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Eu dedico essa pesquisa as minhas filhas, Charlotte e Amália.

O mundo é criativo. 
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“Toda a arte é uma tentativa de agilizar um conflito de emoções na mente do artista” 

Robert GRAVES
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Resumo

Ubïo é uma plataforma portátil de captação de emoções. 
As emoções são invisíveis a pesar de dominar nossas ações. Podemos mentir sobre elas, escondê-
las, mas nunca fazer sem. Elas monitoram nosso corpo e nossas vidas. Queremos deixar elas visíveis 
para ampliar o campo das possibilidades criativas e de interação com o mundo. 
O corpo é a plataforma multimídia criativa mais potente que temos. O domínio desse corpo faz-se 
uma etapa essencial nos processos criativos e educacionais. Porém, esse conhecimento cognitivo 
e físico deve ser desenvolvido para ser acessível à própria pessoa através de exercícios e técnicas 
específicos, abrindo assim novos caminhos criativos possíveis. O objetivo da plataforma Ubïo é 
buscar critérios e fundamentos educacionais e artísticos para poder concretizar novos avanços em 
termos de educação, de saúde e de criatividade. 
Existe no mercado da economia criativa uma demanda real para o desenvolvimento de ferramentas 
sensoriais personalizadas. Não se trata mais de tecnologias de segunda ordem, existe uma real 
demanda na área em questão de inovação tecnológica. Ubïo usará os dados fisiológicos conjuntos 
para aplicá-lo em vários campos possíveis como a arte, a arquitetura, o comércio e , a arte terapia. 
Podemos potencializar esse projeto para atingir demandas de vários tipos e fazer da plataforma 
Ubïo uma estrutura para abrigar projetos ligados ao corpo e atendendo a uma forte demanda de 
i-soluções como no campo das Cidades Inteligentes. 

 Palavras Chave: arte, tecnologia, emoção, criatividade, inovação.  
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Abstract

 
Ubïo is a portable platform for capturing emotions. Emotions are invisible despite dominating our 
actions. We can lie about them, hide them, but never do without. They monitor our bodies and our 
lives. We want to make them visible to expand the field of creative possibilities and interaction with 
the world. The body is the most powerful creative multimedia platform ever created. Taking over this 
body becomes an essential step in creative and educational processes. However, this cognitive and 
physical knowledge must be developed to be accessible to the person through specific exercises and 
techniques, thus opening new creative paths. The objective of the Ubïo platform is to seek criteria 
and educational and artistic foundations in order to achieve new advances in terms of education, 
health and creativity. There is a real demand in the creative economy market for the development of 
personalized sensory tools. It is no longer about second-rate technologies, there is a real demand 
for technological innovation in this area. Ubïo will use the physiological data together to apply in 
various possible fields such as art, architecture, trade, art therapy. We can leverage this project to 
meet demands of various types and make the Ubïo platform a structure to house projects related to 
the body and meeting a strong demand for i-solutions such as in the field of Intelligent Cities.  

      Keywords: art, technology, emotion, creativity, innovation. 
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1. Introdução 

“Todos os espaços de ações humana fundam-se em emoções.

Todo o sistema racional se funda na aceitação de certas premissas a priori, pois

então, digo eu, no espaço das relações humanas

temos que olhar as emoções.” 

Humberto MATURANA, 2001

“A capacidade de expressar e sentir emoções é essencial para a implementação de comportamento

racional. E quando se trata, é papel é dizer-nos na direcção certa, colocando-nos à direita

localização no espaço, onde a decisão é jogado fora em um lugar onde podemos implementar corretamente

princípios da lógica.“

Antonio DAMASIO

 

“Isto é o que faz a beleza de emoção durante a evolução: 

dá seres a oportunidade de agir inteligentemente sem pensar de forma inteligente.“ 

Jean-Pierre CHANGEUX

Arquiteto paisagista de formação, eu me centrei desde o início de minha carreira na produção artística. 
Como artista eu me dediquei ao desenvolvimento de trabalhos colaborativos que utilizam a paisagem 
e a relação do homem com o meio ambiente como tema central. É através das técnicas de site 
specific e do desenvolvimento de experiências participativas que eu crio instalações para gerar novos 
experimentos dos espaços públicos e privados. O objetivo é estabelecer uma nova relação entre o 
homem e o mundo contemporâneo. A ferramenta Ubïo é um projeto antigo, desde 2008, existe o desejo 
de desenvolver uma ferramenta inovadora onde as emoções são criativas e amplificadas. Porém, 
enfrentei ao longo desses anos grandes dificuldades em estabelecer uma parceria tecnológica com 
uma equipe dedicada. Minha maior dificuldade foi de não dominar a questão tecnológica e assim 
de  depender de outros que tinham esse conhecimento. Foi recentemente, no início de 2017 que 
consegui, através de uma colaboração com o colega e Professor Moisés Souto, aluno do mestrado 
na época do mesmo curso e professor do IF (Instituto Federal) de Natal, que eu consegui realmente 
avançar na pesquisa e desenvolver a plataforma Ubïo. 
O texto que segue está escrito seguindo a cronologia das diferentes fases da criação do Ubïo. Essa 
cronologia quebra um pouco a concepção normalizada de um “projeto”. Aliás, ubïo não é um projeto, 
é uma caminhada de quase 9 anos. Um projeto que teria sido abandonado há muito tempo! Não, se 
trata de uma pesquisa pessoal na qual eu vi um incrível potencial de sonho e criação. 
O próprio nome desse sonho evoluiu ao longo dos anos se adaptando aos gostos e aos modos 
de cada época. No início se chamava BiofeedArt (o corpo Bio, alimenta Feed, a arte ART) porque 
nossas pesquisas iniciais se basearam na tecnologia do Biofeedback muito usada nas terapias 
comportamentais. Em seguida se chamou Ubïo, em referência a “U”: seu “Bïo”: corpo.
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“Não se esqueça que as pequenas emoções são os grandes capitães de nossas vidas (...)”

Vincent VAN GOGH

No início era um sonho. Uma ideia mais exatamente. Aquela de fazer da parte invisível dos 
nossos corpos, um espaço criativo, visto. Eu tinha desde o início a intuição de que escondíamos 
incansávelmente   um incrível terreno de ação e de pesquisa no limite entre o campo psicológico, o 
mistério e a arte.
Podemos extrair de si um continente de possibilidades, de cores, de formas e luzes ? Podemos criar 
um novo instrumento baseado no corpo? Podemos atualizar esse outro ser, o artista, escondido na 
parte mais profunda da alma de cada um ?

Sempre acreditei que sim…

Esse questionamento foi levado na época ao meu vizinho durante uma simples partida de basquete. 
No início banal, essa partida se revelou muito mais rica que o previsto. Ela deu  início a uma amizade 
criativa de mais de 8 anos. Essa partida foi em 2008 e o outro jogador era o Professor Gláucio 
Brandão. A pergunta foi “podemos criar com ondas cerebrais?”

Desde os primeiros redemoinhos e as trocas de idéias, se iniciou uma parceria que nos levou 
inicialmente até o Instituto do cérebro criado pelo cientista Miguel Nicolélis. Decidimos subir no barco 
de todas as pesquisas contemporâneas sobre o cérebro e de entender se podíamos extrair signos 
visíveis das emoções e transformar esses signos em cores e sons. Rapidamente entendemos que 
o campo das emoções era não somente complexo, mas repleto de incertezas. Não tanto na época 
(2008) ao visto dos avanços tecnológicos devíamos ser intrusivos e penetrar o corpo para inserir 
sensores. Bastante inconveniente como ferramenta… e as ondas eletroencefalogrâmicas são cheias 
de interferências, de fases de atividades e descanso completamente sem sincronia com as emoções.  
Fomos então atraídos pela compreensão psicológica das emoções sobre o corpo humano. Como ele 
reage quando está com raiva, feliz? 

A etimologia da palavra emoção, que vem do latim emovere motio (movimento) e ex (fora de), expressa 
o fato de que quando sente uma emoção, o ser humano está tocado por uma agitação  física  e 
psíquica. Ou seja, a emoção deixa a pessoa perturbada no seu comportamento e seus pensamentos.
O que acontece de fato: imagina que você está indo para a padaria uma manhã, quando, de repente, 
fica de frente a um cachorro, grande e agressivo. Seu coração bate forte, sua respiração acelera, seus 
olhos e sua boca se abrem. Você se sente ameaçado pelo cachorro que você avalia como perigoso e 
que lhe apavora. Você quer provavelmente fugir ou se esconder. Esse exemplo ilustra o quanto nossas 
emoções  tão naturais que sejam, são fenômenos complexos envolvendo  modificações  físicas, 
expressivas e psicológicas. As emoções, como explica o biologista chileno Humbert MATURANA, não 
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são o que correntemente chamamos de sentimento. Do ponto de vista biológico, o que conotamos, 
quando falamos de emoções, são disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes 
domínios de ação em que nos movemos. Quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de 
ação.” (MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
1998.). 

Acontecem várias mudanças coordenadas e sincronizadas, algumas delas sendo mais automatizadas 
que outras. Em todos os casos, as fontes do organismo se mobilizaram  e pode se observar 
modificações necessárias para se adaptar a situação: por exemplo, modificações do coração e dos 
pulmões  para a oxigenação, contrações  de diferentes músculos  como aqueles para abrir a boca 
no máximo para respirar melhor, abrir os olhos para ver melhor, ou sair correndo. Então, pode se 
considerar que as reações emocionais, ao mesmo título que outras reações do organismo permitam 
de manter ou de restaurar um estado de equilíbrio. Essa idéia é intimamente ligada aos trabalhos 
do naturalista inglês  Charles Darwin (1809-1882) que, se apoiando na sua teoria evolucionista 
e sobre sua observação  das similitudes anatômicas  e expressivas entre animais e homens, 
achou que as emoções, e particularmente as expressões  emocionais humanas, evoluam  a partir 
das  expressões animais seguindo as leis da seleção natural. Ou seja, as expressões emocionais 
herdadas dos nossos ancestrais são aquelas que eram as mais vantajosas para nossa sobrevivência 
na reprodução das espécies. Os efeitos das emoções tratam ao mesmo tempo da nossa intimidade 
e da nossa vida pública, é uma modificação dos nossos estados internos e do que deixamos ver aos 
outros.  Elas são exteriorizadas através das nossas expressões faciais e vocais, nossas posturas. 
Esse aspecto público das emoções ocupa uma função de comunicação fundamental para o bom 
funcionamento das nossas relações com os outros.

De um ponto de vista comportamental, sabemos de longa data que não temos a mesma reação frente 
aos stimuli ou situações emocionais, que existem diferenças de competências emocionais entre os 
indivíduos: alguns são mais ansiosos, outros mais felizes, tem os introvertidos e os extrovertidos,, 
os fóbicos e os caçadores de emoções, etc. … No meio hospitalar, e particularmente nos modelos 
que são a origem de traumas da emoção (ansiedade e depressão), essas diferenças interindividuais 
de reatividade emocional explicam que alguns de nós sejam mais vulneráveis a  essas mudanças. 
Assim, as emoções  são fundamente  adaptativas, as emoções  podem também  estar no coração 
de muitos problemas e desordens psicológicas. O que determina a adaptação, não seria tanto a 
emoção, mas o que o indivíduo faz com ela: aqueles capazes de identificar as emoções, de extrair o 
valor informativo e de regular se elas são adaptadas ao contexto podem otimizar suas adaptações ao 
meio ambiente quando os outros não terão essa capacidade e vão ficar “sofrendo” com elas. 
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Fig. 1. Mapa das temperaturas em relaçao com as emoçoes.

1.Os primeiros testes em sala com um ator.

Existiam claramente vários estudos sobre a questão, porém meu lado franco-cartesiano necessitava 
de “ver” para “entender”. 
Convidamos então um amigo ator para servir de cobaia. Convidamos também a Professora Petrúcia 
De Nóbrega, doutora em educação e filosofia do corpo. Ela participou às primeiras trocas e levou 
uma dimensão filosófica essencial. 

O Ator, Anderson, leu um texto que comportava várias emoções como a raiva, a tristeza e a felicidade. 
O texto foi lido três vezes com pausa de 5 min entre cada leitura. A cada leitura captamos através de 
sensores a respiração e o batimento cardíaco.
Ao sair da experiência, que demorou mais de 25 minutos, nós tínhamos uma topografia emocional e 
cardíaca das principais emoções reveladas em Anderson. O experimento foi rico em ensinamentos, 
e foi o início de nosso entendimento psicológico das emoções. 
Os resultados eram limpos, quase evidentes e então essenciais. O coração seguia a intensidade 
das emoções sentidas. Mais a emoção era intensa, mais o coração batia forte, e ao contrário ele 
se acalmava na tristeza. Entendemos que era essencial de analisar outros fatores biológicos para 
completar nossa pesquisa e tínhamos então a vontade de incluir a tensão muscular e a sudação da 
pele, porque adivinhamos uma intensa correlação entre emoção e corpo. Claramente durante uma 
emoção raivosa os batimentos cardíacos e a respiração eram acelerados, como na felicidade. Porém 
no caso da raiva os músculos eram tensos, o corpo se contrai, mas no caso da felicidade o corpo era 
muscularmente descontraído.
 



17

Fig. 2. Resultados dos testes BPM/Oxigenação na  leitura de um texto por um ator.

video do teste 
https://www.youtube.com/watch?v=K0Y2WWPTAZ8

Fig. 3. Análise dos Resultados dos testes BPM/Oxigenação na leitura de um texto por um ator.
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Esse teste teve como objetivo entender a capacidade de domínio das emoções por um profissional. 
Foi claramente observada a faculdade de provocar as emoções de forma externa, ou seja, na atuação, 
mas também que esse jogo de emoção desenvolvia também reações físicas por dentro, as mesmas 
observadas num sujeito não ator: aceleração do batimento cardíaco e da respiração, tensão muscular, 
sudação. Uma emoção provocada, quase “falsa” tinha reação idêntica a uma emoção “verdadeira”. 
Porém pela falta de recursos e de ligação minha com a instituição universitária naquela época, a 
pesquisa parou. 
A Professora Petrúcia  De Nóbrega me fez então o convite de seguir seu curso como auditor livre 
sobre a fenomenologia do filósofo francês Merleau Ponty (1908-1961) e preparar assim o concurso 
do doutorado em educação. A pesquisa pegou um caminho literário e se alimenta de todo um lado 
essencial: a relação do corpo ao mundo. Graças a isso eu consegui nomear coisas que antes só 
adivinhava. Como uma criança que imagina as coisas, até que um adulto lhe dá as palavras exatas.

A relação entre o espaço e o corpo se chamou então de Umwelt (significa o ambiente sensorial 
específico para uma espécie ou um indivíduo) e não tanto que ele ganhou nome, mas esse termo 
se transformou como pilar do meu léxico pessoal e das outras pesquisas que tinha em paralelo. Eu 
entendi também que nosso corpo era uma esponja viva que pulsa em acordo com o espaço no qual 
você se encontra. Descoberta fantástica! 
O corpo não é sozinho, ele responde a um eco, se veste de lençóis sensíveis que são nossos filtros 
educacionais, nossa cultura e nossos sensos. Era claro que tínhamos então percepção diferente dos 
mesmos espaços e o mais importante: espaço era sinônimo de emoção. Os espaços são vividos 
pela educação que fizemos dos nossos sensos. Como criar uma ferramenta que expõe as nossas 
emoções sem entender como nosso corpo mergulha e nada nesse ambiente. Mas a importância da 
experiência, como validação da nossa plataforma, era essencial, não pelo simples fato de testar mas 
de experienciar a carne, de deixar nela uma mancha.  Essa noção que o Merleau Ponty define assim :
“o corpo interposto não é em si mesmo uma coisa, matéria intersticial, tecido conectivo, mas sensível 
por si mesmo, o que significa, não esse absurdo: a cor que se vê, a superfície que se toca - mas esse 
paradoxo (?) : um conjunto de cores e superfícies habitadas por um toque, uma visão, uma cópia tão 
sensível” (Le visible et l’invisible, p. 178-9. )

Em paralelo eu tinha desenvolvido um atelier criativo em torno da criatividade com o meio ambiente. 
Usei-o para os fins da pesquisa. Em mais de vinte oficinas localizadas no Brasil e na Europa, eu não 
só expus a questão aos participantes como eu os observei.
Cada um teve que criar uma instalação artística em sua paisagem de vida, eles extraíram do fundo 
deles respostas sobre a forma em que eles percebem seu ambiente e tiveram que desconstruir esse 
próprio ângulo de visão, portanto, suas emoções criando obras artísticas. Ficou claro depois desse 
teste em grande escala, que o espaço e a emoção eram ligados. 
Eu entendi então que, se inventasse uma plataforma que transformasse as emoções, o espaço seria 
primordial, determinaria muitas de nossas reações emocionais. Essa nova plataforma também 
deveria influenciar o espaço onde o usuário se encontrava. Enfim, Ubïo devia expor e transformar.  
Em 2016, foi criado o primeiro mestrado profissionalizante da UFRN em tecnologia e inovação. Eu 
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me candidatei com a sensação evidente de ser um outsider, sendo que não vinha da engenharia das 
comunicações ou do setor informático.
Para minha surpresa, o projeto foi aprovado e começo nesse dia o programa com muito entusiasmo. 
Iniciei realmente a colocar em prática e estudar todos os eixos possíveis para alimentar a Ubïo, da 
história até o “Minimum Viable Product”.  

Porém com toda a dedicação possível ao um “produto” eu sabia a necessidade de avançar com 
testes sobre o público e a importância de ter uma constante evolução nesse produto. A pesquisa 
será então um processo coletivo. 
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2. Fundamento scientificos Tecnológicos

O corpo se revelou ao longo dessa pesquisa ser a plataforma multimídia criativa mais potente que 
temos. O domínio desse corpo faz-se uma etapa essencial nos processos criativos e educacionais. 
Porém, esse conhecimento cognitivo e físico deve ser desenvolvido para ser acessível à própria pessoa 
através de exercícios e técnicas específicos, abrindo assim novos caminhos criativos possíveis.
O objetivo do Ubïo foi então de buscar critérios e fundamentos educacionais e artísticos para poder 
concretizar novos avanços em termos de cultura digital.
A arte é o reflexo da sociedade, das suas esperanças e das suas projeções. A arte digital se posicionou 
nesses últimos anos como a disciplina mais possibilitadora de novas possibilidades artísticas e 
capaz de responder as perguntas da esfinge moderna  (NÓBREGA, T.P.; BRANDÃO, G.; DUVIGNAUD, M. 
Biofeedart: chiasme, corps, art, tecnologie et éducation. Figures de l’art, n. 26, Presses Universitaires 
de Pau, 2014 (pp. 369-380).   A sociedade contemporânea como, aliás, a sociedade na sua história 
geral, gerou problemáticas puramente ancoradas ao seu tempo. A filosofia como a arte sempre 
procurou confrontar-se a essas muralhas do saber, quebrá-la e procurar outras, incansavelmente. A 
criação dos conceitos como das obras é uma ferramenta para a sociedade avançar, e a criação tem 
que ser em adequação com a sociedade; filosofia e arte sempre foram em alerta nas coisas futuras, 
e sempre de olho nos avanços das ciências. 
No esqueleto da pesquisa, a plataforma Ubïo toma raíz no corpo. Um corpo ainda desconhecido, 
regido por regras de seguranças socioculturais e emocionais, um corpo que não se deixa ser revelado. 
Mostrar abertamente as emoções de uma pessoa ainda é quase um tabu em nossa sociedade.
A íntima relação que se estabelece entre a ciência e a arte é de longe a mais prolífica na história da 
humanidade. Uma criou a outra, e as duas se alimentam mutuamente, fazendo apenas um impulso 
criativo. Essa separação, aliás, entre as duas disciplinas é recente, historicamente os mais importantes 
cientistas eram também pesquisadores na área da arte, desenvolvendo novas concepções a partir 
da imaginação. Leonardo da Vinci é o exemplo mais famoso. A tal ponto, que uma recente pesquisa 
mostra que as reações cerebrais de um artista frente a sua tela são idênticas aquelas de um cientista 
frente a uma equação para ser resolvida (NIELSEN, Jared A, 2013).

Fig. 4. Gravura de Johannes Stradanus, 1578
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A Ótica e a mecânica quântica, por exemplo, revolucionaram de vez a pintura em épocas diferentes. 
As pesquisas científicas possibilitam novas ferramentas tecnológicas para os artistas, assim surge 
a disciplina da “arte tecnologia”, um novo braço artístico onde, tecnologia e arte se completam e 
respondem as mais atuais perguntas dessa sociedade moderna ultra tecnológica. Esse “novo 
artista” dessa “nova sociedade” deve adquirir “novas ferramentas criativas” para poder responder as 
problemáticas atuais. Porém, na proliferação das tecnologias complexas e das teorias múltiplas, é 
muito difícil encontrar hoje em dia as ferramentas expressivas adequadas para o artista.
A Arte tecnologia não procura a tecnologia como uma ferramenta, mas como um parceiro criativo, 
aceitando em deixar na tecnologia sua parte de decisão própria. 
Essa aposta nova em deixar a tecnologia “falar” por si mesmo, não surgiu do artista, mas do mundo 
científico com o aparecimento da IA (Inteligência Artificial). Tanto falado nas artes, tanto temido pelo 
Homem, o cientista criou a possibilidade de uma maquina aprender, errar, e se perder no chão da 
criação, domínio até agora reservado aos Seres vivos. 
Provocar o encontro dos dois era só uma questão de tempo, e foi o que a Arte tecnologia fez.
Desde em diante, um processo novo aparece, aquele chamado de humanização das tecnologias. O 
corpo do artista tenta se mesclar com a tecnologia e “dar um novo grito”, porém esse processo onde 
as tecnologias se humanizam, onde o Homem parece se transformar em máquina só tem valor no 
momento desse encontro. Não se trata de Arte tecnologia que transforma o Homem em máquina, 
mas sim de procurar soluções novas para obter respostas novas, provocar encontros inusitados 
que vão gerar soluções inusitadas. A obra está no processo, no encontro, no estímulo do corpo - 
organismo vivo - e da máquina - embrião tecnológico -. A arte tecnologia, concebida junto com o 
“corpo / plataforma” gera um momento artístico único, abrindo uma nova capacitação sensorial 
definitiva como através do Ubïo.

Fig. 5. O artista Stelarc implanta orelha no braço
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O corpo é uma plataforma, um espaço de criação, ou como o chama o artista australiano Stelarc um 
projeto. O corpo será nossa base de experimentação, nossa fonte de expressão,
ora dominada, ora selvagem. A partir dele e das suas reações bio-emocionais vamos construir um 
novo processo criativo: os sinais vitais vão transmitir, traduzir, as emoções sentidas pelo “corpo-
base” numa série de variações auditivas e visuais que serão as ferramentas do artista. Aprender a 
dominar suas emoções ou ao contrário a deixar-lhes soltas? O artista poderá usá-las como o pintor 
usa cores na sua tela. A criação se fará através do corpo visível e invisível do Ser, nessa ambiguidade 
que o Quiasma (palavra citada pelo filósofo francês Merleau Ponty para definir nesse caso o encontro 
dos elementos, do corpo e do mundo). 
A criação será então um processo que envolverá um conhecimento sobre si mesmo, sobre a sua 
capacidade de concentração, sobre o domínio do seu corpo e da sua mente.
Stelarc, como citado anteriormente, é um artista performático australiano. Através do seu trabalho, 
chegamos a um segundo nível de existência onde o corpo se torna objeto de experimentos físicos 
e técnicos para descobrir suas limitações. Quando Stelarc fala do “corpo obsoleto”, ele significa que 
o corpo deve superar séculos de preconceitos e começar a ser considerado como uma estrutura 
evolutiva prorrogável reforçada com a tecnologia mais díspar, que é mais precisa, exata e poderosa: 
“O organismo não dispõe de o design modular,  tecnologia é o que define o significado de ser humano, 
é parte do ser humano. Especialmente vivendo na era da informação, o corpo está biologicamente 
inadequado“.

O objetivo da pesquisa artetecnológica do Ubïo é de ajudar a responder a duas perguntas que estão 
para os artistas, educadores e pesquisadores importantes:
Quais são as possibilidades de criar com suas emoções?
E possível dominar seu corpo totalmente?

O mundo das artes sempre procurou o domínio do corpo, levando em conta que essa ferramenta 
tanto criativa quanto receptiva não podia ser inteiramente dominada. Sempre existe uma parte 
“livre” na criação, uma zona que podemos chamar de obscura, ou mesmo de “acaso”. O Ubïo não vai 
procurar resolver essa problemática, mas simplesmente incorporá-la no processo criativo, e fazer do 
acaso um elemento criativo pertinente.
O sensível é a textura do ser, o carnal das ideias. A vontade e a necessidade de entender a sua 
posição como Ser na natureza engendra ações provocativas: as obras de arte. A própria criação em 
si é uma provocação a esse sistema, uma pedra jogada e suas repercussões ondulatórias. O Ser se 
desdobra na sua criação, que de vez é carregada de emoções, questões, e passados.
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“Refortalecido por meus estudos naturalistas, posso ousar adentrar uma vez mais o meu campo primordial de improvisação 

psíquica. Aqui, ligado a uma impressão natural apenas de forma totalmente indireta, posso ousar novamente dar forma ao que 

já levo na alma. Anotar vivências que podem se transformar em composições lineares até mesmo na noite escura. Aqui, existe 

há muito tempo uma nova possibilidade criativa, outrora interrompida pelo medo do isolamento. Desta forma, minha verdadeira 

personalidade ganhará expressão, e poderá se espraiar no campo da liberdade máxima” 

KLEE, Paul, “Diários”, São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 1990

A carne é mesmo esponjosa, o Ser absorve o umwelt (ambiente sociocultural) e guarda a memória 
das vibrações sensoriais (as “Madeleines” de Proust). Ao conservar nessa esponja
sensível às memórias vividas, o Homem é definitivamente inseparável do visível e do invisível. Trata-
se de apreciar a vibração do Ser no umwelt apavorante como um esforço para entender o Ser e 
seu invisível. O Homem, como Merleau-Ponty sugere no seu livro “A natureza”, não seria finalmente 
ume entidade liquida quais bordas evoluem constantemente? Esses esforços que ele produz para 
dominar seu medo a través das obras de arte, das suas cidades, etc..., não seriam mesmo pedras 
caindo nessa lagoa escura do Ser provocando ondas de ecos que irão amplificar-se até bater as 
bordas e voltar ao centro do impacto dando certa noção do espaço e da sua identidade? As obras 
são respostas a seu invisível ansioso, elas são um radar, são vibrações, emoções.
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3. Desenvolvimento da solução

Fig. 6.  Logomarca da plataforma Ubïo

Orientado pelo conhecimento do seu corpo e das reações sensíveis a diversas situações, o “criador” 
poderá criar interações estéticas únicas e complexas. O objetivo é de colocar em questão a relação 
corpo - espírito e de possibilitar, pela dominação das suas emoções, uma nova capacidade criativa. 
Graças a um sistema de captação dos sinais do seu corpo, o pesquisador poderá interagir e criar 
sons, luzes, espaços, usando o corpo como instrumento.
As emoções serão captadas e transformadas em um tipo de harmonia musical única, assim 
o artista, por exemplo, uma vez dominada a ferramenta do ubïo conseguirá dominar os sons 
emitidos, do mesmo jeito que ele domina suas emoções.
Nosso objetivo é a criação de uma ferramenta que poderá ser usada por artistas da cultura digital. 
O estudo do processo criativo tem possibilitado a compreensão de vários aspectos da obra de 
arte. Caminhos novos são fundamentais para alargar o âmbito das experiências criativas. Neste 
sentido, é importante criar condições para a diversidade, e ficar aberto à experimentação de 
outras possíveis rotas que não aquelas a que estamos habituados como criador, professor ou 
pesquisador. Se quisermos entender como funciona a criação e como se comunicam os seres, 
nada de mais coerente do que escutar o próprio corpo, essa linguagem subjetiva da individualidade.
O projeto do ubïo é de desenvolver um protótipo digital que tem sua gênese em pesquisas 
artísticas pessoais minhas, identificando a necessidade de estabelecer uma ligação mais próxima 
[interpessoais e digitais] entre os saberes e fazeres. A arte resultante desse amálgama cultdigital 
trás, em si, a necessidade da discussão [entre as pessoas diretamente envolvidas na ação: artistas, 
técnicos e programadores, pesquisadores, etc] acerca do uso e finalidade dessa tecnologia. Novas 
conceituações engendrando interação e troca. Uma nova estética surgida da ação colaborativa 
inerente ao ubïo.
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Nossa pesquisa se desenvolve em dois tempos. Em primeiro, criamos uma obra que é uma instalação 
artística, ela questionará de forma indireta o processo criativo. Em segundo, iremos desenvolver 
pesquisas de validação no campo da saúde com o  da arte terapia.
O ubïo tem essa faculdade de expor o corpo de dentro para fora, de exibir o invisível da emoção, de 
desdobrar mais uma vez o processo criativo do artista juntando a obra à emoção, um fazendo parte 
do outro.

Fig. 7.  Expor as emoções
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4. Desenvolvimento tecnológico

1. Funcionamento do Ubïo
Com um dispositivo miniaturizado e portátil estamos capazes de analisar os sinais vitais, e deixá-
los disponíveis para uso do próprio artista. Este dispositivo será desenvolvido com tecnologia de 
radiofrequência (Radio frequency identification - RFID) capaz de ser transportado em pulseiras, 
colares, etc., elementos pessoais de uso fácil. Os dados vitais são transformados por um software 
em dados multimídia (som e luz).
Aspectos como o estresse, padrões de ondas cerebrais, respiração, batimentos cardíacos, tensão 
muscular, fluxo sanguíneo, temperatura, entre outros, são captados e filtrados.
As amostras são convertidas e transmitidas ao usuário em tempo real por meio de equipamentos 
que treinam estes padrões.

Fig.8.  Primeiro esquema técnico geral da Ubïo  

2. A base do Ubïo : a técnica do BIO FEEDBACK
O artista usa a informação como um guia enquanto pratica uma variedade de procedimentos para 
reduzir a tensão muscular. Pode-se comparar o instrumento de biofeedback com um espelho 
especial que provê informações sobre processos internos do organismo dos quais o indivíduo pode 
não estar ciente ou achar difícil regular. Tipicamente, processos de respiração profunda, relaxamento 
e visualização são usados com este tipo de retorno da informação, apesar de procedimentos 
específicos de treinamento variarem de acordo com o propósito do treinamento ou terapia.
A autorregulação dos processos corporais é possível porque a mente e o corpo interagem. A tecnologia 
recente do biofeedback oferece um conhecimento amplo da parte invisível do corpo humano e da 
relação do Ser consigo e com seu ambiente. A arte vem como uma ferramenta interativa direta e 
lúdica para promover a autoconhecimento e desenvolver a
capacidade de expressão.
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3. Os sinais captados pelo procedimento do Ubïo
a. Feedback de Tensão Muscular | Movimento – Toque – Choque | 
A eletromiografia (EMG) mensura a atividade elétrica dos músculos esqueléticos, monitorando 
com sensores localizados na pele, sobre músculos apropriados. Usamos a plataforma Samanau 
desenvolvida pelo Professor Moisés Souto durante seu mestrado que permite a captação e a gestão 
de vários sensores numa plataforma Arduino.  
Iniciamos com dois sensores para definir as mudanças fisiológicas reveladoras das emoções :
b. Feedback Termal (fluxo sanguíneo) | Estresse – Atividade física | I Instrumentos de feedback termal 
mensuram o fluxo sanguíneo na pele. Isto a partir do fato de quando os pequenos vasos na pele se 
dilatam, o fluxo sanguíneo e a temperatura aumentam; e quando esses vasos se contraem, o fluxo 
sanguíneo e a temperatura diminuem.
c. Feedback de reação eletro-dérmico | Estresso – emoção | Os instrumentos de feedback de reação 
eletro-dérmica (RED) mesuram a condutividade da pele dos dedos e palmas das mãos. O RED é 
altamente sensível às emoções em algumas pessoas.

4. A Plataforma Samanaú
A Plataforma Samanaú, concebida no CCSL - IFRN consiste em coletar dados ambientais de diferentes 
tipos de forma flexível, sustentável, com baixo custo e alta resolução. A principal característica da 
plataforma é a integração do sistema, de maneira intuitiva e elegante, onde os diversos elementos 
necessários para coleta são unidos e exibidos em tempo real, em uma interface web fácil de utilizar. 
Através de um conjunto de interfaces é possível trocar dados com outras aplicações, de maneira 
a fornecer dados para aplicações que tomarão decisões, como é o caso de aplicações de cidades 
inteligentes, análise ambiental, observação meteorológica, entre outras.
Atualmente, a Plataforma Samanaú possui três componentes principais: Plataforma (I) Samanaú.
PCD, estrutura autossustentável com baterias e painel solar; para coleta de dados de baixo custo; (II) 
Samanaú.TX, transmissor de satélite de baixo custo, para utilização em localizações remotas; e (III) 
Samanaú.WEB, interface web para visualização dos dados em tempo real. Para o desenvolvimento 
da plataforma Ubïo fechamos uma parceria com o Prof. Moisés Souto para o uso da plataforma 
Samanau mas voltada para o corpo. 

Fig.9  A plataforma Ubïo com base Samanau em teste com um primeiro indivíduo.
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5. Ubïo, no mercado

A plataforma UBÏO está ainda em plena evolução, sua estética final não é definida, seu esqueleto sim. 
Tudo isso é um processo que, desde o início, não segue o caminho tradicional produto/venda. 
Nosso objetivo é de aprofundar os conhecimentos sobre a tecnologia e a corporeidade desenvolvendo 
raízes nas disciplinas da arte e da educação, particularmente através do conhecimento do corpo, dos 
processos criativos e de concentração, atendendo as problemáticas particularmente de pesquisas 
universitárias. 
O conhecimento do seu corpo ajudará o artista a desenvolver conceitos novos, buscar soluções 
novas, e terá uma abordagem diferente do seu trabalho considerando seu corpo como instrumento. 
O aprendente poderá aprimorar seu jeito de trabalhar ou de entender a suas reações emocionais e 
físicas.

Para isso, dois objetivos foram essenciais :

a. Montagem de uma instalação artística juntando o ubïo ao corpo do pesquisador.
b. Desenvolvimento para o mercado de uma plataforma que transforme as emoções em ferramentas 
criativas.

1. A primeira aplicação

Foi para uma encomenda do Grupo Nammu para um espetáculo de dança contemporânea. Uma 
releitura dos espaços museográficos pela dança e pelas emoções do público.
Uma bailarina oferece uma releitura das obras e dos ambientes pelo seu corpo, a iluminação do 
espetáculo está gerando pelas emoções do público ao ver o trabalho. 

Fig.10.  Cartaz do espetáculo Ad Infinitum, 2017
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Pela primeira vez foi realizado um evento artístico onde a iluminação do espetáculo é comandada 
pelas emoções do público. No dia 01 de setembro de 2017, na pinacoteca do estado do Rio Grande do 
Norte, a Bailarina Ana Cláudia Vianna desenvolveu uma coreografia inspirada no espaço museográfico 
e das suas obras. O público a seguia no seu percurso. Uma pessoa do público foi escolhida para 
carregar a plataforma Ubïo e assim ter suas emoções traduzidas em luzes. 
O objetivo do trabalho era relacionar mais intimamente o espaço, o trabalho dançado e o público, 
reunindo essas três entidades em um momento único e onírico. O espaço museográfico com suas 
obras, recursos artísticos sensíveis compõe o primeiro eco, a dança do artista propõe uma releitura 
do espaço e suas obras, criando assim o segundo eco, finalmente a emoção sentida por uma pessoa 
do público em contato com dança e espaço, compõe o terceiro eco, a luz do espetáculo. Os três 
elementos estão vinculados e complementares.

       O artista                                     O emissor da emoção        o amplificador de sinal            a luz   

Fig.11.  Esquema de iluminação do espetáculo Ad Infinitum

A primeira validação foi a criação de um link imaginário entre o visualizador e a plataforma Ubio. A 
curiosidade de saber como funciona o dispositivo, os olhares voltados para a pessoa escolhida do 
público que o carregava, suas reações emocionais expostas, cada modificação sensorial sendo assim 
perceptível. Acompanhamos as emoções do “escolhido” diretamente. E isso funcionou perfeitamente. 
As perguntas que seguiram o espetáculo e as explicações técnicas possibilitaram levantar o véu 
sobre o funcionamento, mas também despertar ainda mais curiosidade nas possibilidades futuras.
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Fig.12. a coleta de dados ao vivo com o Profesor Moises Souto

A segunda validação foi tecnológica. A plataforma Ubïo consiste em sensores que analisam os 
batimentos cardíacos, a resposta galvânica da pele e uma antena que envia os dados para outra 
antena infravermelha que controla as lâmpadas remotamente. Cada lâmpada é operada com uma 
bateria de 12 V e está conectada a um transformador de 12 v por 220 v, tudo montado em uma vara 
de cerca de 160 cm de altura, permitindo iluminar a cena, mas também capturar o sinal infravermelho 
entre o público. Havia 4 dessas lâmpadas. E apenas uma funcionava... de fato, desde o início do evento, 
as luzes começaram a parar uma após a outra. Após a análise, vimos que os cabos usados   para a 
montagem não eram de boa qualidade e cortaram-se durante o evento. Então, era impossível realizar 
a validação técnica desta forma num ambiente de evento público. Nós imediatamente adaptamos 
uma solução alternativa e, ao invés de ter lâmpadas transportáveis, colocamos abajours tradicionais 
conectados à eletricidade do espaço. O show sendo itinerante, sempre que o público se mudava para 
outro lugar, reconectávamos as lâmpadas neste espaço. E, apesar do aspecto um pouco artesanal 
desta solução, funcionou e a validação técnica foi parcialmente aprovada.
Em conclusão, é possível dizer que, apesar de problemas técnicos que não dependem da plataforma, 
mas dos elementos paralelos, o Ubïo funciona e desencadeia um fator emocional imaginativo de alto 
nível em um público de profissionais das artes, mas também de amadores e curiosos.

Reportagem da CCSL IFRN
https://www.youtube.com/watch?v=lRxLrg32uPI&feature=youtu.be

Reportagem da Tribuna do Norte
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/coreografia-de-emoa-a-es/390944

https://www.youtube.com/watch?v=lRxLrg32uPI&feature=youtu.be
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/coreografia-de-emoa-a-es/390944
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6. A Validação

A validação ocorreu logo após o espetáculo na pinacoteca de forma simples de entrevistas, e de 
depoimentos mandados ao longo dos dias após o evento. 

Fig.13. O público testa a plataforma Ubïo

Relatos após o espetáculo de profissionais artísticos, primeira aplicação da Ubîo no mercado:

“Amei experienciar a apreciação de obras de arte através da dança da bailarinha.” 
Titina Medeiros, atriz

“Ad infinitum é uma experiência sensorial massa. O performer é o fio condutor dessa vivência. 
Olhamos o ser humano que nos guia e o que ele vê. Andamos no seu ritmo e isso nos desperta a nos 
locomovermos com cuidado para dar espaço ao performer, para não esbarrar nas obras e móveis 
que compõem o ambiente. E podemos observar o performer da forma que quisermos, de perto, 
de longe, de um outro cômodo, sentados, em pé. Até quando a gente se dispersa, o ambiente nos 
captura pelas obras que lá se encontram e temos a oportunidade de conhecer o novo ou reencontrar 
o já conhecido. Vivenciamos a mesma experiência de formas bem distintas.” 
Paulo Henrique Borges, diretor de cinema

“Acho super interessante a proposta, me parece um começo de investigação das possibilidades 
dessa ferramenta, que já demonstrou uma conexão bem eficiente com as emoções de quem 
interagia. Como ferramenta dramaturgica pode ter incontáveis usos. Muito legal poder acompanhar 
a performance e conhecer na prática essa tecnologia.”
Wilhelm Araujo da Silva, bailarinho

“A “luva” que é usada para captar as emoções tráz múltiplas possibilidades de intervenção no espaço. 
Faz o espectador perceber sua relação de sinestesia com o objeto artístico  e isso ajuda a novas 
leituras de vida e da relação do espaço”
Leninlton Texeira, diretor de teatro
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Em conclusão,  é possível destacar um interesse quanto ao dispositivo e uma curiosidade em vê-la 
sendo usada em outras aplicações.  Os profissionais do meio artístico mostram interesse em ver a 
Ubio se confrontar a outras situações criativas. Várias sugestões foram abordadas para o teatro, a 
televisão e o entretenimento. O fato de ter testado a ferramenta depois do espetáculo ofereceu ao 
público a capacidade de entender melhor seu funcionamento e suas capacidades. Vários comentários 
sugeriram de fazer do Ubïo uma ferramenta de trabalho e de pesquisa e não somente um produto 
para artistas criar ao vivo.  

Outra validação ocorreu em paralelo na realidade desde 2008. No início, foi de maneira informal, ao 
longo dos meus encontros e vivências com artistas no Brasil e na Europa. Sempre teve retornos 
positivos, o que reforçou meu interesse em ter tal ferramenta à disposição no mercado. Em junho 
de 2017, iniciei uma sondagem na rede social Facebook para aprimorar a ferramenta e o tipo de 
mercado alvo.  

Fig.14. Sondagem na plataforma Facebook sobre a plataforma Ubïo em ingles 

Fig.15. Sondagem na plataforma Facebook sobre a plataforma Ubïo em português.
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7. CinO

Depois da sondagem nas redes sociais e de várias entrevistas com artistas, ficou óbvio que essa 
ferramenta não poderia representar um investimento importante, particularmente por desconhecer 
as capacidades criativas da plataforma. Foi decidido que o primeiro passo concentrar-se-ia no 
desenvolvimento de um trabalho artístico para divulgar a ferramenta e poder proporcionar depois 
workshop para permitir testes ao grande público.Nesse contexto, a nossa renda seria proporcionada 
inicialmente através do apoio de instituição de ensino e de fomento à cultura : Sesc, Minc, Sebrae, 
apoios privados. Depois dessa fase de divulgação nacional e internacional, poderemos iniciar a venda 
da plataforma.
O mercado das ferramentas criativas estimado a 900 bilhões anual pela ONU está cada vez em 
expansão e não se trata mais de tecnologias de segunda ordem, existe uma real demanda na área 
em questão de inovações tecnológicas.

Nosso plano de negócio N+3 anos:

Tabela 1. Evaluação da evolução do negocio

A partir do segundo ano, vamos ampliar a plataforma com novos sensores (fig.16), isso com o objetivo 
de permitir ao usuário  de escolher qual sensor ele quer usar ou não.   Foram pensadas também 
outras frentes para o projeto (fig. 17) e assim abordar outros mercados como do marketing para as 
pesquisas sobre os produtos,  por exemplo, do urbanismo para desenvolver mapas sensíveis das 
cidades. 
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Fig.16. Sensores futuros para a plataforma Ubïo

Fig.17. Futuros projetos para a plataforma Ubïo

Entretanto, objetivo principal da plataforma é oferecer soluções para o mundo do entretenimento. 
Por isso foram imaginadas algumas propostas para o mundo da saúde nas questões da arte terapia. 

Ubïo nas Artes e no entretenimento :
- Artistas de palco querendo explorar uma nova forma criativa para realizar a luz / o som do seu 
espetáculo ao vivo.
- Sala de espetáculo querendo avaliar as emoções do seus clientes
- Jogo de TV para avaliar / gamificar as emoções do público.
- Arte terapia. Aprender a dominar suas emoções e questionar a relação paciente e médico.
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Ubïo na arteterapia : UbïoSaúde  
A arteterapia é uma prática baseada na mediação artística, é um tratamento pela abordagem criativa. 
Ele oferece aos pacientes cenários que não exigem nenhuma habilidade artística especial ou talento 
para tomar parte neste trabalho terapêutico.

Fig.18. Transformar a mente numa plataforma criativa

O objetivo do uso de terapia artística é criar links e significados por reviver a comunicação não-
verbal e verbal, estruturação de pensamento, fala, comportamento, enriquecendo a imaginação, o 
desenvolvimento da capacidade de simbolização. 
A arte terapia ajuda a melhorar a auto-estima, sentimento de crescimento pessoal e capacidades 
criativas através da partilha com os outros e a plataforma Ubïo tem várias portas de entrada no 
mundo da saúde e da arte terapia:

•	 Fisioterapia
•	 transtornos mentais
•	 problemas psicológicos
•	 doenças somáticas
•	 doenças psicossomáticas
•	 experiências pós-traumático
•	 exclusão social
•	 isolamento
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Modelo de validação criado durante o mestrado :
 

PROBLEMAS ? VALIDADO ?
(medico) O que sao as emoçoes de um paciente ? definiçao da emoçao biologica 
(medico) como ele mapeia as emoçoes ? diagnostico medical 
(medico) o que que ele faz com as informaçoes que ele 
consegue obter ? diagnostico medical 
(medico) essas informaçoes sobre emoçoes ajudam ele no 
diagnostico ? e no tratamento ?

as informaçoes que vamos tratar serao 
de melhor qualidade ? 

(medico) como capturar as emoçoes ? captamos bem as emoçoes com o ubio ?
(medico) existe uma doencia que impede gerar emoçoes ? podemos se confrontar a algo inusitado 

no campo das emoçoes ?
(medico) o feedback que o paciente da é suficiente e valido 
para diagnosticar ? podemos confortar esse feedback ?
(medico) como ele entra na mente de um paciente ? quais 
sao as tecnicas ?

sao tecnicas que podemos usar ? 
melhorar ? se inspirar ?

(medico) a emoçao é um fator de transparencia para 
enxergar o paciente ?

a emoçao é realmente algo viavel no 
diagnostico ?

(paciente) vc tem dificuldade de expressar emoçoes durante 
uma cessao ? podemos mellhorar essa relaçao ?

(paciente) vc honesta na hora de falar sobre suas emoçoes ? podemos deixar visivel as emoçoes e 
sem «parede» essa relaçao

(paciente) vc confia no diagnostico medico ?

o Ubio vem para dar transparencia no diagnostico e 
tratamento entre o medico e paciente nas areas como : 
psicoterapia e arte terapia 

(artista) vc gostraia ter acesso a um novo instrumento que 
envolve o corpo e nao um aprelho externo ?
(artista) vc gostaria saber da emoçao do publico ao vivo do 
seu espetaculo ?
(artista) vc gostaria ter a luz ou / e som do seu espetaculo 
realizado com suas emoçoes e nao pre formatado ? 
(artista) o acaso é para vc algo sustentavel durante um 
espetaculo ? 
(artista) sinta falta de novas ferramentas criativas ?

o ubio quer oferecer ao artista uma nova ferramenta 
inovadora que transforma suas emoçoes em sons e luzes

Tabela 2. Tabela de validação para a arte terapia

Melhorias esperadas com a arte terapia e o Ubïo

•	 A liberação de emoções, de conflitos internos, de imagens perturbadoras do inconsciente
•	 Contato com ansiedades, conteúdos reprimidos, medos
•	 Coordenação motora
•	 O processo de individuação
•	 Equilíbrio físico/ mental/ espiritual

Público Alvo

•	 Pessoas hígidas que queiram aprimorar aspectos específicos,
•	 Pessoas com problemas psicomotores e/ou psicológicos.
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8. Considerações finais

A plataforma Ubïo é um processo. Desde o início percebi a importância de ver isso como um caminho 
que, através de encontros e dos avanços tecnológicos, poderia sempre evoluir. No entanto, ao 
completar esse mestrado, percebo que temos uma plataforma de alta capacidade e uma ferramenta 
criativa muito relevante. Acredito que temos nas mãos um objeto capaz de provocar o mundo criativo 
e pedagógico com impacto. Agora, depende da nossa rapidez, a minha e da equipe em propor uma 
ferramenta definitiva ou, pelo menos, chegar a uma fase produtiva final.

Essa pesquisa desde o seu início em 2008 teve uma evolução inusitada para um produto comum, ele 
antes de tudo se situa no mundo artístico como uma pesquisa pessoal e depois como um produto, 
por isso essa dificuldade em desenvolver algo puramente ‘popular’, funcionando para todos e não 
somente para responder as minhas necessidades criativas. Mas essa problemática era também sua 
força, porque com toda minha garra nunca abandonei a idéia porque sabia das suas capacidades em 
abrir portas que nunca foram abertas. 
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10. Anexos 

1. Canvas personalizado para processo criativos, 
criado durante o mestrado 

2. Persona personalizado para processo criativos, 
criado durante o mestrado 
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1. Canvas personalizado para processo criativos, 
criado durante o mestrado 
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2. Persona personalizado para processo 
criativos, criado durante o mestrado
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