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Resumo:

Este artigo pauta-se sobre algumas reflexões  relacionadas  com o processo experimental para a

produção  profissional  de  obras  artísticas  computacionais  interativas  utilizando-se  utilizando-se  um

framework em Java3D integrado com uma interface cérebro computador (BCI) para a concepção e a

realização  do  espetáculo  de  dança  MindFluctuations,  apresentado  aqui  como  um  estudo  de  caso.

MindFluctuations foi concebido conjuntamente com a coreografa americana Maida Withers e estreou em

março de 2015, em Washington, DC. Nesse espetáculo os dançarinos usaram capacetes neurais especiais

para captar seus estados emocionais, para então digitalizá-los e interpretá-los por meio de computadores

de modo que pudessem influenciar as realidades virtuais projetadas como cenários. Os compositores e

músicos John Driscoll e Steve Hilmy executaram as músicas ao vivo num ambiente sonoro criado com

instrumentos robóticos e de música eletrônica. MindFluctuations apresenta soluções para uma série de

questões, as quais podem vir a ser aplicadas para outros espetáculos que utilizem obras computacionais

interativas. Portanto, o artigo foca no estudo de um caso específico, bastante complexo, o qual envolveu

profissionais  diversos  tais  como  músicos,  coreógrafos,  dançarinos,  iluminadores,  gerentes  de  palco,

programadores e cientistas de diversas áreas, entre outros.

Introdução:

Parte da concepção deste  artigo  apresenta  os  aspectos  técnicos  necesários  à  realização do

espetáculo MindFluctuations. Mostra o desenvolvimento profissional dessa obra artística computacional

interativa no espaço cênico. Foca, também, na resolução dos inúmeros problemas encontrados. Nele, os

mundos virtuais, com o auxílio de aparatos computacionais, dialogam com a coreografia, as músicas e

1 Apresentado no 11o Simpósio de Arte Contemporânea da UFSM
2 Tania Fraga, artista e arquiteta, doutora em comunicação e semiótica pela PUC/SP, foi professora do Instituto de Artes da 

UnB e é vice-presidente do Instituto de Matemática e Arte de São Paulo. E-mail: tania.fraga@gmail.com
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integram-se  no  espaço  cenográfico.  A  interseção  transdisciplinar  desses  campos  possibilitou  o

desenvolvimento de investigações de modo a formar um conjunto fundamental de estratégias e ações

viabilizadoras de sua realização. 

MindFluctuations foi concebido conjuntamente com a coreografa americana Maida Withers e

estreou em 19 de Março de 2015, no teatro Lisner, em Washington, DC, USA. Nele os dançarinos usaram

capacetes neurais  especiais  da Emotiv3 que permitiam que estados emocionais  captados por  meio da

atividade  neural  de  seus  cérebros  fossem digitalizados  e  interpretados  por  computadores  de  modo a

influenciarem as realidades virtuais projetadas como cenários numa tela que cobria o fundo do palco. Os

compositores  e  músicos  John Driscoll  e  Steve  Hilmy executaram as  músicas  ao vivo num ambiente

sonoro criado com instrumentos robóticos e de música eletrônica.

MindFluctuations tem por  base  um aplicativo,  NumericVariations4. Este  cria  realidades

virtuais que podem ser influenciadas pelos dançarinos através de uma interface cérebro computador, BCI.

Nests realidadess existem uma gama de agentes virtuais que existem nesses espaços virtuais e respondem

às emoções dos dançarinos. São 11 domínios virtuais que mostram processos inerentes a uma jornada

evolutiva onírica. As realidades virtuais inspiram-se em processos existentes na natureza embora sejam

muito mais simples. São similares às ondas do mar, às nuvens do céu, ou aos flocos de neve: sempre os

mesmos e nunca os mesmos. 

O aplicativo levou 3 anos para ser programado e contou com consultorias de programadores e

cientistas de diversas áreas. Em seus domínios virtuais emoções influenciam: o crescimento de 'árvores';

3 O capacete capta a atividade neural do usuário por meio de sensores que as registram e as interpretam oferecendo insights relacionados
ao  estado  mental  e  emocional  desse  usuário.  Ele  utiliza  numerosas  técnicas  de  inteligência  artificial  e  de  modelagem geralmente
denominadas algoritmos EEG para interpretar os sinais recebidos de modo a identificar e quantificar os estados mentais e as emoções
desse usuário. 

4 Ficha técnica:
Produção, concepção e implementação: Tania Fraga
Programação Computacional: Pedro Garcia e Tania Fraga
Engenharia de software: Mauro Pichiliani 
Projeto gráfico, expográfico e interativo: Tania Fraga
Fotografias: Tania Fraga
Consultor matemático: Donizetti Louro
Agradecimentos:
A imagem de fundo de Panspermia é a Flame Nebula do NASA Jet Propulsion Laboratory
A imagem da cabeça frenológica é do artigo 'Phrenology and the Psycograph' de Ellen R. Kuhfeld
Algumas imagens foram criadas com o software Mathematica 8.0
Os algoritmos utilizados foram originalmente implementados em Java 3D por Andrew Davison (Davidson, 2007)
Instituto de Matemática e Arte de São Paulo
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partículas que se espalham pelo espaço; robôs virtuais organizados em bandos ora comportando-se como

canibais predadores e presas que se perseguem uns aos outros mas que em outro domínio dançam quando

se encontram; o movimento da câmera virtual;  o  movimento de esferas  em colisões que rolam pelo

espaço  e  podem  tornarem-se  caóticas.  Todos  esses  processos  acontecem  de  modo  singular  a  cada

apresentação do espetáculo ou de instalações site específic que com ela podem ser montadas. Embora a

configuração geral dos cenários se repitam a cada espetáculo, o resultado final é único em cada um deles

e acontecendo de modo singular. São processos que se mostram em seu devir, similar a coisas viva mas

que é, ao mesmo tempo, a expressão visual de um universo matemático.

Estudo de caso: o espetáculo de dança MindFluctuations 

O que se  pretende fazer  e  o  como  expressar  realides  virtuais  para  propiciar  ao  público

perceber  e  sentir  poeticamente  essas  realidades  são  questões  que  se  fazem presentes  quando  de  sua

concepção. A seguir é preciso articular a sua apresentação para que a tecnologia computacional funcione

sem esconder-se e sem atrapalhar os objetivos poéticos e estéticos da obra. Outros fatores relevantes

dizem respeito ao entendimento do como funcionam os dispositivos e do como converter os diversos

formatos envolvidos no universo digital e no analógico. A seguir é preciso elaborar estratégias para que se

possa escolher o melhor resultado dentro dum gigantesco campo de possíveis. E finalmente é preciso

lidar-se com as interferências e as degradações dos sinais existentes que proliferam nos ambientes mistos,

parcialmente tecnológicos, como é o caso dos teatros.

A situação delineada acima apresenta-se como um estudo de caso complexo que envolveu

profissionais  diversos  tais  como  músicos,  coreógrafos,  dançarinos,  iluminadores,  gerentes  de  palco,

programadores e cientistas de diversas áreas, entre outros. 

Aspectos  conceituais,  estéticos  e  poéticos  de  outras  obras  similares  a  esta  tem  sido

intensivamente relatados em outros artigos e não serão aqui abordados (Fraga 2005, 2012, 2013, 2014,

2015c, 2015d, 2015e). O que se pretende é descrever o processo de criação apresentando alguns dos
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aspectos  técnicos,  poéticos  e  estéticos  envolvidos.  O  projeto  demandou  o  uso  de  algoritmos  cujo

processamento de dados em tempo real requeriam cálculos intensivos. 

Na década de 90 do século passado, um minuto de animação, isto é 1800 quadros, demorava

semanas  para  seu  processamento  e  as  animações  apenas  podiam ser  apresentadas  em vídeos.  “Nas

décadas seguintes essas animações, sons e imagens pré-computados passaram a ser arquivados em bancos

de  dados.  Os  conteúdos  desses  bancos  de  dados  podem  ser  acessados  constantemente  e  serem

apresentados  de  modo  mais  interativo.  Tais  procedimentos,  muitas  vezes,  criam  a  ilusão  de  que

animações, sons e imagens estão sendo processados em tempo real. Essa situação ainda hoje é empregada

e provoca inúmeros equívocos pois há um desconhecimento, por parte do público, dos processos que

estão  acontecendo no palco”  (Fraga  2016).  Uma apresentação que  se  processa  em tempo real  e  em

permanente devir é bastante diferente. E é o seu desenvolvimento que será abordado abaixo. 

A estrutura  básica  e  os  algoritmos  utilizados  no  aplicativo   NumericVariations estavam

funcionando a contento em fevereiro de 2014.  Era possível  começar  a conceber  o espetáculo com a

coreógrafa Maida Withers que viajou até São Paulo, num programa iniciado pelo Instituto de Matemática

e  Arte  de  São Paulo,  para  uma residência  de  20  dias.  Essa  residência  lhe  permitiu  experimentar  as

possibilidades do aplicativo, a conhecer alguns dos consultores, a entender os problemas e limitações e a

definir conjuntamente as ações a seguir. Assim, uma jornada com 11 mundos virtuais foi delineada e uma

versão beta do aplicativo foi elaborada. 

No  ano  seguinte  aconteceu  um  processo  de  desenvolvimento  conjunto  que  demandou  a

elaboração de modos de investigações e experimentações que viabilizassem a realização do espetáculo.

As novas versões do aplicativo eram enviadas para os USA para serem testadas pela coreógrafa e seus

dançarinos e pelos músicos. Duas instalações site specific em exposições foram montadas5, ver figura 1. 

Há uma grande diferença entre o se trabalhar com bancos de dados de vídeos e a interação ao

5 Essas exposições aconteceram em 2014, uma em Santa Maria, RS, no Simpósio de Arte Contemporânea da UFRSM, onde foi possível 
utilizar o capacete neural; outra em Brasília, na exposição EmMeio#6 no Museu da República, onde se utilizou um vídeo de atividade 
neural pata afetar os mundos virtuais; uma terceira instalação com uma performance, foi realizada com outro aplicativo similar, 
JardimDeEpicuro, no Paço das Artes, em São Paulo, em novembro de 2014.
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vivo em tempo real. “É preciso entender que um aplicativo ou software que cria realidades virtuais possui

objetos, agentes ou seres virtuais que habitam esses espaços” (Fraga 2015e) e que possibilitam variações

de processos autônomos que se apresentam nos cenários similares (Fraga 2015a, 2015b, 2015c). Uma

mesma ‘semente’ ao ser reprocessada em diferentes momentos cria resultados singulares que nunca vão

voltar a acontecer do mesmo modo. São processos muito mais simples que os processos da vida e da

natureza mas são similares a eles.

Quanto ao software essa obra tem como base um aplicativo ou software customizado.  Foi

escrito  na  linguagem  Java  (API  Java3DTM)  que permite  criar  realidades  virtuais  que  podem  ser

apresentadas  em performances,  instalações  ´site  specific´,  ou  ambas,  inclusive  em CAVEs6.  Em sua

totalidade o aplicativo tem cerca de 258 classes Java escritas em cerca de 70 000 (setenta mil) linhas de

código. 

Para programação do aplicativo empregaram-se transformações geométricas relacionadas com

variações espaço temporais. As luzes e cores, inclusive entre os vários domínios, entretecem-se: “O calor

dos vermelhos, a profundidade insondável do índigo e azul-cobalto, as faixas de variações de brancos e

cinzas estabelecem contrastes e contrapontos com os pretos, os brancos e as intensas colorações tropicais,

magentas, ocres, laranjas” (Fraga, 2015e). As fotos usadas nos mapeamentos de texturas e nos fundos de

cada  mundo virtual  foram cuidadosamente  fotografadas,  escolhidas  e  retrabalhadas,  ver  figura  2.  As

formas e  as cores  foram estudadas  em faixas  de matizes,  valores  e saturações  de modo que mesmo

quando  afetadas  por  fatores  aleatórios  mantinham  seus  valores  dentro  de  conjuntos  harmônicos

garantindo que as qualidades visuais escolhidas não se perdessem durante a interação. 

O aplicativo usa a interface cérebro computador (BCI) garantindo que as conexões neurais

entre  os  interatores  e  as  simulações  sejam  intensificadas.  “Tece  o  aparato  sensório  humano  com  a

matemática criando fenômenos estocásticos que formam uma complexa rede poética de dados e relações”

(Fraga, 2016). 

6 CAVE: Computer Automated Virtual Environment
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Figura 1: exposições em Santa Maria e em Brasília, 2014

Nas instalações  ─ quando as dificuldades logísticas decorrentes de se oferecer o capacete

neural  ao  público  em geral  não  pudessem ser  suplantadas  ─ a  interação que  aconteceria  através  do
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capacete neural foi substituída por um vídeo pré gravado de atividade neural. Esse procedimento ofereceu

também, um plano alternativo para quando ocorrem perdas de sinais no palco. 

O espetáculo MindFluctuations que tem por base o aplicativo NumericVariations é formado

por um conjunto de 11 domínios virtuais. Esses domínios são apresentados como uma jornada que mostra

uma possível evolução do cérebro ou da vida.  Cada mundo virtual tem uma duração de entre 5 e 7

minutos e o espetáculo total dura cerca de 1h30 (Fraga 2015c).  A jornada inicia-se com um conjunto de

imagens de ovos que crescem em árvores, símbolos do óvulo receptor de vida; ela finaliza com o um

domínio no qual vidas e ideias inseminam o Universo,  um conceito denominado pelo físico Mautner

como ´panspermia´ (Mautner, 2004). 

O  desenvolvimento  conjunto  do  projeto  com  Maida  Withers  aconteceu  por  meio  de

correspondências trocadas por e-mail, de conversas por Skype e envio de sucessivas versões do aplicativo

por DropBox7. As atividades que aconteceriam na cochia, na lateral do palco, foram decididas assim que

os  tempos  de  cada  bloco  do  espetáculo  foram  definidos.   Para  cada  mundo  virtual  foram  criadas

animações  iniciais  automatizadas  de  pontos  de  vista  (walk  troughs).  Elas  iniciavam-se  “cerca  de  20

segundos após o início do mundo e terminavam cerca de 30 segundos antes de seu final. O tempo inicial

devia-se à necessidade de flexibilidade para a mudança dos computadores e para a transição que era

realizada pelo equipamento  alternador do projetor de vídeo. O tempo final era necessário para que se

pudesse realizar manualmente a mudança dos pontos de vista em função do desenvolvimento de cada

mundo virtual. Por exemplo, se as ‘árvores’ cresciam demais, optava-se por um ponto de vista que delas

se distanciava; se encolhiam, utilizava-se um ponto de vista que delas se aproximava, apresentando-as

sempre em sua totalidade” (Fraga, 2016). Os tempos de cada mundo virtual e a posição da tela de leitura

dos dados do capacete no aplicativo possibilitavam que se fizessem as adaptações necessárias sem se

precisar compilá-lo a cada mudança decorrente das adaptações que surgiam nos ensaios.

7 Extratos dessas trocas são apresentadas no artigo MindFluctuations: cenários interativos em BCI (brain computer 
interface) em processo de publicação na Universidade Javeriana, na Colômbia.
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Figura 2: fotos dos fundos de mundos virtuais (à esquerda) e suas transformações (à direita). O resultado

final é apresentado nas duas imagens do meio
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Figura 3: O ambiente computacional e o capacete neural (Maida Withers, Anthony Gongora e Alicia Dias)

Para o caso de um dos dois computadores necessitar ser reinicializado durante a apresentação

devido  a  algum problema  técnico  foram criadas  duas  versões  do  aplicativo:  uma utilizando  os  dois
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computadores,  a  outra  utilizando  apenas  um computador.  Ambas  versões  foram instaladas  nos  dois

computadores, ver figuras 3 e 4. 

Todo o sistema foi instalado na cohia à esquerda do palco. Devido à total novidade que tal tipo

de espetáculo apresentava foi criado um curto vídeo explicativo do funcionamento do sistema e que foi

colocado na Internet  e  passado em uma TV no  foyer do teatro antes do início do espetáculo (Fraga

2015a).  A música aconteceu ao vivo e os músicos, seus instrumentos e dispositivos ficaram localizados

no poço da orquestra na frente do palco.

O ambiente tecnicológico:

Em relação ao hardware “optou-se por um sistema de dois computadores idênticos, cada um

possuindo duas placas de vídeo e dois monitores”, ver figuras 3 e 4. “Os mundos virtuais rodavam em

monitores  conectados  com divisores  de  sinal  de  vídeo  (video  splitter)  e  com o projetor.  O monitor

conectado com o projetor, mostrava o mundo virtual que estava sendo afetado pela atividade neural de um

dos dançarinos atuando no palco o qual usava um dos dois capacetes disponíveis. O software do capacete

e um vídeo pré-gravado de atividade neural rodava em outro monitor. O vídeo foi usado como plano

alternativo para quando acontecesse a perda do sinal do capacete” (Fraga, 2016). Enquanto o primeiro

computador apresentava o mundo no palco o segundo era sendo preparado, simultaneamente, para rodar o

mundo virtual seguinte. 

Foram utilizados dois capacetes neurais desenvolvidos pela Emotiv (Emotiv, 2015), ver figura

4.  A troca dos capacetes, quando assim designado pela coreografia, era realizada por auxiliares de cena

treinados para ajudar os dançarinos. “Cada capacete possui 16 sensores que precisam estar em contato

com o couro cabeludo do usuário. Eles precisam também estar sempre umedecidos com solução salina de

modo a garantir o estabelecimento de uma boa conexão elétrica com o couro cabeludo do usuário” (Fraga,

2016). Para conectar os dois computadores para que se pudesse trocá-los ao final de cada parte foram

usados dois comutadores de dados (switchers). “Havia um comutador digital para fazer a troca entre os
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mundos e um alternador do sistema de vídeo do projetor para fazer a transição com um fade entre mundos

virtuais consecutivos ou entre um mundo virtual e uma tela preta, conforme procedimento previamente

definido” (Fraga, 2016).

Os capacetes neurais utilizados fora escolhidos por oferecem um sistema não invasivo das

leituras neurais  que possibilitavam monitorar os estados afetivos dos dançarinos. “Para se realizar as

investigações  sobre  a  simbiose  desejada  (Fraga  2013)  foram  estudados  os  sistemas  da  NeuroSky

(NeuroSky 2015) e da Emotiv sendo que este último foi considerado como o mais adequado para as

finalidades buscadas” (Fraga, 2016). Dentre os muitos estados afetivos possíveis foram escolhidos os que

variam de excitação para calma e vice-versa. Os capacetes foram conectados ao computador através de

dispositivos  (dongle)  bluetooth que  passavam  os  dados  coletados  do  cérebro  do  dançarino  para  o

computador (Fraga 2015e). O posicionamento dos  dongles em cena demandaram atenção especial pois

aconteciam muitas interferências devidas aos sinais de rádio que abundam no palco e na platéia. Algumas

imagens do espetáculo são mostradas nas figuras de 5 a 7.

Conclusão:

Uma análise teórica do ambiente tecnológico utilizado no espetáculo permite compreender as

escolhas realizadas. Para que o resultado da interação em tempo real garanta as qualidades estéticas, que

se  relacionam com as qualidades expressivas do espetáculo, e as qualidades poéticas que vão entretecer-

se com os inúmeros processos simultâneos que se agenciam para criar para o público um outro universo.

Um universo no qual a simbiose humano-máquina define relações simbióticas entre seres maquínicos e

humanos.  Um universo que  propicia  o estabelecimento de novos modos de comunicações  afetivas  e

expressivas em ambientes estimuláveis virtuais interativos. 

Ao desenvolver novos usos artísticos para as novas tecnologias numéricas aplicadas ao projeto

e produção de obras de arte computacionais interativas, de ambientes estimuláveis, de arquiteturas, de

espetáculos  e  dos  objetos  de design oferece-se aos  artistas,  designers  e  arquitetos a  oportunidade de
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compreender um conjunto complexo de fatores envolvidos nesse fazer e de explorar conexões com os

processos que estão redefinindo o processo de produção industrial contemporâneo. 

O presente  artigo  visou oferecer  uma breve  apresentação dos  procedimentos  e  estratégias

desenvolvidos para a realização do estudo de caso abordado. É sempre importante reafirmar, também, que

as tecnologias não devem ser aceitas de modo acrítico. Que apenas o compromisso com a qualidade e o

estabelecimento  de  parcerias  colaborativas  irão  possibilitar  o  pleno  desenvolvimento  de  uma  arte

computacional que expresse a complexidade imanente do século 21.
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Figura 4: O ambiente computacional localizado na lateral do palco com computadores,

switchers, splitters e monitores 
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Figura 5: Maida Withers, Washington, DC, 20158

8 Foto de Shaun Schroth
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Figura 6 Maida Withers, Sammy Rosenfeld, Giselle Ruzzani e Alicia Dias, Washington, DC, 20159

9 Foto de Shaun Schroth
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Figura 7:Felicia Avalos, Mattew Thorton e Ian Ceccarelli, Washington, DC, 201510

10 Foto de Shaun Schroth
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