houve uma sinalização positiva de grande parte daqueles que visitaram a 

exposição “Imersões” quanto à nossa obra. A grande maioria demonstrou sentirem-

se tocados de alguma forma pelo trabalho. As lâmpadas com água, quando tocadas, 

agiram como prismas que intensificaram as sensações e sentimentos das pessoas 

que em conjunto com a obra afloraram os sentidos. 
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Figura 13 - Cloud 1.0 R Cariri 
Fonte: R Cariri, 2015 

 

Ainda no ano de 2015, inscrevemos o nosso objeto escultórico para ser 

exposto no R Design – Norte/Nordeste (Encontro Regional de Estudantes de 

Design), que aconteceu no Cariri, Ceará. A nossa obra foi selecionada e exposta 

durante os dias do encontro. A repercussão foi o mais surpreendente e gratificante 

possível, como mostramos nas figura 13 acima e a figura 14 abaixo. Os comentários 

feitos pessoalmente e a divulgação da obra nas redes sociais, tanto de professores 

como de alunos, nos marcaram e nos impulsionaram a continuar desenvolvendo 

este trabalho.  
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Figura 14 - Clipagem Cloud 1.0 
Fonte: Acervo Pessoal, 2015 

 

Um passeio pelo  nosso diário de bordo. 

Passo 1 - Houve o primeiro encontro para definir qual seria o processo de 

confecção do protótipo da nuvem e ficou definido a princípio que a nuvem teria como 

molde uma base de bexigas cheias de ar amarradas em um barbante, formando um 

cacho (figura 15), logo em seguida cobertas com folhas de jornal e cola, utilizando a 

técnica da papietagem (técnica onde utilizamos folhas de jornal, água e cola, 

revestindo e moldando as bolas até conseguirmos a forma e dureza desejada, como 

fica evidente na figura 16). 
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Figura 15 - Protótipo Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

Pensamos em revestir o resultado obtido a partir da papietagem com gesso, 

porém em comum acordo chegamos a conclusão que o mesmo viria a rachar. Como 

o desejo era obter uma superfície sólida e resistente, vimos que a cola branca em 

largas camadas seria uma boa opção. 

 

 

Figura 16 - Protótipo Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

Passo 2 - Partimos para a aquisição dos objetos necessários para dar início 

ao objeto final. Foram compradas as bexigas, cola e o jornal. 

Passo 3 - Damos inicio a confecção da nuvem, ou do que seria a sua base 

estrutural. 

Passo 4 - Em seguida cobrimos com jornal e cola para que após a secagem 

tivesse uma estrutura sólida e resistente para receber o algodão, assim como na 

figura 17. 
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Figura 17 - Protótipo Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 

Passo 5 - Após o protótipo pronto, analisamos que o método escolhido para 

a confecção deu certo e assim partimos para o projeto escultórico em maior escala, 

1.00x1.5 m, como mostramos na figura 18. 

 

 
Figura 18 - Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

Passo 6 - Começamos montando a estrutura que teve como base a haste de 

madeira envolta nos balões e cobertas com a papietagem. Após as várias camadas 

de papel e cola, iniciamos a colagem do algodão como apresentamos na figura 19. 
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Figura 19 - Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Passo 7 - Após a estrutura superior ficar pronta, iniciamos a produção das 

gotas. Utilizamos lâmpadas incandescentes em desuso, retiramos os seus miolos, 

fizemos uma estrutura com fio de nylon para que ela pudesse ficar pendendo da 

parte superior e no fim do processo preenchemos com água, como nas figuras 20 e 

21. 

 

 
Figura 20 - Lâmpada Cloud 1.0 
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Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 

 
Figura 21 - Lâmpada Cloud 1.0 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

A figura 22 mostra a nuvem pronta e exposta no ambiente do Foyer do Cahl. 

 

 
Figura 22 - Exposição Imersões 
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Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

A figura 23 mostra a nuvem no ambiente da exposição em pleno uso por 
uma das pessoas que passaram por lá. 
 

 

Figura 23 - Exposição Imersões 
Fonte: Lázaro Pinheiro, 2015. 
 
 

3.2 A INSTALAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Os caminhos que percorremos nos levaram a repensar e desconstruir o que 

foi a primeira versão da Cloud. Após tantos comentários positivos e repercussões, 

abandonamos aquela forma figurativa de uma nuvem assim como a poética ligada à 

memória de infância. Passamos a nos debruçar sobre o sertão baiano e sua 

iconografia. Partindo desse ponto é que buscamos alcançar uma maior dimensão 

instalativa.  

Compondo o cenário das Artes Visuais  desde a década de 1960, a 

Instalação muitas vezes compõe um ambiente construído e composto com uma ou 

mais técnicas artísticas onde se propõe a criação de um universo que pode ser ou  
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imersivo ou interativo.  Ao possuir uma dessas características, ela faz com que o 

espectador deixe o papel passivo e passe a interagir com a obra ou modificá-la.  

Dentro da Arte Conceitual16 os objetos instalativos variam de acordo com a 

intenção do autor da obra, sendo esta o fio condutor para o rumo que a obra pode vir 

a tomar. De acordo com essa premissa, é que o conceito da Cloud 2.0 foi ampliado 

e deixou de recriar um imaginário ligado à infância para elucidar questões sobre o 

sertão baiano e sua narrativa imagético-discursiva. A nossa proposição passou a 

contar com a instalação no teto, a projeção no chão e a exposição das fotografias, 

ampliando a escala do nosso trabalho. A instalação teve por intuito tocar até mesmo 

aqueles que não tiveram a vivência do sertão baiano. Eles tiveram a oportunidade 

de por meio da tecnologia interagir e sentir, de forma potencializada e amplificada o 

universo que propomos ser explorado. 

Foi com a disciplina Projeto em Artemídia III, ministrada pelo professor 

Jarbas Jácome em 2016, que o processo de construção da parte interativa da Cloud 

2.0 teve início. O componente possui como principal objetivo o desenvolvimento de 

projetos tendo por base a linguagem de programação Processing¹² o que nos 

permitiu ampliar de forma mais elaborada a parte imersiva da obra e agregar 

diferentes linguagens artísticas à Cloud 2.0. 

Dessa forma, utilizamos uma mescla de 3 códigos para serem a base da 

composição da programação como vemos nas figuras 24 a 26:     

 

                                                            
16

 Arte Conceitual é um movimento artístico que teve por diretriz reagir ao formalismo da 
arte. Sua principal característica é a valorização do conceito e da ideia da obra de arte, 
vindo estes a serem mais importantes do que o objeto, sua representação física e estética. 
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Figura 24 - Plataforma Processing 
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
 

A plataforma de programação nos permite o uso de códigos já prontos que 

se encontram na biblioteca, ou “libraries”17. Cada função18 ou coletânea existente 

nessa biblioteca desempenha uma tarefa específica. A biblioteca de “Vídeo” é um 

conjunto de funções onde encontramos a tarefa “Frame Differencing” que capta o 

movimento utilizando a comparação de pixels da imagem, capturada através de uma 

webcam ou outro hardware similar, onde a cada variação, no valor dos pixels, o 

programa entende como uma nova captação de movimento, que dentro do nosso 

código é uma condição para que seja disparado o áudio e o efeito. O áudio está 

atrelado à biblioteca “Minim” que contém um conjunto de funções que nos 

possibilitam o uso desse tipo de mídia; o arquivo reproduzido foi o rain.mp3, o som 

de chuva que era possível ouvir na instalação. Para o efeito das gotas de chuva 

utilizamos o “Water Ripples”, código fonte pronto que inserimos e adaptamos ao 

nosso projeto. O código é ativado juntamente com o áudio, sobre as mesmas 

condições. 

 
                                                            
17 

 Library, ou biblioteca, são pacotes cheios de classes já pré-configuradas e compiladas 

prontas para serem usadas que podem ser encontradas dentro do aplicativo, ou no site oficial do 
Processing (processing.org). 
18  As funções servem para realizar alguma ação. Para ela ser executada necessita ser 

“chamada” em algum momento dentro do código e podendo passar algum valor ou não. Esses 
valores são parâmetros da função.  



 

47 
 

 

Figura 25 - Plataforma Processing 
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

 

Quando o “Ripples” é ativado seu efeito simula gotas de chuva que 

começam a surgir, juntamente com o som da chuva disparado, transformando o 

cenário da instalação interativa e modificando o que seria a paisagem do semiárido, 

ativando outros sentidos do participante, o que proporcionou maior imersão na obra, 

através de experiências sensoriais. A imagem escolhida para ser projetada foi o solo 

seco e rachado do Sertão, justamente por ser algo característico das áreas mais 

secas, devido ao solo bastante sedimentado, a falta de água e o clima seco. O 

código completo pode ser visto no apêndice 1. 

 

 Figura 26 - Plataforma Processing  
 Fonte: Acervo pessoal, 2017 
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Após a finalização do código, passamos a produzir a estrutura física da 

Cloud 2.0. A partir desse momento deixamos de utilizar as lâmpadas com água para 

fazer alusão às gotas de chuva e, começamos a utilizar copos que chegaram até 

nós como referência da obra do artista René Magritte, Férias de Hegel - 1958. Os 

copos foram presos à estrutura superior em madeira por uma trama de macramê19 

feita com linhas de nylon, como mostramos na figura 27.  

 

 

Figura 27 - Macramê copos 
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

 

Essa rede possibilitou maior sustentação e estabilidade aos copos (figura 

28). Na instalação, após montada, os copos pareciam estar em suspensão. Dentro 

deles continha água e em alguns, galhos de plantas, como pode ser observado na 

figura 29. 

                                                            
19 O macramê consiste em uma técnica de trançado onde os nós dão firmeza a trama dando 

maior liberdade de criação. dessa técnica pode ser aplicada em diversas áreas como as de 

roupa e acessórios. É uma técnica abrangente, uma arte feita manualmente sem o uso de 

máquinas ou qualquer ferramenta. 
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Figura 28 - Copos da instalação 
Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
 

As plantas que escolhemos foram as suculentas, mais especificamente a 

Kalanchoe fedtschenkoi, ou como é mais conhecida, Calanchoe-Fantasma.  Essa 

espécie de suculenta é uma planta herbácea que chega a uma altura em torno de 35 

a 40 cm, formando touceiras de inúmeros talos suculentos, com as folhas inseridas 

de forma alternada. As suculentas são originárias de regiões desérticas, resistem 

bem à seca e ao calor excessivo20. Dessa forma, utilizamos essa espécie de planta 

dentro do copo com água (figura 30) para elucidar questões referentes ao 

surgimento e continuidade da vida que estão atreladas à chegada da chuva.    

 

                                                            
20 Informações retiradas de <http://www.fazfacil.com.br/jardim/calanchoe-fantasma/> 



 

50 
 

 

Figura 29 - Copos da instalação 
Fonte: Lázaro Pinheiro, 2017 

 

O espaço escolhido para montar a nossa instalação foi o Foyer do Cahl. 

Nele construímos, juntamente com mais 5 discentes do Bacharelado em Artes 

Visuais a exposição coletiva “Andanças: Entre o Recôncavo e o Sertão” (figura 31) 

que ficou aberta para visitação no período de 21 a 25 de agosto de 2017, mas sua 

montagem se deu desde o dia 18 de agosto21. A exposição contou com trabalhos 

que falaram sobre o sertão do Rio Grande do Norte, as abelhas de Cachoeira, as 

marisqueiras de Maragogipe, as ruínas da primeira Escola   Agrícola da América 

Latina e sobre as benzedeiras de Santo Antônio de Jesus.      

 

                                                            
21

 Toda a comunicação visual da exposição pode ser encontrada no apêndice 3. 



 

51 
 

 
Figura 30 - Cartaz Exposição Andanças 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Em um primeiro momento nos deparamos com a questão de como se daria 

a fixação do projetor no teto, situação que foi resolvida ao fixarmos o suporte para o 

projetor na viga de metal existente. Utilizamos ainda um suporte de madeira em 

forma de quadrado medindo 2x2m fixado na mesma viga, logo abaixo do suporte do 

projetor. Dessa forma conseguimos resolver a parte estrutural da projeção da Cloud 

2.0. 

Durante a montagem notamos que a manta de fibra de poliamida, escolhida 

para dar forma e textura ao trabalho e que inicialmente deveria cobrir toda a 

extensão do suporte de madeira, era um pouco menor que o necessário, então 

optamos por deixá-la posicionada centralmente e com caimentos, dando movimento 

e fruição à manta. A fixação dos copos no suporte não apresentou problemas; 

conseguimos pendurá-los com fio nylon. Em seguida finalizamos as parte instalativa 

da projeção inserindo as plantas e a água nos copos. O computador no qual o 
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código em processing estava sendo executado ficou posicionado no chão do espaço 

em um local que não interferisse na passagem dos que estavam ali e nem na 

interação do público com a instalação e as fotografias, como pode ser notado nas 

figuras 31 e 32 que mostram a instalação interativa pronta no seu local de 

exposição. 

 

 
Figura 31 - Exposição Andanças 
Fonte: Lázaro Pinheiro, 2017 
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Figura 32 - Exposição Andanças 
Fonte: Danilo Martins, 2017 
 
 

3.3 MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS 

 

A produção fotográfica foi algo que surgiu com a necessidade de ir a campo 

e conhecer de perto a situação do sertão baiano. A princípio a ideia era de visitar 

duas ou três localidades para conhecer a população, vivenciar seu modo de vida e 

só então poder realizar os registros. No entanto, devido à escassez de tempo, 

visitamos apenas a zona rural de Feira de Santana - Bahia, onde as fotografias 

expostas foram produzidas.  

Passamos um dia no bairro da Pedra Ferrada, situado na zona rural de Feira 

de Santana, conversando com a população e conhecendo um pouco de seus 

hábitos. Dessa forma, tivemos a oportunidade de reconstruir memórias sobre aquele 

local, por meio da fotografia, que também faz parte do sertão, principalmente a 

memória coletiva, que muitas vezes é esquecida pelos que moram ali. Como Flores 
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apresenta: “a fotografia funciona como um equivalente físico e material da memória.” 

(FLORES, 2011, p. 123). Desta forma, buscamos traduzir por meio da produção 

fotográfica, memórias coletivas, que expressam a identidade do sertanejo.   

Nesse momento, a nossa produção fotográfica passou a servir como uma 

espécie de testemunho de fatos que existiram, e ainda existem, buscando sempre 

refletir e fortalecer questões ligadas à identidade e ao pertencimento que estão 

diretamente relacionadas à nossa poética e a construção da Cloud 2.0. A proposta 

que foi construída através do nosso trabalho remete não somente a um legado 

mental, mas também cultural e espiritual. Referendamos nosso pensamento em 

Flores que afirma: “Memória, pois, é trazer algo do passado ao presente no nível 

mental e espiritual.” (FLORES, 2011, p 124).  

Partindo dessa linha de pensamento é que nos apoiamos em dois fotógrafos 

baianos como referência: Noilton Pereira e João Machado. Seus trabalhos, que 

apresentam registros do sertão, são nada mais que relatos pictóricos sobre o 

cotidiano do sertanejo que mostram de forma bela e poética as paisagens do 

semiárido assoladas pela falta de água e pelo sol forte. Outro artista que influenciou 

muito esse momento de registro da memória, foi o feirense Juraci Dórea. Suas 

obras, que buscam de alguma forma sempre resgatar a memória sertaneja de sua 

cidade natal, passam por várias linguagens (escultura/instalação, pintura, e etc.) e 

são carregadas de emoção e de lembranças do que a muito tempo foi a Feira de 

Santana pastoril e que tinha como sua principal forma de ganho econômico as feiras 

livres e o comércio do gado.22 Partindo daí é que buscamos registrar com nossas 

fotografias, detalhes que de alguma forma transpareciam um legado, texturas da 

natureza que só o sertão pode revelar, símbolos que evidenciam o imaginário sobre 

este local.23   

                                                            
22

 A figura do sertanejo, do boiadeiro que corria os sertões tangendo o gado, é algo que vem 
se tentando resgatar na cidade com colocação de alguns monumentos em sua homenagem. 

23
 As fotografias produzidas e expostas encontram-se no Apêndice 2. 
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Os enquadramentos trabalhados nas fotografias buscaram de alguma forma 

agregar carga emocional ao trabalho, ao mesmo tempo em que fizemos releituras 

das paisagens corriqueiras do sertão, porém, nos afastando ao máximo das 

composições comumente registradas. As fotos de texturas seguiram em muito nesse 

sentido, buscando sempre a reconstrução e o resgate das memórias. As cores vivas 

e quentes serviram para contribuir nessa construção. 

As fotografias foram produzidas utilizando uma Câmera Nikon D5100, lente 

AF-S 18-55mm VR. As especificações técnicas das fotos permeiam o ISO 500, 

Abertura f/5 e velocidade 1/640. Esses dados técnicos correspondem a configuração 

da câmera em decorrência das condições de iluminação do ambiente onde foram 

feitos os registros. As imagens foram tratadas no software Adobe Photoshop 

Lightroom24(figura 33). Durante a edição procuramos preservar uma iluminação mais 

quente e que transmitisse maior sentimento a quem as observassem.   

 

 
Figura 33 - Ambiente de trabalho do Software Adobe Lightroom 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 
 

                                                            
24 Software criado pela empresa Adobe destinado a edições rápidas de fotos e que funciona 

como um estúdio digital de luz. 
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As impressões foram feitas em papel fotográfico fosco em tamanho A325 

com qualidade Fine Art26, o que conferiu maior vivacidade e vibração nas cores e na 

definição das texturas. Para a exposição, colocamos as fotos em molduras brancas 

com paspatur, como podemos observar na figura 34. Essa disposição das 

fotografias tentou a princípio levar equilíbrio visual, mas saindo ao máximo da 

disposição tradicional de uma imagem posta ao lado da outra; um bom exemplo 

disso são os níveis diferentes em que as texturas foram apresentadas - a da 

esquerda nivelada por cima e a da direita por baixo. As fotografias que apresentam o 

gado foram colocadas em colunas diferentes, assim como a fotografia que apresenta 

a Jurema27 e a ferradura. Para amarrar a composição, colocamos as texturas em 

lados opostos. 

 

 

Figura 34 - Exposição Andanças 

                                                            
25 297x420mm - com referência no sistema internacional ISO 216. 

26
 A impressão Fine Art preza pela  longevidade, conservação e preservação dos impressos. 

Esse padrão de impressão exige três elementos básicos: o papel ou canvas certificados e 
normatizados, tintas de pigmento mineral e impressora especial com um moderno sistema 
de gerenciamento de cor. Tudo isso, resulta numa impressão com qualidade extraordinária e 
cores bem definidas e vivas. 

27 Jurema é uma planta muito comum no Nordeste Brasileiro. Torna-se uma paisagem 

corriqueira no sertão pois em tempos de seca extrema sua folhagem cai, deixando apenas 
os galhos secos que se mesclam com o solo marrom e sem vida. 
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Fonte: Lázaro Pinheiro, 2017.  
 

As fotografias foram inseridas na Cloud 2.0 para contribuir nas provocações 

sobre o imaginário do sertão baiano, assim como para mostrar a todos a situação 

dessa região. Acreditamos que essa aproximação entre o público e a obra possa 

despertar esse senso de pertencimento e identidade que nos falta para uma melhor 

conservação e preservação da nossa cultura e ainda contribuir para formação do 

indivíduo enquanto ser crítico e atuante na sociedade. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A primeira versão da Cloud surgiu de uma ideia nas folhas perdidas de uma 

agenda e ganhou forma em meio a pensamentos e disciplinas que ocorreram 

durante o transcorrer do bacharelado em Artes Visuais. O processo ganhou força e 

crédito a cada passo que dávamos, a cada componente curricular que finalizamos e 

a cada exposição que passamos, o que nos levou a acreditar que aquele projeto 

daria certo e em seguida, para em seguida pensar na sua execução. Esse processo 

ganhou impulso e esse impulso nos fez pensar o que veio a ser a Cloud 2.0. Para 

chegarmos até ela, tivemos que nos aprofundar muito mais em conteúdo, leituras, 

vivências e referências para então fazer com que nosso trabalho alcançasse uma 

dimensão muito maior em termos de mistura de linguagens, dimensões e poética. 

Durante a exposição: “Andanças: Entre o Recôncavo e o Sertão”, conseguimos 

atingir a nossa proposta para a Cloud 2.0, o que nos deixou imensamente felizes e 

gratos. 

Nessa exposição ouvimos comentários e paralelizações por parte de 

professores, estudantes, amigos e familiares dos expositores que demonstraram se 

sentir encantados e curiosos com a projeção, principalmente por ela ter sido feita no 

chão, diferente de outras propostas que ainda se apegam a superfícies tradicionais. 

Passamos por falas como: “está perfeito” e “muito interessante”. Porém, acreditamos 

que o mais inspirador, foi ouvir de estudantes de semestres anteriores do nosso, 

dizerem que se inspirariam na nossa exposição para fazer igual ou parecido em 

seus trabalhos de conclusão de curso.  

A parte fotográfica da Cloud 2.0 também chamou muita atenção. As fotos 

que apresentam texturas do solo e da vegetação foram muito elogiadas, assim como 

as que mostram o gado no pasto fizeram as pessoas se emocionar. Esse era um 

dos nossos principais objetivos, levar emoção às pessoas, conseguir que elas 
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refletissem e se colocassem naquele “lugar de memória” que criamos ao levar um 

pouco do Sertão ao Recôncavo28.    

Falando um pouco sobre os lugares de memória, tivemos a oportunidade de 

perceber, com a exposição do nosso trabalho, como o sertão baiano está próximo 

do imaginário daqueles que visitaram a exposição e nasceram na Bahia. Ao mesmo 

tempo, notamos que em algum ponto conseguimos apresentar a real situação do 

nosso estado àqueles que vieram de fora. Esperamos assim, ajudar a combater 

esse discurso de que Bahia não faz parte do sertão e de que existe  essa separação 

cultural. 

Recebemos ainda visitas de escolas do ensino fundamental 2 da cidade de 

Cachoeira e de Candeias (figura 35). Desde a montagem da exposição, essa foi 

uma demanda que não abrimos mão, pois acreditamos que esse contato da 

universidade com esse mundo fora dela é essencial para a formação do pensamento 

crítico dos estudantes da educação básica, além de ser um dos pilares do ensino 

superior, que é a extensão. A Cloud 2.0 foi a obra mais fotografada durante a visita 

da escola de Candeias à exposição Andanças. Apesar da parte interativa da 

instalação não está funcionando momento, o ambiente com os copos pendurados já 

sugeriu a situação de chuva e as fotografias também caracterizaram a situação da 

poética da obra.    

 

                                                            
28 O local da exposição-Foyer do Centro de Artes Humanidades e Letras da UFRB - está 

situado no Recôncavo baiano. 
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Figura 35 - Escola Perspectiva  
Fonte: Antônio Marcos, 2017 

 

Nos sentimos muito agraciados ao ver que o público interagiu com a 

instalação interativa de tal forma, que chegamos a nos surpreender, como 

mostramos na figura 36. 

 

 
Figura 36 - Expectador interagindo com a Cloud 2.0 
Fonte: Danilo Martins, 2017. 
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A soma das ferramentas teóricas com as ferramentas tecnológicas - 

fotografia e programação - nos leva a querer desenvolver as técnicas envolvidas 

melhorando e ampliando a interação entre a obra e o participante. Esse fator teve 

fundamental importância  na construção do nosso trabalho possibilitando uma gama 

enorme de reflexões. Este TCC é mais um passo de um processo que, sem dúvidas, 

é digno de ter sua continuidade em pesquisas de mestrado e doutorado.  

Ainda pretendemos desenvolver e aprimorar a parte estrutural da instalação 

interativa, dando um melhor acabamento visual e realizando mais testes com mais 

materiais. Para isso, pensamos em expandir a pesquisa de campo para mais 

localidades do sertão baiano e dessa forma conhecer melhor sua rotina, cheiros, 

cores, sabores, texturas e materiais.  

A proposta ainda é levar a Cloud 2.0 a bienais, exposições, eventos, 

mostras coletivas ou individuais que levem o sertão da Bahia ao conhecimento de 

todos. 

Como foi com a primeira versão da Cloud, a Cloud 2.0 segue como um 

trabalho em constante fruição, podendo seguir pelo mesmo viés ou, em um dado 

momento, tomar um novo rumo explorando caminhos e poéticas que nos levem a 

novos questionamentos e motivações. Trabalhar com a Arte Conceitual tem dessas 

divagações, porém a temática do sertão, da Bahia, da seca e da chuva possuem 

problemáticas onde podem ser encontradas as mais belas poéticas. Aprendemos 

muito com este trabalho sobre as linguagens artísticas, que enriquecem muito mais 

nosso repertório quando colocamos em prática; também assimilamos bastante sobre 

processos criativos o que nos possibilitou ter uma visão mais ampla sobre a 

tricotomia artista - obra - participante.  

Como disse o pensador Michel Franklly: “O importante de uma caminhada 

não é o tempo percorrido e sim aonde nós queremos chegar”. Essa frase expressa o 

que tem sido o transcorrer de toda a dedicação que surgiu em meados de  2012, 

passou pela Cloud  e evoluiu até a Cloud 2.0. Onde queremos chegar ainda não foi 

definido, pois não pretendemos parar, mas o caminho que estamos percorrendo nos 

lança ao inesperado. 
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APÊNDICE 1  

 

Código em linguagem de programação processing da Cloud 2.0. 

 

import processing.video.*; 

import ddf.minim.*; 

import ddf.minim.effects.*; 

 

 

 

int numPixels; 

int [] previousFrame; 

PImage bg; 

int y; 

Minim minim; 

AudioPlayer groove; 

Capture video; 

int movementSum; 

 

float[][] ndata; 

float[][] odata; 

final float eps = 1; 

final float z = 0.2; 

PVector light; 
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PImage image; 

boolean rain; 

int pingo; 

int vwidth = 640; 

int vheight = 480; 

 

void setup() { 

  size(640, 480); 

 

  image = loadImage("d.jpg"); 

  ndata = new float[vwidth][vheight]; 

  odata = new float[vwidth][vheight]; 

  light = new PVector(1, 1, 0); 

  light.normalize(); 

  rain = false; 

 

  minim = new Minim(this); 

  groove = minim.loadFile("rain.mp3", 2048); 

 

  // This the default video input, see the GettingStartedCapture  

  // example if it creates an error 

  video = new Capture(this, vwidth, vheight); 

 

  // Start capturing the images from the camera 
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  video.start();  

 

 

 

  numPixels = video.width * video.height; 

  // Create an array to store the previously captured frame 

  previousFrame = new int[numPixels]; 

  loadPixels(); 

} 

 

void draw() { 

  //background(bg); 

  //stroke (226, 204, 0); 

 

  desenhaPingos(); 

 

  if (video.available()) { 

 

    // When using video to manipulate the screen, use video.available() and 

    // video.read() inside the draw() method so that it's safe to draw to the screen 

    video.read(); // Read the new frame from the camera 

    video.loadPixels(); // Make its pixels[] array available 

 

    movementSum = 0; // Amount of movement in the frame 
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    for (int i = 0; i < numPixels; i++) { // For each pixel in the video frame... 

      color currColor = video.pixels[i]; 

      color prevColor = previousFrame[i]; 

      // Extract the red, green, and blue components from current pixel 

      int currR = (currColor >> 16) & 0xFF; // Like red(), but faster 

      int currG = (currColor >> 8) & 0xFF; 

      int currB = currColor & 0xFF; 

      // Extract red, green, and blue components from previous pixel 

      int prevR = (prevColor >> 16) & 0xFF; 

      int prevG = (prevColor >> 8) & 0xFF; 

      int prevB = prevColor & 0xFF; 

      // Compute the difference of the red, green, and blue values 

      int diffR = abs(currR - prevR); 

      int diffG = abs(currG - prevG); 

      int diffB = abs(currB - prevB); 

      // Add these differences to the running tally 

      movementSum += diffR + diffG + diffB; 

      // Render the difference image to the screen 

      pixels[i] = color(diffR, diffG, diffB); 

      // The following line is much faster, but more confusing to read 

      //pixels[i] = 0xff000000 | (diffR << 16) | (diffG << 8) | diffB; 

      // Save the current color into the 'previous' buffer 

      previousFrame[i] = currColor; 

    } 
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    // To prevent flicker from frames that are all black (no movement), 

    // only update the screen if the image has changed. 

    if (movementSum > 6000000) { 

      println(movementSum); 

      groove.play(); 

    } else 

    { 

      groove.pause(); 

 

      // Print the total amount of movement to the console 

    } 

  } 

} 

 

void desenhaPingos() 

{ 

  pingo++; 

  if (movementSum > 6000000) { 

    if (pingo%1==0) { 

      int posX = int(random(10, vwidth-10)); 

      int posY = int(random(10, vheight-10)); 

      for (int x = -10; x < 10; x++) 

        for (int y = -10; y < 10; y++) 

          odata[posX + x][posY + y] = 0.1; 
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    } 

  } 

 

  if (random(1) < 0.1 && rain) 

    ripple();   

 

  sim(); 

 

  //render the ripples 

  loadPixels(); 

 

  for (int i = 0; i < pixels.length; i++) 

  { 

    int x = i % vwidth; 

    int y = i / vwidth; 

    PVector n = new PVector(getVal(x - eps, y) - getVal(x + eps, y), getVal(x, y - eps) - 

getVal(x, y + eps), eps * 2); 

    n.normalize(); 

    float spec = (1 - (light.x + n.x)) + (1 - (light.y + n.y)); 

    spec /= 2; 

    if (spec > z) 

      spec = (spec - z) / (1 - z); 

    else 

      spec = 0; 
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    spec *= 255; 

 

    color c = getC(x + n.x * 60, y + n.y * 60); 

    float r = red(c) + spec; 

    float g = green(c) + spec; 

    float b = blue(c) + spec; 

 

    pixels[i] = color(r, g, b); 

  } 

 

  updatePixels(); 

} 

 

void ripple() 

{ 

  int rx = (int)random(vwidth - 10) + 5; 

  int ry = (int)random(vheight - 10) + 5; 

  for (int x = -5; x < 5; x++) 

    for (int y = -5; y < 5; y++) 

      odata[rx + x][ry + y] = 8; 

} 
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color getC(float x, float y) 

{ 

  return image.get((int)x, (int)y); 

} 

 

float getVal(float x, float y) 

{ 

  if (x < 1 || y < 1 || x >= vwidth - 1 || y >= vheight - 1) 

    return 0; 

  float a = odata[(int)x][(int)y]; 

  return a; 

} 

 

void sim() 

{ 

  float[][] i = odata; 

  odata = ndata; 

  ndata = i; 

 

  for (int x = 1; x < vwidth - 1; x++) 

    for (int y = 1; y < vheight - 1; y++) 

    { 

      float val = (odata[x - 1][y] +  

        odata[x + 1][y] +  
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        odata[x][y - 1] +  

        odata[x][y + 1]) / 2; 

      val -= ndata[x][y]; 

      val *=  0.96875; 

      ndata[x][y] = val; 

    } 

} 
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APENDICE 2 

Fotos exibidas na exposição: “Andanças: Entre o Recôncavo e o Sertão” 
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APÊNDICE 4 

Material gráfico da exposição “Andanças: Entre o Recôncavo e o Sertão”. 
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