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Resumo

O  objetivo  deste  artigo  é  tratar  sobre  alguns  temas  relacionados  à  área  definida  pela 

intersecção  entre  Arte  e  Tecnologia,  com  ênfase  nos  conceitos  da  emergência  e  da 

interatividade. Será apresentada a instalação de arte Projeto Amoreiras, do Grupo Poéticas 

Digitais  (ECA/USP),  bem  como  minha  pesquisa  sobre  as  Poéticas  Procedurais  e  o  uso 

expressivo das mídias digitais.1
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1 Este artigo foi produzido em Agosto de 2012 no contexto da disciplina Hipermídia e Interatividade II, do 
Programa de Pós-graduação em Poéticas Visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (sigla CAP5893), ministrada pela Profa. Dra. Silvia Laurentiz no primeiro semestre deste ano. Texto 
seguindo o modelo das normas ABNT.



Introdução

Segundo o historiador Frank Popper, a arte tecnológica tem suas origens na era mecânica, 

com a Arte Industrial, de natureza “maquínica”, e depois nas manifestações de arte Cinética, 

Luminosa,  Eletrônica,  Ambiental  e  Participativa  (no  fim  dos  anos  50),  até  a  Arte 

Computacional (POPPER, 1993).

Movimentos  artísticos  como  o  Futurismo,  o  Dadaísmo,  o  Construtivismo  e  o  Bauhaus 

também serviram de  referência  e  ponto  de  partida  para  estas  práticas  associadas  à  “arte 

tecnológica”, bem como para o seu embasamento conceitual. Nelas, o artista define regras e 

modelos a partir dos quais a obra de arte deve ser produzida. Assim, estas manifestações já 

apresentavam  uma  abordagem  mais  sistemática  e  objetiva  ao  processo  criativo.  A Arte 

Conceitual  também  tem  grandes  similaridades  com  a  abordagem  tecnológica  ou 

computacional à arte, por conta do foco no processo (PAUL, 2008).

Edmond Couchot explica que o percurso histórico da dialética entre arte e técnica de uma 

maneira mais abrangente também pode ser visto a partir dos sujeitos “Eu” e “Nós”  - o sujeito 

“Eu”  simbolizando  a  expressão  da  subjetividade  do  artista  como indivíduo,  irredutível  à 

técnica,  e  o  sujeito  “Nós”,  condicionado  ou  moldado  pela  “experiência  tecnestésica”, 

representando o embate entre o indivíduo e a tecnologia (COUCHOT, 2003). Enquanto que na 

pintura reside no pincel os meios físicos para a expressão artística, na Fotografia o sujeito 

“Nós” (referente à influência do dispositivo técnico) se vê representado e fortalecido em uma 

máquina  (ou  instrumento  complexo).  Por  conta  disso,  inicialmente  a  fotografia  era 

considerada uma “arte menor”, e seu produto como uma “obra do sol” (COUCHOT:34). À 

medida que os aspectos técnicos da fotografia eram explorados, o sujeito “Eu” conquistava 

uma contribuição maior e mais significativa no produto final (ao empregar poeticamente a 

escolha do enquadramento,  composição,  ponto focal,  e  assim por diante)  -  mas a  técnica 

nunca deixou de influenciar o processo.

Na Arte Computacional este choque é ainda mais evidente e radical, levando a uma série de 

questionamentos e abrindo um vasto campo de possibilidades para os artistas atuando na área.

A seguir será apresentada a instalação de arte Projeto Amoreiras, na qual elementos naturais 

(árvores) ganham próteses mecânicas/digitais, que lhes possibilitam reagir ao meio ambiente 

da cidade. Trata-se de um comportamento emergente, resultado de algoritmos computacionais 

carregados de intenção poética.



Projeto Amoreiras

O projeto  Amoreiras  (Grupo  Poéticas  Digitais,  2010)  trata-se  de  uma  instalação  de  arte 

envolvendo cinco árvores (as amoreiras) dotadas de próteses mecânicas/digitais. Através de 

uma interface computacional elas podem “interpretar” o meio ao seu redor, “se comunicar” 

entre  si  e  “aprender”  umas  com  as  outras,  levando  à  emergência  de  comportamentos 

complexos  com  base  em  um  sistema  de  regras  simples.  Trata-se  de  um  projeto  sobre 

autonomia, aprendizado artificial, natureza e meio ambiente.2

De acordo com o nível de poluição da cidade (interpretado neste projeto a partir do ruído 

captado por microfones, principalmente do trânsito), as árvores se balançam, como se fosse 

para se livrar da sujeira. Para isso, em cada um dos cinco vasos, há uma caixa de acrílico 

contendo  pequenos  motores,  conectados  a  hastes  finas  que  por  sua  vez  estão  presas  a 

determinados  galhos  da  árvore.  Ao se movimentarem,  esses  motores  fazem os  galhos  da 

2 O uso de aspas nas palavras que se referem ao comportamento das árvores chama atenção para o fato de que 
elas evidentemente não compartilham destes significados atribuídos às suas ações. Este projeto foi 
desenvolvido pelo Grupo Poéticas Digitais (ECA/USP). Os membros que participaram deste projeto são: 
Gilbertto Prado, Agnus Valente, Andrei Tomaz, Claudio Bueno, Daniel Ferreira, Luciana Ohira, Lucila 
Meirelles, Mauricio Taveira, Nardo Germano, Sérgio Bonilha, Tania Fraga e Tatiana Travisani.

Projeto Amoreiras (Grupo Poéticas Digitais, 2010)



arvore se balançarem levemente. Uma parceria entre tecnologia e natureza, de certa maneira 

denunciando a poluição da cidade que nós mesmos criamos  (DIMENSTEIN, 2010).

Além deste comportamento individual de cada uma das árvores, há também o aspecto do 

aprendizado. No início do dia as árvores (cada uma compreendida como o conjunto formado 

pela árvore em si e as próteses mecânica e digital a ela associadas) ainda são “imaturas” - isto  

é, se movimentam de maneira aleatória e desordenada, sem um plano ou programa definido. 

Ao longo do dia, cada árvore “aprende” como os seus movimentos se relacionam ao ambiente 

ao  seu  redor,  além  de  observar  como  as  demais  árvores  estão  fazendo  o  mesmo. 

Eventualmente o movimento das árvores passa a reagir de maneira precisa aos fluxos de ruído 

do ambiente. 

Além disso, por conta do aprendizado que acontece entre as amoreiras, é possível identificar a 

emergência  de  um  comportamento  comum  entre  elas,  que  passam  a  se  movimentar  de 

maneira quase sincronizada, como em um balé.

No  início  de  cada  novo  dia  o  sistema  é  reiniciado,  as  árvores  “esquecem”  tudo  que 

aprenderam e o processo se repete. São atribuídas uma nova série de propriedades às árvores, 

gerando novas “personalidades” (ou modos de agir e reagir ao ambiente, e com relação às 

demais árvores), assim garantindo que o resultado que emerge da execução do sistema seja 

diferente a cada novo dia.

Os principais componentes da instalação são:

• Cinco vasos, cada um contendo:

◦ Uma amoreira jovem

◦ Uma caixa de acrílico contendo:

▪ três motores independentes

▪ hastes de metal conectando os motores a galhos da árvore

▪ uma placa Arduíno (com Bluetooth)

• Três microfones e uma mesa de som

• Um computador que centraliza a captura e processamento da informação sonora, bem 

como a ativação dos motores das árvores (através de comunicação Bluetooth).



Um aplicativo desenvolvido em Java examina a informação sonora (interpretada a partir do 

aplicativo Pure Data) de acordo com o algoritmo definido para o comportamento das árvores 

e de como elas aprendem entre si.3

De maneira simplificada, em sua operação mais fundamental (ainda independente do sistema 

de aprendizado) o algoritmo determina que quanto maior é o ruído, mais forte (e com maior 

frequência) a árvore deve se mover. Lembrando que, como explicado anteriormente, no início 

do dia  esta  regra ainda não é  obedecida diretamente,  pois  há uma pertubação inicial  que 

simboliza a imaturidade das árvores.

Há ainda regras que visam proteger a integridade física das árvores. Assim, mesmo que o 

ambiente permaneça barulhento por um longo período de tempo, o movimento das árvores 

será interrompido periodicamente de forma a preservá-las.

O algoritmo empregado neste projeto para o aprendizado é relativamente simples, baseado no 

jogo da vida, criado por John Conway em 1970. A escolha pela simplicidade foi proposital, de 

forma a evitar comportamentos muito complexos, uma vez que a intenção era que o público 

percebesse – mesmo que inconscientemente – uma certa lógica por trás da instalação.

O  Projeto  Amoreiras  foi  originalmente  apresentado  na  exposição  Emoção  Art.ficial  5.0, 

Bienal de Arte e Tecnologia do Itaú Cultural, em São Paulo, entre Junho e Setembro de 2010.4

O emprego poético das mídias digitais através das suas funções algorítmicas (ou seja, da sua 

proceduralidade)  é  um  elemento  central  no  Projeto  Amoreiras.  As  possibilidades  e 

particularidades deste tipo de abordagem criativa e expressiva no uso dos computadores é 

tema da minha pesquisa, que apresento a seguir.

3 A placa Arduíno serve unicamente como interface neste projeto, por conta das suas limitações de 
processamento e armazenamento de informação. Empregamos uma base de dados MySQL para registrar as 
informações capturadas do ambiente.

4 Para obter mais informações sobre o projeto, consulte o site do Grupo Poéticas Digitais: 
http://poeticasdigitais.net/projetos/amoreiras/



Poéticas Procedurais

As  Poéticas  Procedurais  são  manifestações  artísticas  baseadas  fundamentalmente  na 

programabilidade e autonomia das mídias digitais, e se distinguem das estratégias criativas 

tradicionais,  de  natureza  estática  e  linear.  Nesta  situação,  o  computador  passa a  conter  a 

poética ou “projeto de formação” do artista (PLAZA, 2003), e os “artistas já não produzem 

um trabalho, mas o processo que o gera.” (BRET, 1988)5.

Estas práticas só podem acontecer através deste meio, embora não necessariamente tomando-

o como suporte de exibição.6

Ao enfatizar o processo ao invés do objeto, o computador permite a formalização do 

ato criativo e a aplicação de categorias formais do discurso. Graduando da mão ao 

cérebro e tornando-se “inteligente”, a ferramenta dá um novo sentido ao conceito de 

criação  artística  e  confere  ao  artista  visual  uma  nova  atitude  que  leva  à  ’arte 

procedural’. (BRET, 1988)7

Estas estratégias criativas podem se manifestar e ser observadas em obras, artistas, práticas e 

ferramentas em uma variedade de áreas, desde as artes até outras manifestações criativas e 

expressivas, como a tipografia e os jogos eletrônicos.

Um  dos  principais  estudos  de  caso  desta  pesquisa  é  Façade.  Trata-se  de  uma  narrativa 

procedural interativa, considerada por muitos autores na área como um dos casos mais bem 

sucedidos  do  emprego  de  estratégias  procedurais  para  a  produção  de  uma  experiência 

expressiva no gênero (CRAWFORD In ROHRER e CRAWFORD, 2009:17m37s).

Em Façade, o protagonista interage com um casal de NPCs (Non-Player Characters, isto é, 

personagens que não são controlados pelo jogador)  que se revelam frustrados com o seu 

casamento.  O projeto  emprega  a  inteligência  artificial  como uma estratégia  de  expressão 

poética. Ao invés das ações e falas dos personagens serem definidas de antemão (de maneira 

estática e linear – como em um livro ou filme, por exemplo), o comportamento de cada umas 

destas entidades virtuais emerge de uma série de características de personalidade definidas 

pelos seus criadores.8

5 Documento digital sem numeração de páginas.
6 Na pesquisa, o conceito de “poética” é considerado como um determinado modo de criar ou postura artística, 

que pode estar associada a uma obra, artista, prática ou ferramenta.
7 Documento digital sem numeração de páginas.
8 O executável de Façade pode ser obtido a partir do URL: www.interactivestory.net



Entre os artistas que adotam esta abordagem algorítmica à criação, Harold Cohen é um dos 

mais relevantes, com seu “artista virtual” Aaron. 

Cohen era pintor antes de se dedicar à Arte Computacional, no final da década de 60.  Em 

1973 o artista iniciou o desenvolvimento de Aaron, um sistema computacional para geração 

de imagens (geralmente figuras humanas em contextos específicos), baseado em conceitos de 

inteligência artificial. Aaron tem um “estilo”, que se baseia no estilo do próprio Cohen.9

Além do seu trabalho com Aaron, Harold Cohen também se dedica a  uma rica produção 

teórica. Através dos seus textos, Cohen realiza reflexões sobre seus métodos, motivações e 

sobre  os  significados  e  implicações  que  derivam  do  seu  trabalho  com  Aaron.  Entre  os 

questionamentos de Cohen estão: o que define uma “imagem”; qual o papel do artista na 

sociedade; e como se dá o funcionamento da mente no contexto da criatividade.

9 A imagem nesta página é uma fotografia de um desenho produzido por Aaron e pintado por Cohen (nesta fase 
o sistema ainda não havia sido programado para colorir).

Theo (Harold Cohen, 1992)



O  sistema  computacional  Aaron  também  ilustra  bem  as  diferentes  maneiras  como  a 

abordagem procedural à criação pode se manifestar – o sistema pode servir unicamente como 

o  meio  de  produção  de  obras  (os  desenhos  gerados,  de  natureza  estática)  que  são  então 

expostos, ou então como uma obra em si mesma (de natureza procedural), nas ocasiões em 

que o sistema é exibido em museus e galerias.

Quando Aaron é exibido enquanto produz os desenhos, novas questões emergem:

• Trata-se de uma instalação ou de uma performance?

• Os desenhos produzidos nesta situação são obras por si só?

• O valor artístico destas obras é menor ou maior do que o da exposição de Aaron?;

• Como  elas  se  comparam  aos  desenhos  produzidos  fora  do  contexto  do  espaço 

expositivo?

Estas são apenas algumas das reflexões que decorrem do trabalho de Cohen, que ainda segue 

em desenvolvimento.10

Interatividade

A seguir proponho uma discussão a respeito do elemento da interatividade entre o público e 

a obra no contexto da arte tecnológica, sugerindo possíveis divergências nos significados e 

implicações  que  este  aspecto  tem para  o público,  os  pesquisadores  e  os  próprios  artistas 

(FERREIRA, 2011).

Há uma variedade de formas como a interatividade pode se manifestar ou estar presente em 

uma  determinada  obra  ou  processo  criativo,  como  pudemos  verificar  nos  exemplos 

apresentados neste  artigo – na instalação Projeto Amoreiras,  há claramente uma interação 

entre  o  ambiente  e  o  sistema,  porém de  maneira  indireta,  geralmente  imperceptível  pelo 

público; na narrativa procedural Façade a interatividade é clara – a experiência se assemelha à 

de um jogo; já no caso de Aaron, de Harold Cohen, não há interação entre o público e a obra 

(tanto  no  caso  da  exibição  das  imagens,  quanto  na  operação  do  sistema  visto  como 

performance).

10 URL do projeto Aaron: www.kurzweilcyberart.com



De uma maneira  fundamental,  a  interatividade geralmente é  definida  como uma troca  ou 

relação entre duas entidades ou elementos, na qual pelo menos um deles modifica ou afeta o 

outro de alguma forma. Janet Murray define a interatividade em meio digital como a união 

entre o aspecto procedural (a capacidade de computar e executar instruções) e o participativo 

(a possibilidade de interação com o usuário) (MURRAY, 2003).11

De qualquer forma, este elemento de participação do público no momento da fruição da obra 

não  é  novidade  na  arte  -  no  meio  digital  se  dá  apenas  uma  atualização  desta  relação 

(TAVARES, 2001). 

Certamente a interatividade agiliza e enriquece bastante a relação homem/máquina, 

possibilitando  um controle  permanente  dos  modelos  (...)  mas  ela  não  modifica  a 

natureza dos modelos (...) (COUCHOT In PARENTE, 2001:46)

Para o estudioso Lev Manovich o conceito da interatividade nas novas mídias é visto como 

um mito, ou mesmo como uma tautologia - é um termo amplo demais pra ser útil ou significar 

qualquer  coisa.  O autor chama atenção para o fato de que a  interatividade sempre esteve 

presente de alguma forma na arte. Por exemplo, ao caminhar em torno de uma escultura ou 

instalação, o público estaria de certa forma interagindo com o objeto, acessando diferentes 

perspectivas da sua estrutura (MANOVICH, 2001).12

Entretanto,  a  interatividade  tende  a  ser  associada  à  Arte  Computacional  de  maneira 

fundamental. Isto se torna evidente no comportamento do público em exposições de Arte e 

Tecnologia, por exemplo - mesmo as obras que não são interativas tendem a ser tocadas, 

“assopradas” ou examinadas em busca de sensores ou de uma câmera, na expectativa de que 

algum tipo de interação seja possível. 

Os  próprios  artistas  que  atuam  neste  meio  parecem  inclinados  a  incluir  algum  tipo  de 

interação em seus trabalhos, mesmo quando este elemento não é naturalmente requisitado pela 

poética original que inspirou o processo criativo.

11 A interatividade que se dá entre os elementos de um sistema (por exemplo, quando duas entidades virtuais
trocam informações), e que não depende necessariamente da participação do receptor, é chamada de endógena.
A interatividade exógena é aquela que se dá entre um sistema numérico e um interator externo (COUCHOT, 

2003).
12 Note que a análise de Manovich considera uma definição relativamente ampla para interatividade, como 

qualquer relacionamento entre duas entidades, independentemente de haver algum tipo de ação ou 
modificação atuando sobre qualquer uma delas.



O papel da interatividade também é enfatizando pelos autores na área da Arte e Tecnologia. 

Frank Popper a coloca como uma das principais preocupações dos artistas em meio digital 

(POPPER, 1993), Philippe Quéau identifica a interatividade como uma “revolução” (QUÉAU 

In PARENTE, 2001), e assim por diante.

De  fato,  a  interatividade  hoje  se  manifesta  de  uma  maneira  mais  complexa  e  evidente 

(especialmente em comparação com as primeiras manifestações de Arte Participativa), e a 

agência  permitida  pelos  sistemas  digitais  tem  sido  cada  vez  maior.  Além  do  mais,  a 

interatividade direta tende a dominar grande parte dos relacionamentos entre o ser humano e a 

máquina (principalmente no caso de conteúdo procedural).

Entretanto, deve ser tomado em consideração que este elemento não existe como um fim em 

si, mas sim como meio de acesso aos mecanismos e à lógica das mídias digitais.

A ênfase na interatividade pode impedir uma compreensão plena do meio digital, tanto por 

parte do público, quanto dos artistas e criativos, potencialmente prejudicando o seu emprego 

expressivo.  Se  o  público  tem  a  expectativa  (ou  preconceito)  de  que  toda  obra  de  Arte 

Computacional é interativa, por exemplo, isso pode condicionar a sua fruição plena destes 

trabalhos.  No caso  do  artista,  a  ênfase  na  interatividade  pode limitar  sua  criatividade  no 

emprego expressivo do meio digital.  Entre os pesquisadores, o foco desproporcional neste 

elemento em detrimento dos demais pode levar a uma análise tendenciosa ou limitada.

Convém observar que a interatividade tratada acima é aquela que se dá entre o público e o 

sistema computacional (no caso, um jogo), mas existem outros tipos de interatividade (e que 

são mais relevantes ao meu estudo em particular). Por exemplo, a interatividade entre o artista 

e o computador ao longo do processo criativo, entre os próprios elementos que compõem um 

sistema numérico ou mesmo entre o público e a obra, quando considerada como um modelo 

de interação (ou “leitor modelo”) na mente do artista, inserida em uma determinada estratégia 

poética.



Considerações Finais

Ao longo deste  artigo foram examinados alguns aspectos  relacionados à  arte  tecnológica, 

principalmente  o  emprego  poético  de  sistemas  emergentes  de  inteligência  e  aprendizado 

artificial, através do Projeto Amoreiras, e o conceito da interatividade.

Também  foi  apresentado  meu  projeto  de  pesquisa  sobre  as  Poéticas  Procedurais,  que 

atualmente segue em desenvolvimento em nível de Doutorado, iniciado neste início de ano de 

2012 junto ao  Programa da  Pós-Graduação da ECA/USP.  O objetivo  é  dar  seguimento  à 

pesquisa sobre as estratégias procedurais de criação analisando e refletindo sobre a produção 

prática e teórica de artistas, desenvolvedores de software e pesquisadores na área, no intuito 

de contribuir na compreensão e amadurecimento do meio digital como uma forma expressiva 

própria e independente.

A proposta é distinguir e evidenciar o uso expressivo próprio do meio digital. Isto implica em 

identificar o que caracteriza o artista que cria proceduralmente, qual é o seu repertório, suas 

estratégias poéticas e expressivas, preocupações e referências estéticas - e no que esta situação 

criativa difere fundamentalmente daquelas de artistas atuando em outras áreas e linguagens, 

principalmente  aquelas  tradicionais,  como  a  pintura,  o  teatro,  o  cinema  e  a  dança,  por 

exemplo.13

O Projeto Amoreiras, apresentado neste artigo, será exibido na terceira edição da exposição 

Mostra  3M de  Arte  Digital  no  Instituto  Tomie  Ohtake,  juntamente  a  outras  obras  sob  a 

curadoria de Giselle Beiguelman no tema “Tecnofagias”, entre os dias 15 de Agosto e 16 de 

Setembro deste ano de 2012.

13 O blog da minha pesquisa pode ser acessado no seguinte URL: maquinacriadora.wordpress.com 
Minha produção artística em mídias digitais pode ser acessado em www.7luas.com.br/procedural
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