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TÍTULO 

DATA PUNCTUM: data arte impulsionada pela transcodificação de imagens raster 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um artefacto digital, designado por Data Punctum, 

que aplica a técnica de transcodifição de imagens raster ao vídeo captado em tempo real ou 

previamente filmado. Enquadrado na data arte e na arte digital, o presente trabalho concentra-

se nas grandezas RGB de cada pixel como matéria-prima para, através da referida técnica, 

gerar composições visuais. 

No contexto atual, onde todo o tipo de dados são captados continuamente pelos mais 

diversos sensores, existe uma comunidade cada vez maior de artistas interessados em 

utilizar esses dados, não somente como tema mas também como matéria-prima, para 

desenvolver artefactos digitais. 

Considerando que estes valores armazenados em bases de dados guardam em si 

grandezas possíveis de analisar, uma imagem raster ou uma frame de um vídeo não 

deixando de ser igualmente uma base de dados, guarda em cada pixel valores RGB 

igualmente possíveis de analisar e mapear. 

O artefacto aqui apresentado, foi desenvolvido através de um processo de investigação, 

exploração e iteração, e assume-se como uma abordagem possível, mas não finita, da 

aplicação da referida técnica ao vídeo. O trabalho revela, assim, a adaptabilidade da 

composição gerada a cada frame, devolvendo formas e comportamentos abstratos, 

adquirindo um poder imersivo. 

 

PALAVRAS CHAVE 

Arte digital; Data arte; Transcodificação; Imagens raster; Vídeo. 
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TITLE 

DATA PUNCTUM: data art driven by raster image transcoding 

 

ABSTRACT 

This work presents the development of a digital artifact, designated as Data Punctum, that 

applies a raster image transcoding technique to real time captured or previously filmed video. 

Classified as data art and digital art, this work focuses on the quantities of RGB in each pixel 

as raw material for creating visual compositions, with the referred technique. 

In the current context, where all kinds of data is continuously captured by a wide variety sensors, 

there is a growing community of artists interested in using this data, not only as a theme but 

also as raw material to develop digital artifacts. 

Considering that these values stored in databases hold in themselves quantities possible of 

analyzing, a raster image or a video frame, as also a database, stores in each pixel RGB values 

equally possible of analyzing and mapping. 

The artifact presented here was developed through a process of research, exploration and 

iteration, and it is assumed as a possible approach, but not finite, of the application of this 

technique to video. The output reveals the adaptability of the composition generated every 

frame, returning abstract shapes and behaviors and acquiring this way an immersive power. 

 

KEYWORDS 

Digital art; Data art; Transcoding; Raster images, Video. 
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1. INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais têm vindo a sofrer transformações significativas com o aumento do 

desempenho dos sistemas computacionais e a diminuição do tamanho físico destes.  

Por sua vez, temos assistido ao aperfeiçoamento dos seus periféricos, quer ao nível do rigor 

e qualidade, quer da velocidade de resposta, bem como ao surgimento de novos periféricos 

com novas e mais complexas formas de input e output. Estes avanços tecnológicos têm 

proporcionado novas possibilidades de exploração a favor da criação artística na arte digital. 

Recentemente, a tecnologia tem proliferado no mercado tecnológico com dispositivos de 

computação móvel, nomeadamente sob a forma de tablets, telemóveis, relógios inteligentes 

e outros dispositivos inteligentes pertencentes à Internet of Things1. Estes dispositivos encontram-

se equipados com conjuntos de sensores que permitem obter, em tempo real, um complexo 

número de medições sem precedentes. 

Estes novos sistemas computacionais permitem uma constante recolha e um acesso facilitado 

a grandes conjuntos de dados (data), sendo que uma grande parte é constituída por dados 

pessoais. Consequentemente, e por estes permitirem o acesso ao registo de alterações 

comportamentais, temos assistido, segundo Susannah Fox (2013), a uma vontade cada vez 

maior de monitorizar as atividades quotidianas, designada por self-tracking, por parte de uma 

percentagem cada vez maior do público-alvo destes sistemas móveis. Por esta razão, o 

telemóvel é atualmente referido, segundo o The Economist (2015), como o verdadeiro 

computador pessoal. 

A recolha e disponibilização dos dados obtidos pelas tecnologias digitais, englobando os 

dados igualmente recolhidos e fornecidos pelas plataformas da internet, tem vindo a despertar 

a curiosidade de vários artistas (Whitelaw, 2008; Urist, 2015). O enfoque dado pela comunidade 

artística interessada nesta temática apresenta-se sob a forma de artefactos que usufruem 

destes dados, não somente como tema mas também como matéria-prima. Estes artefactos 

enquadram-se tanto na arte digital como na data arte, sendo alguns abordados nesta 

dissertação. 

                                                

1. A Internet of Things (IoT) é uma rede de dispositivos que incorporam elementos eletrónicos, software, 

sensores e possibilidades de conectividade à rede, com o objetivo de recolher e trocar dados. 
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Considerando que os dados recolhidos e armazenados em bases de dados são registos 

oriundos da captação de sensores, verifica-se que uma imagem raster, sendo também uma 

base de dados de pixels, guarda em si grandezas que revelam quantidades de fotões (luz) 

captados tanto a partir de uma manifestação fotográfica como de imagens criadas em 

ambientes digitais, como é o caso dos editores de imagem raster. 

A composição digital de uma imagem raster e de uma frame de um vídeo não é diferenciada, 

sendo ambas compostas por pixels que guardam os dados captados de um determinado 

instante. Desta forma, cada pixel de uma imagem raster ou frame de um vídeo guarda um 

valor suscetível de análise (Reas, McWilliams & Lust, 2010; Yau, 2013). Estes dados podem 

ser trabalhados como matéria-prima através de um processo de transcodificação para gerar 

composições visuais entendidas como arte digital e data arte. 

Através de um algoritmo é possível percorrer a matriz de pixels de uma imagem raster, analisar 

as quantidades de vermelho, verde e azul em cada pixel, e aplicar a essas grandezas um 

processo de transcodificação. Esta técnica pode ser utilizada para criar novas formas a partir 

de conjunto de dados, interferindo no modo como o computador os processa. A transcodificação 

usa, deste modo, os dados de um ficheiro como matéria-prima (Reas, McWilliams & Lust 2010). 

Através da aplicação desta técnica, é possível, por exemplo, obter-se uma representação 

tridimensional da imagem raster, com as informações recolhidas de cada pixel. 

Em finais de 2011, enquanto o autor do presente trabalho frequentava o Mestrado em 

Tecnologia e Arte Digital (MTAD), teve contacto com a unidade curricular de Visão por 

Computador, onde desenvolveu um interesse nas possibilidades estéticas das grandezas 

armazenadas no conjunto dos pixels de uma imagem raster. Este interesse veio a desenvolver-

se e a materializar-se inicialmente num projeto pessoal e experimental intitulado de Baboon 

e, mais tarde, no artefacto Onedotzero Portugal, ambos apresentados oportunamente na 

presente dissertação. O que era na altura uma curiosidade passou a ocupar as reflexões 

do autor, tornando-se a principal motivação para o trabalho aqui exposto. 

Como se poderá verificar adiante, estes dois projetos iniciais revelaram as possibilidades 

criativas da aplicação da técnica da transcodificação de imagens raster nas áreas da data 

arte e da arte digital. Esta técnica, que pode ser aplicada tanto a imagens estáticas como 

a frames de vídeos, mostra-se mais interessante quando aplicada ao último, revelando a 
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adaptabilidade da composição gerada a cada frame, contribuindo, deste modo, com formas 

e comportamentos abstratos que revelam um poder imersivo. 

Além do interesse na transcodificação de imagens raster, como também nos dados (data) 

em geral e o que estes representam, as motivações pessoais do autor para o desenvolvimento 

do presente trabalho partem também do seu interesse particular nas tecnologias criativas. 

O primeiro contacto com um artefacto digital deu-se nos finais do ano de 2005 e, desde de 

então, foi crescendo o interesse nesta área, tendo o autor investido em diversas aprendizagens 

autodidáticas, académicas e práticas. Consequentemente, o autor tem desenvolvido vários 

artefactos consoante o conhecimento e as experiências adquiridas. 

Os resultados obtidos do projeto experimental Baboon e do artefacto Onedotzero Portugal, 

em conjunto com as motivações pessoais do autor, serviram como ponto de partida para 

o trabalho apresentado, como forma de continuar o processo iniciado e com o objetivo de 

expandir e documentar o conhecimento gerado. 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do referido mestrado, procura revelar a 

contribuição que a transcodificação de imagens raster aplicada ao vídeo captado em tempo 

real ou previamente filmado, pode ter na data arte e na arte digital. 

A investigação, levada a cabo e documentada nesta dissertação, foi realizada através de um 

processo de iteração sobre o trabalho realizado anteriormente, fundamentada com o estado 

da arte e desenvolvida com pesquisas e explorações, no sentido do desenvolvimento de um 

novo artefacto digital, apresentado neste documento. Procurou-se, desta forma, novas e 

estimulantes possibilidades estéticas derivantes da transcodificação de imagens raster. 
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1.1. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral a revelação do contributo que a transcodificação de 

imagens raster aplicada ao vídeo captado em tempo real ou previamente filmado, pode ter na 

data arte e na arte digital, através da conceptualização e desenvolvimento de um artefacto digital. 

Os objetivos específicos são: 

a. Exploração da aplicação da técnica da transcodificação de imagens raster ao vídeo, 

através de um processo iterativo de investigação e implementação; 

b. Expansão do conhecimento gerado na aplicação da referida técnica aplicada ao vídeo 

captado em tempo real, através de um processo iterativo de investigação e implementação; 

c. Exploração das possibilidades estéticas da aplicação da referida técnica ao vídeo captado 

em tempo real ou previamente filmado, através do desenvolvimento de visualizações específicas; 

d. Apresentação pública do artefacto desenvolvido, através do planeamento, preparação e 

adaptação do projeto como instalação num evento. 

 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

A dissertação encontra-se dividida em nove capítulos, onde são abordados todos os 

processos de desenvolvimento do artefacto Data Punctum, bem como toda a pesquisa, 

reflexão e exploração realizada ao tema da transcodificação de imagens raster. 

No capítulo da Introdução, enquadra-se o trabalho nas temáticas em análise, apresentam-se 

as motivações para realização do presente trabalho e expõem-se os objetivos definidos. 

No segundo capítulo, Código, iteração e o processo criativo, é referida a importância do código 

no processo criativo e o método iterativo envolvido tanto no código como na prática artística. 

Através do terceiro capítulo abordam-se as definições e conceitos da arte digital. 
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O quarto capítulo, dividido em dois subcapítulos, inicia-se com a apresentação dos termos e 

definições da data arte. No segundo subcapítulo, explica-se e enquadra-se a transcodificação 

de imagens raster na data arte. 

No quinto capítulo mostra-se uma seleção de artefactos, desenvolvidos por outros artistas, 

com enfoque na data arte e na transcodificação de imagens raster. 

Ao longo do sexto capítulo descreve-se o artefacto Data Punctum e a sua implementação. 

Apresentam-se as várias etapas dos processos de investigação, iteração e desenvolvimento 

aplicados, desde a génese à concretização, para a conceptualização do artefacto. 

No sétimo capítulo, mostram-se os mais recentes desenvolvimentos da aplicação da técnica 

da transcodificação de imagens raster em dois novos artefactos, bem como os futuros 

desenvolvimentos planeados. 

Por intermédio do oitavo capítulo apresentam-se as reflexões finais de todo o percurso de 

desenvolvimento e investigação realizado. 

No último capítulo são indicadas as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento 

do presente trabalho. 

 



18 

 



19 

2. CÓDIGO, ITERAÇÃO E PROCESSO CRIATIVO 

A adoção das linguagens de programação e a sua integração no processo criativo, deve-se, 

em muito, à automatização de tarefas rotineiras para reduzir a quantidade de mão-de-obra 

e, por consequência, o tempo necessário para criar composições complexas e repetitivas.  

A eficiência com que o computador executa e repete as várias ordens que lhe possam ser 

atribuídas facilita e liberta o processo criativo, dando espaço à exploração (Reas, McWilliams 

& Lust, 2010). Segundo John Maeda, 

A construção mais elegante da computação é a repetição [...] a maneira em 

que você instrui o computador a incorporar a repetição [...] a obra de arte 

resultante (forma) e a expressão do programa que a produz (estrutura) pode 

representar a mais alta qualidade de design. 

(Maeda, 1999: 55)2 

Reas, McWilliams & Lust (2010), acrescentam ainda que, muitas vezes, para se obter uma 

visão nova ou original é exigido aos artistas e designers que ultrapassem as limitações das 

ferramentas existentes. Os produtos de software proprietários existentes são ferramentas 

gerais concebidas para a produção de formas específicas. Maeda reforça este conceito ao 

dizer que a "computação é intrinsecamente diferente do mídia existente, pois é o único 

meio onde o material e o processo para moldar o material coexistem na mesma entidade: 

números" (Maeda, 1999: 251)3. 

De facto, a escrita e o desenvolvimento de código conduzem a novos modelos de reflexão e de 

resolução de problemas, resultando na possibilidade de criar novas formas visuais. Assim, o 

computador deixa de ser uma mera ferramenta utilitária e torna-se num agente ativo na 

criação digital, um media digital (Grau, 2003). Carpenter e McLuhan, reforçam esta ideia 

                                                

2. Citação original: "The most elegant construct in computation is repetition [...] the way in which you instruct 

the computer to incorporate repetition [...] the resulting art work (form) and the expression of the program 

that produces it (structure) can represent the highest quality of design" (Maeda, 1999: 55). 

3. Citação original: "computation is intrinsically different from existing media because it is the only medium where 

the material and the process for shaping the material coexist in the same entity: numbers" (Maeda, 1999: 251). 
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afirmando que "hoje estamos a começar a perceber que os novos meios de comunicação não 

são apenas truques mecânicos para criar mundos de ilusão, mas novas linguagens com novos 

e exclusivos poderes de expressão" (Carpenter & McLuhan, 1960: 2)4. Na perspetiva de A. 

Michael Noll, "no computador, o homem não criou apenas uma ferramenta inanimada, mas 

um intelectual e ativo parceiro criativo que, quando totalmente explorada, pode ser usada para 

produzir inteiramente novas formas de arte e possivelmente novas experiências estéticas" 

(Noll, 1967: 89)5. 

Alguns artistas/programadores tiram partido da precisão com que o computador repete 

cálculos e ações, incorporando a iteração na programação para gerar soluções visuais. 

Em meados dos anos 60, Frieder Nake (fig. 1) e Vera Molnar (fig. 2) começaram a criar 

programas informáticos para tirar partido do conceito da iteração nas suas experimentações 

artísticas. Conforme recordam Reas, McWilliams & Lust (2010: 53)6, "na década de 1960, 

Molnar fazia imagens não figurativas compostas de formas geométricas simples; ela fazia 

desenhos, realizava pequenas alterações e, em seguida, avaliava as diferenças". Segundo 

a própria,  

A imagem obtida por um pintor usando um computador deixa de ser uma 

acumulação de desconhecidas e mal definidas formas e cores. Torna-se, em vez 

disso, um padrão de milhares de pontos distintos, intermitentes e quantificados. 

A posição no espaço e os valores colorimétricos destes milhares de pontos, 

estão perfeitamente definidos e numericamente disponiveis. Desta forma, o 

                                                

4. Citação original: "today we're beginning to realize that the new media aren't just mechanical gimmicks for 

creating worlds of illusion, but new languages with new and unique powers of expression" (Carpenter & McLuhan, 

1960: 2). 

5. Citação original: "In the computer, man has created not just an inanimate tool but an intellectual and active 

creative partner that, when fully exploited, could be used to produce wholly new art forms and possibly new 

aesthetic experiences" (Noll, 1967: 89). 

6. Citação original: "In the 1960s, Molnar was making nonfigurative images composed of basic geometric 

shapes; she would make drawings, perform small changes, and then evaluate the differences" (Reas, McWilliams 

& Lust, 2010: 53). 
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pintor controla cada um destes pontos. A qualquer momento, o artista é capaz 

de modificar o valor de um ou vários pontos, ou mesmo o número total dos 

mesmos. Como resultado, inúmeras abordagens sucessivas (muitos esboços, 

para usar um termo aceite pela história-da-arte) podem ser mostrados na tela. 

Procedendo a pequenos passos, o pintor está em posição de delicadamente 

identificar a imagem dos sonhos. Sem a ajuda de um computador, não seria 

possível concretizar tão fielmente uma imagem que anteriormente só existia na 

mente do artista. Isto pode soar paradoxal, mas a máquina, que é pensada ser 

fria e desumana, pode ajudar a perceber o que é mais subjetivo, inatingível, e 

profundo num ser humano. 

(Molnar, 1999)7 

 

                                                

7. Citação original: "The image obtained by a painter using a computer stops being an accumulation of unknown 

badly defined forms and colours. It becomes instead a pattern of thousands of distinct, intermittent, and 

quantified points. The position in space, the colourimetric values of these thousands of points, are perfectly 

defined and numerically accountable. In this way, the painter controls each one of these points. At any moment, 

the artist is able to modify the value of one or several points, or even the total number of them. As a result, 

innumerable successive approaches (many sketches, to use the accepted history-of-art term) can be shown 

on the screen. Proceeding by small steps, the painter is in a position to delicately pinpoint the image of dreams. 

Without the aid of a computer, it would not possible to materialize quite so faithfully an image that previously 

existed only in the artist's mind. This may sound paradoxical, but the machine, which is thought to be cold 

and inhuman, can help to realize what is most subjective, unattainable, and profound in a human being" 

(Molnar, 1999). 
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fig. 1 - Frieder Nake, 1965 

Retirado de Lieser, 2010 
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fig. 2 - Vera Molnar, 1989 

Retirado de Lieser, 2010 

 

Manfred Mohr começou a usar computadores por razões semelhantes (fig. 3). Para este 

artista, a motivação para desenvolver software veio, em parte, da sua opinião de que "neste 

contexto, considero o computador como um amplificador legítimo para as nossas experiências 

intelectuais e visuais" (Mohr, 1976: 94)8. Mohr acrescenta, ainda, que "a lógica de uma 

linguagem de programação obriga-nos, por um lado, a concentrar-nos com uma precisão 

quase maníaca de formulação (as instruções), mas abre, por outro lado, novas dimensões 

para uma mais ampla e estatística forma de pensar" (Mohr, 1976: 95) 9. 

                                                

8. Citação original: "In this context I consider the computer as a legitimate amplifier for our intellectual and 

visual experiences" (Mohr, 1976: 94). 

9. Citação original: "The logical construction of a programming language forces us, on the one hand, to 

concentrate with an almost maniacal precision of formulation (the instructions), but opens, on the other 

hand, new dimensions for a wider and statistical thinking" (Mohr, 1976: 95). 
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fig. 3 - Manfred Mohr, 1972 

Retirado de www.emohr.com/ww4_out.html, 2015 

 

Em 1968, realizou-se a exposição Cybernetic Serendipity, no Instituto de Arte Contemporânea 

de Londres. Este evento, que viria a tornar-se num dos acontecimentos com maior relevância 

na história da arte digital, foi comissariado por Jasia Reichardt. Segundo a própria, 

Isto aconteceu com o advento dos computadores. Os engenheiros para quem 

a plotter gráfica acionada por um computador representava nada mais do 

que um meio de resolver certos problemas visuais, têm ocasionalmente se 

tornado tão interessados nas possibilidades do output visual, que começaram 
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a fazer desenhos sem qualquer aplicação prática, e para o qual os únicos 

verdadeiros motivos são o desejo de explorar, e pelo puro prazer de ver um 

desenho materializar-se. Assim, pessoas que nunca colocariam um lápis no 

papel, ou pincel na tela, começaram a fazer imagens, animadas ou não, que se 

aproximam e, muitas vezes se parecem idênticos ao que chamamos de "arte" 

e que colocamos em galerias públicas. Esta é a revelação mais importante 

desta exposição. 

(Reichardt, 1968: 5)10 

Na arte, o ato intelectual de criar é geralmente descrito como um procedimento onde o artista 

experimenta o meio de uma forma bastante aleatória, colecionando ideias e conhecimentos 

através da leitura e/ou da experimentação. O artista explora várias técnicas, mudando formas 

e/ou aparências, iterando, até algo satisfatório emergir, tornando-se o foco da sua atenção e 

experimentação, numa constante busca através de um refinamento repetido (Grau, 2003). 

Segundo Branco e Zagalo (2015), o computador, como instrumento, ajuda a pessoa a 

encontrar as suas próprias habilidades criativas. John Maeda acrescenta, dizendo que a 

"computação possibilita um diálogo com o processo de criação. Declarações precisas de como 

uma forma é desenhada, juntamente com a noção do que é que o computador é melhor a 

desenhar, resulta numa rara sinergia entre o artista e o computador" (Maeda, 1999: 149)11.  

                                                

10. Citação original: "This has happened with the advent of computers. The engineers for whom the graphic 

plotter driven by a computer represented nothing more than a means of solving certain problems visually, have 

occasionally become so interested in the possibilities of this visual output, that they have started to make drawings 

which bear no practical application, and for which the only real motives are the desire to explore, and the sheer 

pleasure of seeing a drawing materialize. Thus people who would never have put pencil to paper, or brush to 

canvas, have started making images, both still and animated, which approximate and often look identical to what we 

call 'art' and put in public galleries. This is the most important single revelation of this exhibition" (Reichardt, 1968: 5). 

11. Citação original: "computation enables a dialogue with the process of creation. Precise statements of how 

a form is drawn, coupled with a sense of what the computer is best at drawing, result in a rare synergy between 

artist and computer" Maeda (1999: 149). 
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Desta forma, o computador, o código e a iteração estão presentes em todas as etapas do 

processo de criação da arte digital, desde do conceito até a produção final do artefacto.  

O computador é utilizado tanto como matéria-prima (informação codificada digitalmente), 

como instrumento para prosperar a criatividade e desenvolvimento de objetos artísticos. 

Um percurso da intenção à realização (Marcos, Branco & Zagalo, 2009). 
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3. ARTE DIGITAL 

A arte digital desenvolveu-se através de diversos trabalhos realizados por artistas durante 

as décadas de 50 e 60 (Reas, McWilliams & Lust, 2010). Frieder Nake (2010), determina 

a data de nascimento da arte digital no dia 5 de janeiro de 1965, afirmando, ainda, que este 

aconteceu no oitavo andar do edifício Hahn, na Escola Técnica de Estugarda, com a exposição 

Computergrafik, organizada por Georg Nees e com discurso de abertura de Max Bense. 

Wolf Lieser diz-nos que 

A arte digital transformou-se numa disciplina que agrupa todas as manifestações 

artísticas realizadas por um computador. Por definição, estas obras de arte 

devem ter sido obrigatoriamente elaboradas de forma digital e podem ser 

descritas como uma série eletrónica de zeros e uns. 

(Lieser, 2010: 12) 

Marcos, Branco & Zagalo (2009: 605)12, definem a arte digital como a "arte que explora 

computadores (ferramentas, tecnologias e conteúdos de informação digitalmente codificados) 

como uma ferramenta e material para criação", reforçando que esta tem de incorporar o 

computador no processo de criação, mesmo que o artefacto final não integre elementos digitais. 

Na figura seguinte (fig. 4) apresenta-se, segundo Marcos, Branco & Carvalho (2009), uma 

visão geral das diferentes áreas artísticas relacionadas com a arte digital. 

 

 

 

 

 

                                                

12. Citação original: "art that explores computers (tools, technologies and digitally coded information content) 

as a tool and material for creation" (Marcos, Branco & Zagalo, 2009: 605). 
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fig. 4 - Uma categorização geral da arte digital 

Retirado de Adérito Marcos, Pedro Branco & João Carvalho, 2009 

 

O diagrama ilustrado na (fig. 4) mostra, de forma clara, a complexidade em isolar as áreas 

disciplinares da arte digital, pois todas são mediadas pelo uso do computador e todas partilham 

aspetos entre si. 

De acordo com Marcos, Branco & Zagalo, a arte digital é baseada em três conceitos base: 

a aleatoriedade, a virtualidade e a interatividade. Conforme descrevem os autores: 

- Acesso aleatorio: (pseudo) algoritmos baseados em instruções não-deterministas 

abrem a possibilidade de acesso imediato aos elementos de mídia que podem 

ser reformulados em combinações aparentemente infinitas; 

- Virtualidade: O objeto físico é migrado para um objeto virtual ou conceptual. 

O conceito em si torna-se perceptível através da sua virtualização; 
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- Interatividade: O espectador pode assumir um papel ativo em influenciar e 

mudar a própria obra de arte. 

(Marcos, Branco & Zagalo, 2009: 606)13 

Um artefacto digital que incorpore estes conceitos não tem sempre as suas ações finais 

definidas pelo seu autor. O artista frequentemente desenvolve um sistema semiautónomo, 

um mundo virtual baseado em regras e condições, aberto a fluxos de informação e com uma 

adaptabilidade restringida por intervalos de tempo e espaço. Peter Weibel refere que, "por 

um lado, o movimento é previsível, porque mais ou menos segue as regras de programas 

matemáticos, mas, por outro lado, ao mesmo tempo permite processos aleatórios" (Weibel, 

2007: 38)14. 

Estes artefatos são normalmente preparados para recolher dados captados por sensores e 

tratá-los segundo as regras e condições previamente definidas. Quando o elemento que 

interage é uma pessoa, esta passa a intervir na obra como elemento participativo e ativo, 

tornando-se, assim, num modelador, tanto nas formas como na narrativa do artefacto. 

Segundo Marcos, Branco & Zagalo (2009), desta forma, o autor também se torna um 

facilitador da interação dos participantes, enquanto o artefato age como uma materialização 

da mensagem, uma peça de informação com a intenção de estimular emoções e experiências 

percetivas ao seu público. 

Duchamp, na sua palestra "The Creative Act ", afirma que o artista nunca está 

sozinho com o seu trabalho artístico; há sempre o espetador que, mais tarde, 

irá reagir criticamente para com a obra de arte. Se o artista conseguir transmitir 

                                                

13. Citação original: "- Randomness access: (pseudo) Non-deterministic instruction-based algorithms open 

the possibility of instant access to media elements that can be reshuffled in seemingly infinite combinations; 

- Virtuality: The physical object is migrated into a virtual or conceptual object. The concept itself becomes 

perceptible through its virtualization; - Interactivity: The viewer may assume an active role in influencing and 

changing the artwork itself " (Marcos, Branco & Zagalo, 2009: 606). 

14. Citação original: "on the one hand the movement is predictable because it more or less follows the rules of 

mathematical programs, but on the other hand, it at the same time permits random processes" (Weibel, 2007: 38). 
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as suas intenções em termos de uma mensagem, emoção ou sentimento para 

com o espetador, então, em seguida, uma forma de osmose estética dá-se 

através da matéria inerte (o meio) que permite com que esta comunicação ou 

fenómeno de interação ocorra. O papel do espetador pode tornar-se gradualmente 

mais ativo através da interação com a obra de arte em si, possivelmente, 

alterando-se ou tornando-se parte dela. 

(Duchamp, 1959, in Marcos, Branco & Zagalo, 2009: 601)15 

 

Mas a arte digital não se restringe somente a artefactos de interação com grandezas recolhidas 

em tempo real, pois artefactos, também considerados como data arte, alimentam e/ou guiam 

as formas apresentadas pelo artefacto com valores provenientes de bases de dados. Esta forma 

de criar artefactos pertencentes à arte digital e data arte, são apresentadas adiante. 

 

                                                

15. Citação original: "Duchamp in his lecture "The Creative Act" states the artist is never alone with his/her 

artwork; there is always the spectator that later on will react critically to the work of art. If the artist succeeds in 

transmitting his/her intentions in terms of a message, emotion or feeling to the spectator then a form of 

aesthetic osmosis actually takes place through the inert matter (the medium) that enabled this communication 

or interaction phenomenon to occur. The role of the spectator may become gradually more active by interacting 

with the artwork itself possibly changing or becoming a part of it" (Duchamp, 1959, in Marcos, Branco & Zagalo, 

2009: 601). 
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4. DATA ARTE E TRANSCODIFICAÇÃO DE IMAGENS RASTER 

 

4.1. DATA ARTE 

A visualização de dados é uma das melhores formas para interpretar grandes conjuntos 

de dados que, por si só, não permitiriam revelar qualquer tipo de padrão ou relação entre 

a informação. Quando devidamente trabalhados e sistematizados, os conjuntos de dados 

permitem-nos obter um maior conhecimento do que nos rodeia (Yau, 2011). 

Na verdade, os dados não são mais do que registos de alterações comportamentais, valores 

captados por sensores ou valores introduzidos manualmente em plataformas eletrónicas pelos 

seus utilizadores (como, por exemplo, o www.facebook.com) e guardados em base de dados, 

que segundo Mitchell Whitelaw (2008), permitem interpretar a realidade. Jacoba Urist (2015) 

diz-nos, ainda, que quase toda a interação humana com a tecnologia digital gera dados. 

O exercício de criar uma visualização de dados, na sua essência, não é mais do que criar um 

resumo gráfico, com um foco informativo, verídico, interativo ou não, de informação proveniente 

de uma base de dados. Reas, McWilliams & Lust (2010), sumarizam de forma simples esta 

ideia, referindo que as pessoas têm uma notável capacidade de compreender os dados quando 

estes se encontram apresentados como uma imagem. Urist (2015), acrescenta que enquanto 

os números são abstratos e inacessíveis, os seres humanos respondem intuitivamente e 

emocionalmente a padrões. A este propósito, Nathan Yau (2011), diz-nos ainda que se trata 

de um exercício de descoberta do inesperado através de imagens. 

Ao transpormos os valores numéricos para o plano visual conseguimos olhar para além 

dos dados e encontrar padrões, tendências e até valores atípicos que dão informação adicional 

sobre o que os dados representam. Segundo Yau (2013), as melhores visualizações evocam 

aquele momento de espanto, como ver algo pela primeira vez, sabendo que esse algo esteve 

sempre presente mas apenas um pouco escondido. 

Alguns artistas têm tirado proveito da abundância recente dos vários conjuntos de dados 

disponibilizados através dos telemóveis, seus aplicativos e sistemas operativos, sistemas 

de GPS e outros dispositivos que continuam a ser criados e disponibilizados diariamente. 
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Estes artistas têm utilizado os dados não somente como tema, mas também como matéria-

prima para criar projetos conceptuais através da tradução destes dados em formas estéticas 

(Urist, 2015). Sobre esta questão, Whitelaw refere-nos que,  

não é de estranhar que nos últimos anos a new media art se tenha concentrado 

nos dados como tema e matéria. [...] A Data arte reflete uma visão do mundo 

contemporâneo informado pelo excesso de dados; quantidade inapreensível, 

ampla distribuição, mobilidade, heterogeneidade, fluxo. 

(Whitelaw, 2008)16 

Yau (2011), alerta-nos que a definição de visualização torna-se, desta forma, difusa mas 

afirma, mais tarde, que a visualização pode ter muitas aplicações (Yau, 2013). Urist (2015) 

refere, ainda, que a distinção entre a visualização de dados e a data arte é igualmente difusa 

e que o mundo da arte ainda hoje se esforça para separar os dois.  

 

4.2. TRANSCODIFICAÇÃO DE IMAGENS RASTER NA DATA ARTE 

Uma imagem digital, do tipo raster ou bitmap, é a representação de um conjunto de pixels, 

onde cada pixel contém informações sobre a sua cor. Apesar de esta matriz não ter que ser 

forçosamente trabalhada de forma bidimensional, pode ser imaginada como tal, como se de 

uma tabela se tratasse, onde cada célula representa um pixel da imagem raster no seu todo 

(Reas, McWilliams & Lust, 2010). 

O pixel, sendo o menor componente único de uma imagem raster, guarda em si um código 

cor (Reas, McWilliams & Lust, 2010) que, caso não tenha sofrido conversões prévias para 

outro sistema de cor, apresentar-se-á, por defeito, em RGB. 

 

                                                

16. Citação original: "it is not surprising that new media art has in recent years turned towards data as both 

subject and material. [...] Data art reflects a contemporary worldview informed by data excess; ungraspable 

quantity, wide distribution, mobility, heterogeneity, flux" (Whitelaw, 2008). 
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Uma cor RGB é composta pelos canais vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue), sendo 

cada canal medido de 0 a 255 (a 24-bits de cor), em que 0 significa a ausência de reprodução 

e 255 representa a totalidade da presença desse canal no conjunto da cor. 

Neste sentido, uma imagem raster não é mais do que um conjunto de dados, pixels que 

contêm números que indicam quantidades de vermelho, verde e azul, numa determinada 

localização da sua matriz, formando uma base de dados (Yau, 2013). Desta forma, se a 

imagem raster for originária de uma captação fotográfica, a imagem resultante da captação 

pode ser vista como uma base de dados de variações de fotões (luz) e o próprio aparelho 

fotográfico como um sensor. 

Segundo Reas, McWilliams & Lust (2010), através de um algoritmo é possível percorrer a 

matriz de pixels de uma imagem raster, analisar a quantidade de vermelho, verde e azul, 

e até aplicar transformações à cor de cada pixel. Esta técnica designa-se por transcoding, 

e caracteriza-se pela conversão de um tipo de informação digital para outro tipo de informação 

digital. Esta pode ser uma simples conversão de uma imagem em formato JPEG para PNG, 

mas também pode ser utilizada para criar novas formas, interferindo no modo como o 

computador processa o conjunto de dados. Reas, McWilliams & Lust (2010: 79)17 afirmam, 

ainda, que "a transcodificação usa os dados de um ficheiro como matéria-prima para a 

computação". 

Através desta técnica, é possível, por exemplo, desenhar vértices num espaço a três 

dimensões (eixo x, y e z), onde a posição 'x' e 'y' de cada vértice advém da posição do 

respetivo pixel na matriz da imagem raster (em análise), e a posição no eixo do 'z' 

(profundidade) provém do brilho do respetivo pixel (lido como se de uma escala de 

cinzentos se tratasse). 

 

                                                

17. Citação original: "Transcoding uses the file data as raw material for computation" (Reas, McWilliams  

& Lust, 2010: 79). 



34 

fig. 5 - Ilustração de um processo de transcodificação de imagens raster 

Marco Heleno, 2015 

 

Ao desenharmos, por exemplo, um quadrado em cada vértice e atribuirmos a esse 

quadrado uma cor RGB, também ela proveniente da cor do pixel, consegue-se obter uma 

representação tridimensional da imagem raster, conforme se pode observar na fig. 5. 
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Reas, McWilliams & Lust (2010: 90)18 reforçam esta ideia afirmando que "as imagens 

fotográficas podem ser uma fonte rica de dados, e a transcodificação pode ser usada para 

interpretar esses dados a partir de outra perspetiva. A extrusão de imagem é uma técnica 

de transcodificação visualmente atraente que cria profundidade a partir de uma imagem 

2-D". Relativamente a este assunto, Edward Tufte (2010: 44)19 diz-nos que "as imagens 

podem mapear outras imagens, como um antes e um depois na historia". Por outro lado, 

Whitelaw defende que, 

Nesta figuração os dados são um conjunto abstrato de potenciais, uma matriz 

de valores à espera de serem mapeados. Um conjunto de dados alimenta um 

processo, que produz um artefacto; o processo não se importa com o que o 

conjunto de dados é, ou era; qualquer que fosse, agora é só um input: o 

processo (o mapeamento) reconfigura completamente e arbitrariamente o 

conjunto de dados, reescreve-o não por alteração de valores mas por 

reprogramação, alterando o seu potencial. 

(Whitelaw, 2008)20 

Ao aplicar-se este processo a um vídeo (captado, ou não, em tempo real), continuamente a 

cada frame, cria-se uma animação onde cada vértice se posiciona no espaço, adaptando-se 

de seguida à sua nova posição, derivada da repetição deste processo na frame seguinte. 

No conjunto, estes vértices revelam formas do vídeo numa distorção tridimensional. Reas, 

McWilliams & Lust dizem-nos que, 

                                                

18. Citação original: "Photographic images can be a rich source of data, and transcoding can be used to 

interpret this data from a different perspective. Image extrusion is a visually appealing transcoding technique 

that creates depth from a 2-D picture" (Reas, McWilliams & Lust, 2010: 90). 

19. Citação original: "Images can map other images, as in a before/after history" (Edward Tufte, 2010: 44). 

20. Citação original: "In this figuration data is an abstract set of potentials, an array of values waiting to be 

mapped. A dataset feeds a process, which produces an artefact; the process doesn’t care what the dataset is, or 

was; whatever it was, now it’s just input: the process (the map) reconfigures the dataset completely, arbitrarily, 

rewrites it not by altering values but by reprogramming them, altering their potential" (Whitelaw, 2008). 
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a transformação fornece uma maneira de expressar a continuidade entre as 

formas, dados e ideias. Quando um trabalho utiliza técnicas de transformação, 

mantém uma conexão entre as suas versões originais e transformadas, e tais 

transformações radicais podem revelar inteiramente novos relacionamentos. 

(Reas, McWilliams & Lust, 2010: 79)21 

Se olhássemos somente para os valores numéricos de uma imagem raster e se tentássemos 

encontrar-lhes um sentido só pela sua leitura, mesmo sabendo que são valores provenientes 

de pixels, seria provavelmente impossível perceber o seu significado sem tentarmos construir 

a imagem. Assim, podemos olhar para uma imagem raster como se de uma visualização de 

dados se tratasse. 

Esta técnica introduz uma forma abstrata de usar os dados, mostrando como estes podem 

ser explorados. A este propósito, Whitelaw refere que, 

outra possibilidade criativa é soltar os dados para explorar a sua abstração e 

inerente maleabilidade. Esta abordagem é generativa — uma maneira de fazer 

— e, nesse sentido pragmática; mas também constrói um sentido muito distinto 

do que são os dados, e o que podem ser. 

(Whitelaw, 2008)22 

Yau (2013) assinala que não há fronteiras claras e que a visualização de dados é um meio 

com ampla aplicação, podendo ser arte e/ou factual. Neste sentido, o resultado mostra-se 

menos como um exercício de tomadas de decisão e mais como a relação criada com os dados, 

onde os dados e a emoção se juntam, e os criadores procuram uma conexão humana. 

                                                

21. Citação original: "Transformation provides a way to express continuity between forms, data, and ideas. 

When a work utilizes techniques of transformation, it retains a connection between its original and transformed 

versions, and such radical transformations can reveal entirely new relationships" (Reas, McWilliams & Lust, 

2010: 79). 

22. Citação original: "another creative possibility is to cut data loose, to explore its self-contained abstraction, 

and its inherent malleability. This approach is generative — a way of making — and in that sense pragmatic; 

but it also constructs a quite distinct sense of what data is, and can be" (Whitelaw, 2008). 
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Um conjunto de dados pode, assim, ser trabalhado para assumir um novo significado 

sensorial, emotivo até, abrindo caminho para a criação de novos contextos e experiências 

estéticas. Desta forma, passamos a experienciar os dados em vez de os ler (Yau, 2011).  

A este propósito, Whitelaw adianta que esta forma de trabalhar os dados "vira-se mais 

para a imersão e sensação; enfatiza a abertura e a intuição, mais do que a extração de 

valor ou significado" (Whitelaw, 2008)23. 

Considera-se, desta forma, que esta abordagem assenta no campo da data arte, uma vez que 

envolve uma exploração criativa do mapeamento dos dados, resultando numa visualização 

que busca uma forma estética dentro do contexto em que é produzida. Andrew Vande Moere 

(2007) defende que, 

A Visualization art está, assim, preocupada em fornecer uma (frequentemente 

multi-sensorial) experiência envolvente ao utilizador com base em considerações 

do design exploratório criativo, com o objetivo de induzir um processo generativo 

que se assemelha a um algoritmo de mapeamento de dados, por literalmente 

(e potencialmente, não eficazmente) traduzir valores de dados para a forma visual. 

(Moere, 2007: 13)24 

Através desta técnica, uma exploração mais abstrata dos dados recolhidos de cada pixel 

de uma imagem raster deu forma à estética do trabalho realizado, descrito e analisado 

nesta dissertação, tendo uma presença dominante durante toda a experienciação do artefacto, 

que poderá ser apreciada num capítulo adiante. 

 

                                                

23. Citação original: "it turns towards immersion and sensation; it emphasises openness and intuition, rather 

than the extraction of value or meaning" (Whitelaw, 2008). 

24. Citação original: "Visualization art is thus concerned about providing a (often multi- sensory) user-engaging 

experience based on explorative creative design considerations, for the purpose of inducing a generative 

process that resembles a data mapping algorithm, by literally (and potentially non- effectively) translating data 

values into visual form" (Moere, 2007: 13). 
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5. ARTEFACTOS DE DATA ARTE E TRANSCODIFICAÇÃO DE IMAGENS RASTER 

De modo a caracterizar a evolução da data arte e/ou da aplicação da técnica da transcodificação 

de imagens raster, abordaremos, de seguida, o contributo de alguns artistas e seus trabalhos, 

que se consideram relevantes para a presente dissertação. 

 

Do livro Beautiful Evidence, de Edward Tufte (2010), destacamos o Centaur, apresentado na 

fig. 6, um exemplo primitivo do que se poderia chamar atualmente de transcodificação, uma 

aplicação manual de letras para criar uma mancha representativa do corpo do centauro.  

A disposição das letras num plano a duas dimensões, eixos ‘x’ e ‘y’, ajudam a delinear 

subjetivamente este corpo, através do sistema visual do observador e sua memória. As letras 

ganham a função de pixels quando dispostas desta forma. A transcodificação acontece 

quando a matriz de letras é codificada e manipulada pelos limites do corpo do centauro, é 

aqui que o texto passa a imagem. A este propósito, Tufte refere que  

Um triunfo de sinais multi-funcionais, e a unificação de texto e imagem, este 

esplêndido palavra-centauro zodiacal é de um manuscrito Carolíngia a retratar 

muitas constelações como palavra-retratos. [...] As palavras começam e 

terminam de forma a delinear as pernas e corpo, e o perímetro resultante liga  

44 pontos-estrela que mais ou menos formam a constelação do sul de Centaurus. 

(Tufte, 2010: 85)25 

 

                                                

25. Citação original: "A triumph of multi-functioning signs, and of unification of text and image, this splendid 

zodiacal word-centaur is from a Carolingian manuscript portraying many constellations as word-pictures. [...] 

Words begin and end so as to outline the legs and body, and the resulting perimeter links 44 star-dots that 

more or less form the southern constellation of Centaurus" (Tufte, 2010: 85). 
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fig. 6 - Centaur 

Harley MS 647, Aratus, folio 12, século IX. Retirado de Tufte, 2010 
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À semelhança do projeto anterior, o projeto Studies in Perception (fig. 7), uma obra artística 

criada por Ken C. Knowlton e Leon Harmon, em 1966, utiliza a técnica da transcodificação 

mas, desta feita, através de algoritmos para revelar a imagem de um nu. O projeto foi 

desenvolvido com o recurso a um computador e distingue-se pela inovação do uso de 

símbolos tipográficos para representar uma imagem de um corpo feminino nu. De referir 

que, dada a sua dimensão (sensivelmente 3m x 1,5 m), este artefacto mostra inicialmente 

os símbolos tipográficos, revelando somente a figura a nu quando visionado à distância 

(Reas & Fry, 2007; Lieser, 2010). 

 

fig. 7 - Studies in Perception 

Ken C. Knowlton & Leon Harmon, 1966. Retirado de www.knowltonmosaics.com/pages/HKnewd.htm, 2015 

 

Por outro lado, o artefacto Floccular Portraits, criado por Golan Levin, em 1999, usa, através 

de um processo algorítmico, dados recolhidos de uma fotografia oculta no sentido de aplicar 

forças de atração a linhas/rabiscos desenhados por utilizadores às zonas mais escuras e mais 

claras da imagem oculta. Conforme podemos observar na fig. 8, nas zonas mais escuras os 

traços ganham uma cor preta e, nas zonas mais claras, assumem a cor branca (Levin, 1999). 
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fig. 8 - Floccular Portraits 

Golan Levin, 1999. Retirado de www.flong.com/projects/floccugraph/, 2015 

 

O artefacto Last Clock (fig. 9) é outro exemplo de um projeto que faz uso da leitura e 

seleção de pixels para criar uma nova composição gráfica. Desenvolvido em 2002, por 

Jussi Ängeslevä e Ross Cooper, o Last Clock reinventa o relógio tradicional, mostrando a 

passagem do tempo através da captação de vídeo. Num processo designado por Slit 

Scan, há inicialmente uma seleção de uma coluna de pixels a cada frame da captação, e 

posteriormente, mas em tempo real, uma colagem das colunas de pixels, formando uma 

imagem contínua que mostra a quantidade de movimento a cada momento (Levin, 2015). 
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Este processo repete-se na zona dos segundos, dos minutos e das horas, mas com uma 

taxa de atualização diferente para cada um dos ponteiros do relógio, refletindo, assim, os 

ritmos do espaço em diferentes resoluções temporais. 

 

fig. 9 - Last Clock 

Jussi Ängeslevä & Ross Cooper, 2002. 

Retirado de http://bds.sagepub.com/content/1/2/2053951714546645, 2015 
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Test Pattern (fig. 10) é o nome da instalação audiovisual que converte vários tipos de ficheiros 

em padrões visuais e sonoros. Criado por Ryoji Ikeda, este artefacto teve a sua estreia em 

2008 e passou por vários ensaios e pequenas alterações, tendo sido exposto pela última 

vez em 2014, em Times Square, Nova Iorque. Segundo Ikeda (2008), este sistema converte 

qualquer tipo de dados (texto, sons, fotos ou filmes) em padrões visuais binários, semelhantes 

ao código de barras. Através deste projeto, procura-se analisar a relação entre os pontos 

críticos de desempenho do dispositivo e o limiar da perceção humana. 

Considera-se este projeto uma referência importante no domínio da data arte pela aplicação 

da prática da transcodificação, tanto na forma visual como na construção do áudio emitido. 

 

fig. 10 - Test Pattern [live set] 

Ryoji Ikeda, 2008. Retirado de www.ryojiikeda.com/project/testpattern/, 2015 
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Na mesma linha de pensamento, destaca-se o artefacto Carpax e o Homem Surdo (fig. 11), 

que analisa e desenha, em tempo real, interpretações das grandezas RGB de cada pixel, em 

cada frame, a partir de uma captação de vídeo. 

Desenvolvido por João Martinho Moura, em 2008, este projeto usufrui dos dados obtidos 

da análise dos valores RGB, para desenhar vários vértices num plano a três dimensões. 

Posteriormente, o autor une os vértices com linhas criando, assim, uma composição final, 

a cada frame, que contém uma distorção com profundidade do conteúdo captado pela 

câmara de filmar. 

 

fig. 11 - Carpax e o Homem Surdo 

João Martinho Moura, 2008. Retirado de http://jmartinho.net/video-carpax-e-o-homem-surdo-2008/, 2015 

 

Com relevância no campo da data arte, destaca-se o artefacto Immaterials: Light painting WiFi 

(fig. 12), desenvolvido em 2010, por Timo Arnall, Jørn Knutsen e Einar Sneve Martinussen. 

Este artefacto torna possível visualizar o conjunto de redes wireless e as grandezas dos sinais 

que estes emitem. Através de uma haste com quatro metros de altura e 80 pontos de luz, 

e com recurso à técnica do light painting, são reveladas medições de sinal de redes Wi-Fi, 

em tempo real, e do espaço urbano, em fotografia. Arnall (2011) revela que, embora este 

processo possa ser utilizado para determinar a intensidade do sinal real num determinado 

ponto, é muito mais interessante visualizar o padrão geral, os picos e as depressões em 

relação ao espaço físico circundante. 
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fig. 12 - Immaterials: Light painting WiFi 

Timo Arnall, Jørn Knutsen & Einar Sneve Martinussen, 2010. 

Retirado de http://divisare.com/projects/170526-Timo-Arnall-J-rn-Knutsen-Einar-Sneve-Martinussen-

Immaterials-Light-painting-WiFi, 2015 

 

Com igual relevância na área da data arte, destaca-se o projeto de Alex Dragulescu, de 2011, 

intitulado Malwarez: CONFICKER.d trojan (fig. 13). Este projeto analisa endereços de memória 

e subrotinas de pedaços de código pertencentes a vários vírus de computador e utiliza as 

informações obtidas para criar visualizações abstratas. Conforme refere o autor, "a sua 

frequência, densidade e agrupamento são mapeados para os inputs de um algoritmo que 

desenvolve uma entidade virtual 3D. Os padrões e os ritmos encontrados nos dados, 

influenciam a configuração do organismo artificial" (Dragulescu, 2011)26. 

                                                

26. Citação original: "their frequency, density and grouping are mapped to the inputs of an algorithm that 

grows a virtual 3D entity. The patterns and rhythms found in the data, influence the configuration of the 

artificial organism" (Dragulescu, 2011). 
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fig. 13 - Malwarez: CONFICKER.d trojan 

Alex Dragulescu, 2011. Retirado de https://sq.ro/prints/malwarez/conficker.d-trojan.htm, 2015 

 

Com formas igualmente abstratas, apresenta-se o artefacto Forms, do Memo Akten e Quayola, 

de 2012 (fig. 14), constituído por uma série de estudos gráficos animados sobre o movimento 

de atletas em exercício de competição e suas reverberações através do espaço e do tempo. 

Segundo Akten (2012), ao invés de se focar nas trajetórias observáveis, explora as relações 

invisíveis: o poder, o equilíbrio, a graça e o conflito; entre o corpo e seus arredores, esculpindo 

estas relações em formas e composições abstratas. Desta forma, o observador do artefacto 

concentra-se nas forças invisíveis geradas e na influência do movimento. 
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fig. 14 - Forms 

Memo Akten & Quayola, 2012. Retirado de www.memo.tv/forms/, 2015 
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No conjunto de projetos que processam as cores RGB de uma imagem raster ou frame, 

destaca-se o artefacto Cinemetrics (fig. 15), de Frederic Brodbeck. Segundo Brodbeck 

(s.a.), a obra mede e visualiza dados de filmes, a fim de revelar as suas características, 

criando uma impressão digital visual sobre as mesmas. Informações tais como a cor, a 

fala ou movimento são extraídos, analisados e transformados em representações gráficas 

de modo a que os filmes possam ser vistos como um todo e facilmente interpretados ou 

comparados lado a lado. 

 

fig. 15 - Cinemetrics 

Frederic Brodbeck, s.a. Retirado de http://cinemetrics.fredericbrodbeck.de, 2015 
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Na fig. 16, podemos observar uma obra gráfica selecionada de um conjunto de explorações 

desenvolvidas em 2015, por Ken Rinaldo, com manipulação de dados e inspirações na 

arquitetura, natureza, cultura e arte. Estas obras gráficas partem de fotografias que o autor 

fotografou aquando das suas muitas visitas a Portugal, e sofrem a aplicação da técnica da 

transcodificação e de outras manipulações num software de modelação 3D (Rinaldo, 2015). 

 

fig. 16 - Portuguese Murmurations 

Ken Rinaldo, 2015. Retirado de www.kenrinaldo.com/portfolio/datamaps-2/, 2015 
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6. DATA PUNCTUM: DA GÉNESE À CONCRETIZAÇÃO 

 

6.1. GÉNESE 

A técnica descrita anteriormente, designada por transcodificação de imagens raster, que 

usa os dados de um ficheiro como matéria-prima, baseia-se num algoritmo que percorre 

uma matriz de pixels de uma imagem raster para analisar as quantidades de vermelho, 

verde e azul de cada pixel, com o propósito de vir a criar novas formas a partir das grandezas 

RGB recolhidas. 

Esta técnica, teve uma primeira abordagem por parte do autor em outubro de 2011, com um 

projeto experimental intitulado de Baboon. Este projeto, apresentado na fig. 17, aplica a 

técnica da transcodificação de imagens raster, com o objetivo de vir a usar a cor RGB e o 

brilho de cada pixel, da imagem Baboon, para desenhar com essas informações vários pontos, 

num espaço a três dimensões. Desta forma, são desenhados tantos pontos quanto o número 

de pixels da imagem raster. A coordenada ‘x’ e ‘y’ de cada ponto é determinada com a posição 

do respetivo pixel na matriz, sendo ainda a coordenada ‘z’, da profundidade, definida pelo brilho 

desse mesmo pixel. É, ainda, dado a cada ponto a cor do respetivo pixel. 

Finalmente, à volumetria compósita constituída pelo conjunto de pontos é aplicada uma 

rotação horizontal sobre o próprio centro, que incrementa 1º a cada frame, até aos 360º. 
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fig. 17 - Projeto experimental Baboon 

Marco Heleno, 2011 
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O artefacto Onedotzero Portugal (fig. 18), parte do conhecimento adquirido da aplicação da 

técnica da transcodificação de imagens raster no projeto experimental Baboon, e vai mais 

além, questionando a possibilidade da aplicação da mesma técnica ao vídeo, nomeadamente 

a cada frame, em tempo real. 

 

fig. 18 - Onedotzero Portugal: Transcodificação de frame de vídeo 

Near Interaction, 2011. Retirado de www.flickr.com/photos/nearinteraction/6600844605/, 2015 

 

Este artefacto, desenvolvido pelo autor em finais de 2011 para a empresa Near Interaction, 

foi apresentado27 no festival Onedotzero Portugal, na cidade do Porto, como uma instalação 

interativa multigesto. O seu desenvolvimento, concretização e apresentação, não só provou 

a possibilidade da aplicação da transcodificação a cada frame do vídeo em tempo real, 

                                                

27. Um vídeo demonstrativo do artefacto Onedotzero Portugal, está disponível em https://vimeo.com/32512066. 
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como também revelou a estética e a animação que esta potencia quando cada vértice, 

desenhado com a informação proveniente dos dados recolhidos de cada pixel, se adapta à 

sua nova posição, a cada frame do vídeo. 

Ao resultado da aplicação desta técnica, foi adicionado o periférico de entrada Microsoft Kinect 28. 

Desta forma, possibilitou-se aos utilizadores visualizar e manipular a composição, no sentido de 

obter diferentes perspetivas da animação final, num formato multidimensional (fig. 19). 

Conseguiu-se, desta forma, reter a atenção dos utilizadores e espetadores para os vídeos 

que a organização do evento queria destacar. 

 

fig. 19 - Onedotzero Portugal: Interação 

Near Interaction, 2011. Retirado de www.flickr.com/photos/nearinteraction/6600826227/, 2015 

                                                

28. A Microsoft Kinect é um sensor de movimentos. Este periférico permite aos utilizadores interagir com a sua 

consola ou computador, através de uma interface natural (NUI), usando gestos. 
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6.2. CONCEITO 

O artefacto Data Punctum resulta da agregação de um conjunto de competências adquiridas 

tanto da fase curricular do Mestrado em Tecnologia e Arte Digital (MTAD), como do trabalho 

realizado nos dois artefactos anteriores. Desta forma, o Data Punctum apresenta-se como o 

projeto desta dissertação e a próxima iteração relativamente ao processo contínuo de 

investigação e exploração da técnica da transcodificação de imagens raster no âmbito da 

data arte e da arte digital. 

O projeto acrescenta ao conhecimento até então desenvolvido, a captação de vídeo em tempo 

real, recolhido através de uma webcam. Este artefacto, ao ser composto pelas duas fontes de 

informação — o vídeo captado em tempo real e o vídeo previamente filmado, ganha um outro 

contexto de interação e contemplação, que difere quer do artefacto Onedotzero Portugal, quer 

do projeto experimental Baboon. 

A designação do artefacto surgiu da junção da expressão Data, por se tratar de um projeto 

que trabalha com grandezas RGB, e da expressão Punctum, que resulta do cariz abstrato 

da imagem final compósita que busca diferentes interpretações por parte do público que 

usufrui da instalação.  

Segundo Rodrigo Fontanari, o punctum é algo que uma imagem contém, difícil de explicar, 

"é algo que fascina o corpo; é o campo do indizível da imagem: aquilo que cala na alma do 

observador porque o olhar não é capaz de capturar" (Fontanari, 2015: 7). Conforme refere 

Roland Barthes, "o que posso nomear realmente não me pode afetar. A incapacidade de 

nomear é um bom sintoma de perturbação" (Barthes, 1980: 84)29. 

O observador, ao tentar decifrar a imagem que lhe captou atenção, cria ligações com 

experiências vividas, e estas ligações originam interpretações muito pessoais. Estas 

interpretações desenvolvem diferentes narrativas de pessoa para pessoa (Allen, 2003),  

e isso é algo que foi procurado através deste artefacto. 

                                                

29. Citação original: "Ce que je peux nommer ne peut réellement me poindre. L’impuissance à nommer est un 

bon symptôme de trouble." (Barthes, 1980: 84) 
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fig. 20 - Data Punctum: Dia Mundial do Livro 2013 

Marco Heleno, 2013 

 

Através da fig. 20, pode constatar-se que o Data Punctum foi apresentado30 publicamente 

na comemoração do Dia Mundial do Livro, em 2013, na Livraria Arquivo, em Leiria. Este 

artefacto foi montado dentro da livraria, no espaço reservado à Maratona de Leitura, uma 

iniciativa onde os visitantes tiveram a oportunidade de ler pública e voluntariamente 

excertos de obras literárias à sua escolha. 

 

 

 

                                                

30. Um vídeo demonstrativo do artefacto Data Punctum, em funcionamento no decorrer da comemoração do 

Dia Mundial do Livro, em 2013, na Livraria Arquivo, em Leiria, está disponível em https://vimeo.com/125644476. 
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6.3. CONCEÇÃO 

Este artefacto, bem como todos os outros projetos apresentados nesta dissertação, foram 

desenvolvidos num computador Apple 31 e no ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) e 

linguagem de programação Processing 32. No entanto, importa referir que o Data Punctum foi 

desenvolvido especificamente na versão 2.0b8 do Processing, a última versão à data de 

desenvolvimento do artefacto. 

A linguagem de programação do Processing, baseada em Java, tem sido a escolha mais 

frequente, pois é uma das linguagens mais usadas no contexto das artes visuais, por ter 

uma sintaxe orientada a estudantes, artistas, designers e investigadores (Processing, s.a.). 

Os processos de conceção do artefacto estão detalhados nos próximos subcapítulos, e 

divididas em três áreas: 

a. Captação de vídeo: onde se pormenoriza todas as tarefas e processos algorítmicos 

realizados para usufruir das duas fontes de vídeo — previamente filmados ou captados em 

tempo real. 

b. Transcodificação de imagens raster e visualizações: onde se refere como foram 

transcodificadas as frames provenientes das duas fontes de vídeo e os processos algorítmicos 

envolvidos. São, também, apresentadas as três visualizações desenvolvidas para o processo 

de transcodificação aplicado. 

c. Restante sistema do artefacto: onde se apresenta a restante composição do Data 

Punctum. Neste subcapítulo é referida a utilização do áudio e seu desenvolvimento, que 

embora não tenha sido inicialmente objetivada, foi adicionada aquando da apresentação 

do artefacto ao público, num evento onde o acréscimo do áudio ao artefacto fez sentido. 

É, ainda, apresentada a disposição dos constituintes físicos do artefacto enquanto esteve 

publicamente disponível e discutida a natureza interativa da instalação. Por fim, é exibido 

o diagrama de fluxos algorítmicos do Data Punctum. 

                                                

31. Mais informações em www.apple.com/mac/. 

32. O Processing é uma linguagem de programação, ambiente de programação (IDE) e comunidade.  

A sua primeira e principal linguagem é baseada em Java. Mais informações em www.processing.org. 
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6.3.1. CAPTAÇÃO DE VÍDEO 

Durante o processo de composição do artefacto, foram filmados e preparados doze vídeos com 

o objetivo de conterem uma narrativa abstrata, de modo a não interferirem na imaginação do 

espetador. Estes vídeos foram captados em modo automático com uma Sony Cyber-shot 

DSC-W80 33, e com os planos point-of-view shot 34 e wide shot 35. 

Os vídeos filmados com o plano point-of-view shot foram utilizados com o objetivo de inserir 

o público na narrativa. Neste plano, o público vê os eventos com o mesmo olhar e perspetiva 

do autor, como se estivesse a experienciar o que está a ver na primeira pessoa (Mamer, 2014). 

Os vídeos contêm cenários naturais, nomeadamente quedas de água, fluxos de água num 

rio, ondas do mar, uma vista da lua entre folhas de árvores e outros com flores e arbustos 

de várias espécies e formatos embalados pelo vento. 

As captações com o wide shot, que se caracterizam por captar o sujeito ou objeto de forma 

integral, incluem cenários com uma pessoa a caminhar em diferentes percursos e paisagens. 

Findas as captações dos doze vídeos, foi utilizado o Miro Video Converter 36 para converter os 

vídeos para o formato Apple QuickTime Movie 37 e ainda para redimensionar os mesmos para 

uma resolução de 128 pixels de largura por 96 pixels de altura. Esta resolução diminuta dos 

vídeos permitiu obter uma boa fluidez, não só no carregamento dos vídeos como também na 

aplicação da técnica da transcodificação a cada frame do vídeo em análise. A resolução 

escolhida permitiu, ainda, um maior distanciamento entre os vértices (desenhados com a 

informação de cada pixel ), diminuindo, desta forma, a sobreposição das figuras geométricas 

(desenhadas sobre cada vértice) e favorecendo assim uma melhor visibilidade de cada forma. 

Por fim, cada vídeo foi editado no software iMovie 38, da Apple, com o objetivo de retirar excessos 

de vídeo das filmagens. 

                                                

33. Mais informações em www.sony.pt/support/pt/product/DSC-W80. 

34. Mais informações em www.mediacollege.com/video/shots/point-of-view.html. 

35. Mais informações em www.mediacollege.com/video/shots/wide-shot.html. 

36. Mais informações em www.mirovideoconverter.com. 

37. Mais informações em www.apple.com/quicktime/what-is/. 

38. Mais informações em www.apple.com/mac/imovie/. 
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Para poder usufruir dos vídeos previamente preparados neste artefacto, bem como adicionar 

a captação de vídeo em tempo real, utilizou-se a biblioteca Video 39, nativa do Processing. 

Esta biblioteca permitiu não só exibir e manipular ficheiros de vídeo, como iniciar e terminar 

a captura de vídeo em tempo real. Foi, ainda, através desta extensão nativa do Processing 

que se tornou possível reduzir a resolução da captação em tempo real para dimensões iguais 

às dos vídeos previamente filmados, bem como aceder às frames de ambas as fontes de vídeo. 

O dispositivo de captação em tempo real escolhido para usar neste artefacto foi a webcam 

Sony PlayStation Eye 40, devido à sua alta velocidade de captação (superior a 30 frames por 

segundo), e por ter um custo mais reduzido em relação a outros dispositivos de captação com 

características semelhantes. Contudo, devido a este periférico de entrada ser especificamente 

desenvolvido pelo fabricante Sony para uso exclusivo da consola PlayStation 41, a sua instalação 

mostrou-se inicialmente difícil. Todavia, a comunidade Open Source 42 desenvolveu controladores 

para esta webcam e disponibilizou-os por via de uma aplicação chamada Macam 43, neste caso 

específico, para o sistema operativo Macintosh 44. 

Desenvolveu-se um algoritmo com o objetivo de inverter horizontalmente a imagem proveniente 

da captação de vídeo (fig. 21), no sentido em que a imagem projetada posteriormente tivesse 

a mesma orientação que a visão do público sobre o artefacto. 

 

                                                

39. Mais informações em www.processing.org/reference/libraries/video/. 

40. Mais informações em https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Eye. 

41. Mais informações em www.playstation.com/pt-pt/. 

42. Mais informações em http://opensource.org. 

43. Mais informações em http://webcam-osx.sourceforge.net. 

44. Mais informações em www.apple.com/osx/. 
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fig. 21 - Data Punctum: Transcodificação de frame vinda da captação em tempo real 

Marco Heleno, 2013 
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De seguida, desenvolveu-se um algoritmo para escolher aleatoriamente um vídeo do conjunto 

dos doze vídeos, para posterior transcodificação. Este algoritmo foi implementado com o 

cuidado de não repetir o mesmo vídeo duas vezes seguidas. Esta aleatoriedade, em conjunto 

com os diferentes planos captados, tornou-se fundamental e significativa para o projeto, pois 

permitiu não só obter uma alternância entre perspetivas, como também prevenir uma utilização 

exagerada do point-of-view shot, que poderia tornar a composição final artificial (Mamer, 2014). 

Esta narrativa não-linear do conjunto de vídeos previamente captados foi, ainda, intercalada 

com a captação de vídeo em tempo real, através do desenvolvimento de um outro algoritmo, 

que gere as duas fontes de vídeo, intercalando-as a cada vinte segundos. 

A adição do vídeo captado em tempo real permitiu criar uma ligação com os espectadores, 

transmitindo-lhes um sentido de autenticidade e atualização permanente da composição final. 

 

6.3.2. TRANSCODIFICAÇÃO DE IMAGENS RASTER E VISUALIZAÇÕES 

Neste projeto, os pixels de cada frame, quer dos vídeos previamente preparados quer da 

captação em tempo real, não são diferenciados. Estes dados são tratados e mapeados em 

vértices da mesma forma, através de um processo de transcodificação e aplicação de 

visualizações para a concretização da composição final. Esta uniformização foi outro aspecto 

relevante para o projeto, pois confirma aos espectadores que os resultados visuais não são 

realizados aleatoriamente mas sim compostos por um sistema e conteúdos pensados e 

preparados para a experienciação. Conforme referem Remko Scha e Rens Bod (1993), 

invocando George David Birkhoff, cria-se, assim, um grau de ordem, demostrando que o 

resultado produzido pelo artefacto não é completamente ao acaso. Isto permite criar uma 

relação de confiança com o fruidor, dando-lhe uma perceção mais clara dos resultados. 

Para tornar visíveis os vértices provenientes da aplicação da técnica da transcodificação a cada 

frame, desenvolveram-se três visualizações distintas a aplicar a cada conjunto de vértices. 

O resultado de cada visualização apresenta-se sob a forma de uma malha que revela as formas 

de cada frame (de ambas as fontes de vídeo) numa distorção e abstração, entendidas como 

data arte. 
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Criou-se, ainda, um algoritmo de gestão, para escolher aleatoriamente, a cada catorze segundos, 

uma das três visualizações a apresentar em tempo real. Este gestor foi implementado com o 

cuidado de não repetir a mesma visualização duas vezes consecutivas. 

Neste contexto, considera-se pertinente fazer a devida identificação, explicação e exemplificação 

de cada uma das três visualizações: 

a. A visualização Raster Transcoding Point Cloud, presente na fig. 22, consiste em representar 

cada vértice com um ponto. A cor e posição no espaço tridimensional (eixo x, y e z) do ponto 

resultam, respetivamente, da cor, posição e brilho do respetivo pixel. A cada ponto foi dado 

um aspeto retilíneo e uma espessura de três pixels, fazendo com que estes se pareçam 

como quadrados. 

b. A visualização Raster Transcoding Point Cloud Connect Hor, preparada a partir da 

visualização anterior (fig. 23), distingue-se pela união com uma linha no espaço horizontal 

de cada um dos vértices, de modo a simular uma linha contínua. A espessura das linhas é 

de dois pixels. 

c. Por fim, a visualização Raster Transcoding Line Cloud, é constituída por linhas em vez de 

pontos, onde cada linha é desenhada do seu centro às suas extremidades, com uma rotação 

sobre o seu centro, mapeada ao brilho de cada pixel, com um intervalo de 0º e 360º. Desta 

forma, acabamos por ter tantas linhas quanto o número de pixels. A espessura das linhas é 

de um pixel, e o comprimento é de trinta pixels. Esta visualização é a única a ser desenhada 

a duas dimensões, conforme podemos observar na fig. 24. 
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fig. 22 - Data Punctum, visualização: Raster Transcoding Point Cloud 

Marco Heleno, 2013 
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fig. 23 - Data Punctum, visualização: Raster Transcoding Point Cloud Connect Hor 

Marco Heleno, 2013 
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fig. 24 - Data Punctum, visualização: Raster Transcoding Line Cloud 

Marco Heleno, 2013 
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Apesar da imagem resultante de cada frame da animação ser abstrata, o facto da mesma 

ser proveniente de um sistema recetivo (por sensor de captação de vídeo) e flexível, cria 

uma relação com a realidade envolvente. Esta característica abstrata apresenta-se, também, 

como um desafio, exigindo ao espetador o exercício de interpretação da imagem final compósita, 

atraindo-o para uma espécie de armadilha que pretende despertar a sua imaginação. Tufte 

refere que "a complexidade de elementos multi-funcionais, por vezes, pode transformar 

gráficos de dados em enigmas visuais, mistérios cripto-gráficos para o espetador decodificar" 

(Tufte 1983: 153)45. Desta forma, procuram-se interpretações diferentes em cada espetador, 

como se cada um estivesse a ler o excerto literário que está ouvir naquele instante. 

 

6.3.3. RESTANTE SISTEMA DO ARTEFACTO 

Apesar de não ter sido um objetivo definido para este trabalho, foi adicionada a captação 

de áudio ao artefacto quando este foi preparado para a apresentação pública. A natureza 

do evento onde o artefacto foi exposto revelou esta necessidade. 

Os vértices derivantes da aplicação da transcodificação às imagens raster são ainda 

influenciados pelo input de áudio proveniente de um microfone, nomeadamente a amplitude 

da onda sonora. Esta medição afeta a profundidade de cada vértice nas primeiras duas 

visualizações tridimensionais, e o comprimento da linha na terceira visualização. Desta forma, 

a composição de cada frame da animação, desenhada em tempo real, resulta do processo de 

transcodificação, que é ainda aumentado pelos valores obtidos da leitura da amplitude sonora. 

Estes valores da amplitude da onda sonora resultam da conversão analógica das perturbações 

do diafragma no microfone em impulsos elétricos. Neste caso, estes distúrbios no diafragma 

do microfone provêm das variações de tom da voz de cada leitor/orador. Estas leituras, que 

influenciaram a composição resultante a cada frame, transmitiram visualmente as dinâmicas 

da leitura, bem como a carga emotiva inerente a cada momento, contribuindo, desta forma, 

para o caráter imersivo do artefacto. 

                                                

45. Citação original: "the complexity of multifunctioning elements can sometimes turn data graphics into 

visual puzzles, crypto-graphical mysteries for the viewer to decode" (Tufte 1983: 153). 
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Para poder obter os valores da amplitude da onda sonora, utilizou-se a biblioteca Minim 46, 

nativa do Processing. Esta biblioteca permite não só obter valores provenientes de um 

microfone, como reproduzir e obter valores provenientes de ficheiros de áudio, trabalhar 

com a frequência do áudio e, ainda, usar em tempo real um sintetizar áudio. 

Esta relação entre a transcodificação de imagens raster e o impulso acrescido que esta 

recebe dos valores provenientes da voz, bem como o que eles representam, traz um novo 

sentido narrativo à composição final, como se incorporasse a própria história (fig. 25). 

A aleatoriedade dos vídeos previamente preparados, em conjunto com a captação de vídeo 

em tempo real, aliada às três visualizações da transcodificação de imagens raster, permitem 

um maior aproveitamento dos conteúdos em prol da narrativa não linear, pois, ao apresentarem-

se com uma ordem aleatória e com visualizações distintas, criam espaço a várias interpretações, 

sem se mostrarem redundantes. Estas possibilidades de output, ao serem ainda influenciadas 

pela captação de áudio, também em tempo real, ganham um outro dinamismo, uma narrativa 

aumentada, própria da potencialidade reativa e abstrata do artefacto. 

As possibilidades de output sobre a tela de projeção, baseadas num conjunto de regras e 

intervalos, criam uma imagem final compósita, imersiva, ambígua, em tempo real e de tempo 

variável, característica da arte digital. 

Considera-se, ainda, pertinente referir que o artefacto projeta uma resolução de 1024 pixels de 

largura por 768 pixels de altura, apesar da área colorida estar restringida às proporções da tela. 

Esta área colorida, que incide sobre a tela, tem uma resolução de 340 pixels de largura por 480 

pixels de altura, e uma cor de fundo RGB, com o código 255, 255, 225. 

O artefacto funciona, por definição e com os dispositivos enumerados nesta dissertação, a 

trinta frames por segundo, utilizando o motor de renderização P3D. Ao utilizar este motor 

de renderização usufrui-se da tecnologia de aceleração por hardware — OpenGL47. 

                                                

46. Mais informações em http://code.compartmental.net/tools/minim/. 

47. Mais informações em www.opengl.org. 
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fig. 25 - Data Punctum: Leitor a influenciar a frame compósita da animação  

Marco Heleno, 2013 

 

O posicionamento da tela de projeção e dos periféricos do artefacto (fig. 26), fez com que 

este obtivesse propriedades específicas que o caracterizam como reativo e não interativo, 

uma vez que o artefacto não procura influenciar o seu utilizador (leitor/orador), mas sim 

os seus espetadores. Como se observa na fig. 25, o leitor, enquanto elemento modelador 

da composição visual, provoca alterações no sistema do artefacto mas não está atento 

nem recetivo a estas alterações. São os observadores que recebem o estímulo da 

composição final. 
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fig. 26 - Data Punctum: Esquema dos constituintes do artefacto 

Tânia Forreta, 2015 

 

No entanto, está-se convicto que se o artefacto obtiver uma disposição diferente dos seus 

vários componentes (fig. 27), pondo em grau de igualdade o modelador e o fruidor, haverá 

uma fusão destes, criando um performer. Desenvolve-se, assim, um verdadeiro ciclo de 

interação, uma troca de estímulos e desafios contínuos, desenvolvendo uma experiência 

imersiva de incorporação da obra entre o artefacto (máquina de computação) e o seu 

modelador. Conforme referem Marcos, Branco & Zagalo, 

A obra de arte é muitas vezes transformada numa estrutura aberta, num processo 

que depende de um fluxo constante de informações que envolve o participante da 

mesma forma como uma atuação o faria. O público torna-se num participante da 
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obra, assemelhando-se com os componentes do projeto que podem exibir 

informações específicas de natureza percetiva (visual, auditiva, tátil, ou outro). 

(Marcos, Branco & Zagalo, 2009: 606)48 

 

fig. 27 - Data Punctum: Proposta de distribuição dos constituintes para versão interativa 

Tânia Forreta, 2015 

                                                

48. Citação original: "The artwork is often transformed into an open structure in process that relies on a 

constant flux of information and engages the participant in the way a performance might do. The audience 

becomes a participant in the work, resembling the components of the project that may display information of 

a specific perceptive nature (visual, auditory, tactile, or other)" (Marcos, Branco & Zagalo, 2009: 606). 
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Apresenta-se, de seguida, o diagrama de fluxos algorítmicos do artefacto (fig. 28). 

 

fig. 28 - Data Punctum: Diagrama de fluxos algorítmicos 

Marco Heleno, 2015 
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7. OUTROS DESENVOLVIMENTOS E FUTURAS APLICAÇÕES 

A curiosidade e vontade de continuar a explorar outras possibilidades de aplicação da técnica 

da transcodificação de imagens raster, possibilitou o desenvolvimento dos próximos dois 

projetos, durante o período de elaboração da presente dissertação. Estes dois artefactos 

inserem-se numa prática de experimentação e investigação pessoal nos campos da data 

arte e arte digital 

 

O projeto Metamorphic Type (fig. 29), desenvolvido em julho de 2014, recorre novamente 

à reunião de informações de cor (RGB) a partir de cada pixel, para dar, em tempo real, uma 

nova dimensão visual às letras do alfabeto. 

fig. 29 - Metamorphic Type 

Marco Heleno, 2014 
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Neste artefacto, a transcodificação é circunscrita às formas de cada letra do alfabeto e 

aplicada a uma imagem escolhida aleatoriamente, a partir de um conjunto de imagens 

previamente reunidas. Com os dados recolhidos de cada pixel são desenhados pequenos 

círculos que revelam as formas de cada letra. 

Posteriormente ao processo de transcodificação, é ainda aplicado aos círculos um processo 

evolutivo e generativo, onde cada círculo sofre uma replicação e translação, com uma 

aleatoriedade controlada no espaço (intervalo de -2 a 2 pixels), uma direção com um raio de 

0º a 360º, e velocidade restringida a um intervalo de 0 a 1 pixels por frame (0 significa ausência 

de movimento e 1 representa a velocidade máxima). 

De referir que, no decorrer da animação, o tamanho de cada ponto diminui até ao seu 

desaparecimento, ficando metaforicamente morto. Este processo fornece à animação uma 

propriedade orgânica, facto que contribuiu para definir e intitular o projeto. 

Desta forma, e tendo o cuidado de manter a leitura, estas letras ganham uma textura 

proveniente de um processo de transcodificação aliado a um outro processo generativo. 

 

O RasterData_NATURE (fig. 30), foi o último artefacto desenvolvido. Este projeto aplica da 

mesma forma a técnica da transcodificação de imagens raster a um conjunto de vídeos 

previamente captados e selecionados de paisagens naturais, e adiciona um olhar mais 

abstracto e uma rotação sobre o eixo central da volumetria (produzida a cada frame), para 

dar cor, forma e movimento a várias figuras geométricas. 

O projeto foi instalado numa exposição conjunta, intitulada de Ocupação #149, que contou com 

a presença de setenta artistas, e decorreu no dia 8 de agosto de 2015, em Fátima. A instalação 

apresenta-se como a mais recente iteração ao progresso na presente temática, desvendando a 

vontade de apresentar futuramente uma biblioteca Processing, possivelmente intitulada Raster 

Transcoding. 

                                                

49. Mais informações em http://cargocollective.com/ocupacao. 
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fig. 30 - RasterData_NATURE 

Marco Heleno, 2015 
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Este artefacto faz uso do núcleo funcional da futura biblioteca Raster Transcoding, tendo, 

até à data deste documento, alargado as possibilidades de output em mais dois tipos de 

visualização em relação ao artefacto Data Punctum. Apresentam-se, de seguida, as duas 

novas visualizações desenvolvidas durante a fase de conceptualização do artefacto 

RasterData_NATURE. 

A visualização Raster Transcoding Voxel, presente na fig. 31, consiste numa extrusão do 

pixel, no sentido em que o pixel passa a ser representado por um paralelepípedo. A cor, 

profundidade (eixo z) e posição no espaço bidimensional (eixo x e y) do paralelepípedo 

resultam, respetivamente, da cor, brilho e posição do respetivo pixel. 

Na fig. 32, a visualização Raster Transcoding Displacement Map, preparada a partir da 

visualização anterior, distingue-se pelo uso de apenas uma das faces do paralelepípedo 

anterior — a base, em forma de quadrado. Cada vértice desse quadrado é mapeado ao 

brilho dos pixels vizinhos, de forma a que no final se tenha, aparentemente, uma forma 

conjunta, composta pela partilha da posição no eixo do 'z' entre os vértices de cada 

quadrado vizinho. 
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fig. 31 - RasterData_NATURE, visualização: Raster Transcoding Voxel 

Marco Heleno, 2015 
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fig. 32 - RasterData_NATURE, visualização: Raster Transcoding Displacement Map 

Marco Heleno, 2015 
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Ao reconhecer-se que se tirou partido do conhecimento que a comunidade Processing 

disponibiliza, deseja-se tornar acessível o conhecimento gerado neste percurso, retribuindo 

futuramente com a disponibilização gratuita desta ferramenta, tal como acontece com as 

restantes bibliotecas do Processing 50. 

Está-se convicto que esta ação reflete a ordem natural do meio académico, artístico e digital, 

e que esta partilha poderá vir a ser útil a artistas, designers, alunos e outros interessados. Esta 

retribuição é também um dos objetivos das comunidades Open Source e Processing. Tal como 

está referido na página de internet do Processing, 

o seu status de código aberto incentiva a participação e colaboração da 

comunidade, sendo vital para o crescimento do Processing. A comunidade 

compartilhar programas, contribui com código, constroem bibliotecas, 

ferramentas e modos de estender as possibilidades do software. 

(Processing, s.a.)51 

Intenciona-se, assim, continuar a dar seguimento à investigação e desenvolvimento 

documentada nesta dissertação, tanto em artefactos futuros como na atualização da 

ferramenta/biblioteca a disponibilizar. 

 

                                                

50. Lista de bibliotecas Processing em www.processing.org/reference/libraries/. 

51. Citação original: "its open source status encourages the community participation and collaboration that 

is vital to Processing’s growth. Contributors share programs, contribute code, and build libraries, tools, and 

modes to extend the possibilities of the software" (Processing, s.a.). 
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8. REFLEXÕES FINAIS 

Constata-se que existe um grande número de artistas que trabalham os dados, não somente 

como tema mas também como matéria-prima (Whitelaw, 2008; Urist, 2015), sendo que, 

alguns dos artefactos desenvolvidos por estes artistas e que têm um enfoque nas temáticas 

aqui discutidas, foram referenciados nesta dissertação. 

Verificou-se que, através destes e do levantamento bibliográfico, e como especificamente 

defendem Reas, McWilliams & Lust (2010) e Yau (2013), na essência de uma imagem raster 

existem valores em cada pixel possíveis de analisar e trabalhar como data. Estas bases de 

dados nascem da ação humana, tanto a partir de uma expressão fotográfica, como da captação 

de vídeo, ou ainda através de imagens/vídeos criados em ambientes digitais específicos. 

Neste sentido, uma imagem raster e uma frame de um vídeo partilham a mesma composição, 

sendo ambas matrizes de pixels, compostas por grandezas RGB. 

Como se pode constatar, estes dados quando trabalhados como matéria-prima através de 

um processo algorítmico tornam-se num conjunto abstrato de potenciais (Reas, McWilliams & 

Lust, 2010). Esta técnica, designada por transcodificação de imagens raster, introduz uma 

forma abstrata de usar os dados provenientes da análise das grandezas RGB de cada pixel, 

mostrando como estes podem ser explorados para assumir um novo significado sensorial, 

abrindo caminho para a criação de novas experiências estéticas, entendidas como data arte 

e arte digital. 

Ao aplicar a técnica da transcodificação de imagens raster ao vídeo captado em tempo real 

ou não, continuamente a cada frame, cria-se uma animação onde cada vértice se posiciona 

no espaço, adaptando-se de seguida à sua nova posição, derivada da repetição deste processo 

na frame seguinte. Esta técnica, que pode ser aplicada tanto a imagens estáticas como a 

frames de vídeos, mostra-se mais interessante quando aplicada ao último, revelando a 

adaptabilidade da composição gerada a cada frame. 

Como se pode verificar, o trajeto realizado e documentado nesta dissertação teve origem ainda 

enquanto decorria a fase curricular do referido mestrado, altura em que se desenvolveu um 

interesse nas potencialidades estéticas provenientes da aplicação da referida técnica aos dados 

armazenados em cada pixel de uma imagem raster. No decorrer deste período desenvolveu-se 
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o primeiro projeto pessoal e experimental intitulado de Baboon e, mais tarde, um artefacto 

designado por Onedotzero Portugal. Inconscientemente, tinha-se criado o ponto de partida 

para o que viria a transformar-se no alvo de investigação e desenvolvimento apresentado 

neste documento e materializado no artefacto digital Data Punctum. 

O presente trabalho resulta, tanto da vontade de continuar a alargar as possibilidades e 

potencialidades do trabalho até então realizado, como de uma reflexão em torno do 

contributo que a técnica da transcodificação de imagens raster aplicada ao vídeo captado 

em tempo real ou previamente filmado, pode ter na data arte e na arte digital. 

Considera-se que o artefacto Data Punctum explora eficazmente as possibilidades 

computacionais e estéticas da transcodificação de imagens raster às duas fontes de vídeo, e 

acrescenta ainda outra capacidade sensorial, através da captação de áudio, também em 

tempo real, para aumentar as potencialidades das várias probabilidades de output criadas. 

Crê-se, também, que foram reveladas as qualidades abstratas e reativas deste sistema, bem 

como a sua natureza em tempo real e de tempo variável que, em suma, contribuíram para o 

caráter imersivo da imagem final compósita. De referir, ainda, que no decorrer da apresentação 

pública (cerca de doze horas contínuas), o código que incorpora o artefacto mostrou igualmente 

eficiência e robustez, não acusando qualquer tipo de anomalia, mantendo um funcionamento 

fluído e responsivo durante toda a experienciação e duração do evento. 

Acredita-se que o percurso efetuado, bem como os resultados obtidos, confirmam que os 

objetivos definidos inicialmente foram alcançados e revelam as possibilidades da 

transcodificação de imagens raster no desenvolvimento de artefactos digitais, que tenham 

um enfoque na data arte ou interesse na estética computacional que esta permite. Estes 

resultados fazem-nos crer que o presente trabalho é um contributo válido para o estado da 

arte das temáticas em análise. 

Contudo, julga-se que a exploração das possibilidades criativas da transcodificação de 

imagens raster se encontra longe de esgotada. Acredita-se que haverá lugar para o 

desenvolvimento de mais visualizações provenientes do uso diferenciado dos dados 

recolhidos de imagens raster, bem como na conjugação com outras fontes de informação. 
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Adianta-se ainda, e mesmo não sendo alvo deste estudo, que se acredita que os resultados 

visuais provenientes da conjugação da transcodificação de imagens raster em conjunto com a 

captação de áudio, poderão mostrar-se úteis para pessoas com dificuldades auditivas, no 

sentido em que estas conseguem ter uma percepção visual, contextualizada, da expressividade 

da narração. Esta forma de tornar visível a amplitude da onda sonora, aliada a uma outra 

visualização menos abstrata, pode, assim, mostrar-se útil para públicos específicos. 

Por fim, está-se convicto que o trajeto percorrido, incluindo todo o trabalho realizado e os 

últimos dois artefactos apresentados — Metamorphic Type e RasterData_NATURE, revelam 

a evolução que o autor da presente dissertação teve como artista de arte digital. Estamos, 

pois, perante um trajeto de iteração a um processo iniciado em finais 2011 e que tem sido 

continuamente refinado e materializado em diferentes projetos. 
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