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Resumo: 

 A investigação conducente a este artigo baseia-se em experiências pictóricas, 

artísticas e estéticas realizadas com uma plataforma interativa designada SAM. A 

ideia central é expor a possibilidade de criar imagens com uma interface digital num 

mundo virtual e refletir sobre o processo e a experiência envolvida enquanto prática 

e espaço abrangido. Assumindo a possibilidade de atuar como Arte Pública no âmbito 

da sua experimentação, enquadramento e dinâmica de jogo entre utilizador e 

espectador. 
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Abstract: 

 The investigation leading to this article is based on pictorial, artistic and 

aesthetic experiments carried out with an interactive platform named SAM. The 

central idea is to expose the possibility to create images with a digital interface in a 

virtual world and think about the process and the experience involved while practice 

and covered space. Assuming the possibility of acting as public art in the course of 

his implementation, context and dynamics of game between user and spectator. 
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Introdução. 

 Este artigo pretende apresentar uma abordagem que visa 

compreender a compatibilidade das tecnologias digitais com as 

artísticas mais tradicionais, estabelecendo paralelos sensíveis nelas 

fundamentados, exercitados por um corpo-ator a partir da sua 

interação com o computador e com a realidade virtual que se projeta 
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no espaço público, normalmente de grandes dimensões. Qual o valor 

de impacto da dimensão da tela projetada? De que forma, essa 

projeção, amplia a adaptabilidade à experiencia virtual interativa? 

 

 

SAM. 

 SAM, apresenta-se como uma plataforma virtual interativa que 

consiste num jogo dinâmico e interativo onde o utilizador/ jogador 

pode experienciar os processos de criação de um artista plástico, mas 

num formato digital e virtual. Onde, a forma de experimentação/ jogo, 

está na recriação de uma obra através de uma galeria de “códigos” do 

artista, que serão, na realidade, todo o produto e possibilidade de 

trabalho e manipulação no programa. Assim, a tecnologia digital 

propõe ao utilizador/jogador simultaneamente uma experiência lúdica, 

no âmbito da criatividade, e uma experiência de fruição, que pode (ou 

não) assumir contornos apuradíssimos de cariz estético. Tenta 

corporizar num suporte digital procedimentos normalmente usados em 

atelier (de pintura “convencional”) e visa potenciar um campo 

relacional entre a criatividade do gesto, os media digitais e a arte 

pública (assumindo neste caso, a viabilidade da tecnologia ser aplicada 

em ambientes públicos com projeções de grande alcance). 

 O utilizador/ jogador, através do gesto da mão, conduzirá os 

menus de produção através de um sensor Leap Motion (Figura 1). Sem 

toque, tudo acontece no plano virtual e é automaticamente projetado 

na tela do computador ou em qualquer écran que permita a sua 

projeção. 

 SAM é um dispositivo de reação e descodificação: deteta as mãos 

do utilizador/ jogador (Figuras 2 e 3) e reage a elas através das 

interfaces digitais de software e de hardware produzindo, pela 

descodificação dos movimentos, imagens virtuais (em ecrãs) 

plasmadas em qualquer espaço interior ou exterior. No seu 
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descodificador, SAM produz imagens coloridas e luminescentes no 

ecrã, que se visualizam em escalas diferentes, ora gigantes, ora 

miniaturizadas, assumindo todas as gradações possíveis, dependendo 

do equipamento que o converte e do espaço que o recebe. Os diálogos 

entre SAM e o utilizador/jogador são acionados quando a gestualidade 

é detetada, capturada e descodificada numa imagem pixelizada. Essas 

imagens são o reflexo do processo pictórico do artista plástico em 

“jogo” (Figuras 4 e 5).  

 A sua criação pretende entender e relacionar os meios 

tecnológicos com os processos artísticos mais convencionais, 

demonstrando os universos por eles estabelecidos, apresentando a 

interação possível entre computador e utilizador. Intencionalmente 

suscita a experiência física e convida o público a experimentar, 

pretendendo recriar a sensação de uma experiência mágica. O 

deslumbramento convida à ação do público, a experiência é quase 

imersiva e tão bem-sucedida ao ponto de fazer o público esquecer que 

está a lidar com máquinas e tecnologias. Esta última possibilidade é 

sempre ampliada a partir do momento em que a experiência é 

vivenciada em espaços públicos e em proporções de tela de grande 

dimensão.  

 SAM surge então como agente que possibilita a experiência 

artística. Como todos os softwares sofisticados de hoje, tem a 

capacidade de processar uma grande quantidade de informação visual 

em tempo real. Esta nova estrutura de exploração visual contribui para 

uma importante transformação na maneira de pensar a pintura e a sua 

intervenção no espaço público: cria condições para se aprofundar uma 

investigação sobre a fórmula tecnológica que permite libertar a pintura 

das suas preocupações disciplinares, pois constata-se ser possível o 

acesso e a utilização de imagens “já prontas”, com manipulação 

imediata, sem ter que atravessar totalmente o processo técnico de as 

conceber pelos meios tradicionais. 
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 A experimentação desta plataforma, como já referido, pode ser 

adaptada a vários enquadramentos espaciais, interiores ou exteriores. 

A sua intenção no exterior (espaço público), realçando o 

enquadramento e intenção deste artigo, é a de transpor o ambiente da 

Galeria ou o ambiente Museológico para um contexto oposto, de maior 

exposição e dimensão. Assume a sua possibilidade de apresentação 

externa como in situ, onde adota o conceito de instalação e acaba por 

tocar nas intenções da chamada Arte Pública. A arte como intervenção 

aparece num espaço público pela declarada necessidade de expansão 

do próprio objeto como um instrumento de crítica, e uma voz ativa no 

sentido de dinamizar e apresentar outros olhares e alargar horizontes. 

 Respondendo às questões lançadas na introdução, nesta 

plataforma, para além da experiência interativa e artística 

subentendida, presencia-se a adequação (des)proporcional à dimensão 

tradicional de uma obra de arte. O espectador ou jogador envolve-se 

e imerge na grande dimensão lumínica/digital proporcionada pelos 

projetores de grande dimensão que plasmam o jogo/movimento da 

experimentação. A projeção de luz sobre a superfície urbana cria um 

espaço de reflexão coletiva através do qual SAM serve e apresenta-se 

como meio de comunicação. Os ecrãs urbanos e as diferentes 

superfícies urbanas de projeção têm vindo a definir cada vez mais o 

seu lugar na topologia do espaço público contemporâneo. Assiste-se a 

um espaço de criação artística e de trocas culturais num campo 

expandido do Museu, da Galeria ou do próprio atelier do artista. 

 A Imagem projetada no espaço público produz um conjunto 

muito amplo de tipos de atenção, atitudes e experiências, na medida 

em que atua sobre momentos e lugares, simultaneamente, de 

transição e de contemplação. Neste sentido, a plataforma convoca 

automaticamente o papel do utilizador/ jogador e espectador como 

testemunhas e potenciais ativadores da obra/ jogo.  

 Entretanto este “espaço público” torna-se uma “manifestação 
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pública”, uma fonte rica de estimulações estéticas 

A reflexão deste artigo procura contribuir para atividade artística 

ao analisar o que SAM proporciona como intervenção artística no 

território físico, como meio para a participação dos cidadãos na 

produção artística, assumindo-se como elo entre arte, interação, 

tecnologia e a vida. SAM proporciona com a experimentação no seu 

ambiente criativo, revelar aspetos de composição, estudo e equilíbrio 

de cores, construção de novos significados. A interação do 

utilizador/jogador com SAM é regida por atividades de interpretação e 

avaliação que originam decisões, que incluem o desafio de traduzir 

ações e julgar reações do sistema a partir da sua perceção, de um 

modo idêntico ao que acontece no ato de pintar em atelier. 

Tomado como um jogo, SAM admite infinitas utilizações, mas 

também apresenta um caráter de aperfeiçoamento e permite apurar 

esteticamente os resultados imagéticos. Durante o processo de 

conquista estética, o jogador desenvolve um entendimento cada vez 

maior sobre o dispositivo com que interage, as possibilidades de 

variação dos resultados e, nessa ação, um domínio progressivo na 

composição da imagem final. Assim, a repetição do fruir e da utilização 

deste dispositivo permite que a quantidade (número de vezes que 

joga/ utiliza) leve à qualidade do resultado. 

A realidade de SAM, coloca-se numa sociedade em que as 

dimensões do espetáculo e do lúdico parecem, cada vez mais, 

determinantes, principalmente nas cidades e grandes concentrações 

urbanas. 

 Baudrillard (BAUDRILLARD, 1992) no seu livro Da Sedução, 

explica que o que nos seduz é o que não temos, ou não podemos ter. 

A sedução tem poder sobre o universo simbólico e com/sobre ele se 

movimenta a sociedade. SAM, nesse mesmo sentido, cria uma 

sedutora circunstância na qual podemos experienciar algo que nunca 

poderíamos dominar numa circunstância real, tornando num 
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determinado espaço e tempo a experimentação tão verdadeira quanto 

a própria realidade. Ligado à sedução está também o conceito de 

lúdico, ou seja, o lúdico está em tudo e seduz pelo distanciamento do 

real e a criação de uma outra realidade. SAM funciona como uma 

plataforma que articula estes dois conceitos. Tem o poder de sedução, 

produzindo algum encantamento no seu utilizador/jogador e apodera-

se dele com as suas capacidades lúdicas. 

 O dispositivo de SAM, o LEAP MOTION, conecta-se com a mão 

como se fosse uma prótese em extensão do próprio corpo, na qual o 

corpo aparece como um objeto que se soma ao objeto tecnológico. Em 

sintonia, ambos colocam SAM em funcionamento. Como esclarece 

Deleuze (DELEUZE E GUATTARI, 1976, p.409) sobre as máquinas 

desejantes, somos inevitavelmente possuídos quando uma máquina 

(neste caso SAM) se assume como um aparelho de poder, acionando 

a funcionalidade e fazendo com que se produzam imagens conforme 

as significações, composições e jogos dos seus utilizadores/ jogadores.  

 SAM incorpora-se em todo o desenvolvimento tecnológico de 

informação, no qual os recursos computorizados são usados como 

poderosos instrumentos de criatividade. É criativo porque joga com 

valores de composição pictórica, é jogo pela sua tecnologia, interface, 

programação e efeito de experimentação, mas também é público 

porque invoca o espetador, age sobre ele, convida à interação e 

apresenta-se como agente que contamina qualquer território físico 

(Figura 6). 

SAM é um desses instrumentos, dotado da sua própria 

especificidade, de onde podemos extrair o seu lado lúdico, de 

entretenimento, bem como uma certa leveza que se proporciona ao 

facilitar a acessibilidade.  
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Conclusão  

SAM define-se pela sua capacidade de afetar o utilizador/ jogador 

e de suscitar a relação entre o movimento e a pausa na construção/ 

processo do seu jogo. Na verdade, SAM transforma-se num recipiente 

para uma multiplicidade de corpos complexos e dinâmicos, com 

diferentes intensidades e energias que se conectam com a máquina. 

Trata-se de uma preposição dinâmica com interferência direta nos 

resultados finais do jogo. Ele funde o corpo e a máquina tecnológica, 

fomentando o movimento e permitindo a produção, experimentação e 

jogo que incentiva a ligação entre arte, corpo, tecnologia e espaço. 

Assim, ao mesmo tempo que estamos a desaparecer enquanto corpo 

e a evoluir para um mundo traduzido em bits, todos os aspetos da 

cultura são atravessados por diálogos binários. 

E o mesmo podemos considerar para o utilizador/jogador/artista 

e também espetador, em que momento habitam a máquina e em que 

momento se podem tornar máquina. Uma dicotomia em permanente 

jogo: onde começa um e acaba o outro?! Como se, de cada vez que 

jogamos SAM, de alguma forma, esquecêssemos quem somos e nos 

tornássemos interface, software ou máquina em ação sobre algum 

momento/espaço urbano. 

 A instalação e aplicação de novos softwares em qualquer 

ambiente do nosso dia a dia propaga-se velozmente. Onde não existia 

tecnologia criam-se máquinas para colmatar esse espaço, e onde a 

tecnologia já atua criam-se softwares e interfaces mais avançadas.  

 A aplicação da interatividade e desenvolvimento do seu conceito 

tornou-se numa das ideias mais procuradas e desenvolvidas.  

 A aplicabilidade dos meios digitais à arte digital altera a dinâmica 

entre artista e espectador. Pela própria escolha do artista, a obra 

requisita a intervenção do espectador. A obra assume assim o lugar de 

palco, onde se assiste à trama de signos manipulados e modificados 

por cada sujeito que intervém. É uma das características mais ricas do 
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poder da era digital: no lugar da passividade dos antigos processos 

técnicos, a máquina permite e incita a ação e a manipulação.  

 Interativa ou não, a arte foi sempre a produção de mundos 

fantasiosos, espaços alternativos ao mundo material existente. Mas, 

com a vida virtual, o mundo parece ter ganho a densidade de uma 

imagem. É isto a virtualização: a substituição da imagem, pela imagem 

de uma imagem.  

 O universo do virtual artístico é o último refúgio de um mundo 

em que já não cabemos, a duplicação do espaço como um espelho, e 

desse espelho por um outro, que o dobra e redobra a perder de vista.  

 A curiosidade que se deposita nas possibilidades de um novo 

médium digital, estabelecido como uma extensão da mão e da 

criatividade humana, capaz de explorar novas dimensões, conceitos, 

forma e sensações, surge com a necessidade de responder às 

exigências de uma sociedade em transformação, que proporciona a 

invenção de novos materiais e novas tecnologias capazes de, mais do 

que meramente acompanhar as estéticas emergentes, moldá-las de 

modo ativo e interrogativo. 
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