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Carteira: Apoio à Pesquisa Acadêmica

TÍTULO DO PROJETO

ViMus: Um Software Livre para Aplicações de Performances e
Produção de Obras Artísticas Audiovisuais Interativas em Tempo-real
OBJETO
Imagine que se queira montar uma instalação artística em que o espectador
encontra uma TV ligada em algum canal aberto, exibindo uma novela, jornal ou outro
programa qualquer que esteja sendo transmitido naquele horário. Ao lado da TV existe
um microfone posicionado estrategicamente como que convidando o espectador a
experimentar falar algo ou produzir um barulho qualquer para ver o que acontece.
Imagine que quando o microfone captura algum som de intensidade maior, a imagem que
está passando na TV sofre um efeito especial como saturação das cores ou deformação da
imagem em três dimensões. Quanto mais alto a pessoa gritar, por exemplo, maior é a
intensidade desse efeito na imagem (Figura 1). Que tecnologias de software poderíamos
utilizar para essa montagem?

Figura 1. Exemplo de aplicação do ViMus em uma instalação artística:
(a) é configuração da instalação enquanto (b) e (c) são possíveis interações
com um espectador.

Imagine um outro cenário: um concerto musical em que além da iluminação
tradicional existam projetores direcionados ao palco exibindo vídeos com efeitos
sintetizados de acordo com o áudio produzido por alguns dos instrumentos (Figura 2).
Imagine, por exemplo, que cada batida do caixa da bateria provoque um brilho curto na
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imagem projetada; ou que o aumento de intensidade do som da guitarra faz com que a
camisa branca do guitarrista fique avermelhada; ou ainda que a intensidade do som dos
aplausos do público seja usada para controlar automaticamente a intensidade de um efeito
de transição de um vídeo que estava sendo exibido para a imagem de uma câmera
filmando o próprio público naquele momento.

Figura 2. Exemplo de aplicação do ViMus em um concerto musical.

O objeto de estudo desta pesquisa consiste nas tecnologias destinadas à execução
de performances audiovisuais - como descritas nos cenários acima - assim como no
processo e resultados do desenvolvimento de uma nova ferramenta computacional
chamada ViMus, open source (código aberto, software livre) e de fácil utilização. Esta
nova ferramenta possibilitará que artistas com pouco ou nenhum conhecimento técnico
em processamento digital de mídias possam construir suas próprias aplicações para
performances artísticas audiovisuais em tempo-real. Como exemplo deste tipo de
performance podemos citar as apresentações de VJs (visual-jóqueis), o que também está
sendo chamado “cinema ao vivo” (MAKELA, 2006), além de instalações artísticas
interativas e a produção de obras audiovisuais como, por exemplo, imagens ou vídeos
com efeitos visuais sintetizados a partir da análise de áudio em tempo-real.
Já existe um número razoável de tecnologias para esse tipo de aplicação, porém as
mais poderosas em termos de possibilidades de criação de efeitos interativos são muito
difíceis de se utilizar, enquanto as mais fáceis são limitadas a um número determinado de
efeitos “pré-fabricados” e pouco personalizáveis. O ViMus funcionará como uma
“camada de interface” amigável, personalizável mas ainda capaz de oferecer ao usuário a
alta expressividade das tecnologias mais poderosas. Vamos desenvolver então um
metassistema que tentará reunir características boas de vários desses sistemas existentes.
Para tanto, será desenvolvida uma nova linguagem para descrição de aplicações de VJs e
instalações interativas, chamada VJML (baseada em XML), além de protótipos de
interpretadores, tradutores e editores para esta linguagem. Por ser um projeto opensource, esperamos que a própria comunidade também se aproprie do desenvolvimento de
novas interfaces e aplicações, personalizadas de acordo com os diversos interesses de
cada usuário.
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JUSTIFICATIVA
A demanda de ferramentas computacionais para aplicações audiovisuais
interativas está crescendo em diferentes áreas da arte digital como a de visual-jóquei e
instalações interativas. A todo o momento surge um novo software para aplicações nessas
áreas que estão vivenciando uma convergência devido à constante necessidade de
inovação por parte desses artistas. Hoje, por exemplo, alguns VJs também estão usando
programas que foram inicialmente pensados para instalações artísticas, projeções em
peças teatrais ou espetáculos de dança como o software Isadora (CONIGLIO, 2006).
O visual-jóquei é um fenômeno mundial. Está se tornando cada vez mais comum,
em eventos musicais, a presença de um projetor e um artista que manipula as imagens ali
exibidas, com um estilo próprio, geralmente improvisando a seqüência e efeitos de
exibição de vídeos armazenados ou que estão sendo criados naquele exato momento. Este
personagem já existia em festas na Holanda e Nova York desde os anos 80, surgiu no
Brasil nos anos 90 e hoje está se tornando conhecido pelo grande público. A facilidade de
processamento gráfico em tempo-real acessível a um custo relativamente baixo contribui
para a difusão atual dessa relativamente nova cultura artística.
Entretanto, apenas recentemente a grande indústria de software e hardware
começou a dar maior atenção a esse mercado que ainda é incipiente. Assim, apesar de
existirem muitas opções de softwares disponíveis, a maioria está em suas primeiras
versões. Além disso, a área é tão nova e possibilita tantas novas idéias, técnicas e
linguagens artísticas devido à convergência interativa de diferentes mídias, que muitas
funcionalidades existentes em um software não existem em outros e poucos padrões estão
estabelecidos. Muitos artistas ainda não tiveram acesso a funcionalidades poderosas de
processamento de mídias que potencializariam ainda mais sua criatividade devido à
imaturidade da maioria dos softwares em termos de interface homem-máquina.
Analisando a história e os movimentos que ocorreram nas pesquisas acadêmicas
nesta área ao lado da história das tecnologias surgidas no mercado, percebemos um
diálogo e alimentação recíproca cada vez maior entre estes dois universos aparentemente
distantes. De um lado existem os acadêmicos, provenientes da revolução pós-modernista
da música eletroacústica, que criaram ferramentas complexas de se usar, inicialmente
destinadas à experimentação de novas possibilidades musicais e que agora permitem
interação com vídeo. De outro lado, existem os artistas visuais, amantes da vídeo-arte e
da música eletrônica que criaram ferramentas computacionais, fáceis de se usar, a fim de
expandir seus limites técnicos de projeção de vídeos em eventos populares.
Assim, as tecnologias de software podem ser classificadas em pelo menos dois
grandes grupos. Existem de um lado os softwares mais complexos para o usuário final,
orientados a linguagens de programação visual. A programação nestas linguagens
consiste em posicionar nós ou módulos de processamento de mídia (áudio ou vídeo) cujas
entradas e saídas devem ser interligadas pelo usuário a fim de se criar um fluxo de
processamento ao qual a mídia é submetida. Podemos citar como exemplos de programas
deste tipo o Pure Data (PUCKETTE, 2006), Max/MSP (ZICARELI, 2006) e VVVV
(OSCHATZ et al., 2006).
De outro lado existem os softwares mais simples de se usar, orientados
principalmente a disparo de amostras de vídeo como Resolume (KONIG & PLOEG,
2006), Arkaos (HINIC, 2006) e Modul8 (SCHIMID & EDELSTEIN, 2006), que não
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permitem ao usuário a mesma flexibilidade e expressividade para construção de
performances. A Figura 3 apresenta algumas telas destes dois tipos de programa.
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Figura 3. Telas de alguns softwares para VJ: os mais amigáveis (a)
Resolume, (b) Arkaos e (c) Modul8; os mais poderosos (d) PD/Gem, (e)
Max/Msp/Jitter e (f) vvvv.

Ao analisarmos estes principais softwares em uma pesquisa preliminar,
observamos a existência de um problema que na verdade é comum em tecnologias
operadas diretamente por um ser humano: quanto mais funcionalidades e pluralidade de
uso a tecnologia apresenta, pior é sua curva de aprendizado e sua usabilidade em geral
(NIELSEN, 1994). Os programas mais simples como Resolume têm uma excelente curva
de aprendizado, porém oferecem pouca flexibilidade para se criar novos tipos de efeitos,
processamento e interação entre as mídias. Entretanto, programas como Pure Data (ou
simplesmente PD) e Max/MSP são extremamente expressivos, permitindo a construção
de praticamente qualquer aplicação multimídia que se possa imaginar desde que seja
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modelável matematicamente. Porém, estes softwares possuem uma péssima interface
com usuário e assusta qualquer iniciante pela tamanha complexidade.
Este problema será chamado nesta pesquisa de “usabilidade x expressividade”.
Definiremos expressividade aqui como uma medida para o número de associações de
funções e efeitos permitidas por um software de aplicações audiovisuais interativas. No
extremo dessa expressividade estão os softwares como PD que oferecem para o usuário
uma linguagem de programação completa.
Para facilitar a visão do problema, o gráfico da Figura 4 ilustra a configuração em
um plano “usabilidade x expressividade” dos principais softwares utilizados atualmente.
Este gráfico foi construído intuitivamente, baseado nas observações dos programas numa
pesquisa preliminar.
Existem ainda programas como Visual Jockey (HÖNGER et al., 2006) e Isadora
que se posicionam num ponto mais intermediário entre os dois “extremos”. Estes
softwares, assim como Pure Data, oferecem o poder de um sistema de módulos de
processamento de mídias que podem ser livremente conectados e organizados de acordo
com os interesses específicos do usuário, porém com um maior nível de abstração. Mas
ainda assim, são programas suficientemente complexos de se utilizar para não atraírem o
interesse de artistas iniciantes e até medianos, que muitas vezes por esse motivo preferem
Resolume ou Arkaos.

Pure Data
Expressividade

ViMus

Max/MSP
VVVV

Legenda:

Visual Jockey

utiliza máquina de...

interface análoga a...

Isadora

Modul8
Arkaos

Resolume
Usabilidade

Figura 4. Comparação intuitiva dos principais softwares de VJ atuais
em termos de usabilidade x expressividade e posicionamento do
ViMus e suas relações com alguns desses softwares.

Vamos propor com essa pesquisa uma alternativa para o problema da “usabilidade
x expressividade” através do desenvolvimento de uma nova ferramenta chamada ViMus
(junção das palavras “visual” e “música”). A idéia é que o ViMus seja um ambiente de
produção de aplicações interativas audiovisuais tão poderoso quanto Pure Data,
Max/MSP e VVVV, pois na verdade possibilitará a utilização da própria máquina de
processamento destes programas, além de implementações próprias de novos módulos ou
até novas versões de módulos que já existem nos mesmos. Dessa forma o ViMus será
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uma “camada de interface” amigável que utiliza como maquinaria ferramentas
extremamente expressivas (Figura 4) e oferecerá o poder de expressão dessas ferramentas
porém sob demanda, de forma intuitiva e natural.
A diferença para softwares como Isadora, que também tenta oferecer um certo
grau de expressividade com um certo grau de usabilidade, é que a interface inicial do
ViMus, ou seja as primeiras “telas” a serem mostradas, serão projetadas para serem
simples e intuitivas e já direcionadas a aplicações extremamente básicas. Ou seja, quando
o usuário ligar o software pela primeira vez ele já verá uma aplicação básica montada e
extremamente útil e simples de se utilizar como um player de vídeo com alguns efeitos
que possam ser parametrizáveis pela entrada de áudio. À medida que o usuário for
navegando e tendo curiosidade de saber o que está por trás dessa interface simples, ou
seja, de entender o funcionamento da aplicação, serão exibidos os módulos de
processamento e suas conexões. E essas conexões poderão ser alteradas e novos módulos
adicionados, convidando assim o usuário iniciante a criar suas próprias aplicações de
forma natural e espontânea. Uma vez que o usuário modifique a configuração da
aplicação básica, construindo novas funcionalidades, o mesmo poderá salvar como uma
nova aplicação.
A interoperabilidade entre o ViMus e os softwares Pure Data, Max/MSP e VVVV
será possível com a criação de uma linguagem descritiva a qual daremos o nome de
VJML (Visual Jockey Markup Language) definida por um XML Schema que terá a
finalidade de descrever uma aplicação audiovisual, representando seus módulos e
conexões entre os mesmos, além de sua interface com o usuário. Conseqüentemente, este
projeto contribuirá também com a proposta inédita de uma linguagem genérica para
descrição de aplicações audiovisuais interativas.
Assim, esta pesquisa contribuirá para academia como um dos primeiros estudos
aprofundados das tecnologias emergentes na área e para o mercado com a proposta da
linguagem VJML. Além disso o sucesso deste projeto poderá implicar em uma
popularização de técnicas e mecanismos de criação de performances audiovisuais
interativas que ainda estão distante de muitos artistas. Uma ferramenta simples, poderosa
e gratuita permitirá que mais pessoas participem de forma ativa dessa nova revolução na
arte potencializada pelas possibilidades oferecidas pela era digital.
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QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA
Esta pesquisa possui um caráter notadamente interdisciplinar a começar por
envolver mais de um campo do conhecimento: das tecnologias (ciência da computação) e
das belas artes (música e artes visuais). Do ponto de vista das belas artes, uma boa
referência introdutória ao tema é a dissertação de Mia Makela para seu recente mestrado
em Novas Medias: “Live Cinema: Language and Elements” (MAKELA, 2006). O termo
que dá nome à sua dissertação pode ser traduzido para “cinema ao vivo” e significa, nas
palavras de Makela, “a prática de criar performances audiovisuais em tempo-real”. O
texto contextualiza historicamente o tema, apresentando suas origens mais remotas como
o teatro de sombras, a lanterna mágica, passando pela color-music, visual-music e
chegando na era do vídeo e dos visual-jóqueis. A autora analisa aspectos técnicos fazendo
inclusive referências a algumas das ferramentas já citadas aqui como Arkaos e Max/MSP.
No seguinte trecho, por exemplo, percebe-se uma observação da grande diferença de
expressividade entre estes dois softwares: “... em uma performance audiovisual em
tempo-real é fácil distinguir se alguém está usando Max/MSP/Jitter ou Arkaos. A
diferença é mostrada pela quantidade de opções que cada ferramenta oferece”
(MAKELA, 2006).
Para uma contextualização mais minuciosa do tema, construiremos uma linha do
tempo o mais completa possível das pesquisas e tecnologias desenvolvidas na área. Dessa
forma, esta dissertação também será uma fonte segura de referências para novos
pesquisadores. Para a construção dessa linha do tempo será necessário o estudo de outras
literaturas que contemplam trabalhos históricos não citados por Makela. Entre essas obras
temos a pesquisa bibliográfica de Sérgio Basbaum registrada nos primeiros capítulos de
sua tese “Sinestesia, Arte e Tecnologia” (BASBAUM, 2002). Além disso, cabe o estudo
de referências clássicas como o artigo de Thomas Wilfred (WILFRED, 1947). Nesse
artigo o autor critica severamente os defensores da color-music que, segundo ele, apenas
dificultaram o nascimento e desenvolvimento de uma nova arte da luz, independente de
qualquer outra, a qual deu o nome de Lumia.
A interseção com o campo da ciência da computação tem início com artistas como
John Whitney (1917-1995), um dos pioneiros estudiosos da computação gráfica para fins
artísticos. As idéias do cineasta, autor de premiados filmes de animação experimental,
sobre a teoria da complementaridade não hierárquica entre som e imagem estão
registradas em seu livro “Digital Harmony” (WHITNEY, 1980).
Entretanto as contribuições acadêmicas determinantes para as tecnologias mais
sofisticadas para performances audiovisuais em tempo-real que existem hoje foram dadas
pelos pioneiros da computação musical. O próprio autor das primeiras versões do Max
(hoje universalmente conhecido como Max/MSP), Miller Puckette, conta a história de
dezessete anos desde a criação do programa, no tempo em que estudava no MIT, início
dos anos 80, até suas ramificações dos dias atuais, nas primeiras páginas do artigo “Max
at Seventeen” (PUCKETTE, 2002): “Três programas atuais – Max/MSP, Jmax e Pd (Pure
Data) – podem ser considerados implementações derivadas de um paradigma comum que
aqui chamarei de ‘Max’”. Este nome foi dado em homenagem a Max Mathews, autor do
programa RTSKED (MATHEWS, 1981) que assim como Barry Vercoe, autor do Csound
(originalmente chamado Music 11) foram influências fundamentais para concepção do
programa de Puckette.
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O paradigma Max consiste basicamente em um ambiente computacional para
execução de música eletrônica em tempo real com síntese de áudio, efeitos, sampling, e
diversas outras técnicas para processamento de áudio. Entretanto, posteriormente
percebeu-se a possibilidade de integração de outras mídias além do áudio, de forma a
permitir uma grande liberdade de criação de obras multimídias a serem manipuladas em
tempo-real. Pensando nisso, Miller Puckette criou o Pure Data anunciando-o em “Pure
Data: another integrated computer music environment” (PUCKETTE, 1996) como uma
ferramenta mais preparada que o Max para integração com outras mídias. No ano
seguinte, apresenta em “Pure Data: Recent Progress” (PUCKETTE, 1997) um exemplo
de aplicação do programa utilizando a interação entre áudio e vídeo processados em
tempo-real. Essa integração foi possível com o conjunto de novos objetos para o PD,
desenvolvidos por Mark Danks, para síntese e processamento gráfico 2D e 3D utilizando
OpenGL. Essa extensão do PD chamada Gem está descrita em “Real-time image and
video processing in GEM” (DANKS, 1997).
Entretanto, houveram outras iniciativas surgidas paralelamente ou pouco depois
do PD/Gem, como o NATO 0.55 e o Jitter que também objetivaram a extensão de uma
outra ramificação do paradigma Max, o Max/MSP, para fins de integração de
processamento de áudio e vídeo no mesmo ambiente. Porém, há poucas referências
acadêmicas especificamente sobre estes trabalhos e o mesmo vale para outros softwares
para o mesmo fim e visivelmente inspirados no paradigma Max como, os já citados,
Visual Jockey, VVVV e Isadora.
Apesar da relativa carência de referências acadêmicas, parece haver uma atual
tendência de valorização do tema. No final de 2005, o assunto do Computer Music
Journal foi Visual Music, no qual foram publicados cinco artigos relevantes para esta
pesquisa: “Computer Music Video: A Composer’s Perspective” (RUDI, 2005), “Creating
Visual Music in Jitter: Approaches and Techniques” (JONES & NEVILE, 2005),
“Foundations of a Visual Music” (EVANS, 2005), “Interactive Visual Music: A Personal
Perspective” (DANNENBERG, 2005) e “Digital Harmony of Sound and Light”
(ALVES, 2005). Até então, pouco havia sido publicado além dos trabalhos de Puckette.
Entre estes artigos de 2005, podemos destacar o de Randy Jones sobre o Jitter (JONES &
NEVILE, 2005), no qual apresenta sua extensão do Max/MSP para integração de
processamento de vídeo. E há também o de Roger Dannenberg, no qual discute aspectos
técnicos interessantes como arquitetura e requisito de tempo de resposta para sua
proposta de plataforma de criação de performances audiovisuais interativas chamada
Aura (DANNENBERG, 2005).
Além da computação musical, esta pesquisa envolve diversos problemas da
ciência da computação por tratar de um sistema interativo, tempo-real, com
processamento simultâneo de diversas mídias e interpretação de uma nova linguagem de
programação visual. Por tanto, será necessária uma revisão bibliográfica em computação
gráfica (WOO et al., 2003), padrões de projeto (GAMMA et al., 1995), linguagens de
programação visual (BURNETT, 1999), programação em C++ (STROUSTRUP, 2000),
sistemas tempo-real, arquitetura, otimização de código, entre outras subáreas. Também
deverão ser revisadas matérias comuns à ciência da computação e à área de Design como
usabilidade (NIELSEN, 1994) e metodologias para desenvolvimento de projeto
(BOMFIM, 1995).
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Também servirá como base teórica para esta pesquisa todos os documentos e
protótipos já desenvolvidos para esse projeto que antes de ser uma dissertação de
mestrado foi tema de trabalhos para avaliação do autor e vários companheiros de equipe
em algumas disciplinas do curso de graduação e pós-graduação em Ciência da
Computação. Os protótipos foram desenvolvidos utilizando apenas C++ e OpenGL para
as seguintes disciplinas:
• Computação Gráfica e Computação Musical – primeiras versões do ViMus,
sintetizador de imagens 3D (como superfícies NURBs) controladas por análise de
áudio em domínio de tempo (representação da onda sonora) e domínio de freqüência
(representação do espectro de freqüências através de implementação de algoritmo
clássico de FFT em C++);
• Trabalho de graduação – extensão para suporte a entrada de vídeo de webcam ou
placa de captura com síntese de efeitos em vídeo em tempo real; exemplo de efeito
utilizando conceito do color-organ (PEACOCK, 1988), ou seja mudança de cor de
acordo com nota através de análise em tempo real de picos de freqüência.
• Sistemas Distribuídos – extensão para uma versão cliente-servidor possibilitando
que vários computadores clientes (c1, c2, c3, ...) enviem em tempo real o resultado de
suas análises de áudio para um servidor que associa cada cliente a um tipo de efeito.
Dessa forma, é possível que por exemplo c1 processe o áudio da bateria, c2 a voz e c3
a guitarra, possibilitando que o servidor associe a bateria a um efeito no vídeo
capturado pela webcam, associe a voz à rotação de um cubo, associe a guitarra à
tremulação de uma superfície NURBs.
• Inteligência Artificial – extensão para uma versão com suporte a MIDI,
possibilitando análises um pouco mais complexas de características musicais como
detecção de células rítmicas, variação de andamento da música, ou de mudanças
bruscas de execução de notas de uma região grave para uma região aguda.
Apesar dessa camada de infra-estrutura ser provavelmente substituída no futuro
pela máquina do Pure Data, esses protótipos foram fundamentais para a compreensão do
problema de processamento em tempo-real de diversas mídias.

a

b

c

d

e

f

Figura 5. Imagens geradas pela própria máquina dos protótipos atuais do ViMus: efeito em vídeo da
webcam (b), (d) e (f); onda sonora e color-music (a), (b) e (f); feedback (c) e (e).
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METODOLOGIA
Como metodologia, essa pesquisa seguirá as seguintes etapas:
1. Pesquisa preliminar (etapa já cumprida):
a. Levantamento e leitura de algumas referências introdutórias ao assunto.
b. Experimentação das principais tecnologias relacionadas.
c. Planejamento da pesquisa.
2. Pesquisa bibliográfica (etapa já cumprida):
a. Levantamento do máximo possível de referências.
b. Leitura e fichamento dos documentos mais importantes.
c. Redação do capítulo referente ao estado da arte ou trabalhos relacionados.
3. Estudo das tecnologias mais bem conceituadas e também das mais utilizadas:
a. Análise funcional das tecnologias escolhidas.
b. Testes de usabilidade com as tecnologias escolhidas.
c. Qualificação das tecnologias em termos de usabilidade e expressividade.
d. Redação do capítulo referente ao problema: usabilidade x expressividade.
4. Desenvolvimento do ViMus e da linguagem VJML:
a. Aplicação do processo de desenvolvimento de software em espiral,
passando duas vezes pelas seguintes etapas:
i. Requisitos: com foco em usabilidade e expressividade;
ii. Modelagem: com foco em expressividade;
iii. Codificação e prototipação: com foco em desempenho;
iv. Testes de desempenho e usabilidade.
b. Redação do capítulo sobre o ViMus.
5. Análise dos resultados:
a. Análise comparativa entre os resultados dos testes do ViMus e das demais
tecnologias em termos de desempenho, usabilidade e expressividade.
b. Redação do capítulo referente aos resultados da pesquisa.
6. Redação do restante da dissertação:
a. Redação da introdução.
b. Redação das conclusões.
c. Correções.
Por se tratar de uma dissertação em andamento as etapas 1 e 2 já foram cumpridas, a
etapa 3 está parcialmente cumprida e a etapa 4 será facilitada pela experiência adquirida
com o desenvolvimento dos protótipos como exposto na sessão anterior.
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