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Resumo
Na construção das instalações de Arte Computacional muitas mudanças são realizadas durante a elaboração 
de cada fase da obra, ou até mesmo durante a montagem da obra nas exposições. Por isso, a instalação 
artística Em Manutenção, é uma instalação que tem um planejamento sem fim, em uma exploração 
constante, mesmo ainda que seja no processo em que a obra esteja exposta na galeria. Em Manutenção 
o interator é livre para dar opiniões, e explorar tecnicamente a instalação, modificando sua estrutura por 
exemplo. O conceito da instalação sugere o seguinte questionamento sobre cores e espessura: Qual cor e 
reação vem à mente de uma pessoa quando vê algo que está Em Manutenção? Ainda proponho uma outra 
reflexão: Se a pessoa se vir refletida em uma forma fragmentada e em cores diferentes, qual será a reação 
desse interator? Lembramos, que a instalação é um processo, ou seja, está sempre em uma manutenção 
tanto do interator como do artista em modificar a obra. A ideia da instalação segue um princípio intrigante, 
no qual comento no início desta pesquisa: Início, Fim e Meio. A instalação sempre estará em seu processo 
de desenvolvimento, com alterações que nem o artista possa controlar, como por exemplo, a quantidade 
de bolinhas de hidro gel na água utilizadas na obra Em Manutenção.
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Abstract
In the construction of the Computational Art installations many changes are made during the elaboration 
of each phase of the work, or even during the assembly of the work in the exhibitions. For this reason, 
the artistic installation Em Manutenção, is an installation that has an endless planning, in a constant 
exploration, even if it is in the process in which the work is exposed in the gallery. The installation Em 
Manutenção the interactor is free to give opinions, and to technically explore the installation, modifying its 
structure for example. The installation concept suggests the following question about color and thickness: 
What color and reaction comes to a person’s mind when they see something that is in Maintenance? I still 
propose another reflection: If the person is reflected in a fragmented form and in different colors, what will 
be the reaction of this interactor? We remember that the installation is a process, that is, it is always in a 
maintenance of both the interactor and the artist in modifying the work. The idea of   the installation follows 
an intriguing principle, in which I comment at the beginning of this research: Beginning, End and Middle. 
The installation will always be in its development process, with changes that even the artist cannot control, 
such as the amount of water gel bubbles used in the work Em Manutenção.
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438

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

Introdução

Considerando que Arte Computacional seja a expressão de poéticas que utilizam 
proposições lógicas e matemáticas determinadas e concretas para gerar um resultado estético, 
evidencia-se um novo significado ao que se espera do artista. Toda arte é lógica e matemática, 
portanto, a Arte Computacional usa esses artifícios para uma poética centralizada no uso de 
softwares e hardwares.

A Arte Computacional é um engajamento de atividades, que por sua vez podem ser 
colaborativas ou não e inclui muito mais do que a programação e não se caracteriza apenas 
pelos elementos que são realizados somente por um computador nas instalações artísticas. A 
Arte Computacional geralmente começa com uma poética que precisa ser resolvida e construída. 
A movimentação de um motor por meio de um sensor, ou no acionamento de um objeto para que 
se transforme em outro em um quadro de cor branca, podem se configurar como ações poéticas.

A instalação Em Manutenção comtempla a relação e crítica artística, com intuito 
de explorar elementos de hardware inovadores (no sentindo de uso na Arte) e a criatividade de 
softwares na produção de instalações sonoras (no sentido criativo). Associado à ideia de máquinas, 
que essas máquinas fazem parte do trabalho artístico, está a interatividade; a interatividade vem 
como um conjunto de interações entre espectador e máquina, e se dá através de estímulos e 
respostas, sendo comandada pela programação que é capaz de criar um sistema simulador de 
nova criação, a criação que se deu a partir da ação do espectador. 

O primeiro princípio para o desenvolvimento dessa obra foi a ideia de Aquametria, que 
é a “área da instrumentação responsável por mensurar a quantidade de água presente em sólidos 
e líquidos via identificação de suas propriedades dielétricas” (KRASZEWSKI, 1991, p.13). Tentei 
criar algo uma relação em que a quantidade de água e de objetos coloridos fosse fundamental 
para a formação de cores e sons.

O próprio conceito de instalação na Arte já sugere a significação e exploração da 
dimensão de um espaço tridimensional. O espaço assim, se torna um conceito incorporado 
a instalação, fazendo que o interator descubra como se deslocar sobre ele. A forma como as 
instalações são pensadas e projetadas nesta pesquisa, sugere ao interator diversas formas de 
interpretação e criação que nesse caso, é criada e recriada pelo interator-artista, ou artista-interator, 
em uma ordem em que a medida que os dias passam na exposição das instalações, cada vez mais 
as instalações vão sendo modificadas.

Nas instalações interativas há a predominância de eventos que se apresentam em 
constante transformação de acordo com os movimentos e ações do interator. O desenvolvimento 
digital de algoritmos complexos, de sensores e diversos tipos de equipamentos, possibilitaram a 
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construção de imagens, sons, no próprio processo de interação com o público. “Nas instalações 
interativas, o público pode movimentar-se e interagir com elementos virtuais que se atualizam 
no próprio espaço da instalação em consequência das informações que o computador recebe por 
parte do próprio público, pois a concretização, por exemplo, da imagem digital pode agora se valer 
do processo de simulação dos objetos do mundo físico, sobrepondo de modo efêmero objetos 
virtuais aos ambientes das instalações” (BOCHIO, 2012, p. 4).

Com a instalação Em Manutenção quis investigar algumas indagações que surgiram 
durante todo o período de pesquisa, principalmente nas idas a museus, galerias, shows e peças 
teatrais, seja como ouvinte, como participante, ou como  artista: por que a maioria das obras de 
arte, mesmo as que envolvem arte e tecnologia, assim como as obras computacionais, possuem 
problemas e geralmente estão Em Manutenção? O público/interator está preparado para entender 
a tecnologia de algumas obras nas exposições?

Então surgiu a ideia de realizar uma obra que parte de um princípio intrigante, no qual 
comento no início desta pesquisa: Início, Fim e Meio. A instalação sempre estará em seu processo 
de desenvolvimento, sofrendo alterações que nem o artista poderá controlar, como por exemplo, 
a quantidade de bolinhas de hidro gel na água utilizadas na obra Em Manutenção. 

O conceito da instalação sugere o seguinte questionamento sobre cores e espessura: 
qual cor vem à mente de uma pessoa quando vê algo que está Em Manutenção? a proponho uma 
outra reflexão: se a pessoa se vir refletida em uma forma fragmentada e em diferentes cores, qual 
será a reação desse interator? O caos da forma humana, os fluxos das cores e dos sons podem 
simular um devaneio de curiosidade no interator em descobrir algo que não foi concretizado, e 
que ainda pode estar em  processo, dando ao  brincar com os movimentos refletidos de si mesmo 
pelo espelho, por dentro de espelhos submersos em uma caixa, e que, no caso dessa instalação, 
se encontra em um recipiente de vidro semelhante a um aquário. Na Figura 1, podemos observar 
a obra Conhece-te a si mesmo, de Ana Paula Umeda, que representa o conhecimento do Eu, por 
meio do uso de espelhos cortados em pedados iguais para facilitar a visão dos pontos do corpo 
visto pelo interator. Essa obra tem a inspiração direta para a construção da parte onde estão os 
espelhos cortados no interior do aquário.
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Figura 1: Espelhos fragmentados da obra Conhece-te a si mesmo de Ana Paula Umeda (2010). 
Fonte: https://anaumeda.wordpress.com/tag/espelho/

Em uma visita ao museu do Inhotim, localizado na região de Brumadinho-MG, em 
outubro de 2017, surgiu a ideia para a obra Em Manutenção, visto que, ao adentrar no museu a 
céu aberto, com quase 100 obras e instalações de arte existentes, umas 30 obras estavam em 
manutenção sem a possibilidade de sequer visualizar aquilo de que a obra tratava. A partir desse 
acontecimento, e a partir da visualização de uma obra que apresentava uma piscina com letras 
e números, veio a ideia de Manutenção atribuída a instalação artística, na qual foi retirado o 
nome da instalação. De início, achei a proposta intrigante: a obra estava Em Manutenção, mas era 
possível entrar na piscina, ou seja, de qualquer forma existia uma interação ali. Essa obra é Piscina 
(2009) de Jorge Macchi, apresentada na figura abaixo.

Além dos questionamentos anteriormente apresentados no segundo parágrafo deste 
capítulo, Em Manutenção questiona qual o limite do interator ao participar da obra, e o quanto 
a obra se modifica a ponto de o próprio artista não saber como e quando a obra será finalizada e 
esse é um dos pontos mais interessantes nas instalações de Arte e Tecnologia.

Na construção das instalações de Arte e Tecnologia muitas mudanças são realizadas 
durante a elaboração de cada fase da obra, e até mesmo durante a montagem. Em Manutenção, 
é uma instalação que tem um planejamento sem fim, está exploração constante, mesmo que 
já se encontre instalada. Mesmo o interator é livre para dar opinião e explorar tecnicamente a 
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instalação. A instalação envolve o uso de sensores e diversos outros itens, como água, tintas e 
bolinhas de hidro gel, que se mantêm como elementos essenciais de interação da instalação.

Técnica da instalação

Os elementos estéticos que compõem a instalação são: um recipiente de água com 
tamanho de 30x15x20 cm em formato de aquário, feito de vidro, para ser semelhante a um 
aquário real; alguns recipientes de saída de tinta se encontravam em sua parte superior, ou ao 
lado do aquário. Há também uma placa de prototipagem, modelo Arduino UNO com um sensor 
ultrassônico de presença – modelo HC-SR04, que foi colocado na parte de cima do recipiente, 
e funcionava através de dois servos motores (qualquer modelo podendo ser utilizado). Para a 
montagem da obra foi colocado servo motores de 9g. A escolha da placa de prototipagem Arduino 
foi estabelecida porque os sensores que foram utilizados na placa são de 3,3 V, o que é aceitável 
para o Arduino e outras placas com funções semelhantes como a Micro-Bit ou até mesmo na placa 
Raspberry. Na figura 2, visualizamos um diagrama do esquema base da obra, que não precisa 
necessariamente estar montado pois, pode ser montado durante a exposição. Neste caso apenas 
um servo motor e o LED para teste foi utilizado.

Figura 2: Diagrama do funcionamento e acionamento de tintas na instalação Em Manutenção.

Existe uma ligação direta da placa de prototipagem Arduino com o sensor de tinta 
que estará em cima do aquário. Dependendo da proximidade com o sensor, o recipiente de tinta 
é acionado, causando um movimento para baixo, ocasionando um despejamento de tinta. Esse 
esquema foi montado na lateral do aquário, sendo no caso, um dos primeiros elementos que 
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é visto pelo interator ao se aproximar da instalação. O Arduino e a protoboard1 foram colados 
um em cima do outro e os fios foram dispostos em forma de “jumpers2” visíveis, como pode ser 
visto na figura 3.

Figura 3: Vista lateral da instalação Em Manutenção.

As tintas utilizadas nessa instalação são tintas solúveis para tecido da Aquarela Skill, o 
que permite que o interator pode também possa entrar em contato com a tinta de forma livre sem 
que se suje. Foram utilizados dois tipos de tinta para teste e diferentes tipos de água. Alguns testes 
realizados para a elaboração da obra foram registrados no aplicativo Science Journal, distribuído e 
desenvolvido pela Google em sua versão 2.1, no qual é permitido registrar experiências científicas 
com auxílio de fotos, textos e sensores integrados na mídia do celular como frequência sonora, 
luminosidade, e sensor de medida. O aplicativo Science Journal, é um bom auxiliar em armazenar 
dados de pesquisa rápido e com muitas ferramentas acessíveis enquanto realiza as anotações.

Os testes foram importantes e essenciais para entender o comportamento das 
bolinhas de hidro gel, seu crescimento e resistência. Estes testes foram realizados por meio de um 
instrumento chamado TDS Pen, da fabricante Xiaomi, que tem a função de medir a qualidade da 
água, em ppm3.

1 Painel de plástico com furos em camada de cobre para conexão rápida de fios entre uma placa de prototipagem e 
sensores ou módulos.
2 Fios com conectores embutidos.
3 Partes por milhão ou abreviadamente ppm é a medida de concentração que se utiliza quando as soluções são muito 
diluídas (SOOKG, 2006 p.68).



443

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

Os testes foram realizados com quatro tipos de água: água de piscina com cloro; água 
encanada (direta da ligação da rua); água filtrada com carvão, e água filtrada com vela de filtro de 
barro. Os respectivos resultados em medida ppm ficaram:

Água de piscina com cloro 218 ppm

Água encanada (ligação da rua) 26 ppm

Água filtrada com carvão 17 ppm

Água filtrada pela vela do filtro de barro 17 ppm

A parte de dentro do pequeno aquário contém alguns espelhos que foram cortados 
e espalhados geometricamente e colocados em formato cúbico por toda a parte interna do 
aquário, causando uma ilusão das cores, que parecem estar sendo vistas a partir do lado de fora. 
Os espelhos foram colocados por um profissional de vidraçaria, de modo que não resultasse em 
nenhum não perigo para a pessoa que interage com a obra pois, espera-se que o interator também 
se sinta motivado a colocar a mão na água. Na Figura 4, conseguimos visualizar o aquário em sua 
visão de frente, a partir do momento em que foi instalado os espelhos sem o uso de água. 

Figura 4: Aquário da instalação Em Manutenção depois de pronto.

No início da construção e montagem dessa instalação, a ideia da obra se resumia 
à criação de sons de acordo com a Aquametria da água e esses dados mensurados podiam ser 
consultados a partir de um aplicativo móvel seguindo o nível de água que está estabelecido. 
Porém, decidi deixar essa ideia para um processo futuro, passando a apresentar a obra sempre Em 
Manutenção, como o próprio nome aborda.
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Na exposição Cidadão Satélite, realizada na Universidade de Brasília em junho de 
2018, a instalação Em Manutenção foi exposta sem o uso de som, e sua montagem teve muitas 
alterações. Na abertura da exposição um dos motores parou de funcionar e após um dia de visitação, 
o outro motor se descolou da estrutura. Foi importante saber que durante os testes, a saída de 
energia do computador foi suficiente para fazer com que os motores funcionassem, porém, uma 
bateria de 9V não foi o suficiente para fazer funcionar dois servos motores, mas, apenas um. Na 
montagem foram utilizadas três cores de tintas: amarelo, lilás e verde. Uma tinta de cor verde foi 
utilizada durante os últimos dias de exposição, estando o aquário já quase transbordando de água 
e bolinhas. Na figura 5 é possível visualizar a instalação no terceiro dia de exposição.

Figura 5: Em Manutenção em seu terceiro dia na exposição Cidadão Satélite.

O código escrito no sistema de desenvolvimento Arduino foi realizado, principalmente, 
para os testes iniciais e o próprio código sempre está Em Manutenção, como a própria instalação. 
Portanto, o código descrito abaixo é um código base para funcionamento dos servos motores (que 
podem ser de qualquer modelo, sendo   que o que muda é a necessidade de corrente elétrica para 
funcionamento dos motores) de acordo com a proximidade do interator, que ativa o sensor de 
proximidade. O criador inicial desse código e a biblioteca do sensor é o programador David Cuartielles.

Foram necessárias modificações no código para atender ao espaço do aquário. Assim, 
cada vez que a obra for exposta de forma diferente, esse código4 precisará ser alterado.

A estrutura, semelhante a um aquário, foi realizada manualmente com as medidas de 
30 x 15 x 20 cm, feita em vidro e colada com silicone. Foi solicitado que um profissional da área 
de vidraçaria colasse os espelhos na parte interna do aquário em medidas simétricas e quadradas 

4 O Código utilizado para construção da instalação nesta exposição de 2018 pode ser visualizado pelo link:https://
drive.google.com/file/d/1uoOdz5lv_3NyStEkwX407ye5CXl5daRu/view?usp=sharing 
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para que o reflexo do interator fosse maior; à medida que houvesse mais interação, o reflexo das 
bolinhas de hidro gel e da água com tinta era cada vez mais intenso e profundo. 

A estrutura de vidro foi pintada com tinta spray de cor cinza e envernizada com sistema 
de spray. A questão estética mais planejada foi a da instalação Em Manutenção pois, o principal 
objetivo era que o interator explorasse ao máximo a estrutura e entendesse que esta instalação 
não possui conceitos como “não toque na obra”, ou “permaneça a um metro de distância da obra” 
fazendo com que o interator não fique triste porque não pode conhecer a obra uma vez que ela 
está “Em Manutenção”.  
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