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1.1 processo de criacao artistica



O QUE e que eu quero 
COMUNICAR ? (o conceito, a mensaGem, 

a historia ?)

COMO e que eu o quero 
 comunicar ?

(a estetica ?, os medias a usar ?)

(prazer| experiencias de
 fruicao e eficacia)

Como criar
artE atraves 
de experiencias 
interactivas ?

como estimular
a audiencia ?

artefacto como o PRODUTO da
PARTICIPACAO da audiencia 

como posso incluir 
a audiencia?

como criar 
uma experiencia 

siGnificativa ?

Qual o IMPACTO que eu quero 
causar na AUDIENCIA ?

brainstorming: 28.10.19



31.10.19inspiracao: PESQUISA:

A Chinese paramilitary policeman stands guard before security cameras

at Tiananmen Square in Beijing on April 8, 2019 (STR/AFP/Getty Images).

“Today, China uses CCTV and face 
recognition to restrict freedom 
of movement”

“People can be placed on 
blacklists that restrict certain 
types of travel. [Surveillance] 
is also being used to oppress 
dissidents and minority groups’’ Facial recognition technology displayed at the China 

International Exhibition on Public Safety and Security.

“Once discredited, 

limited everywhere’’

“(...) message China’s government announced in a report, 

released in early March, to the 23 million citizens it 

had banned from purchasing plane or train tickets the 

previous year. These citizens, the government declared, 

had proven themselves to be “untrustworthy”, perhaps 

by spreading false information, forgetting to pay a bill 

on time, or even failing to walk a dog on a leash. As a 

result, their freedom of movement has been revoked.



“200 million cctv cameras”

01.11.19

watching over China, a figure that’s predicted to 

rise 213 percent by 2020 to 626 million 

beinG "discredited" makes it hard to Get a job, 

a loan, a hotel room, plane or train tickets, 

to put kids in certain schools, ...

“It’s a Mechanism that pushes 
you to be a better citizen”Social 

credit 
system PUBLIC SHAMING: public biG 

screens, web photo Galleries and apps 
showcase people discredited 

China’s Social Credit System (SCS), is currently on track 

for full deployment on 1.4 billion citizens by 2020. The SCS 

aims to centralize data platforms into a big data-enabled 

surveillance infrastructure to manage, monitor, and predict the 

trustworthiness of citizens, firms, organizations, and governments 

in China. 

A punishment/reward system based on credit scores will 

determine whether citizens and organizations are able to access 

things like education, markets, and tax deductions.

ConstructinG a data-driven society in China:

pesquisa:

gamification 

of life ?

uma aposta do governo chines na 

melhoria do comportamento dos seus cidadaos

- DE FORMA A TORNAREM-SE mais honestoS e 

cumpridorES da lei -, 

procuraNDO melhoraR a qualidade de vida. 

~



Xue 
Xi Qiang 

Guo

Chinese app 

on Xi’s ideology:

03.11.19

allows data access 

to users’ phones

enables authorities to 

retrieve messages, photos 

AND OTHER APPS from 

users’ phones, KNOW THEIR 

LOCATION, browse their 

contacts and Internet 

history, and activate audio 

recordING

a multi-functional 

educational platform. 
INCLUDES: 

Party history, chinese 

culture, history lessions, 

MOOC - Massive Open Online 

Course, QUIZZES, PARTY 

GUIDELINES, SPEECHES BY 

XI JINPING, free books and 

movies libraries ...

pesquisa:

(Study Xi, 

Strong Nation)

gamifying 

propaganda ?

not mandatory but strongly encouraged 

for party members and all state employees

ABOUT 10,000 Chinese journalists in Beijing had to master 

a test on President Xi’s ideology in the app in order 

to obtain a press card

THE most downloaded app in China THIS YEAR

MORE THAN 100 million active users

STIMULATES THE USEr THROUGH 

Competition: users earn 

points for reading articles and 
commenting on them

(Many Chinese state-owned companies and schools 
have ordered their employees and students to 

download the app. Some Weibo users write that their 
school requires them to score a certain number of 

points per day on the app)



how’s Xue Xi 

Qiang Guo BEING 

received by 

its users?

“I felt both proud 

and honored, and 
a great sense of 

responsibility
(Ma Weizhong, the deputy 

director of Chizhou 

Environment Bureau in Anhui 

province)

“

“

“Sometimes even when I’m 

very tired and have put my 

baby to sleep, I still have 

to complete my Study the 

Great Nation, otherwise 

my pay will be cut 
(an user wrote on Weibo)

“

“

CARTOON DA APP XUEXI.CN

04.11.19pesquisa:



Vigilancia digital:

A DIDatura 2.0 ou umA FORMA DE 
governACAO MAIS EFICIENTE?

BIG DATA + BIG BROTHER 

= BIG PROFITS ?

TRIGGERS: 04.11.19

SCS + XUE XI QIANG GUO  

= social control?

1) 7)

2)

8)
3)

9)

10)

4)

5)

6)

SCS = a role model citizenship?

SCS + A Xue Xi Qiang Guo

= GAMIFYCATION CULTURE ?

Sob vigilAncia 24/7: 

o panopticO dA ERA m
odernA?

Como ser invisIvel 
na Era da VigilAncia?

a vigilancia digital e uma 

ameaca a nossa liberdade?

Quais as respostas 
comportamentais ao SCS 
na China?

serao as respostas comportamentais 

a estes jogos motivadas pelo 
desejo (genuinO) de serem bons 

cidadaos ou pelo reconhecimento 
social e PREMIOS?



PESQUISA: 07.11.19

“Bentham laid down the principle that power should be visible and unverifiable. 
Visible: the inmate will constantly have before his eyes the tall outline of the central 
tower from which he is spied upon. Unverifiable: the inmate must never know 
whether he is being looked at at any one moment; but he must be sure that he may 
always be so. In order to make the presence or absence of the inspector unverifiable, 
so that the prisoners, in their cells, cannot even see a shadow...” (Foucault, 1995).

Foucault, m. (1995). Disciplina & punish: the birth o the prison. New York: Vintage Books

“He is seen, but he does not see; 
he is the object of information, 

never a subject in
communication”. (Foucault, 1995)

No processo de explicacao da teoria de Bentham, Foucault chegou 

a conclusao de que o efeito mais importante do Panopticon e a 

inducao, no preso, de um estado de “visibilidade consciente e 

permanente”, formula que assegura o funcionamento do poder:



Instalação de um artefacto digital que reconhece a presença, vigia e 
registra (?) os espectadores. 

Nas paredes de uma sala serão colocadas várias câmaras de vigilância 
tipo dome apenas para efeito dramático do conceito, fazendo o 
espectador sentir a sua intimidade invadida e sentir-se observado de 
diferentes ângulos.  > este será o cenário.

No chão, será colocado um sensor de movimento PIR para detectar a 
presença do espectador na sala, fazendo disparar, numa parede branca, 
a projecção de um olhar em grande escala que parecerá estar fixo no 
espectador durante um momento (adicionando ao artefacto mais um 
elemento potencialmente sinistro) e que depois percorrerá a sala, 
num total de 10 segundos. Ao aproximar-se dos 10 segundos, o olhar 
“adormecerá”, terminando a projecção.

Um outro sensor de movimento PIR, colocado num diferente ponto 
da sala, será accionado aquando da passagem do espectador, fazendo 

08-10.11.19

MÉDIAS: 

Projecção de vídeo,
Sensores e actuadores.

INTENcao:

disparar a sua imagem em tempo real, através da projecção numa 
outra parede da sala. > efeito “all eyes are on you”, o espectador 
não se pode esconder.

(?) A fotografia dos participantes poderá ser capturada para 
realização do cartaz da exposição e outros elementos promocionais 
do evento. > reforço da ideia do cidadão como não detentor do 
direito à privacidade?



08-10.11.19INTENcao:



“Máquinas do olhar” marcam hoje a paisagem urbana. Câmaras 
video-vigilância encontram-se espalhadas por toda a parte com o 
intuito de supervisionar: prisões, supermercados, bancos, autocarros, 
escolas, avenidas, parques, autoestradas, edifícios públicos e privados, 
aeroportos, ...e todos estamos sujeitos a elas. A vigilância, na 
sociedade contemporânea, faz parte da vida quotidiana, mesmo que 
não a consigamos detectar, pela sua característica de invisibilidade ou 
camuflagem na paisagem urbana.

A câmara CCTV constituí, portanto, um ícone contemporâneo.

Tendo como exemplo o cenário actual da China, variadas formas de 
vigilância complementam-se: as câmaras de reconhecimento facial, 
o sistema de créditos social ou, por exemplo, a app Study Xi, Strong 
Nation que permite acesso do governo à informação privada dos seus 
utilizadores. 

Através destes sistemas de vigilância, os cidadãos temem que  possam 
ser apanhados a fazer algo que não deveriam o que, consequentemente, 
os leva à auto-disciplina isto é,  ao bom comportamento e prevenção do 
crime. Tal como no Panóptico, a implementação da monitorização pelo 
uso de CCTVs no ruas é uma táctica do estado para garantir e destacar a 
existência de uma autoridade  omnipresente, mesmo quando é invisível.

A constante inspeção e observação das nossas acções podem ser 
percebidas como caminhos para nos disciplinar. Se nós, cidadãos, 
estamos a viver a nossa vida sob as “ordens” de uma entidade (=força) 
maior, então o objectivo final é superado.

Este artefacto pretende  colocar  o espectador/ utilizador na obra. 
Mais do que criar uma interacção com o espectador, pretendo que o 

1.2 desenho do conceito 11-14.11.19

significado da obra tenha apenas sentido ou esteja completo após 
a sua interveniência. 

À medida que o espectador entra no espaço a expôr o artefacto, 
procuro produzir nele a sensação de constante e desmesurada 
vigilância. Outras reacções a provocar serão o susto, a  inquietação 
e o desconforto.

O espectador é, portanto, activo, faz parte do artefacto. 



15-16.11.19

ridicularizar este conceito:

De acordo com o meu conceito, a constante inspeção e observação das 
nossas acções podem ser percebidas como caminhos para nos disciplinar. 
Se nós, cidadãos, estamos a viver a nossa vida sob as “ordens” de uma 
entidade (=força) maior, então o objectivo final é superado.

No lugar da projecção do olhar fixo no espectador e a 
observar/vigiar o espaço em seu redor, seriam projectadas 
ordens que o espectador teria que obedecer. Poderiam ser 
ordens simples, como por exemplo: bate palmas, dança, 
etc., ou ordens que promovam a interacção com outros 
espectadores, de forma a criar uma interacção colectiva e 
mais estimulante.

Como traduzir para o artefacto, a ideia do espectador como uma unidade de 
informação, movendo-se pelo banco de dados, ou seja,  o espaço de exibição? 

Gostaria de dar ao espectador um papel de importância no meu artefacto. 
Será a interacção descrita suficiente?

Será esta interacção estimuladora o suficiente para o espectador?

1)

2)

3)

4)

PREOCUPACOES:



Como conceber o artefacto sem 
criar dependências do espaço 
(paredes, tecto, isolamento visual 

ou acústico) ? 

objecto dependente: 
a projecção

dependências

soluções ?

projecção em tela

projecção no corpo, ex: rosto 
através do software MadMapper

projecção no chão

Problema: necessitam de isolamento visual. 
Solução: repensar o media.

problema 1:

parede isolamento visual

Nobumichi Asai

22.11.19



problema 2:

recompensa

Como tornar a interacção 
provocadora e 

entusiasmante para o 
espectador/ utilizador?

EX: 
A app Study Xi, Strong 
Nation e o SCS dão 
recompensas aos 
utilizadors

1) Sistema de pontos: 
atribuir pontuações

1) Oferta: poderá 
ser um souvenir da 
exposição

OPÇÃO 1: SISTEMA DE PONTOS

1.1.  Os pontos poderão ser convertidos num prémio?

1.2. A atribuição de pontuações aos visitantes poderá não ser viável, visto a interacção 
não ser extensa o suficiente para permitir um ranking tão alargado.

1.3.  O artefacto poderá ser uma espécie de jogo?

EXEMPLO: Vários sensores são dispostos/ escondidos pelo espaço de exposição. 
O espectador tem que conseguir escapar dos sensores de movimento. Se 
detectado por um deles, será accionado um som de alerta e uma imagem (a 
tal projecção do olhar  vinda do conceito inicial). Se escapar dos sensores, o 
espectador ganha o “jogo”.
Objectivo: fazer com que o espectador se sinta em alerta e em perigo! Transmitir o 
poder da tecnologia sobre o espectador - ela está em controlo.
- poderei fazer uma analogia ao jogo “Minas e Armadilhas”. 

Crítica ao conceito de “câmaras de (in)segurança”:

Problematizar a (in)segurança, isto é, a vigilância na actualidade.De acordo com 
Bauman (2014), a pós-modernidade vive cada vez mais à sombra do “medo e da 
insegurança” que está associado ao modo de se viver actual. Bauman, em Vigilância 
Líquida, afirmou que a sociedade líquida moderna é um “dispositivo que tenta 
tornar suportável viver com medo”. O autor continua e identifica uma “obsessão por 
segurança” que produzem inseguranças: “não é possível saber quando as categorias 
de risco podem ‘acidentalmente’ nos incluir, ou, mais precisamente, nos excluir de 
participação, ingresso ou direitos” (Bauman, 2014).

Lyon no seu diálogo com Bauman em Vigilância Líquida, comenta:
“Entre as racionalizações para o engajamento na vigilância, um motivo-chave é a 
busca de segurança. (...) No século XXI, contudo, essa inocência parece em falta. A 
segurança é hoje prioridade política em muitos países e através deles, e constitui 
uma poderosa motivação no mundo da vigilância.” (Lyon, 2014).

A vigilância está, portanto, ligada aos conceitos de poder, controle, disciplina, medo, 
insegurança, ameaça, tensão - noções a reter para o desenvolvimento do artefacto.

Bauman, Z. (2014). Vigilância Líquida. Rio de janeiro: Zahar.

27.11.19



28.11.19PESQUISA:



Entrámos numa nova era. Uma era que impõe uma existência vinculada 
à visibilidade e que, para isso, amplia cada vez mais a vigilância e 
controle sobre cada indivíduo. Desta forma, assistimos à banalização 
da vigilância e à sua aceitação como algo bom, tal como nos fazem crer: 
“Sorria, está a ser filmado!” 

Podemos entender a vigilância, como a acção ou efeito de vigiar, 
“como o resultado de um indivíduo ou grupo estar em estado de alerta 
permanente” (Bauman, 2014). Sob esta perspectiva, vigilância é “estar 
atento”, seja no sentido de “proteger o sujeito que se vigia, de precaver-
se contra ele mesmo ou de conhecer suas fraquezas para melhor atacá-
lo” (Bauman, 2014). 

É exactamente esta dicotomia “câmaras de segurança = câmaras de 
insegurança” que tenciono explorar no meu artefacto.

O artefacto pretende ilustrar uma das muitas formas de sermos 
observados num sistema de controlo social. Note-se que nele, as 
câmaras de vigilância tencionam ser uma metáfora, símbolo para 
todas as formas de tecnologias de controle actuais: dos aparelhos de 
raio x, aos sistemas de identificação por radiofrequência, satélites, 
dataveillance...

Da reflexão das ideais iniciais apresentadas na fase do desenho do 
conceito (que relembro de seguida), assim como da consideração dos 
problemas levantados pelo professor, passo a apresentar a narrativa do 
artefacto, que pensei até ao momento.

Conceito inicial.

Tomei como ponto de partida a ideia de que a vigilância pode ser 
uma forma de controlo, ligada à “cultura do medo”. O medo é uma 
resposta à percepção de um perigo iminente e por isso, pretendo 
“fabricar um medo”, através da criação de armadilhas. O artefacto 
será, então, nada mais do que um jogo inspirado no clássico 
Minesweeper:

06.12.191.3 desenho da NARRATIVA



DESCRIÇÃO DO ARTEFACTO

Entre 10 a 20 balões de cor vermelha (cor alusiva ao “perigo” e 
“alerta”) com hélio serão dispostos numa floresta labiríntica, uns mais 
altos do que outros:

Em torno dessa floresta de balões, várias câmaras de vigilância 
serão colocadas no pavimento (ou noutra superfície mais adequada, 
dependendo do espaço de exibição) a “vigiar” quem passar por de 
entre os balões, de forma a obter o efeito “all eyes on you”:

Stickers, que graficamente simularão o sistema de reconhecimento 
facial (tal como na imagem em baixo, exemplo: caixa com texto 
“Calculating...”), serão colados, de forma aleatória, no piso no interior 
da selva de balões. Estes stickers farão a analogia às minas do jogo 
minesweeper. 

Sensores de movimento serão posicionados junto das “minas” de 
reconhecimento facial.

Objectivo do jogo: O participante terá que atravessar a floresta sem 
calcar nenhuma das minas. Caso não seja bem sucedido, o sensor 
detectará o seu movimento e fará soar um alarme que será a indicação 
de que perdeu o jogo (= o jogador morreu!).

De forma a enfatizar que o espectador não tem poder de decisão e 
que está a ser controlado por outro (neste caso, por mim) através da 
tecnologia (a “força militar”), tal como acontece no mundo real com 
os sistemas de controlo de vigilância, gostaria de posicionar este 
artefacto num local estratégico de passagem obrigatória. Desta forma, 
o espectador terá imperativamente que participar no jogo se quiser 
chegar ao outro lado, seja ele qual for, exemplo: à entrada ou à saída 
do espaço de exibição.

18.-20.12.19



Outro aspecto que gostaria de incluir neste artefacto, é a difusão 
da vigilância, isto é, trazer o “Grande Irmão” para o artefacto pela 
transmissão em tempo real da interacção do espectador com a 
obra num outro ponto do espaço de exibição, sem ele saber que a 
sua imagem está a ser vista pelo restante público. A divulgação da 
imagem seria como um complemento ou segundo artefacto que 
provoca sentimentos de desconforto e intrusão mas ao mesmo 
tempo de prazer, tal como seria o acto de espreitar pelo buraco da 
fechadura (= voyeurismo). Esta transmissão poderá ser observada em 
tela de projecção ou, de forma a evitar dependências de espaço, em 
tela de computador.

O papel do espectador assume, portanto, uma atitude activa através 
da interacção com a obra, tornando-se mesmo parte desta. Pretendo 
que a mensagem que o observador/espectador/participante extraia da 
interacção com o artefacto, numa experiência individual ou em grupo, 
não o deixe indiferente, mas que permita vários tipos de vivências 
interiores e exteriores, na relação com o artefacto e os outros.

Preocupações:

1) O uso de balões causará um primeiro impacto muito positivo de 
alusão à diversão, o que atrairá o espectador ao meu artefacto. Tal 
como anteriormente escrevi em relação à banalização da vigilância, 
trata-se da “aceitação como algo bom”. Contudo, receio que a 
intimidação por parte das câmaras e a apreensão/ ansiedade em 
não “cair” numa mina, não sejam suficientes para criar sentimentos 
de tensão, medo e mesmo de ameaça desejados ao longo da 
experiência.

2) Penso que a parte lúdica do artefacto possa afastar a mensagem 

que pretendo passar, assim como a promoção da indagação sobre 
o que realmente se está a passar no mundo do monitoramento, 
rastreamento, localização,  classificação e observação permanente 
que é a vigilância.

3) A colocação das câmaras no chão prende-se com o afastamento da 
dependência do espaço uma vez que, se possível, faria mais sentido 
colocá-las no tecto ou em paredes. Tal como popularmente se diz, 
“as paredes têm ouvidos”, neste caso seria “eyes in the sky”, que 
rapidamente se tem vindo a difundir entre a população.

4) Seria engraçado o “espectador-voyeur” conseguir interagir/ intervir 
pelo computador com o espectador-participante do jogo, exemplo: 
o espectador-voyeur poderia clicar num botão do computador o qual 
activaria um som (ex: alarme/ música) no jogo. Se por um lado, o 
espectador-participante ficaria confuso, sem saber porque razão 
aquele som estaria a tocar, por outro, o espectador-voyeur tornar-se-
ia num espectador activo no acto de vigiar, conferindo-lhe o poder de 
decisão.  Contudo, receio não ter os conhecimentos necessários para a 
execução desta ideia.



22.01.20

REVISITA À PROPOSTA DO ARTEFACTO

Num esforço de garantir um melhor alinhamento entre o meu projecto 
de tese e o artefacto, proponho alterações no mesmo que o colocarão 
na direcção das minhas questões de investigação, mantendo o 
conceito e a narrativa descritas anteriormente. Esta decisão é também 
tomada pelo conflito técnico que a disposição de vários sensores de 
movimento, numa área restrita de exposição, levantaria, assim como 
o elevado grau de complexidade que o artefacto estava a assumir, e 
outras dependências espaciais.

Desta forma, proponho de seguida, a nova ideia que bebeu das 
pesquisas e projecto de artefacto anteriores. 

O ARTEFACTO

Para Foucault, o Panóptico de Jeremy Bentham representa um símbolo 
da sociedade de vigilância moderna. Esta estrutura arquitetura 
permite que o supervisor, que ocupa a torre, observe todos os 
indivíduos nas celas sem ser visto. Os detidos, apesar de não serem 
observados a todo momento, não sabem quando estão ou não estão 
a ser monitorizados. A observação é, por isso, possível a qualquer 
momento. Contudo, a definição de vigilância de Foucault possui traços 
de uma significação desactualizada na forma como conhecemos a 
vigilância num mundo globalizado. Foucault captura um entendimento 
de vigilância como um acto de observação de um ser humano, por 
uma entidade superior, como resultado de uma transgressão que já 

aconteceu. Mas sabemos que esta monitorização já não está inerente 
a um corpo e, sabemos também, que não é necessário a ocorrência de 
um crime para estarmos sob vigilância.

Para Lyon (2007), vigilância pode ser entendida como “a atenção 
focada, sistemática e rotineira de dados pessoais para fins de 
influência, liderança, protecção ou controle.” É de realçar que Lyon usa 
a expressão “dados pessoais”, isto é, para ele, o objecto de observação 
de maior relevância na sociedade actual já não é o sujeito como ser 
de carne e osso, “pelo contrário, [a vigilância] procura fragmentos 
factuais abstraídos de indivíduos” (Lyon, 2001). Ademais, segundo 
Lyon, a vigilância já não envolve pessoas a observarem pessoas: “hoje, 
a forma de monitorização mais importante reside nas tecnologias 
computacionais, as quais permitem que os dados colectados 
sejam armazenados, comparados, recuperados, processados, 
comercializados e circulados” (Lyon, 2001). 

Esta forma de entender a vigilância leva-a mais além — apesar de 
ainda incluir a observação intencional de indivíduos específicos que 
despertaram suspeitas por meio das suas actividades. O ponto fulcral 
desta vigilância generalizada, rotineira e quotidiana, é que já não é 
necessário termos cometido uma infracção ou estarmos sobre suspeita 
para sermos monitorizados, “ainda assim as nossas transações, 
trocas, conversas, movimentos e chamadas são visíveis para agências 
e organizações para as quais estas actividades são significativas” 
(Lyon, 2001). 

Para Bauman, a vigilância é líquida. O autor descreve-a como 
uma forma mais fluída de vigilância que “se espalha de maneiras 
inimagináveis, entornando-se por todo o lado” (Bauman & Lyon, 2013). 
Bauman defende que a vigilância se tornou menos apegada à solidez 
da observação espacial, como era o caso do Panopticon de Bentham, e, 
como tal, tornou-se pós-panóptica (Bauman & Lyon, 2013).



É o conceito de pós-panóptico associado à vigilância líquida que 
pretendo explorar no meu artefacto. A vigilância líquida compreende 
a transformação do corpo humano em dados de informação, o que 
traz consigo a noção de dualidade entre o mundo real e online, e 
questionamentos  - que pretendo investigar no meu artefacto - sobre o 
que os nossos dados dizem sobre nós, quem somos no mundo digital e 
novas definições de ser humano na era pós-moderna.

O antigo ideal de panóptico  - “you should never know when you are 
being watched in the flesh and so never be unwatched in your mind” 
- tomou tal proporção que, nos dias de hoje, somos vigiados das mais 
variadas formas e 24/7, sem nos apercebemos. Trata-se de uma vigilância 
silenciosa: enquanto navegamos na internet, no supermercado quando 
utilizamos o cartão como forma de pagamento, na troca de mensagens 
privadas em chats, no envio de correio electrónico, etc. Também existe 
uma auto-vigilância quando postamos as nossas fotografias nas 
redes sociais, e ainda mais, com geolocalização. O pesadelo panóptico 
“nunca estou sozinho” não poderia ser mais actual. A condição 
moderna de ser vigiado e visto é, hoje, reclassificada de punição e 
ameaça para tentação de reconhecimento social e forma de segurança. 

Esta forma silenciosa e invisível de vigilância vai ser transportada, 
não só conceptualmente mas também visualmente, para o artefacto. 
A sua concretização consiste na criação de um pós-panóptico, no 
qual tornar-me-ei no sujeito de observação exemplo desta forma 
de monitorização. Para criar um maior estímulo à interação com a 
obra, o artefacto será uma experiência imersiva lúdica, fazendo uso 
da realidade aumentada para revelar a vigilância no mundo digital, e 
das narrativas e jogos digitais para a construção de uma história 
e representação de conceitos (tomando em conta o feedback do 
professor José Bidarra).

ESTRUTURA DO ARTEFACTO

O pós-panóptico tornar-se-á visível pela delimitação do espaço com 
fita adesiva, resultando no desenho de uma forma quadrada no chão. 
No interior do pós-panóptico vão estar em exposição um Iphone, uma 
cadeira e uma mesa. Este dispositivo electrónico será a ferramenta de 
interface do utilizador com o ambiente de realidade aumentada, isto 
é, com o mundo da vigilância digital: um universo como que tirado de 
um filme sci-fi com layers de screenshots do meu perfil de Instagram, 
posts no Facebook ou página de Linkedin vão fazer parte deste ambiente 
virtual, apenas visível para o utilizador. Estes screenshots serão não só 
das minhas redes sociais, mas incluirão também mensagens privadas 
trocadas via Messenger ou Gmail, o história de navegação do meu 
computador, assim como a galeria de imagens no meu smartphone, etc. 
O Adobe Aero será o software utilizado para a criação da realidade 
aumentada, onde as imagens estarão a flutuar em redor do utilizador 
ou pousadas nas superfícies físicas (a cadeira e a mesa) colocadas no 
pós-panóptico. 

Neste ambiente virtual, surgirá o texto “Diz-me quem sou”. Para 
encontrar a resposta a esta pergunta, o utilizador será convidado a 
visitar a minha aplicação intitulada Trackography, através do scan do 
código QR. A aplicação será um repositório online da minha pegada 
digital e terá também a função de rastreamento. Tentarei colectar e 
armazenar nesta aplicação toda a informação que conseguir encontrar 
sobre mim na internet. 

Como que interpretando a personagem de ficção da literatura 
britânica, Sherlock Holmes ou de um agente de FBI, o utilizador irá 
investigar-me na app. O que conseguirá o utilizador descobrir sobre 
mim? Ao ter acesso a todo o meu rastro digital de forma organizada 
e colectiva, o utilizador criará uma história ou o meu perfil, isto é, a 
minha persona digital. A minha persona digital é uma extensão de 
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O artefacto pretende oferecer ao utilizador uma experiência imersiva 
digital. O recurso à realidade aumentada e a narrativas e jogos digitais 
pretende estimular a interacção com a obra de forma divertida e a 
construção de histórias num universo que se expande para lá do visível 
e real.

O utilizador será confrontado por dois ambientes quase que opostos:  
o da realidade fora da experiência, isto é, fora da área do pós-
panóptico, parecerá vazio, e o que é descoberto no pós-panóptico 
pelo complemento da RA aquando da observação do mundo pelo ecrã 
do Iphone. Pretendo realçar este contraste com um ambiente físico 
minimal de forma a potenciar, no utilizador, uma atitude de reflexão 
sobre o quanto imperceptível e dissimulada a vigilância digital pode ser: 
ela está lá mas o indivíduo mais desatento ou desinformado não a vê. 

Desta forma, o público fora da área demarcada não terá conhecimento 
do que se está a passar dentro do pós-panóptico, mas saberá que 
algo se esconde e acontece naquele espaço pela reacção resultante 
da interacção do utilizador com o artefacto, que estará a apontar um 
smartphone em todas as direcções. Esta será, portanto, uma experiência 
intimista para o utilizador.

Ao entrar no espaço dedicado ao artefacto, existirá indicação para 
o utilizador servir-se  do smartphone em exposição. A imersão na RA 
deverá ser inesperada para o utilizador e pretende ilustrar um universo 
de magia, produzindo um certo encanto e fascínio no utilizador ao 
mesmo tempo que é “bombardeado” com informação sobre uma 
pessoa que não conhece. Esta experiência deverá causar-lhe uma certa 
confusão até que, finalmente, tudo é explicado por uma mensagem pop-
up que o convida a visitar a aplicação Trackography através do scan do 
código QR que estará no centro do pós-panóptico. 
Ao entrar na aplicação, o utilizador terá acesso aos meus dados pessoais 

quem sou na vida real, portanto uma parte de mim. Mas será a persona 
digital fiel à persona do mundo real? Serei eu quem os meus dados 
dizem que sou?

OBJECTIVOS DO ARTEFACTO 

. Alertar para formas de vigilância que poderão passar despercebidas 
para alguns de nós,
. Expôr as entidades observadoras da era pós-moderna: não só somos 
vigiados por uma autoridade mas também uns pelos outros e por nós 
próprios,
. Fomentar questionamentos e a crítica sobre a indústria da informação,
. Introdução para novos conceitos de datafication, dataveillance, individual 
profiling e data sorting,
. Ilustrar de que forma os nossos dados no mundo digital podem ser 
utilizados,
. Construção de identidades digitais e entendimento do corpo humano 
na era pós-moderna: corpo digital como extensão do corpo real, o quão 
próximas/ afastadas estão estas duas identidades.

27.01.201.4 desenho da EXPERIENCIA



e até mesmo  à minha localização, pela visualização da pegada digital 
que deixo todos os dias na internet, e será desafiado a criar uma história 
sobre a minha persona digital. Esta sobreexposição poderá levar o 
utilizador a sentir-se um voyeur, um intruso, causando uma sensação 
desconfrotável de quem está a ver algo que não deveria. 

Esta história poderá ser deixada na aplicação em forma de comentário, 
numa área destinada ao mesmo. Esta característica torna o utilizador 
mais participativo fomentando uma experiência mais pessoal e 
inclusiva, isto é, o utilizador sentirá que está a contribuir para a obra, 
sendo agora parte dela, completando-a. 

20-23.01.201.5 desenho da EXPosicao

1. Desenho de espaço expositivo;
2. Condições mínimas e máximas de exposição;
3. Características do espaço envolvente;
4. Modularização, transporte e montagem;
5. Minimização de interferência com outros artefactos que partilhem o 
mesmo espaço.

mesa camâras de 
vigilância

espaço expositivo

iluminação

poster

1. Desenho de espaço expositivo:

telemóvel 
em display

3 m

3 m



Componentes necessários para o artefacto:

.  Iphone ou Ipad 
   Dispositivo de observação do mundo criado em RA.
     

. Expositor para o Iphone/ Ipad
  Este expositor terá como objectivo não só apresentar e exibir a fer-
ramenta de interface  do utilizador com o ambiente de RA de forma 
agradável e clara, mas também terá uma função de segurança an-
ti-roubo. 

. Mesa ou Bloco
   Suporte para o expositor e possível supefície de observação de alguma 
RA.

. Poster
  Apoio informativo e visual ao artefacto. Serão impressos 2 posters 
iguais e colocados um contra o outro, de forma que a sua visualização 
e leitura possa ser conseguida tanto por espectadores que se aproxi-
mam de frente para a mesa ou por de trás. O poster estará fixo ao tecto  
através de ventosas e seguro através de fio transparente e molas (tal 
como nas imagens em baixo).

. Câmaras de segurança
  Estas câmaras contribuirão para o artefacto apenas com um efeito 
simbólico, e por isso serão falsas mas de aspecto realista. Serão posi-
cionadas no tecto em forma de círculo a apontar para o dispositivo 
de interface em exibição - onde o utilizador também se encontrará no 
momento da interação -, como que a cercá-lo. 



4. Modularização, transporte e montagem:

Não prevejo problemáticas ao nível de transporte ou montagem. 

5. Minimização de interferência com outros artefactos que partilhem o 
mesmo espaço:

O áudio poderá ser o único problema previsto para outros artefactos 
em redor que necessitem de silêncio total ou que também eles 
possuam áudio. De forma a minimizar a interferência com os mesmos, 
uma solução passará pela partilha do espaço com outros artefactos 
cuja presença de áudio não os prejudique. 

Como solução proponho o uso de auscultadores.

2.  Condições mínimas e máximas de exposição:

Dimensões do espaço: cerca de 3.5 x 3.5 m, de forma a criar um espaço 
confortável e amplo o suficiente que permita a boa disposição dos 
elementos de realidade aumentada no ambiente e a mobilidade do 
utilizador, sem restrição de movimentos, para observação dos mesmos.

Iluminação: apesar do artefacto não ser exigente com questões de 
iluminação, ela precisa acontecer. A RA não será visível num espaço 
escuro,  para além de depender da detecção de uma superfície para 
surgir no ecrã. Para tal, o requisito mínimo de iluminação será uma luz 
média/fraca e o desejável, luz média amarela. Este tipo de iluminação 
contribuirá para a narrativa do artefacto na criação de um ambiente 
misterioso, identificando o utilizador como suspeito.

Sonorização: para uma maior imersão na experiência, para além do toque 
e da visão, pretendo apelar e estimular mais um sentido - a audição, com 
a integração de uma faixa sonora que acompanha a experiencia de RA. A 
faixa sonora é um projecto experimental da Musicmotion de T. Gowdy, 
que consiste na extração de som a partir do ambiente envolvente pelo 
uso de equipamentos de vigilância. Através de câmaras de vigilância e 
microfones são captados sons de indivíduos ou ressonâncias do espaço 
que são amplificados. O projecto pode ser visto aqui: musicmotion.org/
projects/surveillance
 

3. Características do espaço envolvente:

Dimensões: aprox. 3.5 x 3.5 m 
Iluminação: média
Sonorização: ambiente silencioso que estímule a imersão na experiência



23.02-12.03.201.6 prototipagem

1. Desenho;
2. Arquitectura do Artefacto;
3. Meditação Estética:
     3.1 Apreensão Estética;
     3.2 Inovação Tecnológica.

1. DESENHO: REVISITA À PROPOSTA DO DESENHO DE ESPAÇO EXPOSITIVO

Num esforço de garantir um melhor entendimento da mensagem pelo 
público, tomei a iniciativa de re-formular o espaço expositivo de forma a 
criar 3 etapas de visualização-interacção. Esta nova disposição procura 
orientar o utilizador espacialmente de forma fluída, mas também ao 
nível cognitivo, pela divisão da mensagem em partes, procurando 
simultaneamente criar uma relação entre o mundo físico e o mundo da 
realidade aumentada.

Ilustro, à esquerda, o desenho expositivo apresentado anteriormente e 
a nova proposta, à direita:

mesa camâras de 
vigilância

espaço expositivo

iluminação

poster

telemóvel 
em display

espaço expositivo

cartão 
reflector

m
es

a

poster

telemóvel 
em display

cabeça de 
manequim

O factor de contraste entre dois ambientes ou “mundos” continua 
a fazer parte do artefacto, relembrando: o físico e vísivel - vazio, e o 
de hiper-informação virtual que  é descoberto pelo complemento da 
RA aquando da observação do mundo pelo ecrã do Iphone. Pretendo 
colocar em confronto estes dois ambientes, de forma a potenciar, 
no utilizador, uma atitude de reflexão sobre o quanto imperceptível e 
dissimulada a vigilância digital pode ser: ela está lá mas o indivíduo 
mais desatento ou desinformado não a vê. 

Com isto em mente, o o espaço expositivo será minimal, a preto e 
branco, deixando a cor e a informação para o ambiente de RA.

Especificações materiais no cenário de uso do artefacto:

. 3 mesas:

     Mesa 1
     . 1 Iphone,
     . 1 expositor anti-furto para Iphone com sistema de carregamento de 
     bateria
     . 1 poster A1

     Mesa 2
     . 1 manequim,
     . flyers com código QR de acesso à página web do artefacto

     Mesa 3
     . 1 espelho A1

flyer 
com QR



2. ARQUITECTURA DO ARTEFACTO

Softwares necessários para o desenvolvimento tecnológico:
. Adobe Aero, na edição e visualização da RA;
. Adobe Photoshop, na edição de imagem;
. Adobe Illustrator, no design de imagem vectorial,
. QR code app, para scan do código de acesso a página do artefacto;
. Adobe Portfolio para a produção da página web.

Desenho da interacção do espectador/ utilizador com o artefacto:
· O espectador presente na sala de exibição vai ser guiado ao espaço 
do artefacto, pelo efeito mistério de um som hipnótico e de um espaço 
aparentemente vazio, onde mesas em exposição exibem nada ou, pelo 
menos nada que pareça merecer estar em exibição num espaço para 
tal efeito, e de onde um poster de tamanho significativo, com a textura 
de uma impressão digital e um olho camuflado, se destaca. Esta 
invisibilidade e uma das características da vigilância pós-panóptica, 
que através dos desenvolvimentos tecnológicos, se tornou silenciosa e 
imperceptível.  
· Uma vez no espaço dedicado ao artefacto, o espectador vai ter apenas 
à  sua frente o poster, como suporte informativo, e um dispositivo 
electrónico, o Iphone.
· Ao ler as indicações impressas no poster para erguer o dispositivo 
móvel e apontá-lo para o suporte gráfico, o espectador, agora também 
utilizador, inicia a visualização da RA: 

Mesa 1: hiper-informação. O espectador-utilizador é confrontado com 
a mensagem “we are never alone”, pulsando de forma inquietante, e 
“do you see me?”, acompanhadas por janelas flutuantes exibindo, de 
forma descarada, informação sobre alguém, para ele desconhecido - 
o artista da obra. Esta informação e o meu rastro digital deixado para 
trás todos os dias, proveniente da minha actividade no computador e 
telemóvel.

Uma vez que a vigilância contemporânea depende das 
tecnologias computacionais, o processo de observação digital tem 
acesso a um fluxo de informação muito amplo, facto que pretendo 
ilustrar nesta primeira etapa de visualização. 

Mesa 2: social profiling. Ao apontar/rodar a câmara do dispositivo 
para a cabeça de manequim, o espectador-utilizador vai 
visualizar várias imagens minhas, retiradas de diferentes 
contextos, assim como as mensagens “but is this ME?”  e “or 
is this me?”. Quando os nossos rastros digitais são reunidos, 
eles contam histórias sobre nos, resultando na nossa persona 
digital. As nossas sombras digitais podem fornecer uma visão 
de nos que pode ser correta ou totalmente errada. Nesta etapa, 
pretendo alertar o espectador-utilizador sobre o problema 
da categorização dos indivíduos em perfis de identidade. A 
monitorização de cada actividade, a todo o momento, em todo 
o lado e o armazenamento infinito resulta num interminável 
fluxo de informação. Portanto, a principal função da vigilância 
pós-panóptica é a colecta de dados para a sua interpretação 
e consequente prevenção de eventos futuros. Durante este 
processo somos categorizados, classificados como homem ou 
mulher, portugueses ou espanhóis, terroristas ou não terroristas, 
...  Mas em que critérios se baseia a selecção de informação que 
dá forma a esta categorização social? 

Mesa 3: puxar o tapete. O espectador-utilizador vai ser 
confrontado com a notificação de um novo utilizador descoberto - 
“New user found” - e a sua informação “adicionada com sucesso”. 
· No final da experiência de imersão, o espectador-utilizador 
poderá levar consigo um flyer da exposição que deverá conter 
um código QR dando acesso a um website que reunirá toda a 
informação do artefacto para posterior visualização, actuando 
como a documentação do artefacto e souvenir da exposição.

13.03-16.04.20



· Através deste artefacto, o espectador-utilizador deverá ter 
apreendido que o pós-panóptico é caracterizado não apenas pelos 
desenvolvimentos tecnológicos das capacidades de vigilância, mas 
também pelo excesso rotineiro de monitoramento e exclusão da 
necessidade de determinados espaços de confinamento. Como 
resultado desta vigilância quotidiana, a classificação social, isto 
é, os dados são abstraídos dos indivíduos para criar conjuntos 
de informações e construir perfis de identidade que poderão não 
corresponder com a identidade real dos sujeitos. O espectador-
utilizador deverá, portanto,  ter compreendido que as tecnologias 
baseadas em computador observam todo o tipo de actividade, 
incluindo os factos mais irrelevantes, fora de “espaços” específicos. Por 
outras palavras, o artefacto deverá passar a mensagem que, por meio 
de tecnologias baseadas em computador, a vigilância é processada 
de maneira rápida e ampla; e, portanto, a vigilância pode estar em 
qualquer lugar a qualquer momento com o objectivo de criar categorias 
de identidade para previsão e prevenção.

Desenho da interface:
Protótipo: https://www.youtube.com/
watch?v=2OVcLIgeLTw&feature=youtu.be

(Obs: neste protótipo utilizei as mesmas 3 imagens de redes sociais 
para ilustrar o efeito pretendido. No desenho do artefacto final, o 
resultado será o mesmo mas com recurso a imagens diferentes).

3. MEDITAÇÃO ESTÉTICA
    3.1 Apreensão Estética

    Ambiente físico
    Grafismo - design realista, objectos gráficos neutros que se 
    misturam e integram com o espaço;
    Cromatismo - preto & branco;
    Espaço - minimal, invisível (reduzir os objectos ao mínimo 

    necessário),
    Textura - apenas texturas gráficas presentes no poster e cartão com 
    QR.

    Ambiente virtual
    Grafismo - design iconográfico, objectos gráficos destacam-se do 
    ambiente em redor;
    Cromatismo - design a duas cores: a cor principal será o azul e a cor 
    secundária o amarelo, em contraste com a neutralidade cromática 
    do mundo físico. A cor azul está associada ao conhecimento, 
    força, tranquilidade, segurança e confiança, e o amarelo a diversão, 
    boa disposição, jovialidade, optimismo, criatividade, originalidade 
    comunicação de novas ideias.

    Comum a ambos os ambientes
    Som - inquitante, misterioso, projecto sonoro de T. Gowdy em   
    loop (https://musicmotion.org/projects/surveillance).
    Iluminação - neutra.

    Protótipo 
    Primeiro esboço gráfico do poster:

11 . grab the device in display. grab the device in display
22 . point it at this image. point it at this image

A
R



do you
see 
me?

    Primeiros esboços gráficos do çde RA:

    3.2 Inovação Tecnológica

Para a concepção do artefacto, optei por explorar a tecnologia da 
realidade aumentada. A RA e uma óptima ferramenta que permite 
aumentar o envolvimento do espectador com o artefacto através 
da criação de experiências virtuais realistas e imersivas. Apesar da 
RA não ser uma tecnologia nova, apenas na última década se tem 
tornado parte do nosso quotidiano, atingindo a sua popularidade 
entre o público nos últimos dois anos com os filtros do Instagram, a 
aplicação Pokemon Go, Sephora ou a IKEA Place. Esta proximidade 
que se começa a sentir com as tecnologias de RA, permite uma 
experiência mais fácil do ponto de vista do utilizador. Ainda assim, o 
carácter lúdico e imersivo da RA e um factor atractivo, potenciando 
experiências de prazer. A sua incorporação na obra de arte, 
proporciona novas formas de expressão artística e de experienciar 
arte. No Pos-panopticon, a tecnologia digital é combinada com 
suportes de design clássicos, como o poster e o flyer, explorando o 
seu potencial, reciclando-os e criando novos discursos estéticos.

28.04.20



09.05-22.05.202.1 TESTES E CORRECOES

1. CONSOLIDAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES

A experiência de realidade aumentada foi construída no Adobe Aero com 
elementos desenhados no Adobe Illustrator e Photoshop. A visualização 
da RA em espaço expositivo físico é processada através da aplicação 
Aero instalada no dispositivo móvel colocado a disposição do utilizador.

Após reflexão sobre o artefacto, ve-se desnecessário o uso de suporte 
anti-roubo em exposição presencial. O carácter de utilização “um a 
um” do artefacto, aliado à necessidade de participação do artista em 
diálogos, entrevistas ou questionários com o utilizador para recolha 
de opiniões e insights justifica que a obra esteja activa segundo um  
determinado horário com o artista-investigador sempre presente, 
permitindo, consequentemente, a vigilância do dispositivo móvel.

A artefacto caracteriza-se pela versatilidade e flexibilidade de 
visualização e interação - os tempos assim o exigem, num ano atípico de 
confinamento e distanciamento social devido à pandemia do Covid-19. 
Através do download do link do artefacto disponibilizado no website 
criado de apoio ao artefacto - whoarwe.art -, o espectador-utilizador 
poderá imergir na experiência de realidade aumentada em qualquer 
lado, em qualquer ponto do mundo. 



2. INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIA E IMPLANTAÇÃO DO ARTEFACTO

O website whoarwe.art é tambem ele parte integrante do artefacto. A 
sua existência viu-se necessária de forma a consolidar informação que 
possa ter passado despercebida ao utilizador após a interacção com a 
obra, e contextualizá-la no âmbito do DMAD e como metodologia de 
investigação da tese “A dataveillance na génese do meta-data-human
e o conceito de data(de)formism: a identidade multifacetada 
e a (des)construção do corpo”. É também no website que o utilizador 
da obra poderá encontrar e salvar a sua selfie capturada durante 
a experiência. Para além disso, o website visa ser uma segunda 
plataforma para distribuição e visualização do artefacto em qualquer 
parte do mundo. 

O código QR de acesso ao website, será distribuido nos flyers que 
se encontrarão, agora, na terceira mesa do artefacto. Estes flyers 
constituem suportes de média impressos para promoção da obra, 
souvenir da exposição e acesso directo ao artefacto online.

Seguem imagens do website e flyers:



3. ALTERAÇÕES A FASES ANTERIORES

- Disposiçãao final do artefacto:

- À faixa sonora de T. Gowdy, foi acrescentada a voz do artista como 
parte performática e explicativa da obra para melhor clareza na 
transmição da mensagem.

- Em exibição presencial colectiva, o áudio será experienciado através 
de headphones com ligação bluetooth para uma imersão mais profunda 
na experiência, evitando perturbar ou ser perturbado por outros 
artefactos ou barulhos que possam existir em redor. Em exibição 
online, o mesmo será recomendado.

- Para exibição em espaço físico, serão tomadas medidas de 
higienização dos dispositivos (Iphone e heaphones) entre utilizações, 
de forma preventiva e para controle da pandemia do Covid-19.



- O poster informativo e instrucional foi repensado e é agora colorido, 
tendo como cores principais o amarelo e o vermelho, cores energéticas 
que captam a atenção do espectador.

- O artefacto que teve como designação inicial Pos-Panopticon, 
passando a Pos-Panopticon: who AR we?, intitula-se nesta fase final 
who AR we?. Esta decisão foi tomada por uma série de factores, para 
começar por Pos-Panopticon ser um termo cunhado por outro autor. 
No decorrer do processo de pensar e produzir o artefacto, outras 
questões viram-se mais importantes, como a questão da captura de 
informação dos indivíduos no ciberespaço para a construção de perfis 
de identidade que poderão levar a novas definições de ser humano.
who AR we? foi pensado para ser escrito em minúsculas com as letras 
“AR” capitalizadas de forma a realçar esta palavra que assume duplo 
significado. Para além de significar “are”, remete para augmented 
reality pela abreviatura AR. Por último, who AR we? assume a forma de 
um título curto tornando-se de memória fácil.



02.06-16.06.202.2 implementacao final

1. CARACTERÍSTICAS FINAIS DO ARTEFACTO E EXPOSIÇÃO DO ARTEFACTO

1.1 Montagem

1.2 Implementação 









2. PRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A EXIBIÇÃO

2.1 Folha de sala

#EXPO2020DMAD#EXPO2020DMAD
EXPOSIÇÃO DE ARTE EXPOSIÇÃO DE ARTE 
COMPUTACIONALCOMPUTACIONAL

21.06: 18:00 [GMT+1]21.06: 18:00 [GMT+1]
22.06: 14:00 [GMT+1]22.06: 14:00 [GMT+1]

[rui travasso][rui travasso]

propõe um propõe um re>>connectingre>>connecting  
do público com situações atuais, do público com situações atuais, 
perante imagens de catástrofes, perante imagens de catástrofes, 
e de as relacionar para que se e de as relacionar para que se 
possa refletir sobre o que vê, ao possa refletir sobre o que vê, ao 
mesmo tempo que interage com o mesmo tempo que interage com o 
som. Com isto cria-se um dilema, som. Com isto cria-se um dilema, 
em que o público ou se concentra em que o público ou se concentra 
na imagem ou no som, sendo na imagem ou no som, sendo 
obrigado a fazer uma escolha, obrigado a fazer uma escolha, 
consciente ou não, à semelhança consciente ou não, à semelhança 
do que se passa no mundo, em do que se passa no mundo, em 
que as pessoas também têm essa que as pessoas também têm essa 
escolha de agir perante o que vêm escolha de agir perante o que vêm 
– ou não.– ou não.

RUI TRAVASSORUI TRAVASSO  é licenciado é licenciado 
em clarinete, pós-graduado em clarinete, pós-graduado 
em performance clássica e em performance clássica e 
Administração e Organização Administração e Organização 
Escolar, e mestre em ensino Escolar, e mestre em ensino 
da música. Mantém atividade da música. Mantém atividade 
no campo performativo, como no campo performativo, como 
Solista A na Orquestra Clássica Solista A na Orquestra Clássica 
do Sul, e no campo educacional, do Sul, e no campo educacional, 
como docente de clarinete no como docente de clarinete no 
Conservatório de Música de Loulé.Conservatório de Música de Loulé.
__

[ana completo][ana completo]

baseado na fábula da Bordadeira baseado na fábula da Bordadeira 
de Fernando Pessoa, assume de Fernando Pessoa, assume 
um um re>>connectingre>>connecting com a  com a 
valorização da tradição, da valorização da tradição, da 
identidade e da cultura popular identidade e da cultura popular 
portuguesa, o lugar, a cultura oral, portuguesa, o lugar, a cultura oral, 
as narrativas de base popular as narrativas de base popular 
atravessadas pela história e pela atravessadas pela história e pela 
literatura.literatura.

ANA COMPLETOANA COMPLETO é licenciada  é licenciada 
e mestre em pintura. Concilia a e mestre em pintura. Concilia a 
ilustração com a docência de Artes ilustração com a docência de Artes 
Visuais. Realiza visitas de autor Visuais. Realiza visitas de autor 
junto de escolas e bibliotecas junto de escolas e bibliotecas 
incentivando à ilustração e à incentivando à ilustração e à 
leitura. leitura. 
__

[juli wexel][juli wexel]

conduz-nos a um conduz-nos a um 
re>>connecting re>>connecting com a liberdade com a liberdade 
do corpo e da sexualidade feminina do corpo e da sexualidade feminina 
através da força da ancestralidade através da força da ancestralidade 
e da autobiografia, enquanto e da autobiografia, enquanto 
instrumento de resistência e instrumento de resistência e 
transformação dos valores transformação dos valores 
patriarcais opressores. O corpo patriarcais opressores. O corpo 
da mulher é objeto de apreciação da mulher é objeto de apreciação 
e depreciação no sistema e depreciação no sistema 
patriarcal, e a sua genitália é patriarcal, e a sua genitália é 
simultaneamente foco de desejo, simultaneamente foco de desejo, 
prazer, aversão, perversão, prazer, aversão, perversão, 
violência, tabu, vergonha, violência, tabu, vergonha, 
empoderamento, desconhecimento empoderamento, desconhecimento 
e, também, mistério.e, também, mistério.

JULI WEXELJULI WEXEL é artista multimídia,  é artista multimídia, 
jornalista, professora e atua em jornalista, professora e atua em 
várias frentes na comunicação várias frentes na comunicação 
e nas artes. Mestre em Letras, e nas artes. Mestre em Letras, 
Cultura e Regionalidade, Cultura e Regionalidade, 
desenvolve intervenções artísticas desenvolve intervenções artísticas 
no projeto Juli no Mundi Media no projeto Juli no Mundi Media 
Art Project, como a Intervenção Art Project, como a Intervenção 
Poética Depois de Clarice, no Rio Poética Depois de Clarice, no Rio 
de Janeiro. É também criadora de Janeiro. É também criadora 
da primeira série audiovisual da primeira série audiovisual 
multimídia sobre as Intervenções multimídia sobre as Intervenções 
Artísticas Urbanas no Brasil, Artísticas Urbanas no Brasil, 
exibida pelo Canal Futura. exibida pelo Canal Futura. 
Atualmente desenvolve também Atualmente desenvolve também 
o projeto #MappaMundi, in giro o projeto #MappaMundi, in giro 
con gli astri, um programa que con gli astri, um programa que 
mistura cultura pop, música e mistura cultura pop, música e 
astrologia na www.neuradio.it.astrologia na www.neuradio.it.
__

[gabriel [gabriel 
envagelista]envagelista]

inspira um inspira um re>>connectingre>>connecting entre  entre 
a força e o valor da mensagem, e a força e o valor da mensagem, e 
o pensamento crítico, em tempos o pensamento crítico, em tempos 
onde a verdade e a mentira se onde a verdade e a mentira se 
confundem graças a uma cultura confundem graças a uma cultura 
da desinformação e de fake news. da desinformação e de fake news. 
Será que o nosso juízo deve Será que o nosso juízo deve 
prevalecer na avaliação do que nos prevalecer na avaliação do que nos 
é fornecido ou devemos aceitar é fornecido ou devemos aceitar 
qualquer informação, tal como nos qualquer informação, tal como nos 
é entregue?é entregue?

GABRIEL EVANGELISTA GABRIEL EVANGELISTA tem tem 
licenciatura em Design, bem como licenciatura em Design, bem como 
o Título de Especialista em Audio-o Título de Especialista em Audio-
visuais e Produção dos media.visuais e Produção dos media.
Em 2003 inicia uma carreira na Em 2003 inicia uma carreira na 
área do design, da ilustração área do design, da ilustração 
e da banda desenhada e em e da banda desenhada e em 
2006 envolve-se na indústria de 2006 envolve-se na indústria de 
videojogos, como concept artist, videojogos, como concept artist, 
character designer, ilustrador, character designer, ilustrador, 
game designer, lead artist e game designer, lead artist e 
director de arte, colaborando com director de arte, colaborando com 
diversos estúdios em Portugal diversos estúdios em Portugal 
e Estados Unidos da América. e Estados Unidos da América. 
A par, lecciona na Licenciatura A par, lecciona na Licenciatura 
Undergraduate em Games & Undergraduate em Games & 
Multimedia do Instituto Politécnico Multimedia do Instituto Politécnico 
de Leiria.de Leiria.
__

[sara cruz][sara cruz]

provoca um provoca um re>>connectingre>>connecting  
dos quatro elementos primordiais dos quatro elementos primordiais 
com a consciência e a ética, com a consciência e a ética, 
questionando o mundo, a questionando o mundo, a 
sociedade e a vida através de sociedade e a vida através de 
um processo de interação. Visa, um processo de interação. Visa, 
assim, um assim, um re>>connecting re>>connecting 
de significados e um  reforço de significados e um  reforço 
de sentidos sobre o ambiente, a de sentidos sobre o ambiente, a 
vida e a globalização. Não nos vida e a globalização. Não nos 
dá respostas, mas interroga-nos dá respostas, mas interroga-nos 
sobre as nossas escolhas.sobre as nossas escolhas.

SARA CRUZSARA CRUZ é licenciada em  é licenciada em 
Tecnologias da Comunicação Tecnologias da Comunicação 
Multimédia e dois Mestrados, Multimédia e dois Mestrados, 
um em Tecnologias Multimédia e um em Tecnologias Multimédia e 
outro em Ensino de Informática. outro em Ensino de Informática. 
Profissionalmente, leciona Profissionalmente, leciona 
cadeiras nos domínios da cadeiras nos domínios da 
modelação, vídeo digital, modelação, vídeo digital, 
programação visual e tratamento programação visual e tratamento 
de imagem estática/dinâmica de imagem estática/dinâmica 
ao nível do ensino superior ao nível do ensino superior 
e, em simultâneo, desenvolve e, em simultâneo, desenvolve 
actividade em Design de actividade em Design de 
Comunicação.Comunicação.
__

[filipe gonçalves][filipe gonçalves]

propõe, através de uma propõe, através de uma 
experiência imersiva, um experiência imersiva, um 
re>>connectingre>>connecting com a liberdade  com a liberdade 
de escolha entre o imediatismo de escolha entre o imediatismo 
e a ponderação, entre os instintos e a ponderação, entre os instintos 
mais violentos e os mais criativos: mais violentos e os mais criativos: 
é mais fácil destruir ou construir? é mais fácil destruir ou construir? 
Que tipo de apelo exerce sobre Que tipo de apelo exerce sobre 
nós a possibilidade de vandalizar nós a possibilidade de vandalizar 
as obras de terceiros, numa época as obras de terceiros, numa época 
em que assistimos à destruição de em que assistimos à destruição de 
ícones e estátuas?ícones e estátuas?

FILIPE GONFILIPE GONÇÇALVES ALVES tem tem 
Licenciatura em Arquitectura de Licenciatura em Arquitectura de 
Planeamento Urbano e Territorial Planeamento Urbano e Territorial 
e Título de Especialista em e Título de Especialista em 
Audiovisuais e Produção dos Audiovisuais e Produção dos 
Media. Lecciona e é freelancer nas Media. Lecciona e é freelancer nas 
áreas do 3D e efeitos visuais.áreas do 3D e efeitos visuais.
__

[filipa araújo][filipa araújo]

confronta-nos com o confronta-nos com o 
re>>connectingre>>connecting da noção  da noção 
de presença e observação, de presença e observação, 
onde um poderio económico e onde um poderio económico e 
governamental pervasivo utiliza a governamental pervasivo utiliza a 
tecnologia, muitas vezes de forma tecnologia, muitas vezes de forma 
dissimulada, para recolha de dissimulada, para recolha de 
dados e controle da população. dados e controle da população. 
Apresenta um Apresenta um re>>connectingre>>connecting  
entre a persona física e a persona entre a persona física e a persona 
digital para a construçãao de digital para a construçãao de 
novas definições de ser humano no novas definições de ser humano no 
pós-moderno.pós-moderno.

FILIPA DE ARAÚJOFILIPA DE ARAÚJO, mestre , mestre 
em Design de Comunicação e em Design de Comunicação e 
Multimédia com Especialização em Multimédia com Especialização em 
Tipografia. Lecionou o diploma de Tipografia. Lecionou o diploma de 
nível superior em Design Gráfico nível superior em Design Gráfico 
a assumiu a co-coordenação de a assumiu a co-coordenação de 
UCs em Design de Comunicação UCs em Design de Comunicação 
Gráfica no Vietnam. Atualmente Gráfica no Vietnam. Atualmente 
é professora convidada em é professora convidada em 
Comunicação e Média e Diretora Comunicação e Média e Diretora 
Artística no Jornal Tribuna de Artística no Jornal Tribuna de 
Macau.Macau.
__

AUSCHWITZ AUSCHWITZ DODO  
PÓS-MODERNOPÓS-MODERNO

iVAGINATIONiVAGINATION

CONTOCONTO
INTERATIVOINTERATIVO

MEANMEAN

PELO FUTUROPELO FUTURO
DODO PASSADO PASSADO

VANDALISMOVANDALISMO  AOAO  
CREPÚSCULOCREPÚSCULO

who AR we?who AR we?

2.2 Conceito para o público

who AR we? confronta-nos com o re>>connecting da noção de 
presença e observação, onde um poderio económico e governamental 
pervasivo utiliza a tecnologia, muitas vezes de forma dissimulada, 
para recolha de dados e controle da população; um re>>connecting 
entre a persona física e a persona digital para a construçãao de novas 
definições de ser humano no pós-moderno.

Filipa de Araújo, mestre em Design de Comunicação e Multimédia 
com Especialização em Tipografia. Lecionou o diploma de nível 
superior em Design Gráfico a assumiu a co-coordenação de UCs em 
Design de Comunicação Gráfica no Vietnam. Atualmente é professora 
convidada em Comunicação e Média e Diretora Artística no Jornal 
Tribuna de Macau.

2.3 Imagens para promoção 




