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Contexto: A participação do público em espetáculos artísticos se faz presente na arte
contemporânea como uma tentativa de quebra de papéis onde o público, o criador e o performer
podem se misturar na criação e execução de um trabalho, visando proporcionar especificamente ao
público, um papel ativo e não de mero espectador [Hödl et al. 2017]. Com o avanço tecnológico,
surgiram as chamadas performances digitais, as quais são espetáculos que utilizam algum tipo de
recurso tecnológico, sejam eles telefones celulares, sensores, projetores, entre e outros, para a
imersão e participação do público no espetáculo. Neste cenário, pouco foi explorado quanto a
participação do público em performances artísticas a partir de uma escuta computacional.
Objetivo: Este trabalho consiste na utilização de um sistema de captação e tratamento do som
gerado pelo público em performances digitais, onde a partir de técnicas de recuperação de
informação musical (Music Information Retrieval - MIR) o som é mapeado para a realização de
síntese de imagens em tempo real.
Método: No decorrer de uma performance digital, o som captado é tratado por meio do descritor de
áudio Mel Frequency Cepstral Coefficients [Foote 1997], o qual nos fornece os coeficientes
espectrais do som, em Hertz, gerados pelo público. Estes coeficientes são captados e, a partir do
protocolo Open Sound Control (OSC), são enviados para o ambiente visual de programação
PureData, o qual fica responsável por gerar imagens mais ou menos caóticas de acordo com o
timbre do som gerado pelo público durante a performance.
Resultado: O resultado deste trabalho é uma instalação de arte digital muito próxima a um
ambiente de realidade virtual onde o som do público é utilizado para a geração de imagens. Esta
tecnologia será aplicada na performance “O Chaos das 5” e irá nos fornecer um primeiro feedback
sobre o sistema além de permitir uma validação do mesmo in loco. Conclusão: Este trabalho
pretende explorar a recuperação da informação musical aplicada em performances digitais para a
síntese de imagens a partir do comportamento sonoro do público na performance.
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