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Ópera Algorítmica: 
estratégias criativas do remix 
traduzidas em código computacional 
(um estudo de caso) 

Daniel Peixoto Ferreira 

 

 

Resumo 

“Ópera Algorítmica” é uma instalação de arte e tecnologia que consiste na 

manipulação em tempo real do registro videográfico de uma performance. Isto é feito 

através de algoritmos computacionais baseados em estratégias criativas do remix. 

Neste artigo descrevo esta instalação e examino a lógica por trás da obra, 

relacionando os algoritmos empregados à prática do remix. 
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1. Introdução 

Neste artigo apresento uma instalação de arte e tecnologia que consiste em um remix 

em tempo real do registro videográfico de uma performance. Trata-se de uma releitura 

realizada de maneira dinâmica, através de algoritmos computacionais, e tomando 

como base estratégias criativas do remix. 

A instalação se chama “Ópera Algorítmica”, e foi produzida no ano de 2011 por mim 

juntamente com a artista Lucila Meirelles. O título completo da obra é: “Ópera 

Algorítmica Para Assobios, Ruídos, Gritos, Notas de Sitar, Socos no Piano, Aplausos, 

Movimentos de Câmera para a Esquerda, Direita, Cima, Zoom In e Zoom Out e Ritmos 

Diversos Baseada no Concerto de Piano de Cauda, Luvas de Boxe, Violino, Sítar, 

Trompete, 4 Letras de 2 Metros de Altura Formando a Palavra Arte, 2 Extintores de 

Incêndio e Instrumentos Vários, do Artista Plástico José Roberto Aguilar”.1 

Como sugere o título da obra, a performance original é de José Roberto Aguilar, e ela 

consiste em uma série de eventos de diversos tipos acontecendo em um palco. O 

registro em vídeo da performance também apresenta eventos próprios (como os 

movimentos de câmera, por exemplo). Todos esses eventos compõem uma espécie 

de “biblioteca” que o algoritmo utiliza como base na sua execução. 

No percurso deste artigo, inicialmente apresento a instalação, descrevendo 

brevemente a sua montagem e funcionamento a partir do ponto de vista do público. 

Em seguida, examino a lógica por trás da obra, relacionando as funções e trechos de 

código empregados às estratégias criativas associadas à prática do remix.2 

                                                             
1
 Este título deriva do (e contém o) título da performance original registrada no vídeo que serve de 

matéria-prima a esta instalação. 

2
 No contexto deste artigo, o termo “remix” se refere ao ato de reorganizar determinado conteúdo (seja 

espacial ou temporalmente) de forma a gerar uma nova produção. Este termo geralmente se vê aplicado 
à música, mas a princípio pode se referir a conteúdo de qualquer natureza. Em muitos casos o remix 
envolve a mistura de conteúdo de diferentes origens, o que não é o caso da obra apresentada neste 
artigo (no caso da “Ópera Algorítmica”, o remix é realizado exclusivamente sobre o material videográfico 
original mencionado). 
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2. Ópera Algorítmica 

A performance original, objeto do registro videográfico que serve de base para a 

instalação, se chama “Concerto de Piano de Cauda, Luvas de Boxe, Violino, Sítar, 

Trompete, 4 Letras de 2 Metros de Altura Formando a Palavra Arte, 2 Extintores de 

Incêndio e Instrumentos Vários”. A apresentação foi realizada na Pinacoteca de São 

Paulo em Novembro de 1980 e contou com a participação do próprio José Aguilar, 

além de Arnaldo Antunes, Vânia Bastos, Alberto Marscicano e Go. 

No relato a seguir, o autor descreve a performance: 

“Eu começava a tocar piano com luvas de boxe. Tocava todo o piano, inclusive nas 

teclas. Depois de vários movimentos a Go começava a tocar violino. Ela não sabia 

tocar, mas tocava. Logo em seguida entrava o Marciano com o sítar. Depois de alguns 

momentos entrava o Arnaldo Antunes e a Vânia Bastos, cada um com um extintor de 

incêndio. De repente o Arnaldo começa a  “tocar”, [abria] o extintor de incêndio - aquele 

extintor de pó químico - e fazia sair aquele pó todo (...) O concerto ficava muito louco, 

agitado. Daí eu tirava uma espada de samurai e cortava e destruía as letras que 

formavam a palavra ARTE. (...) Havia várias outras pessoas tocando instrumentos que 

o Paulo Milkos distribuiu para a platéia (...) Eu só sei que foi uma das coisas mais 

bonitas que eu já fiz na vida.”
3 

 

2.2 O Remix do Concerto 

A instalação “Ópera Algoritmica” consiste na exibição do aplicativo sendo executado, 

em uma tela ou monitor, bem como um alto-falante ou fones de ouvido. O aplicativo 

age sobre uma versão digitalizada do vídeo original da performance, reproduzindo-o 

de maneira não-linear, em tempo real e sem interrupção, de acordo com as regras 

determinadas no algoritmo e com base em determinados momentos-chave da 

apresentação.4 

As manipulações previstas no algoritmo são alternadas em intervalos curtos de tempo 

de poucos segundos. Também são empregados parâmetros aleatórios, de forma que 

um mesmo momento (ou sequência) dificilmente se repete.5 

                                                             
3
 Trecho baseado em uma transcrição de Lucila Meirelles de um relato verbal de José Roberto Aguilar em 

2011. O texto foi editado por mim para clareza e concisão. 

4
 Até a finalização deste artigo a obra ainda não foi exposta na forma de instalação. Entretanto, o 

aplicativo já está finalizado, e já foi apresentado fora do contexto expositivo em algumas ocasiões. 

5
 Em uma opção alternativa de montagem, a instalação pode ser dotada de um segundo monitor 

mostrando o vídeo original em loop. A intenção é permitir ao público conhecer o material videográfico em 

sua forma original, mas evitando correspondências diretas entre a releitura e a obra original. 
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2.3 O Algoritmo 

O algoritmo que rege o comportamento da instalação possui uma série de “modos”. 

Cada modo consiste em diversas regras a partir das quais é realizado o remix do 

material videográfico em tempo real.6 

Como será mostrado mais adiante, a maioria dos modos exige que o algoritmo tenha 

um determinado “conhecimento” quanto ao conteúdo do vídeo original. Por exemplo, 

os momentos em que aparece um determinado instrumento sendo tocado, ou quando 

acontece cada um dos diferentes movimentos de câmera. Para isso, o vídeo recebeu 

uma série de “tags”, associando a cada um destes momentos relevantes (ou eventos) 

uma meta-informação que pode então ser utilizada pelo algoritmo como referência. 

Neste processo foram identificados determinados tipos de eventos de acordo com o 

que acontece na performance em casa momento, como `notas musicais`, `notas de 

sitar`, `barulhos graves` e `barulhos agudos` (note que os tipos permitem 

intersecções). Os próprios eventos relativos aos registro videográfico em si foram 

classificados em tipos – estes eventos incluem determinados movimentos de câmera, 

como um pan e o zoom, por exemplo 

Além de cada modo atuar com base em parâmetros aleatórios, a própria permutação 

entre os diferentes modos se dá de maneira aleatória. Isto é, a instalação estará 

constantemente alternando entre os diferentes modos, que por sua vez estão 

reproduzindo diferentes cenas do vídeo original, de maneira única a cada nova 

execução. O resultado são novas narrativas e olhares sobre um mesmo conteúdo, 

constantemente renovados, e que nunca se repetem. 

 

Note que esta maneira de criar – ou melhor, de “meta-criar” -, aplicado no contexto 

computacional, resgata uma abordagem quase conceitual ao processo criativo 

(Plaza, 1991:1781 apud Tavares, 1995:16).   

A formalização de estratégias criativas da mente criadora na forma de um algoritmo 

computacional também remete ao conceito do “gesto depositado”, “que se tornou 

estereotipia e poder de repetição.” (Simondon, 19697 apud Santos, 1994:48). Este 

                                                             
6
 O aplicativo foi criado utilizando a linguagem Actionscript 3, nativa do Adobe Flash. 

7
 SIMONDON, Gilbert. Du mode d’existence des objets techniques. Aubier-Montaigne, 1969. (Coleção 

Analyse et raisons, v. 1) 
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“gesto depositado” se encontra deslocado para fora do corpo e da mente do indivíduo 

que o projetou – deste momento em diante, este indivíduo não é mais necessário para 

a reprodução do gesto. 

 

A seguir explico de maneira um pouco mais detalhada os diferentes modos de 

operação definidos para esta instalação. De forma a manter a análise didática e 

intuitiva, ao invés de mostrar os trechos de código em si, descreverei os 

procedimentos através de pseudo-códigos.8 

 

Modos de Operação 

A “Ópera Algorítmica” pode exibir até sete modos de operação, baseados em dezenas 

de "tipos" de cena (como "assobios", "socos no piano" ou "movimentos de câmera", 

por exemplo).  

Os modos são os seguintes: 

1) Mesmo tipo: é escolhido um tipo de cena ao acaso, e todas as instâncias deste 

tipo de cena são reproduzidas na sequência. Por exemplo, se o tipo de cena 

selecionado for “assobios”, o resultado seria a reprodução de todos os trechos do 

vídeo original nos quais ocorre um assobio. 

Ao reproduzir na sequência sons ou eventos performáticos (ou videográficos) 

similares, chama-se atenção para estas ocorrências que, de outra forma, não se 

destacariam, por conta da longa duração do vídeo original. No caso de eventos 

contendo notas musicais, o resultado pode ser uma melodia (que de certa forma já 

existia, “escondida” ao longo da duração total do vídeo).9 

2) Ritmo: este modo produz uma edição rítmica do conteúdo original, e repete o ciclo 

gerado algumas vezes. Primeiro, são escolhidos os eventos que irão compor o 

ritmo – que podem ser totalmente aleatórios (escolhidos entre todos os eventos 

possíveis) ou fazer parte de um mesmo “tipo” (por exemplo, o ritmo pode ser 

                                                             
8
 O pseudocódigo é a representação de um algoritmo computacional em um nível de abstração mais alto, 

geralmente legível por um ser humano. 

9
 Convém notar o contraste entre a natureza mais reflexiva da performance e do vídeo originais (que 

exigem uma fruição mais demorada) e aquela mais estruturada do remix produzido por este modo de 
execução do algoritmo, mais similar à de uma composição musical ou edição videográfica. 
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composto apenas de eventos do tipo “movimento de câmera para a esquerda”). 

Em seguida, o algoritmo gera um ritmo ou padrão no qual estes eventos serão 

exibidos. 

Há uma série de regras e critérios a partir dos quais este padrão é gerado, como 

(1) a quantidade de compassos (o ciclo do ritmo pode durar poucos segundos - ou 

compassos -, ou pode ser mais longo), (2) a velocidade de reprodução (pode ser 

vagarosa ou mais frenética), (3) a quantidade de eventos a serem empregados 

(menos eventos levam a um ritmo mais facilmente reconhecível, enquanto que 

uma grande quantidade de amostras geralmente levam a um ciclo mais longo, e 

que pode não ser reconhecido como tal pelo receptor) e (4) a estrutura do próprio 

padrão em si (isto é, como os eventos selecionados serão organizados). 

3) Mesmo tipo II: trata-se de uma variação do primeiro modo, no qual são 

reproduzidos eventos do mesmo tipo, porém com dois diferenciais:  (1) a ordem 

cronológica de ocorrência dos eventos não é necessariamente obedecida e (2) é 

permitida a repetição de eventos. 

Este modo produz um resultado menos estruturado do que o primeiro, porém 

preservando um certo grau de ordem (por conta de todos os eventos serem do 

mesmo tipo). 

4) Inverso: neste modo, inicialmente é escolhido um ponto do vídeo ao acaso. Em 

seguida, o algoritmo (1) reproduz o vídeo por um período curto de tempo, e em 

seguida (2) escolhe um novo ponto no vídeo, sempre um pouco anterior ao último 

escolhido, repetindo estes dois passos algumas vezes.10 

Na prática, o resultado é uma espécie de reprodução “engasgada” do vídeo 

original, constantemente retrocedendo temporalmente (apesar da reprodução em 

si acontecer sempre no sentido tradicional – isto é, adiante no tempo). O efeito que 

isso causa no receptor é de um certo estranhamento, e uma sensação de que se 

está “voltando no tempo”. 

5) Câmera: igual ao primeiro modo, porém limitado ao tipo de evento “movimentos de 

câmera”. Isto é, quando este modo é ativado, a instalação exibe todas as 

instâncias do vídeo original nas quais ocorre algum movimento de câmera 

                                                             
10

 Na maioria dos modos ocorre algum tipo de variação aleatória na duração de trechos individuais, bem 

como das eventuais pausas entre eles. Isso amplia ainda mais o campo de possibilidades da obra. 
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significativo, como um zoom in ou zoom out ou um pan para a direita ou para a 

esquerda. 

Este modo tende a produzir um resultado mais frenético em comparação com o 

vídeo original. Isso acontece não apenas pelo fato do vídeo original não possuir 

cortes, mas também porque na sua maior parte ele apresenta poucos movimentos 

de câmera (estes tornam-se mais frequentes apenas nos momentos finais da 

performance, quando mais eventos simultâneos começam a acontecer no palco) 

6) Ritmo II: similar ao segundo modo, porém com uma função adicional que favorece 

a repetição de eventos já utilizados em um mesmo ritmo. Isso tende a produzir 

ritmos mais evidentes, sequências mais claramente identificáveis e, 

consequentemente, um resultado mais “musical” e acessível. 

7) Linear: este é o modo mais simples, pois consiste na ausência de manipulações 

sobre o material original. Ocorre a reprodução normal do vídeo por alguns 

segundos, a partir de um ponto escolhido ao acaso. 

Este modo oferece ao receptor uma referência ou contraste em relação aos 

demais modos, de certa forma lembrado-o do formato tradicional de exibição do 

vídeo.  
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3. Considerações Finais 

Evidentemente seria impossível tratar com profundidade sobre as análises 

apresentadas nestas poucas páginas. A intenção deste artigo é, através da análise da 

instalação “Ópera Algorítmica”, na qual as estratégias criativas do remix se encontram 

traduzidas (ou “depositadas”) na forma de instruções computacionais, propor uma 

reflexão sobre as práticas criativas procedurais, bem como sobre o emprego das 

mídias digitais na expressão artística de uma maneira geral. 

Uma obra como esta só poderia existir neste (e através deste) meio, que Lev 

Manovich denomina como “Novas Midias” - uma combinação entre a computação e as 

tecnologias de mídia (Manovich, 2001).11 Esta abordagem computacional à criação 

não implica necessariamente em uma ameaça à expressividade, pelo contrário, pode 

representar justamente o “compromisso (...) entre a subjetividade daquele que inventa 

e as leis sintáticas contidas nos algoritmos.” (Tavares, 1995:2) 

O filósofo Walter Benjamin afirma que a obra de arte “na era da reprodutibilidade 

técnica” torna-se política e perde a sua “aura” (Benjamin, 1994). Mas a questão talvez 

não seja tanto em buscar preservar e reproduzir esta “aura” da arte tradicional (ou 

lamentar sua suposta perda), mas sim de identificar “novas artes” (e “novas auras”) 

relativas a estratégias expressivas próprias ao meio digital.12 

                                                             
11

 Lev Manovich define as “Novas Mídias” a partir de cinco princípios: (1) o caráter quantificável de todo 
conteúdo digital, (2) sua modularidade (um arquivo de vídeo, por exemplo, é composto de quadros, que 
por sua vez são compostos por pixels, e assim por diante), (3) os princípios da automatização e (4) da 
variabilidade (todo conteúdo digital pode ser acessado, visualizado e manipulado de maneira 
automatizada), e finalmente (5) o princípio da transcodificação, que consiste na tradução (ou transdução) 
de determinado conteúdo na forma de uma representação numérica. 

12
 Este artigo foi elaborado como resultado de discussões no contexto da disciplina “Princípios do remix” 

(CAP-5788, PPGAV/ECA/USP), ministrada pelo Prof. Dr. Eduardo Antonio Navas e pela Profa. Dra. 
Monica Tavares no primeiro semestre de 2012. Também tomei como base minha dissertação de 
mestrado, “Poéticas Procedurais: um olhar sobre o Pensamento Artístico e a Expressividade do Meio 
Digital” (concluída em 2011, sob orientação de Gilberto dos Santos Prado) e o texto do projeto da 
instalação “Ópera Algoritmica”, redigido por mim em conjunto com a co-autora da obra Lucila Meirelles. 
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