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Introdução
Com o projeto artístico Geopartitura1 utilizamos a estética e a arte
como ferramentas de mudança social. Este projeto foi realizado em equipe
composta por artistas computacionais do MidiaLab Laboratório de Pesquisa
em Arte Computacional da Universidade de Brasília, coordenada por Suzete
Venturelli. Nesta equipe, a função do artista computacional é criar experiências
no contexto urbano, propondo atividades de ação e reação, instigando o
pedestre no seu universo cotidiano. No caso do projeto Geopartitura, a
ideia principal é proporcionar o concerto multimídia interativo em tempo
real, projetado imagens sobre os edifícios da cidade, a partir de dispositivos
móveis.
É importante destacar que, em síntese, partitura significa uma
representação escrita de música padronizada universalmente. Tal como
qualquer outra linguagem, dispõe de símbolos específicos como as notas
musicais, associadas a sons. No contexto da música computacional, a
imagem resultante da composição, ao contrário das tablaturas, desempenha
um papel crucial. Por meio de tecnologias como MIDI é possível traduzir uma
partitura para um código, algoritmo, legível pelo computador ou instrumentos
eletrônicos, tais como os sintetizadores, para posterior reprodução.
O projeto Geopartitura envolve a escrita musical e tem como referência
a arte computacional e a música eletroacústica. A interatividade da Geopartitura
recorre à mídia locativa e móvel para a criação coletiva georeferenciada do
concerto computacional. O projeto aborda, no desdobramento das atividades,
a visualização espaço_temporal da partitura e dos sons individuais, editados
em tempo real, em forma de cordas sonoras que vibram ao detectar a
aproximação de dispositivos móveis, como por exemplo, aparelhos celulares.
A interatividade e a participação criativa ocorreram em espaços públicos,
como ciberintervenção urbana e tecnoperformance.
Murray Schafer, compositor canadense, afirma que, com a sociedade,
aprendemos como o homem se comporta com os sons e de que maneira
estes sons afetam e modificam o comportamento do homem. Com as artes,
e particularmente com a música, aprendemos de que modo o homem cria
paisagens sonoras ideais para aquela outra vida que é a vida da imaginação
1 Prêmio Edital do Fundo de Apoio à Cultura 2011/2012 (FAC-DF) da Secretaria de
Estado de Cultura do Distrito Federal. Apoio do CNPq. Equipe do MidiaLab - Laboratório
de pesquisa em arte computacional: Francisco de Paula Barretto, Claudia Loch,
Gustavo Soares, Juliana Hilário, Guilherme Freitas, Ronaldo Ribeiro, Suzete Venturelli.
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e da reflexão psíquica.
O sistema Geopartitura encontra na filosofia da música eletroacústica
a paisagem sonora, adotando as tecnologias cibernéticas para possibilitar o
diálogo de pessoas que estão no espaço urbano por meio de seus celulares.
A ligação entre as pessoas é crítica e estimula a reflexão estética.
As paisagens sonoras geradas como concerto tornaram-se a base
para a composição de uma cartografia subjetiva. A cartografia busca mapear,
por meio de sons, a arte, a tecnologia, e o nomadismo humano físico, cultural,
econômico e social. No sistema, quando em conexão, são detectados os
pontos-chave da cartografia sonora de cada indivíduo ou transeunte.
Para tocar música, o participante deve instalar o software Geopartitura,
implementado no Google Play2, em um celular, com sistema operacional
Android. Uma vez instalado e inicializado, o participante pode visualizar a sua
interface. O software identifica a posição georeferenciada dos participantes
ativos em tempo real, e transforma os participantes em ponto coloridos na
interface. A ligação destes pontos forma as cordas, que podem ser tocadas
pelos participantes.
A palavra Geopartitura tem origem na junção das palavras geografia
e partitura. A Geografia é a ciência que estuda o espaço, ou seja, busca o
significado dos lugares. Desta maneira, a geografia contribui significativamente
com a sociedade, na reorganização de seus espaços e de suas formas de
interação com o ambiente. Já a palavra partitura indica a representação escrita
de música, e é padronizada universalmente.

Geopartitura no contexto do ativismo artístico
O artista deve assumir as responsabilidades de seu tempo. Isso
pode ocorrer por meio de filiação partidária, a ação da resistência, revolução,
manifestos e/ou conferências. Como artista, e em grupo, ele pode criar
projetos ativistas dirigidos ao público, além de participar de manifestos na
mídia, assumindo assim sua posição.
As atitudes do artista, especialmente no contexto dete trabalho, vão
ao encontro da reflexão de filósofos como Jean-Paul Sartre. Para Sartre, a arte
puramente estética vêm apenas “par-dessus le marché”. O engajamento, além
de possuir questões filosóficas, afeta o gosto e entra no domínio da estética.
O engajamento cria um tipo de gosto que afeta grandes públicos, semelhante
ao que acontece no teatro e no cinema. Porém, atualmente isto também ocorre
2 https://play.google.com/store/apps/developer?id=papagaio
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nas redes sociais, nas quais os indivíduos não são mais apenas espectadores
como ocorre nos meios de comunicação de massa.
A proposta Geopartitura se aproxima de um tipo de trabalho artístico
engajado, que visa especialmente participar da sociedade para tentar
modificá-la. Esta visão se opõe com a opção artística da arte pela arte. O
termo engajamento foi introduzido no século 20. Porém, anteriormente, em
outros momentos da história da arte, testemunha-se a presença de obras
engajadas em questões como a busca pela verdade, a partir de observações
sobre a realidade física, no combate contra a intolerância, contra a tortura ou
contra o imobilismo intelectual.

Geopartitura e o contexto sócio-psicológico
Como reagem os interagentes diante de trabalhos artísticos de cunho
social? Esta é uma importante questão que tentamos responder através deste
projeto, sob o ponto de vista sócio-psicológico.
No campo da psicologia social, as redes sociais, de todos os
tipos, são estruturas protetoras e mantenedoras de saúde. O engajamento
em atividades sociais, como se propõe o sistema Geopartitura, tem sido
associado ao aumento do senso de bem-estar, e até mesmo a melhorias no
funcionamento físico dos indivíduos, pois predomina a ideia da colaboração
ao invés da competição, usualmente incentivada na sociedade atual das
grandes metrópoles. Estas ações coletivas estimulam o senso de significado
e coerência da existência e, neste sentido, ajudam a minimizar o estresse,
oriundo das competições para se atingir o melhor desenpenho.
Os laços sociais que surgem a partir de trabalhos artísticos estimulam
a manutenção da sociabilidade, e as trocas contribuem com a ideia de
controle pessoal, influenciando positivamente e trazendo bem-estar e prazer
psicológico. As relações sociais também contribuem para dar sentido à vida,
favorecendo a organização da identidade através da inter-relação entre as
pessoas. Assim, observamos claramente que o engajamento social reduz o
isolamento e aumenta a satisfação com a vida.
Para realizar esta rede social musical Geopartitura, e responder a
questão que avalia o grau de interesse do público participante pela proposta,
traçou-se um plano de intervenções urbanas em 5 estados diferentes, além
do Distrito Federal (Distrito Federal, Amazonas, Paraíba, Alagoas, Rio de
Janeiro e Santa Catarina) em 4 regiões diferentes do Brasil, num total de 18
apresentações, acompanhadas de oficinas que foram realizadas em cada
uma das capitais.
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As ciberintervenções urbanas interativas Geopartitura atingiram as
seguintes metas a) proporcionar a integração entre música e imagem através
do sistema de modulação e de flexibilidade da interface; b) abordar a relação
entre as pessoas do globo através do sistema Geopartitura; c) possibilitar
uma atividade híbrida de música e imagem com a utilização de tecnologia
interativa; d) possibilitar que o público interaja com o sistema Geopartitura
em tempo real; e) promover a experiência interativa através da simulação
de instrumento de corda que liga pontos georreferenciados; f) propor a
experiência híbrida com projeção e som no espaço urbano; g) propiciar o
concerto de caráter lúdico como valor heurístico; aplicar a arte visando formar
e educar cidadão esteticamente; contribuir e tornar viável uma vida com mais
educação tecnológica; h) beneficiar a população, oferecer, facilitar e qualificar
a fruição artística do público participante através da Geopartitura; i) propor
a acessibilidade pela arte, e torna possível aos participantes uma melhor
qualidade de vida, através do aumento, manutenção ou do desenvolvimento
das suas capacidades funcionais e emocionais juntamente da tecnologia; j)
proporcionar a expressão artística e/ou ampliar habilidades dos participantes,
e consequentemente promover inclusão digital; l) nas oficinas, criar
multiplicadores que ensinem a utilização do software em comunidades e
escolas e, deste modo, possibilitar a permanência do conhecimento.

Singularidade do projeto
O projeto Geopartitura é o único em sua categoria. O software
Geopartitura foi desenvolvido no MidiaLab por artistas-programadores,
especialmente para esta proposta. Geopartitura é relevante, pois envolve
a música, a geografia, e a utilização de celulares. Trata-se de um concerto
coletivo e que incentiva a diversidade. Durante a performance, todas as
pessoas presentes podem participar ativamente do concerto tocando música
através de celulares com sistema operacional android. As pessoas presentes
que não possuem o equipamento necessário para participar podem assistir
as intervenções como um espetáculo ou performance e apreciar as músicas
compostas em tempo real, realizadas ao ar livre.
A instalação do software Geopartitura é gratuita (geopartitura.net) e
permite a modificação de seu código, ou seja, trata-se de código aberto. Deste
modo, qualquer pessoa pode participar desta intervenção além de fomentar
outras ações. Para iniciar um concerto Geopartitura, o participante apenas
precisa entrar em contato com outras pessoas que possuem o sistema em
seus celulares. Este caráter viral da intervenção no contexto urbano aumenta
de maneira exponencial a utilização desta tecnologia pelo público.
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O sistema possibilita a acessibilidade pela arte, e visa tornar possível
uma melhor qualidade de vida, aos interagentes, por meio do aumento,
manutenção e do desenvolvimento das suas atividades fisicas/emocionais
juntamente com a tecnologia musical nele proposta. Geopartitura contribui para
proporcionar a expressão artística e/ou ampliar habilidades dos participantes,
e consequentemente, promove a inclusão digital.
As oficinas realizadas nos diferentes estados e cidades foram
presenciais. Elas criaram multiplicadores interessados em conhecer a relação
entre arte e tecnologia e sua aplicação em comunidades e escolas.
Geopartitura permite também que comunidades entrem em contato
com tecnologias de ponta, preparando, desta forma, as pessoas para lidar
com as tecnologias no futuro. Deste modo, a proposta contribuiu com
desenvolvimento do conhecimento, pois entende que a tecnologia é algo
inerente a evolução da espécie e faz parte do ser humano.
Durante as intervenções urbanas verificamos que uma música original
composta em tempo real pelo público participante sempre surgia de modo
criativo em função da coletividade. Esta atividade induz um tipo de mixagem
inovadora.

Projeto pedagógico das oficinas
As oficinas foram indissociáveis do projeto artístico, para qualificar
e capacitar possíveis multiplicadores interessados em realizar concertos
multimidiáticos audiovisuais. As oficinas foram realizadas em Manaus,
João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro e Florianópolis no ano de 2012, para
proporcionar impactos na cultura local, regional e nacional. A meta foi incentivar
também a qualificação e capacitação de novos artistas e produtores locais
promovendo a inserção social, por meio das mídias digitais, contribuindo com
o conhecimento artístico nos cenários local, regional e nacional.
Cada oficina foi distribuída em três eixos temáticos: arte computacional,
música e tecnologia interativa. Os três eixos comprendem atividades comuns,
levando sempre em consideração o lúdico como norteador da interatividade
e a colaboração entre humanos e máquinas. Estes eixos foram organizados
em etapas. Cada oficina teve duração total de 10h/aula e cada eixo temático
contou 3h20min de aula, um detalhe importante é que elas foram aplicadas
antes das atividades de intervenção urbana. A participação variou em cada
cidade, de 15 a 40 alunos por oficina.
Os próprios integrantes da equipe do projeto, dentre eles artistas
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mestres, doutores e desenvolvedores, todos da Universidade de Brasília, se
dedicaram a ministrar as oficinas. A participação de pessoal qualificado de
cada região foi assim incentivada. Na primeira etapa de cada oficina foram
propostas atividades práticas para preparar o participante para realizar
concertos multimídia, e apresenta a metodologia adequada a esse fim.
Nesta etapa também foi realizada fundamentação teórica do participante,
relacionando as áreas de arte, música e tecnologia interativa.
Na segunda etapa, foram introduzidos os estudos específicos
para o desenvolvimento de atividades em grupo. Neste caso, utilizou-se
fundamentações metodológicas relacionadas à criação de imagens e música
digital. As etapas três e quatro constituíram-se de estudos teóricos aliados a
produção prática de elementos que constituem as atividades lúdicas. Nestas
etapas foram realizadas apresentações dos alunos num concerto colaborativo
com o software Geopartitura.
A etapa final referiu-se à produção artística e apresentação de
memorial descritivo por parte da equipe e multiplicadores envolvidos. O
memorial descreve as etapas de desenvolvimento do projeto de conclusão da
oficina. Para viabilizar a realização desses trabalhos, a metodologia aplicada
ao curso teve como fundamento a metodologia construcionista proposta por
Seymour Papert, que elaborou uma síntese dialética das abordagens teóricas
de John Dewey, Lev Vigotski, Jean Piaget e Paulo Freire.
Esta metodologia foi enriquecida pela utilização da teoria autopoiética
de Humberto Maturana e Francisco Varela, que trata da aprendizagem
viabilizada por acoplamentos estruturais. Estes acoplamentos são adquiridos
com base em interações sociais ocorridas na educação formal e, também, no
meio em que os indivíduos estão imersos. Por meio dessas interações sociais,
os indivíduos se reestruturam e adquirem aprendizagens. As pessoas se
auto-organizam nessas interações. A oficina proporcionou, no entendimento
da equipe, condições para que o processo autopoiético ocorresse de modo
consciente, ou seja, os estudantes percebiam a relevância de seu papel
como responsáveis pela própria aprendizagem nas interações ocorridas no
ambiente. Ao final de cada oficina, realizavamos um concerto, no espaço
público, com imagens e música interativa proporcionada pelo software
geopartitura.
Resumidamente, como previsto para primeira meta, realizamos 18
ciberintervenções urbanas Geopartitura, aplicando a arte para formar e educar
cidadão esteticamente. Para segunda meta, realizamos oficinas para criar
multiplicadores para ensinar outros a utilizar o software em comunidades e
escolas e, deste modo, possibilitar a permanência do conhecimento.
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Para isto, a equipe foi até as cidades selecionadas para a realização
das intervenções urbanas e das oficinas. Foi necessário a articulação com
as autoridades e entidades locais e/ou regionais através de reuniões de
apresentação do projeto para autoridades/instituições e sociedade civil dos
municípios envolvidos, para a delimitação de locais satisfatórios para as
intervenções urbanas e oficinas. As atividades foram divulgadas nos meios de
comunicação locais e mídias digitais, inclusive no blog Geopartitura.
A equipe organizou o transporte, montagem e instalação dos
equipamentos necessários nos locais selecionados para a realização das
intervenções urbanas Geopartitura. Durante a interveção possibilitamos a
projeção da interface Geopartitura sobre a superfície da arquitetura e a emissão
de som do sistema além da distribuição de folders informativos. O público
interagiu com o sistema Geopartitura em tempo real. Ocorreu a integração
entre música e imagem através do sistema de modulação e de flexibilidade da
interface, abordando a relação entre as pessoas do globo através do sistema
Geopartitura. Desta maneira, proporcionamos ao público uma atividade
híbrida de música e imagem com a utilização de tecnologia interativa através
da simulação de instrumento de corda que liga pontos georreferenciados. As
atividades foram registradas em vídeo, e também coletamos depoimentos
dos participantes.
Como previsto para terceira meta, monitoramos o projeto com registro
da memória e avaliação das atividades. Para isto realizamos a avaliação de
indicadores de sucesso das intervenções urbanas e oficinas promovidas
pelo projeto Geopartitura. Os participantes preencheram questionários,
para compor o diagnóstico inicial do projeto em relação à região envolvida,
apontando os aspectos principais monitorados no projeto.
A quarta meta buscou a Formação/Comunicação Social e Divulgação
dos Resultados e Produtos do Projeto Geopartitura. Para isto foi desenvolvido
o blog geopartitura.net, que contém, além dos vídeos de registro as atividades
e os depoimentos dos participantes. Os arquivos de registro e de avaliação
se encontram disponibilizados no blog geopartitura.net, onde também foram
divulgados as atividades realizadas.
A quinta meta visou elaborar um guia metodológico para a utilização
do software, apresentado neste catálogo e no blog. Daremos apoio aos
multiplicadores para implementar o sistema em outras intervenções urbanas,
e contribuiremos para a inserção e divulgação dos artistas locais nos cenários
local, regional e nacional, através do blog do projeto.
Como intenção buscamos ainda verificar se por meio da arte é possível
questionar os valores sociais, as atitudes das pessoas e o reflexo delas na
10 10

sociedade em que vivem.
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Equipe
Integrantes da equipe Geopartitura: Claudia Loch, Francisco de Paula
Barretto, Gustavo Soares, Juliana Hilário de Sousa, Leonardo Guilherme de
Freitas, Ronaldo Ribeiro, Suzete Venturelli e Victor Valentim.
Apoio: Ana Lemos, Bruno Ribeiro Braga, Camille Venturelli, Maria
Antonia Zanta Nobre e Tiago Barros.

Currículo dos integrantes
Ana Lemos é formada no curso superior de Tecnologia em
Jogos Digitais pelo UDF Centro Universitário. Cursando
especialização lato sensu Arteduca: Arte, Educação e
Tecnologias Contemporâneas, do PPG-Arte/UnB. Integrante
do CEAM/Neppom e do MidiaLab Laboratório de Pesquisa
em Arte Computacional da Universidade de Brasília (UnB).
Servidora da Universidade de Brasília, atua no apoio a
projetos desenvolvidos no MidiaLab. Participou do projeto
na sua execução logística e ministrando oficinas com intervenções urbanas
na Paraíba e Rio de Janeiro.
André Bassani de Freitas é estudante de Ciência da Computação pelo IESB.
É Articulador de Tecnologia da Informação do Coletivo Palavra desde 2009.
Trabalhou na Intacto Engenharia de Software, como estagiário em análise de
sistemas em 2012, 2011 e 2010. Trabalha no MidiaLab, laboratório de pesquisa
em Arte e tecnologia, como estagiário em desenvolvimento de software.
Trabalha com gerencia de T.I. e desenvolvimento de sites nas linguagens PHP,
JAVA-EE e SQL, com trabalhos realizados como “Álbum Palavra”, álbum virtual
do artista Eros Trovador, projeto contemplado pelo FAC 2010, além de outros
projetos como “Bolinha de Gude” e “Dez por Hora”. Como
articulador da Associação Civil Coletivo Palavra, participou da
produção de seis Festivais Multimídia PALACOLETIVA, além de
outras produções do grupo, realizando suporte nas atividades
de arte de interface e transmissão audiovisual dos eventos.
Trabalhou como técnico em transmissão audiovisual no evento
SOMA Cultural #1, em 2012.
Camille Venturelli Pic é estudante do curso de Publicidade pelo Instituto de
Educação Superior de Brasília IESB. Sua produção artística envolve a Arte
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Computacional, Arte e Tecnologia, Realidade Virtual, Mundos
Virtuais, Animação, Arte digital, Ambientes Virtuais e Imagem
Interativa, apresentando áudio-visual em exposições como
Dentro_Fora realizada no Museu Nacional da República.
Colaborou no design de interface do site.
Claudia Loch é doutoranda em Artes pelo
Programa de Pós-Graduação em Artes PPG-Arte/UnB. Mestre
em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), na linha de pesquisa em arte e tecnologia. É Bacharel
em Artes Visuais pela UFSM (2007). Integrante do MídiaLab
UnB. Proponente e executora do projeto Geopartitura junto á
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, Cláudia
também foi responsável pela produção e edição do material videográfico,
além de ministrar oficinas e executar intervenções urbanas nas ciades da
Paraíba e Amazonas.
Bruno Ribeiro Braga é mestrando pelo PPG-Arte/UnB.
Bacharel em Artes Plásticas pela UnB. Desenvolve trabalhos
em Arte e Tecnologia desde 2006. Seu foco de pesquisa é
gameart. Bruno coordenou o projeto “GameArt para CyberTV”
(consorciado do projeto WIKINARUA). Viajou para Alagoas e
participou de oficinas com intervenções urbanas.
Francisco de Paula Barretto é bacharel em Ciências da
Computação pelo Centro Universitário de João Pessoa (2009)
e mestre em Arte e Tecnologia pelo PPG-Arte/ UnB (2011).
Doutorando pelo PPG-Arte/UnB, é pesquisador/artista membro
do Midialab. Tem experiência na área da Arte Computacional e da
Inteligência Artificial. Foi um dos programadores responsáveis
pelo software Geopartitura. Participou das oficinas e interveções
urbanas na Paraíba e no Amazonas.
Gustavo Soares Vieira é graduado em ciência da computação
e é especialista em desenvolvimento para dispositivos móveis
e sistemas embarcados. Atualmente seus trabalhos estão
focados na plataforma Android e sua interação com outros
dispositivos. Foi um dos programadores responsáveis pelo
software Geopartitura. Participou das oficinas e interveções
urbanas na Paraíba e no Amazonas.
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Juliana
Hilário de Sousa é licenciada em Computação pela
Faculdade Fortium (2010). Tem experiência na área de
docência, montagem, manutenção e redes de computadores.
Faz parte do programa
de Estágio Tecnico da UNB.
Desenvolveu o banco de dados do Geopartitura, participou das
oficinas, viagens e intervenções nos estados do Amazonas,
Alagoas, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Leonardo Guilherme de Freitas é estudante do curso de
Computação Licenciatura na UnB. Seus interesses são a
pesquisa e desenvolvimento de jogos digitais e engenharia de
software, além do desenvolvimento de sistemas multiplataforma
em C, C++ e programação Web usando PHP. Game Designer
e Game Developer no Midialab. Participou deste projeto como
programador, ministrou oficinas e colaborou nas intervenções
urbanas no Rio de Janeiro.
Maria Antonia Zanta Nobre é estudante do curso de Artes
Plásticas com habilitação em Bacharelado e Licenciatura pela
UnB. Estagiária no MidiaLab atuando, principalmente, nas
áreas de webdesign, ilustração e documentação fotográfica
dos projetos. Autodidata em HTML, PHP e Photoshop.
Colaborou com o material videográfico.
Ronaldo Ribeiro da Silva é mestrando em Artes pelo PPG-Arte/
UnB. Trabalha com Arte e Tecnologia desde 2005. Formado
em Artes Plásticas pela UnB, participou da exposição de arte
“Humano-pós-humano” no CCBB organizado pelo MídiaLab em
2005. Desde 2006 trabalha no MídiaLab, no qual já participou
de vários projetos de Arte e Tecnologia. Possui interesse por
sistemas de inteligência artificial, especialmente aqueles de
estilo mais simbólico e intuitivo. Participou de oficinas e intervenções urbanas
no estado de Alagoas, além de realizar o design dos material impresso.
Suzete Venturelli (coordenadora) doutora em Artes e Ciências
da Arte pela Universidade Sorbonne Paris (1988), mestre
em Histoire de lArt et Archeologie na Universite Montpellier
III - Paul Valery, França (1981), com a dissertação Candido
Portinari: 1903-1962. Prêmio XPTA_LAB, Ministério de Cultura
e Sociedade dos Amigos da Cinemateca, 2010, projeto rede
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social wikinarua.com. Prêmio Conexão artes visuias, projeto: ciberintervenção
urbana interativa (2010), Edital Proext-Mec (2013): Cultura Digital nas Escolas.
Participou como coordenadora geral do projeto. Ministrou oficinas no Distrito
Federal DF e participou de interveções urbanas no DF.
Tiago Barros é designer formado em Projeto de Produto
(2002) e Programação Visual (2003) pela Universidade de
Brasília, mestre em Psicologia Social e do Trabalho (2006) pela
Universidade de Brasília com ênfase em Ergonomia Cognitiva
aplicada à ambientes e interfaces e doutorando do Programa
de Pós-Graduação em Artes da Universidade de Brasília na
linha de Arte e Tecnologia. É professor do Departamento
de Desenho Industrial da Universidade de Brasília desde 2006, atuando
principalmente na área de Design de Interação com foco em interfaces para
web, portabilidade, redes sociais e jogos. Criou a identidade visual do projeto
Geopartitura.
Victor Valentim é estudante de graduação em Música da
Universidade de Brasília. Participou do projeto Wikinarua.
Desenvolve pesquisa de iniciação científica em sistemas
interativos musicais pelo departamento de artes visuais, no
laboratório de pesquisa em arte e realidade virtual com a
professora Suzete Venturelli. Desde 2007, é desenvolvedor
e ativista do software livre, trabalhando com a produção de
música interativa com tecnologias acessiveis à baixo custo. Participou de
viagens, oficinas e intervenções no Rio de Janeiro.
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Distrito Federal

No Distrito federal, as
atividades do projeto tiveram
a participação dos seguintes
membros da equipe: Ana Lemos,
Bruno Braga, Camille Venturelli Pic,
Claudia Loch, Hudson Bomfim,
Juliana Hilário, Kiko Barreto, Roni
Ribeiro, Suzete Venturelli, Victor
Valentim, além da participação
especial da cineasta Patricia
Moran. No dia 13/07/2012 a
projeção ocorreu na fachada do
Museu Nacional da República,
na Espalanada dos Ministérios,
juntamente de um evento musical.
No dia 14 de julho a equipe
participou com a Geopartitura na
festa de rua do Beco da Cultura,
em Taguatinga. No dia 15 o
concerto foi realizado na avenida
da Praça da Ceilândia, juntamente
da paisagem sonora local das
avenidas movimentadas.

16

17

Amazonas

O concerto no Estado do
Amazonas foi realizado de 17 a 24
de agosto de 2012, nas cidades
de Manaus, Itacoatiara e Iranduba,
pela equipe do Midialab composta
por Claudia Loch, Francisco de
Paula Barretto e Juliana Hilário. Em
conjunto com os professores Danilo
Egle e Gilson Monteiro, a equipe
realizou a oficina na Universidade
Federal do Amazonas (Ufam) e em
seguida o concerto Geopartitura na
Praça São Sebastião, localizada na
cidade de Manaus. Em Itacoatiara,
uma oficina foi realizada na Escola
Estadual José Carlos Mestrinho. A
intervenção urbana foi executada
juntamente com a festa de uma
igreja local. Na cidade de Iranduba
a intervenção Geopartitura ocorreu
na região próxima da ponte Rio
Negro.
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Alagoas

20

A viagem para Maceió
começou no dia 14/09/2012 a
equipe (Juliana Hilário, Bruno
Braga e Roni Ribeiro) foi recebida
pelo porfessor Eduardo Xavier,
da Escola Técnica de Arte da
Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). No dia 16 a equipe realizou
a intervenção na cidade de
Arapiraca, na praça Ceci Cunha.
No dia 18 as interveções ocorreram
em Palmeiras dos Índios, em frente
a Faculdade Cesmac. No dia 19 a
intervenção foi realizada na praia
de Pontaverde, em Maceió. As
oficinas tiveram três turmas, todas
da Escola Técnica de Artes da
UFAL.
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Paraíba

A
equipe
iniciou
o
trabalho na segunda feira de
manhã (22/10/2012), com uma
visita técnica ao Laboratório de
Aplicações de Vídeo Digital (LAViD),
na Universidade Federal da
Paraíba (UFPB). Fomos recebidos
pelo pesquisador Erick Augusto
Gomes de Melo. Este professor
nos mostrou as dependências do
laboratório e toda a universidade,
nos indicando os locais mais
adequados para divulgar a oficina.
A oficina foi realizada na sexta
feira, 26/10/2012. Em seguida,
fizemos uma intervenção no centro
histórico de João Pessoa. As
intervenções em Campina Grande
e em Areia, foram realizadas nos
dias 23 e 24/10/2012. Retornamos
para Brasília no dia 28/10/2012.
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Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a equipe
foi recebida pela professora Tina
Velho da Escola de Artes Visuais
do Parque Lage EAV, 17/11/2012,
onde foi realizada uma oficina. À
noite, a equipe esteve na Lapa
onde fizeram uma intervenção na
rua da subprefeitura, com projeção
na fachada de um prédio antigo,
particular. Em função do feriado
em homenagem a Zumbi dos
Palmares de 20/11/2012, a equipe
foi recebida na Universidade
Federal do Rio de Janeiro UFRJ
no dia 21, pela professora Maria
Luiza Fragoso, coordenadora do
Curso de Comunicação Visual
e do Núcleo de Arte e Novos
Organismos NANO, onde ocorreu
uma oficina. Ainda no dia 21,
uma intervenção foi realizada
no Largo do Machado. No dia
seguinte, 22/11/2012, a convite da
professora Maria Luiza Fragoso, a
equipe particiou de sua disciplina
na UFRJ, para auxiliar os alunos na
área de programação. No mesmo
dia 22, à noite, a equipe realizou
uma intervenção nos Arcos da
Lapa, retornando para Brasília no
dia 23/11/2012.
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Santa Catarina

A equipe composta por
André Bassani, Juliana Hilário
e Victor Valentim, chegou em
Florianópolis no fim do dia
07/12/2012. A primeira intervenção
urbana do Geopartitura foi realizada
no dia 08/12/2012 no Teatro Casa
das Máquinas no Centro Cultural
Bento Silvério, próximo a Lagoa
da Conceição. O Público interagiu
com os celulares, observando a
projeção com extrema curiosidade
e interessados em entender o
funcionamento do aplicativo. No
dia 09/12/2012, a equipe foi para
Joinville onde foi feita a segunda
intervenção, no comércio da Rua
do Príncipe. O edifício histórico
escolhido para a projeção data de
1930. No dia 10/12/2012 a equipe
foi para Blumenau. Os integrantes
foram recebidos na Universidade
Regional de Blumenau FURB pela
Srª Regiane Patricia de Souza, que
nos apresentou ao Sr. Rodrigo Dal
Molin, Coordenador Cultural do
Teatro Carlos Gomes no centro
de Blumenau. Após contacta-lo
e formalizar o pedido, realizamos
a intervenção projetando sobre
a fachada do teatro. De volta a
Florianópolis, a equipe entrou em
contato com a professora Raquel
Stolf. No dia 13/12/2012, a oficina
foi realizada no Centro de Arte
CEART da Universidade do Estado
de Santa Catarina UDESC.
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Geopartitura: manual do usuário
1. O que é o Geopartitura
O Geopartitura é um aplicativo gratuito para a plataforma Android,
desenvolvido no MidiaLab Laboratório de Pesquisa em Arte Computacional
da Universidade de Brasília. Foi premiado pelo Edital do Fundo de Apoio à
Cultura 2011/2012 (FAC-DF) da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal.
2. Recursos necessários para utilizar o aplicativo Geopartitura
O aplicativo Geopartitura foi desenvolvido para a plataforma Android,
portanto, para que você possa utilizar este aplicativo, você necessita de
um aparelho e/ou dispositivo que possua o sistema Android, além de GPS
(Global Positioning System). Através do GPS, o aplicativo Geopartitura
solicita informações sobre sua localização para possibilitar a formação da
partitura. Para utilizar a versão online, seu aparelho precisa estar conectado
na internet, pois através desta rede o aplicativo acessa o banco de dados
para verificar os pontos mais próximos.
O som do Geopartitura é sintetizado pelo software PureData (Pd), que está
incluído na propria aplicação.
3. Como instalar o Geopartitura em seu aparelho
A instalação do Geopartitura é simples, e pode ser
feita de duas maneiras:
a) você pode acessar a loja Google Play a partir do atalho disponível em seu
aparelho, conforme a figura ao lado:
Passo 1: localize o ícone da loja Google Play em seu dispositivo (Fig. 1)
É importante lembrar que para ambas as formas de instalação é necessário
realizar o login com uma conta Google.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Passo 2: após clicar no ícone mencionado no passo 1, utilize o campo de
busca para localizar o Geopartitura (Fig. 3) .
Passo 2: após clicar no ícone mencionado no passo 1, utilize o campo de
busca para localizar o Geopartitura (Fig. 2) .
Passo 3: após realizar a busca e localizar a aplicação, clique sobre o
resultado (como demonstrado na figura abaixo) para abrir a janela que
possibilita a instalação.

Passo 4: clique em Instalar.
Passo 5: em seguida, clique
em “Aceitar e tranferir”
(Fig.3) para instalar o
aplicativo em seu aparelho.
Passo 6: aguarde a
transferência ser concluída.
O Geopartitura está pronto
para ser utilizado.
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b) a instalação do Geopartitura também pode ser feita da seguinte
maneira: você pode acessar a loja Google Play a partir de um computador,
através de um navegador, digitando o seguinte endereço:https://play.
google.com/store. Para isto, siga as instruções abaixo:
Passo 1: acesse através de seu navegador o seguinte endereço: https://
play.google.com/storee e digite nome do aplicatico (Geopartitura) no
campo de busca do site.

Passo 2: clique em “instalar”, conforme a Figura 5.
OBS: para realizar o próximo passo, você precisa fazer login com sua
conta do google. Caso já esteja com o login efetuado, você pode
visualizar a seguinte janela, demonstrada na Figura 5.
Passo 3: conecte seu aparelho com o seu computador e em seguida
escolha em seu aparelho a opção “enviar para outro dispositivo” e em
seguida, clique em “instalar” (Fig. 6).
Passo 4: após clicar em instalar, o aplicativo será transferido para o seu
dispositivo. Quando a tranferência for concluída, o aplicativo estará pronto
para ser utilizado.

4. Iniciando o Geopartitura
Após baixar o aplicativo Geopartitura para seu dispositivo móvel, basta
localizar o ícone do Geopartitura em seu aparelho e seguir os seguintes
passos:
Passo 1: localizar o ícone do Geopartitura em seu aparelho (Fig. 7).
Passo 2: clique sobre o ícone Geopartitura para abrir a aplicação.
Passo 3: escolha a opção Iniciar no menu que será apresentado.
Pronto, o Geopartitura então inicia a partitura que está pronta para ser
tocada, conforme Figura 8.
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Fig 5

Fig 6
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Fig 7

Fig 8

5. O som da Geopartitura
A parte sonora é inicializada automaticamente juntamente da aplicação. Os
sons podem ser ouvidos quando você estimular os pontos presentes na
Geopartitura.
6. A formação da partitura visual
a) Online
Quando o aplicativo Geopartitura está conectado com a internet ele utiliza
o GPS do seu aparelho para gerar o ponto central, que está relacionado
a sua localização. Além disso, o aplicativo busca, no banco de dados da
aplicação, outros dispositivos que estão online para gerar a partitura que
aparece na tela de seu aparelho (celular ou tablet). Se você estiver sozinho,
o software gera mais pontos fictícios, desenhando a partitura geolocalizada.
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b) Offline
Quando o aplicativo Geopartitura não possui conexão com a internet o
aplicativo utiliza o GPS para obter a sua localização, porém, os demais
pontos são gerados pelo aplicativo de maneira aleatória.
6. Outros itens do menu
Equipe: possui informações dos componentes realizadores do projeto e
endereço do site [1] para maiores informações.
Opções: oferece a opção para que você aumente ou diminua o número de
pontos que são apresentados quando a partitura é gerada. Neste item você
também pode escolher a frequência com que o aparelho vai ao servidor
consultar novos pontos.
7. Endereços eletrônicos
[1] Geopartitura – http://geopartitura.net/
[2] Google play - https://play.google.com/store/
search?q=Geopartitura&c=apps
[3] MídiaLab - http://midialab.unb.br/

8. Equipe:
Ana Lemos
André Freitas
Bruno Braga
Camille Venturelli Pic
Claudia Loch
Gustavo Soares
Juliana Hilário
Francisco de Paula Barretto
Leonardo G. Freitas
Ronaldo Ribeiro
Suzete Venturelli
Tiago Barros
Victor Valentim
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GeoPartitura: collective concert with music, image,
technology and interactivity
Introduction
Geopartitura is collaborative art that aims to stimulate the contemplation
and thought of the participants through this experience with computer art.
People of all ages and social classes are benefited. The target audience of
school community includes students, teachers, staff and parents. The target
audience of urban community includes people who are informed about the
activities through the media and all the people who are on the traffic routes
near it. GeoPartitura urban interventions are performed in public places, and
thus all the people who are curious about the subject may come closer to
watch the GeoPartitura urban interventions.
The poetics of GeoPartitura is related to the existence of a rhythm
in the universe of knowledge that rules the music and the image in its
different manifestations. GeoPartitura is committed to social inclusion and
democratization of culture. It is a Brazilian cultural production, formed by
intersections of arts.
The Canadian composer Murray Schafer says that with society we
can learn how humans behave with sounds and how these sounds affect
and change human behaviour. With arts, and particularly with music, we learn
how humans create soundscapes that are ideal for that other life, the life of
imagination and psychic contemplation (Schafer 2001: 18). For Schafer, the
world suffers from an overpopulation of sounds because of the accelerated
process of industrialization. Scientists from around the world are currently
researching how our daily lives are burdened with an immense amount of
sound information.
The Geopartitura system is linked to the philosophy of electroacoustic
music, which is related to the idea of soundscape. Thus, Geopartitura contributes
to technological innovation, as it broadens the concept of soundscape by
adding other senses such as vision at the collective and interactive musical
concert Geopartitura. The concert applies cybernetic technologies in order
to enable the dialogue of people who are in the urban space, through their
smartphones. This connection between people stimulates contemplation and
thought, because it uses smartphones for aesthetic expression.
The soundscapes generated as a concert become the basis for the
composition of a subjective mapping. Geopartitura maps art, technology
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and, moreover, human physical, cultural, economic and social nomadism. In
the Geopartitura system the key points of the mapping of each individual or
passer-by are detected.
To play music, the participant must install the Geopartitura software on
a mobile device. This is done simply through an Internet connection. Once the
software is installed and initialized, the participant can view the Geopartitura
interface. The software identifies the georeferenced position of the active
participants in real time, and transforms the participants into coloured points
in the interface. The connections between these points form strings, which can
be played.
The word Geopartitura is formed by the junction of the words geografia/
geography and partitura/score. Geography is the science of space, and
seeks the meaning of places. Thus, geography contributes significantly to the
society, to the reorganization of its spaces and its forms of interaction with the
environment. The word score indicates the written representation of music.
The Geopartitura concert aims to give people the idea of audiovisual landscape – in other words, a set of sounds that are part of a particular
environment. Geopartitura does it with the relationship between music and
image, created collectively in real time. Geopartitura allows the participant
to trace virtual sound strings between him or her and the other individuals,
connected in real time. With this the participant can produce sounds when
playing these strings. In addition, the project realizes urban cyber interventions,
projecting the Geopartitura interface on the architecture surface, also providing
the sound of the Geopartitura system in urban space in real time.
This urban cyber intervention is a collective concert in real time, with
music and image. The Geopartitura system, by integrating with smartphones, is
able to provide the fusion between music and image, enabling the relationship
between people across the globe.
The participant sees the projection at the urban space, a mapping that
arises from the connections of all individuals detected by the real-time system.
The strings produce sounds when touched.
The proposal also relates to the idea of urban intervention, as can only
occur in open and public space, because of the need for detection of signals
emitted by cell phones (GPS). The concert is projected onto the outer surface
of the architecture in real time. This is the same interface that can be seen in
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the smartphone. The sound of the system arises as the sound image in motion
and is played in real time on mobile phones.
We conducted urban cyber interventions in five states in four different
regions of Brazil, and three urban interventions by state, for a total of fifteen
performances.
The objectives of this project are:
- to provide integration between music and image through the modulation
system and flexibility of the interface;
- to enable the relationship between people across the globe with the
Geopartitura system;
- to make possible a hybrid activity of music and image with the use of
interactive technology;
- to allow the public to interact with the Geopartitura system in real time;
- to promote interactive experience through the simulation of stringed
instruments that connect georeferenced points;
to propose a hybrid experience with projection and sound in urban space;
- to provide a playful concert with heuristic value;
- to apply art in order to educate citizens aesthetically;
- to contribute and to make possible life with more technology education;
- to benefit the population; to provide, to facilitate and to qualify the artistic
enjoyment of the public participating through Geopartitura;
- to propose accessibility through art and to make possible for participants a
better quality of life by increasing, maintaining or developing their functional
and emotional capabilities with technology;
- to provide artistic expression and/or to enhance skills of participants, and
thus, to promote digital inclusion in the workshops;
- to create multipliers that can teach other people how to use the software in
schools and communities, and thus allow the permanence of knowledge.
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Singularity of the project
The Geopartitura project is unique in its category. The Geopartitura
software was developed by MídiaLab artist programmers especially for this
proposal. The disappearance of borders in the visual arts has raised diverse
artistic interactions. The theme of this project is the discussion of multiple
possibilities about artistic interfaces and interactions of our time.
Geopartitura is relevant because it involves music, geography and the
use of mobile phones. This is a collective concert that encourages diversity.
During the performance, all persons can participate actively by playing music
through the Android operating system. People who are present but do not want
to participate, or who do not have the equipment, can watch the performance,
see the projection and listen to the music composed in real time.
The participant can install the software for free. Thus, anyone can
participate in this intervention, and may also promote other Geopartitura
concerts. The viral nature of the performance increases exponentially the use
of this new technology.
The technology is a new field of possibility for action and art
implementations. We act in this field to educate people aesthetically. The
Geopartitura system contributes to transforming people’s lives by adding more
technology education. Geopartitura benefits the population as it provides,
facilitates and qualifies the artistic enjoyment of the participating public.
Geopartitura make possible accessibility through art, and increases the
quality of life of the participants by maintaining and developing their functional
and emotional capabilities with music technology. GeoPartitura promotes
digital inclusion. The workshop was realized in the capitals of Brazilian states.
This workshop aims to create multipliers that can teach other people how to
use the software in schools and other communities.
Geopartitura also allows communities to utilize cutting-edge
technologies, and in this way prepares people to deal with future technologies.
Thus, the proposal contributes to development of that knowledge, as we
believe that technology is inherent in the evolution of the species and is part of
being human.
The software, as mentioned above, will be freely available on the Internet,
multiplying the possibility of creating collective works and concerts. The urban
interventions will result in original real-time music composed by the participants.
This activity will lead to innovative mixing and diversity of sounds.
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Workshop: Educational project
The workshops will be held in the capitals of selected Brazilian states,
for a total of five workshops, and will make an impact on local culture.
The goal is to encourage the qualification and training of local artists and
producers, by promoting social inclusion through digital media, contributing to
artistic knowledge at local, regional and national levels.
The workshop is divided into three main themes: computer art, music
and interactive technology. The three axes have common activities, always
taking into consideration joy as a guide of interactivity and collaboration
between humans and machines. These axes are divided into steps.
The members of the team (MídiaLab), including master artists, doctors
and developers, all from the Universidade de Brasília (UnB)/University of
Brasilia, are the instructors of the workshop.
In the first stage of the workshop practical activities are proposed to
prepare the participant to perform in multimedia concerts, and the workshop
has the appropriate methodology for this purpose. The participant will be
offered theoretical courses in the fields of art, music and interactive technology.
In the second stage, the participant will be introduced to specific studies
for the development of group activities. In this case, we use methodological
foundations related to the creation of image and digital music.
Steps three and four are theoretical studies combined with practical
production. In these steps the student perform a collaborative concert with the
Geopartitura software.
To facilitate this work, the methodology applied to the course will be
based on constructionism, proposed by Seymour Papert, who developed
a dialectical synthesis of the theoretical approaches of John Dewey, Lev
Vigotsky, Jean Piaget and Paulo Freire. This methodology will be enriched by
the use of the autopoietic theory of Humberto Maturana and Francisco Varela.
This theory is about learning made possible by structural couplings. These
couplings are acquired through social interactions in formal education and also
in the environment in which individuals are immersed. Through these social
interactions, individuals can restructure themselves and acquire learning.
The workshop should provide the conditions for this autopoietic process. The
students will realize the importance of their learning resulting from interactions
in the environment.
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Conclusion: The concert
The goal of the concert is to provide people an idea of visual soundscape,
sounds that are part of a particular environment, using the relationship between
music and image, created collectively in real time. The audio-visual landscape
aims to enable interacting strings that can be drawn between one individual
and others connected in real time, and to produce sound when playing these
chords. In addition, the project provides urban cyber interventions, designing
the interface on the surface of the architecture and providing the sound system
in the urban space in real time.
The cyber intervention aims:
- to provide integration between music and image through the modulation
system and flexibility of the interface;
- to provide a hybrid approach to music and image with the use of interactive
technology;
- to enable the public to interact with the Geopartitura system in real time;
- to propose an interactive experience through the simulation of stringed
instruments that connect georeferenced points;
- to propose a hybrid experience with projection and sound in urban space;
- to provide a playful concert with heuristic value.
As previously mentioned, this means that we will perform fifteen
urban interventions, applying art to train and educate citizens aesthetically.
We propose the accessibility of art and make possible for participants a
better quality of life by increasing, maintaining or developing their functional
and emotional capabilities. The implementation of urban interventions in the
selected cities involved the following activities:
- meetings held to present the project to authorities/institutions and civil
society of the municipalities involved, for the delimitation of sites suitable for
urban interventions;
- dissemination of the activities in local media and digital media, including on
a blog;
- transportation and installation of necessary equipment in selected locations
to achieve urban interventions;
- projection of the interface onto the surface of the architecture;
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- sound emission of the system;
- distribution of leaflets about the software;
- enablement of the interaction with the system in real time;
- integration between music and image through the modulation system and
flexibility of the interface;
- enablement of the relationship between people around the world through
the system;
- provision to the public of a hybrid activity of music and image with the use of
interactive technology;
- proposal to the public of an interactive experience through the simulation
of stringed instruments that connect geo-referenced points, and a hybrid
experience with projection and sound in urban space;
- filming activities and collection of testimonials of the participants.
The workshop is part of the project, to create multipliers that can teach
other people how to use the software in communities and schools and thus
allow the permanence of knowledge. The team conducts meetings to present
the project to authorities/institutions and civil society of the municipalities
involved, for the delimitation of sites suitable for workshops for incentive for
training and qualification of new artists.
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Coordinator details
Suzete Venturelli completed his doctorate in Arts and Sciences of Art at
University Paris I Sorbonne in 1988, and a Masters in the Histoire de l’art et
Archeologie at the Universite Paul Valery, Montpellier III, France, in 1981, with a
dissertation on Candido Portinari: 1903–1962. He has a Bachelors in Drawing
and Plastic from Mackenzie University in Sao Paulo. Since 1986, he has been a
professor and researcher at the University of Brasilia and has developed work
in computer art. He has participated in conferences and exhibitions with an
emphasis on the relationship of art with computer science and communication
technology. His publications include espaço_tempo_imagem, published
by the University of Brasilia in 2004, and Interactive Image in 2008, together
with Mario Maciel. His scientific, technological and artistic interests involve
computational art, art and technology, virtual reality, virtual worlds, animation,
digital art, interactive virtual environments and imaging. XPTA_LAB Award,
Ministry of Culture and Society of Friends of the Cinematheque, 2010, Design
wikinarua.com social network. Award Connection visuias arts, design, urban
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Midialab Laboratório de pesquisa em arte computacional
da Universidade de Brasília

Anos 1980: início das pesquisas na Universidade
de Brasília, coordenadas por Suzete Venturelli, formação
com projetos do Grupo Corpo Piloto e Intervenções Urbanas
Performáticas do Laboratório. Parceria com Telebrasília e
pesquisa com Videotexto. Formação do grupo Infoestética.
Grafite, videoarte e animação 2D e 3D.

Anos 1990 – Animações 2D, 3D, Webarte, Netarte, Instalações
Interativas, Gamearte e Ciberntervenções Urbanas Interativas.
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Século 21 - Animações 2D, 3D,
Webarte, Netarte, Instalações Interativas,
Gamearte
e
Ciberntervenções
Urbanas Interativas, Redes Sociais,
Ciberobjetos, Ecossistemas Digitais,
Mídia Locativa, Realidade Urbana
Aumentada, Cartografias Colaborativas,
Tecnoperformances,
Eventos,
Curadorias e Publicações.
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