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Interfaces computacionais afetivas
Suzete Venturelli, Artur Cabral Reis, Gabriela Mutti, Nycacia Delmondes, 
Prahlada Hargreaves, Rodolfo Ward, Tainá Luize Martins

Resumo 

O texto descreve o desenvolvimento de interfa-

ces computacionais afetivas que buscam provocar 

nos interagentes sensações (visual, tátil, gustativa, 

olfativa), processo pelo qual um estímulo externo 

ou interno provoca uma reação específica, produ-

zindo uma percepção, considerando que a ideia, no 

sentido deleuziano e guattariano (1992), atravessa 

atividades criativas. Para os autores, a ideia surge 

em três formas distintas: num momento surge, no 

contexto filosófico, na forma de conceitos; num ou-

tro momento, aparece na produção visual, na qual 

inventa-se percepções e ocorre também com mú-

sicos, pois para os autores o músico cria afetos. 

Considerando essas questões, e considerando a 

produção computacional de interfaces, descreve-

mos a seguir os resultados de pesquisas realizadas 

colaborativamente que tem em comum a poética 

da interatividade, proporcionada por processos e 

métodos computacionais que se aproximam de di-

versas ideias envolvendo cartografia afetiva, corpo, 

natureza e vida artificial, computadores vestíveis e 

emergência. 
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Abstract

The text describes the development of affective 

computer interfaces that seek to provoke interactions 

(visual, tactile, gustatory, olfactory), a process by 

which an external or internal stimulus causes a spe-

cific reaction, producing a perception, considering 

that the idea, in the Deleuzian and Guattarian (1992) 

sense, goes through creative activities. For the au-

thors, the idea arises in three distinct forms: at one 

moment arises, in the philosophical context, and in 

the form of concepts; in another moment, it appears 

in visual production, in which perceptions are invent-

ed and also occurs with musicians, because for the 

authors the musician creates affections. Considering 

these questions, and considering the computational 

production of interfaces, we describe below the re-

sults of collaborative research that has in common 

the poetics of interactivity, provided by computational 

processes and methods that approach several ideas 

involving affective mapping, body, nature and artificial 

life, wearable computers and emergency.
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Sensação e nada mais

Para Deleuze e Guattari (1992), a obra de arte 

é um ser de sensação e nada mais, visto que existe 

em si mesma. No contexto da obra computacional, a 

sensação passa pelo envolvimento de manipulação 

de diferentes materiais, de que lança mão, como 

meio de produção de um composto de percepções e 

afetos. Muitas vezes, no contato com as pessoas, as 

percepções não são mais percepções; elas parecem 
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independentes daquelas pessoas que as experimen-

tam. Assim como os afetos que provocam, não são 

mais sentimentos ou afetos; eles vão além da força 

daquelas que se submetem a elas. 

Os autores, nos lembram que sensações, per-

cepções e afetos são seres cuja validade está neles 

mesmos e não excedem qualquer momento vivido 

além da própria obra. Poder-se-ia dizer que existem 

na ausência do humano porque o humano, como ele 

está preso em pedra, na tela ou por palavras, jé é ele 

mesmo um composto de percepções e afetos. Nessa 

perspectiva, trazemos contribuições transdisciplina-

res sobre questões relacionadas à materialidade de 

manifestações emocionais, no contexto de nossas 

pesquisas. Por um lado, elas questionam a dimensão 

tangível e sensorial das obras de arte e, por outro 

lado, imaginamos como as imagens e as narrativas 

estéticas podem ser formadas pelas emoções. Bus-

ca-se estudar os conjuntos de fluxos, circulações e 

intensidades afetivas no contexto computacional tan-

to para a arte, quanto para o campo do design. Bus-

ca-se ainda construir relações com emoções com 

diferentes mídias artísticas. Nesse eixo, discutimos, 

a seguir, como as manifestações emocionais surgem 

no imaginário, são elaboradas e são produzidas.

As obras de arte envolvendo características hí-

bridas da arte e do design computacional, transbor-

dam no meio estritamente computacional, podendo 

ser digital ou não. Mas, consideram parte integrante 

da obra a relação de interatividade entre máquinas e 

seres vivos, ou entre máquinas somente. Encontram 

suas raízes no movimento dadaísta da década de 

1920 e, mais especificamente, no trabalho de Mar-

cel Duchamp e Man Ray. Os processos combina-

tórios que seguem regras combinatórias da poesia 

dadaísta foram adotados pelos membros da poesia 

concreta aqui no Brasil, através por exemplo,da exe-

cução de suas seqüências combinatórias, e muitos 

autores de ambientes computacionais ainda são 

inspirados por esse tipo de criação. Na década de 

1960, o movimento de arte contemporânea fluxus, e 

aqui no Brasil apontamos parentescos com o Grupo 

Rex (1966-1967)1, criado em São Paulo, influenciado 

também pelo dadaísmo, pois tocava principalmente 

as artes visuais, mas também a música e a literatu-

ra, e visava, com um senso de humor devastador, 

romper as fronteiras entre as artes e o mundo para 

construir um elo entre arte e vida.

Materialidade afetiva

A emoção abrange um espectro semântico re-

lacionado aos estados de ânimo que permitem tocar 

em aspectos muito concretos, de fluidos, de formas, 

de asperezas da afetividade. Nesta perspectiva, 

nossa reflexão traz contribuições sobre questões 

relacionadas à materialidade na criação de obras 

que pretendem provocar algum tipo de envolvimento 

emocional, por meio de sua poética. 

No âmbito da cartografia artística, a sensação 

de afetividade, que na obra #prece_ foi tratada 

como memória das emoções, pois o trabalho dis-

corre sobre o mapeamento poético que se insere 

e diz respeito a pessoas desaparecidas do Distrito 

Federal. Nessa obra, a interação se dá por meio da 

rede social twitter, onde o interator consegue adi-

cionar nomes de pessoas que estão desaparecidas 

e, assim, a cartografia surge por meio de postagens 

desses nomes concatenados a uma hashtag especí-

fica. Ainda no âmbito da interação, esse artefato ar-

tístico traz uma série de LEDs (Light Emitting Diode) 

acoplados, que através de sua luminosidade sinali-

zam a frequência das interações com a obra. Uma 

vez que os LEDs de forma individual se apagam ou 

se iluminam de acordo com o fluxo de postagens . 

Esse trabalho levanta a seguinte questão: como his-

toricizar e arquivar os fenômenos afetivos, fugidios, 

instantâneos e variáveis? 
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Figura 1. Obra #prece_ (autor Artur Cabral Reis)

A obra AR_Ipêfeito, analisa a relação arte_de-

sign computacional por meio de projeto de pesquisa 

que desenvolveu um dispositivo computacional ves-

tível, emergente, uma vez que, apresenta-se como 

uma visualização não convencional de dados do 

ambientes. Funciona como obra artística ao propor 

reflexões sobre a nossa relação com o ambiente e 

a natureza.

Figura 2. Wearable com placa lilypad e sensor acoplados 
(autores Suzete Venturelli, Tainá Louise Martins, Artur Ca-
bral Reis).

O trabalho em questão entrelaça conceitos de 

arte, tecnologia e design para ter como resultado 

um dispositivo vestível (wearable), que se propõe a 

determinar a qualidade do ar em que está exposto 

através do sensor eletrónico de gás MQ-7, que de-

tecta o gás Monóxido de Carbono (CO), liberado no 

ambiente de forma natural ou por ação humana, pela 

queima de combustíveis fósseis, usinas termelétri-

cas, sistemas de aquecimento e outros. A visualiza-

ção da presença do gás CO é possível através dos 

LEDs presentes no vestido, que se apagam quando 

esse gás é detectado pelo sensor e toda essa ação 

é controlada através de um microcontrolador ardui-

no Lilypad, que foi projetado para ser costurada em 

roupas e acessórios. 
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A obra envolve questões naturais e biológicas 

por propor-se a expor de forma visual a ação de 

um gás altamente tóxico presente em nosso meio 

ambiente, mas que tem suas fontes emissoras em 

maior quantidade antrópicas, ou seja, por causas 

humanas. A tecnologia tem papel fundamental por 

possibilitar essa visualização, onde a partir de dis-

positivos eletrônicos acoplados em um vestido, o 

interator percebe a assiduidade do gás CO, tendo 

o vestido como artifício visual onde por conta da 

contribuição da tecnologia, este torna-se também um 

dispositivo, um wearable. 

O projeto Corpo Desvelado busca um diálo-

go entre interfaces, o corpo e o meio digital com 

câmeras, computadores e projetores. Unidas, essas 

interfaces possibilitam um momento para explorar as 

potenciais visuais e plásticas do corpo desvelado e 

da natureza que o cerca, oportunidade de ser colo-

cado do lado de outras texturas, ampliando o diálogo 

potente que surge dessa observação. As imagens 

são captadas por câmeras fotográficas digitais e 

posteriormente as colagens são produzidas a partir 

da edição de fotografias de plantas com diversas 

texturas, combinadas com fotos de regiões do corpo, 

com a intenção de abordá-lo como potência plástica 

e visual, além de ampliar o contexto de experiências 

estéticas a partir das texturas presentes nessas for-

mas. Posteriormente, essas imagens são processa-

das dentro de um código no software Processing, 

que em conjunto com a câmera do computador, 

interpreta a mudança da cor dos pixels da imagem 

captada e, nessa área instável de mudança de cor, 

projeta a colagem, causando a impressão de a par-

tir do movimento desvelar uma imagem “escondida” 

atrás dessa perturbação nos pixels. No momento em 

que a pessoa se movimenta em frente a câmera, a 

imagem projetada é transformada de maneira que o 

movimento captado pela mudança de cor de pixels 

por meio do programa processing identifica a área e 

a substitui pela imagem da colagem. Essa área subs-

tituída muda ciclicamente em um intervalo de tempo. 

Figura 3. Colagens feitas a partir de fotografias de partes do corpo e de texturas de plantas (autores Suzete Venturelli, 
Gabriela Mutt, Prahlada Hargraeves e Leandro Ramalho ).
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A experiência da obra ocorre em um ambiente 

com música, com o objetivo de estimular o movi-

mento e por consequência a interação e revelação 

da colagem. O ato de desvelar uma imagem, uma 

região, faz relação com o ato de desvelar o corpo, 

de descobrir seus limites e sensações, no caso da 

obra Corpo Desvelado, movimentar para observar. 

Essa observação têm o potencial de abrir o diálogo 

com novas texturas e com as colagens, ao misturar 

diversas texturas. O olhar do espectador é guiado 

pela curiosidade e a estranheza, recebendo estímu-

los para continuar movimentando e observando para 

ampliar a experiência estética com a imagem velada, 

levando esse olhar para um espaço de imaginação.

Outro projeto, intitulado Sistema interativo 

arte_natureza Ventos, com sensor anemômetro, 

que mensura de forma digital a velocidade do vento, 

aproxima simbolicamente a arte e a natureza, envol-

vendo a visualização de informações ou data art, de 

fenômenos naturais. O anemômetro que foi impresso 

no MediaLab/UnB, é composto por estacionário de 

conchas com unidade eletrônica remota para insta-

lação em painel. Possui dimensões 48x96x140mm. 

A unidade sensora é composta por três “pás”, um 

microcontrolador arduino , um eixo com um imã 

acoplado, um transdutor magnético e resistência 

para suportar ventos de até 150km/h. Um programa 

desenvolvido pela equipe do MediaLab/UnB inter-

pretado pelo microcontrolador arduino, computa a 

variação da tensão de saída do indutor em um pe-

ríodo específico de tempo , essa tensão é alterada 

quando o indutor é exposto a um campo magnético 

. A frequência em que o ímã se aproxima do indutor, 

altera a velocidade na qual uma série de LEDs ins-

talados num pequizeiro são iluminados, um a um de 

forma encadeada. Animando os LEDs como um fluxo 

sanguíneo, regido pela velocidade do vento. 

Figura 4. Fotografia do anemômetro (autores Suzete 
Venturelli, Artur Cabral Reis, Prahlada Hargreave, Teófilo 
Augsto e Nycacia Delmondes). 

A árvore foi escolhida, por ser típica nativa árvo-

re do cerrado. O pequi (Caryocar brasiliense), tam-

bém chamado de pequizeiro, piqui, piquiá e pequiá, 

é uma árvore da família das cariocaráceas nativa 

do cerrado brasileiro. Seu fruto é muito utilizado na 

culinária sertaneja. Dele, é extraído um óleo deno-

minado “azeite de pequi”. Seus frutos são, também, 

consumidos cozidos, puros ou juntamente com arroz 

e frango. Seu caroço é dotado de muitos espinhos, 

e há necessidade de muito cuidado ao se roer o 

fruto, evitando-se nele cravar os dentes, o que pode 

causar sérios ferimentos nas gengivas e no palato. 

O sabor e o aroma dos frutos são muito marcantes 

e peculiares. O fruto pode ser conservado tanto em 

essência quanto em conserva.
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Figura 5. Montagem do trabalho envolvendo um pequizei-
ro. Obra pronta com arduino e leds vermelhos instalados.

Políticas das emoções: projeto ORCHIS 
FOOD TRUCK

Na gênese do nosso processo artístico, no 

centro do sistema e do dispositivo do trabalho artís-

tico, a afetividade pode ser estudada sob o ângulo 

da sensibilidade individual e coletiva, como num 

processo relacional informacional. Nesse sentido, 

nossa pesquisa se interessa por vários aspectos 

relacionados à arte e natureza, sua partilha e seu 

trabalho coletivo com equipes e outros laboratórios. 

Além disso, estudamos os efeitos das relações do 

humano com seu meio ambiente, nas emoções para 

entender as questões políticas em vigor e os senti-

mentos individuais, como proposto na obra ORCHIS 

FOOD TRUCK.

Figura 6. Obra ORCHIS FOOD TRUCK, (autores (autores 
Suzete Venturelli, Artur Cabral Reis, Prahlada Hargreave, 
Rodolfo Ward e Nycacia Delmondes.

O Termo Orchis, que significa testículos, foi 

usado pela primeira vez por Theophrastus (c. 372: 

287 a.C.), filósofo grego, discípulo de Aristóteles. 

Theophrastus comparou as raízes tuberosas de al-

gumas orquídeas mediterrâneas com os testículos 

humanos. Por este motivo, desde a Idade Média, pro-

priedades afrodisíacas são atribuídas às orquídeas. 

A relação da arte e natureza não é recente, mas a re-

lação artificial_natural deu origem a um tipo de arte 

que ficou conhecida como bioarte (1997) ou arte 

e vida artificial (2004). No Laboratório de pesquisa 

em arte computacional da Universidade de Brasília 
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(MediaLab/UnB) desenvolvemos um projeto artístico, 

no qual uma linda Orquídea controla uma impressora 

de chocolate 3D, ou seja, simbolicamente controla 

a natureza artificial denominada atualmente como 

tecnologia, para entrar em comunicação com os hu-

manos. O primeiro protótipo da Orquídea como flor 

cibernética afrodisíaca, converteu os sinais vitais da 

flor para a impressora 3D que imprimiu em tempo 

real formas dinâmicas a partir da combinação entre 

os dados vindo da planta e o algoritmos evolutivos. 

Esses sinais vitais da orquídea são representados 

aqui por sua resistência galvânica , que varia de 

acordo com as condições climática do ambiente e 

os próprios processos eletroquímicos da plantas. 

Pensou-se então na possibilidade de gerar formas 

em mutação, para aproximar o contexto da vida ar-

tificial na relação com a vida natural, com formas 

generativas como ambiente para a impressão. 

Na nova versão da proposta a orquídea, uma 

planta afrodisíaca, imprime suas informações em 

chocolate, como forma artística, num Food Truck. Os 

alimentos afrodisíacos, como chocolate, pimenta ou 

canela são alimentos que possuem nutrientes com 

propriedades estimulante e que, por isso, aumentam 

a produção de hormônios sexuais e ativam a libido.  

No contexto artístico, pensamos sua origem 

na primitiva geométrica cubo como morfogênese 

do projeto, que ao ser subdividida por parâmetros 

aleatórios, gera um padrão complexo, ao se repetir 

dentro da forma. A repetição do padrão faz surgir 

um forma conhecida como fractal. A modelagem da 

forma final é dada a partir da lógica de auto-seme-

lhança. 

Para Mandelbrot (2016), os fractais são repre-

sentações gráficas do caos e a lógica de auto-se-

melhança remete às formas da natureza. A pesquisa 

considera que a origem de sua forma, é o seu DNA, 

que surge de algoritmos estruturados a partir do 

conceito de arte e vida artificial, significando que 

não ocorrerá jamais duas impressões iguais. Outra 

característica, que segundo Varela e Maturana, de-

fine o ser vivo é a sua capacidade de se auto-orga-

nizar. Depois da forma gerada artificialmente, a vida 

artificial, estabelece contato com o ambiente natural 

recebendo sinais que vão provocar a sua mutação e 

nova adaptação da sua morfogênese. O Food Truck, 

na proposta tem como função levar a comunidade 

de risco de Brasília, momentos de socialização, con-

siderando a relação arte e gastronomia.

A primeira versão da proposta2 mostra como 

seus sinais são transmitidos, e num processo de 

visualização, o espectador percebe que ocorre uma 

correlação com a impressão. A nova versão3 teve por 

objetivo montar uma impressora 3D para imprimir 

especificamente chocolate. Para a sua concretização 

formal foi necessário estruturar a partir da tecnolo-

gia open source atual de impressão 3D, sua adapta-

ção para a impressão de informações em forma de 

chocolate. Para a primeira versão, com a equipe e 

apoio de professores engenheiros especializados, foi 

possível a implementação do sistema atual. A nova 

proposta tem como referência, nossa própria experi-

ência na montagem de uma impressora 3D criada a 

partir da filosofia de hardware e software livre.

Figura 7. Primeira versão, 2017 | Nova versão com im-
pressão em chocolate, em 2018
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Conclusão

Como estudar as emoções no contexto da arte 

computacional? Avançar nos estudos sobre arte 

computacional e cibernética para criar sistemas 

interativos, com componentes de vida artificial en-

volvendo a natureza e máquinas programáveis. Se-

gundo Venturelli (2017), arte computacional é uma 

forma de arte, que se estrutura a partir de quatro 

referências básicas: uma definição, uma ontologia, 

características estéticas e reconhecimento de seu 

estatuto como arte. Para a autora a arte computa-

cional mostra que a criação neste campo envolve 

questões comuns mais gerais, in statu nascendi, aos 

domínios artísticos, tecnocientíficos e sociais, que 

fornecem os modos de estruturação, a metodologia 

e as técnicas de programação introduzidas no pro-

cesso. 

A poética computacional nem sempre recorre 

ao computador ou a operações lógico-matemáticas; 

às vezes está fundamentada na intuição somente, na 

qual a arte é uma matemática sem lógica e verdade. 

No desenvolvimento do trabalho foram analisadas 

referências artísticas, de artistas reconhecidos como 

Gilbertto Prado, Eduardo Kac, que no campo da arte 

e tecnologia se aproximam de questões que serão 

estudadas como a relação maquínica e a natureza, 

quando se complementam e fazem surgir a possibi-

lidade de coexistência.
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Notas
1 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo 

434025/grupo-rex

2 https://www.youtube.com/watch?v=iBy8YSnn_
wQ.

3 https://www.youtube.com/watch?v=vZMtQ 
Ydy2CE.
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