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Antecedentes 

1982-1989 

 

 Intervenção Urbana e Performance envolvendo a serigrafia, a fotografia e a videoarte, no processo de criação, 
cuja poética era determinada pelo tema corpo na arte (com o Groupe Graffiti, em seguida em parceria com Bia 
Medeiros, ambos na França e em Brasília com o grupo Corpo Piloto). 

 

 











1987-1992 (videoarte) 

Grupo corpo piloto 



Educação a distância - 1994 







1989 – 1997  

Laboratório de Imagem e Som 

 

 O Corpo ampliado e conexões a distância. 

  



Que pais é esse (1995) videoarte 



1994-webarte 

















1999 

 
A idéia de Compartilhar o corpo se insere no contexto de obras realizadas a 

partir da modelagem de humanos virtuais cuja finalidade é habitar mundos 

virtuais, veiculados no ciberespaço. Nesses mundos, seres humanos 

encontram a imagem do corpo, metade carne metade síntese, na sua 

intimidade, na fascinação do corpo, para se abrir a um imaginário do corpo e 

dos espaços que participam de uma ambivalência simbólica, tensa, às vezes 

violenta, mas que por meio de expressões compreende também o prazer.  

 

 









COMUNIDADES VIRTUAIS 

 

Segundo Jean Louis Weissberg [1999], as comunidades virtuais inauguram uma 

nova relação com o território, por meio das experiências que ocorrem em uma rede 

trans-territorial (a noção de globalização, que no universo das mídias designa o uso 

local de uma mídia global, resume bastante bem as co-definições de ajustes do 

local e do global).  



Nesse contexto, o segundo trabalho que apresentamos foi denominado de 

DIMENSÕES. Ele também é um sistema de multiusuário, no qual pretende-se 

transmitir ao usuário a sensação de incompletude. Ao conectar o sistema 

multiusuário, o sujeito se depara com alguns avatares, representados por cabeças 

coloridas. No movimento dos avatares, que é feito pelo sujeito, os mesmos 

começam a modificar o espaço 3D com desenhos digitais. 











Procurando incentivar uma poética de criação coletiva foi elaborado o trabalho 

KENNETIC WORLD, que é um sistema multiusuário, que dispensa o uso de 

visualizadores (Netscape e Explorer) para permitir o contato entre diferentes 

sujeitos da rede Internet.  





















Na busca de se conhecer profundamente o corpo, pesquisas científicas nas áreas 

da ciência da computação e da biologia já podem simular alguns aspectos dos 

seres vivos.  

 

De certo modo, a simulação tornou o seu criador simbolicamente muito poderoso. 

Esse poder se deve, principalmente, às novas teorias das ciências cognitivas que 

muito contribuem para as pesquisas na área da Inteligência Artificial (IA), que se 

debruça sobre o funcionamento do cérebro e do pensamento, que, por sua vez, tem 

trazido novas possibilidades de imaginar e de estar no mundo.  

 

Esse poder é, para muitos, inerente à máquina e incrustada na apreensão 

perceptiva e cognitiva que podemos ter de nossa época. Época, 

contemporaneidade, que invadiu o homem para formar uma entidade coletiva, 

meio-coisa, meio-homem, meio-animal, como afirma Edmond Couchot.  



2000-GAMEART 

 

Nesse contexto, denominamos Gameart uma série de trabalhos, que buscam 

experimentar e aplicar as técnicas de Inteligência Artificial na criação de mundos 

virtuais com personagens que se comunicam entre si e com o usuário, a partir de 

ações que se desencadeiam na interação do sujeito.  



Perceptos e Afectos: o usuário assume um personagem que simula a 

sombra de um corpo. 



Na interação com o mundo virtual o usuário pode adquirir objetos que ampliam o seu 

corpo virtual. 



Ponto de vista do usuário (câmera objetiva) 



Gameart Hubbub 



Ambiente, composto com fotografias do corpo de jornais conhecidos e sangue, 

apresenta simulação física de líquido e de fumaça que penetram no ambiente de forma 

aleatória.  



A interface gráfica só aparece quando solicitada pelo usuário. 



F69 



 Gam
eart  

Gameart – dispositivos móveis 



1999/2000 

 

Pesquisa sobre o corpo e interações humano-computador 

 

A principal a ser alcançado na interatividade é a criação de um sistema, que 

concretamente, aproxime o espectador da obra proposta. Para tanto, deve ser 

considerado que o sistema seja dialógico, no intuito de estabelecer uma conexão, 

na qual o espectador seja inserido dentro dela.  

 

É claro que a poética do artista em muito contribui para que exista o diálogo, que é 

fundamental na arte interativa. Nesse sentido, tanto a máquina quanto o sistema 

devem se prestar a uma sensorialidade multimodal, que permita que isso de fato se 

estabeleça.  

 

Nesse contexto, nossa proposta com a obra Vozes buscou desenvolver um sistema 

que fizesse com que espectador se sentisse dentro da poética artística contribuindo 

efetivamente para que ela aparecesse num espaço tempo bem especial, que é o do 

sentimento da criação. Assim, a idéia principal se articula com o desenvolvimento 

de um sistema que implica na construção de um mundo virtual feito pelo 

participante tendo a sua voz como “matéria-prima”, sem que haja uma realidade 

virtual pré-existente. 

 



Assim, a inserção de propriedades naturais humanas como meio de controle de 

ambientes traz uma maior sensibilidade e proporciona uma forma mais natural de 

interação do ser humano com universos cibernéticos. Neste trabalho, a interação se 

dá implementado e captando a voz do usuário por meio de um microfone e 

transformando as suas variações sonoras em variações de formas e objetos.  

 

Por conseguinte, procura-se estabelecer uma relação natural e perceptível entre 

tais variações. O trabalho artístico Vozes procurou  criar uma nova perspectiva de 

implementação de interfaces de usuários com mundos virtuais, por meio do 

reconhecimento de vozes.  

















Nesse sentido, podemos dizer que a nossa preocupação poética se apresenta na 

intencionalidade motora que por ventura possamos conseguir do usuário dos 

sistemas artísticos que apresentamos. Numa filosofia de interação do homem com o 

universo, onde o tempo não é uma linha, mas um conjunto de intenções, 

acreditamos, que as interfaces sensório-motoras se aproximam de conceitos 

filosóficos, como o pensamento do corpo.  

 

Nesses conceitos, o corpo sente um espaço não tanto pela sua posição, mas pela 

sua situação.  

 

Assim como na realidade, o corpo sente e é a cada instante onde ele está.  

 

Na colagem perceptiva, proporcionada pela interface homem/máquina é o corpo que 

nos une diretamente às imagens por ontogênese. Busca-se, também, estabelecer 

relações entre o pensamento e a imaginação de quem interage, e o mundo físico da 

realidade objetiva de um espaço real. 

 



Com os jogos começamos a nos interessar pela possibilidade de existencia de 

sensações virtuais. 

 

Em alguns trabalhos interativos artísticos ou games, os interatores, atuadores ou 

jogadores conhecem a sensação kinestésica, que epistemologicamente significa 

sensação ou percepção do movimento, que sentem, por exemplo, ao controlar um 

sistema computacional, um avatar ou agente virtual.  

 

Esse sentimento é causado muitas vezes quando o interator, atuador ou jogador 

inclina descontroladamente seu controle em diferentes direções para interagir com 

a máquina. O sentimento que ocorre nele é o de poder controlar algo que está fora 

de seu corpo, como algo que se amplia para além do seu eu e do seu instinto. 



  

 

 O que é sensação virtual? De modo muito 

amplo, quando você mapeia seus caminhos 

neurais, você alimenta o seu cérebro, e o 

recompensa com prazer.  

 

 Várias cartografias/topografias são 

estruturadas, com maior ou menor 

complexidade, dependendo do que se 

pretende dominar: movimentos corporais 

como dançar, fazer malabarismos, andar de 

bicicleta, ou aceleração de processos 

cognitivos, despertados através de interfaces 

gráficas ou sensório motoras.  

 

  

 

 

 

 
Nesta versão do trabalho a interação é feita por meio de um wiimote. 

 

 Software desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Arte e 

Realidade Virtual. 

 

 Bolsista de IC Johnny Souza 

 



 Muitas pessoas sentem 

prazer nos games e em 

imagens interativas, 

pois as limitações e 

perigos da realidade 

não existem e a 

aparência de tudo pode 

ser manipulada e 

modificada.  

 

 Esta experiência de 

controle tem origem 

numa kinestesia 

artificial, para 

proporcionar sensações 

virtuais. 



 Para se ter mais sensações num 
jogo é necessário que o corpo se 
movimente ao tentar jogar, por 
exemplo,  girando as mãos para 
esquerda e direita, assim como 
outras partes do corpo. Mesmo 
com o desenvolvimento de 
interfaces e acessórios para apoiar 
a sensação virtual a sua essência 
foi a mesma desde que a criação 
dos primeiros jogos como 
Spacewar e ping-pong.  

Sensação virtual ocorre principalmente no 

nível mais baixo de interação, que você 

experimenta a cada momento, que é 

representando por um sentimento estranho 

que ocorre antes que da experiência 

consciente.  

 

 

A seguir descrevemos 7 princípios que 

ajudam a provocar no interator, atuador e 

jogador a sensação virtual que são 

implementados na maioria dos softwares de 

imagens interativas artísticas e games. 



• Resultados previsíveis - Permite ao interator um sentido de 
domínio e controle a partir de uma interpretação correta de 
entrada, fornecendo nesse caso resultados previsíveis e coerentes. 

  

• Novidade – que pode ser obtida pelo número de opções existentes 
na mesma entrada.  

 

• Realimentação – vida artificial– Capacidade de controle e 
aprendizado da máquina a partir da experimentação do jogador.  

 

• Baixa e alta habilidade – Apresentar uma interface intuitiva para 
que o interator se sinta à vontade para escolher e entender a 
interface interativo. 

  

• Contexto – Dados que forneçam as regras e contexto espacial em 
que o interator opera. 

 

• Impacto e Resolução de imagem – Definido pelo peso e tamanho 
de objetos, por sua interação com outros e o ambiente.  

 

• Reação atraente – Produção de reação que seja induzida sem 
levar em conta o contexto ou a entrada de informação. 



 

Arte e robótica-buscando criar a vida artificial 

 

Robonet- robowww – pesquisa que envolveu arte, comunicação e robótica buscou por 

meio da tecnologia da telepresença aproximar indivíduos num espaço de interação entre 

o virtual e o real. O robô controlado pela rede por meio de uma interface que transmite e 

simula o espaço real. Imagens, textos e sons são enviados simultaneamente.  



 

 terceiro robô 

 

 



Outra aspecto de pesquisa desenvolvida se relaciona com a possibilidade de criação de vida artificial. 

 

Por exemplo, relacionamos arte e robótica. 

 

A poética do projeto ROBOLEJO se baseou no realejo. Um instrumento que funciona com uma manivela, 

tocando uma melodia pré-definida e é comumente associado a um tipo de andarilho que ia a feiras e praças 

tocando esse instrumento e vendendo a sorte das pessoas. Eles treinavam animais como macacos e periquitos 

para pegarem um papel ao acaso em um cesto cheio de textos diversos. As pessoas pagavam um preço e o 

animal tirava a sua sorte ao som da melodia do realejo. 



 O robô, ao invés de ficar sempre andando aleatoriamente pelo espaço, é 

controlado por um espectador humano, primando pela interação. Esse 

robô, assim, uma fonte de luz a laser apontado para uma trilha pelo 

espectador.  

 

 Quando não houver nenhum controle externo presente o robô deverá então 

continuar seguindo esse último modelo de trilha. Destacamos que nesse 

caso ocorre a implementação de algoritmo de inteligência artificial.  

 

 Para o robô que segue luz, optou-se por um robô de tração diferencial, com 

dois sensores de luz posicionados à sua frente de modo a captar o foco de 

luz que deverá ser focado no chão a frente dos sensores. Iniciaram-se 

nesse ponto os estudos na plataforma Arduino. 

  



 Além da plataforma Arduino, estamos utilizando neste projeto o 

software Processing, que é baseado na linguagem Java e permite a 

criação de imagens interativas, instalações artísticas e também 

alguns algoritmos completares com o sistema Arduíno de robótica. 

Processing é uma aplicação Java, que possibilita escrever programas 

como applets executados em browser de forma mais simplificada.  

 

Htttp://www.processing.org 

 

  







A periquita...robótica...do ciberrealejo 



Ciberrealejo 



 Sopro da vida (soprAR) . É um 

programa em realidade aumentada 

que possibilita ao interator rotacionar 

com a voz um objeto virtual em 

tempo real.  

 

 As pesquisas na área do 

reconhecimento de voz têm 

avançado bastante lentamente, 

devido à dificuldade de se processar 

sons variáveis - como a nossa voz - e 

de se adaptar cada programa para 

entender esses comandos. 

 

 Software desenvolvido no 

Laboratório de Pesquisa em Arte e 

Realidade Virtual. Colaboração 

bolsista de IC – Saulo Guerra 

file:///imagens/soprar.wmv
file:///imagens/soprar.wmv


O corpo como interface.  

 

Neste trabalho a interação ocorre 

a partir de uma câmera que 

digitaliza os movimentos dos 

interatores. 

No contexto tecnológico, o 

trabalho se insere no campo 

de estudos que desenvolvem 

a visão computacional. 

 

O Software foi desenvolvido no 

Laboratório de Imagens da 

Engenharia Elétrica da UnB, 

coordenado pelo professor 

Ricardo Queiroz. 

 

 Programador Programa 

Interface  

 Rafael Galvão 

 

 

 

 

contato 

file:///imagens/visita%20alunos%202-1.wmv
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Visão por computador (Visão Computacional) é a área da ciência que se 

dedica a desenvolver teorias e métodos voltados à extração automática de 

informações úteis contidas em imagens.  

 

Tais imagens são capturadas por dispositivos imageadores, como câmera, 

scanner, entre outros. Uma interessante aproximação para construção de 

máquinas inteligentes é expandir os sentidos através dos quais o computador 

pode comunicar-se com o mundo exterior. A utilização da visão de máquina 

amplia as aplicações em computadores, como por exemplo, navegação móvel 

por robô, tarefas complexas de manufatura, análise de imagens de satélites e 

processamento de imagens médicas.  

 

A visão computacional procura oferecer de modo mais eficiente possível uma 

vasta quantidade de informações ao sistema computacional para que este 

possa agir como esperado. O reconhecimento de padrões está engajado no 

campo da visão computacional com atuações e perspectivas importantíssimas 

para alcançar e realizar a "máquina inteligente".  

 



We tried to show here 

that the need to extend 

our perceptions always 

existed and it is 

inherent to the human 

being. According to 

Steven Pinker 

independently of what 

it is behind our 

instincts for the art, 

those instincts give to 

Software 

desenvolvi

do no 

Laboratóri

o de 

Pesquisa 

em Arte e 

Realidade 

Virtual. 
Programador 

Sidney Medeiros. 

artsatbr.unb.br/cake/site 
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TIJOLO ESPERTO 

 

1.ELETRÔNICA 
Na parte eletrônica do projeto, foram desenvolvidos dois circuitos básicos, um referente aos tijolos em  

si e outro responsável pelo envio das imagens, por radio frequencia, a partir de dados recebidos pelo computador.  

Esse panorama pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Diagrama esquemático do hardware 



• A comunicação entre os módulos e a interface PC 
central é feita utilizando módulos de rádio freqüência, os 
nRF24L01+, os quais trabalham na banda de freqüência 
de 2,4GHz, permitindo uma taxa de transmissão de até 
2Mbps. 

• O circuito dos tijolos é formado por duas placas, uma 
para os LEDs e outra para o circuito de controle deles. O 
hardware de cada um dos tijolos pode ser resumido em 
quatro módulos principais: o módulo do 
microcontrolador, o módulo de comunicação RF, os 
módulos de expansão de portas e a placa de LEDs. 
Esse panorama geral ser observado no diagrama 
esquemático funcional da Figura 2. 





• Com esse diagrama de funcionamento, utilizando o software livre Kicad foram gerados os 

arquivos necessários à produção dessas placas, conforme a Figura 3, a Figura 4, a Figura 5 e a 

Figura 6. 

 

 

Figura 3 – Vista inferior da placa de LEDs gerada no Kicad 

 



Figura 4 – Vista superior da placa de LEDs gerada 

no Kicad 

 

Figura 5 – Simulação da disposição dos 

componentes da placa de controle gerada no 

Kicad 



 

 

 

Figura 7 – Placa de controle montada 

O diagrama esquemático da Figura 8 mostra a forma como a placa de controle faz o acionamento dos LEDs 



4 SOFTWARE DO COMPUTADOR CENTRAL 

 

Até o momento, há dois softwares desenvolvidos para o envio de 
imagens. O primeiro é o responsável pela conversão de imagens 
comuns para o formato das matrizes e salvá-los em arquivos no 
computador. O segundo software é o responsável por ler esse 
arquivo gerado e repassá-lo à interface, que então repassa as 
imagens para os tijolos. 

 

Foi feita  a integração desses dois softwares diferentes para o um 
software único e mais dinâmico. Outro ponto importante 
desenvolvido foi a leitura de vídeos para exibição. Essa 
característica ppermitiu atingir o objetivo final pretendido de 
interatividade com o espectador por meio de uma câmera. 

 











ACESSIBILIDADE PELA ARTE 
1.Sistema que mapeia os impulsos cerebrais e movimento dos 

olhos do deficiente físico permitindo-o, através de um 

dispositivo de impulso neural e uma câmera acoplados a um 

notebook, controlar o desenho/pintura através da escolha de 

formas geométricas simples (como linhas, curvas e 

polígonos), cores, texturas e sons, gerando pintura e som 

criativos. 



2. Sistema gamearte para PC destinado a deficientes visuais. 

Neste sistema o jogo é organizado sonoramente e a interação com 

a história narrada ocorre por meio do tato. Desenvolve-se 

interface háptica, que permite à pessoa que não é capaz de 

enxergar identificar a imagem através da música. 



3. Sistema ciberdança:  criação de sistema para 

o ensino de danças brasileiras para deficientes 

auditivos e físicos, interativo, com sensores e 

câmeras   de captura de movimento e som. 



4. Sistema interativo que proporcione percepções 

sonoras alternativas a audição, por meio dos sentidos 

do tato e da visão. Sons de instrumentos de percussão 

serão captados e, com a ajuda de um computador, 

traduzidos em tempo real em imagens e vibrações 

gerando novas sensações. 
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Parque da cidade como obra de 

arte biocibernética. 

 

Considera:  os seres vivos, o 

objeto e o ambiente/// 
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