
Entidades Estado Inicial /
Estado Final

Processos Interacção com 
o Ambiente

Resultado
Sensorial

Células (entidades simuladas)

População 
— homogénea
Estados
— on e off
Propriedades
Atributos espaciais: 
— posição fixa
Atributos temporais: 
— o seu estado é actualizado a cada 
geração
Atributos formais:
— on quando amarelo
— off quando cinzento 

Entidades compósitas 
— osciladores (ex. blinker)
— naves espaciais (ex. gliders), etc. 

Estado inicial 
Condições
— off
Procedimentos
— o input inicial é dado 
por uma agência externa: o 
utilizador do programa

Estado final
— 0 células on; ou células 
in estabilizam num padrão 
estanque ou num padrão 
oscilador

Pessoas/ Performers (entidades reais)

População 
— homogénea
Estados
— sino e castanhola
Propriedades
Atributos espaciais:
— posição fixa
Atributos temporais:
— o seu estado é actualizado a cada 
ciclo completo
Atributos formais:
— toca o mesmo instrumento quando 
em modo sino 
— toca um instrumento diferente 
quando em modo castanhola

Estado inicial 
Condições: 
— pré-definido numa 
sequência de combinações 
castanhola-sino (não é 
perceptível visualmente)
Procedimentos:
— o input inicial é dado 
por uma agência externa: 
uma pessoa fora do sistema 
pertencente ao contexto 
performativo da peça

Estado final
— o input final é igualmen-
te dado pela mesma agência 
externa

Microprocessos (correspondem às enti-
dades simples)
— 1 célula com menos de 2 vizinhos morre
— 1 célula com 2 ou 3 vizinhos sobrevive
— 1 célula com mais de 3 vizinhos morre
— 1 célula morta com 3 vizinhos ressuscita

Macroprocessos (correspondem às enti-
dades compósitas)

É possível percepcionar processos de:
— crescimento 
(passagem de geração para geração)
— decadência 
(morte das células)
— estabilidade 
(osciladores e formas de vida estanques)
— instabilidade 
(imprevisibilidade e emergência)

Frequência: 
— baixa: o utilizador 
só dá input obriga-
toriamente 1 vez (ao 
início)

Variação:
— baixa: a activação 
e desactivação de 
células

Significação:
— alta: relações de 
causa e efeito ocor-
rem em tempo real

Time-based (não tem um objecti-
vo ou finalidade concretos)

Mapeamento Natural 

Emergência
— Alta: emergência de diferentes 
espécies, padrões complexos e 
comportamentos imprevisíveis

Play (prazeres)
— criação
— exploração
— simulação

Microprocessos 
— toca o sino batendo no ombro direito 
do jogador seguinte;
— toca as castanholas batendo no ombro 
esquerdo do jogador seguinte
— quando o jogador esta em ‘modo sino’: 
toca o mesmo instrumento
— quando um jogador está em ‘modo cas-
tanhola’: toca um instrumento diferente.

É possível percepcionar processos de:
— estabilidade 
(mantém sempre o mesmo padrão/ ritmo)
— instabilidade 
(existe essa possibilidade se considerarmos 
o erro humano)

Game 
of 
Life

Matarisama 
(Reverse- 
-Simulation 
Music)

ESTUDOS DE CASO
Descrição feita com base no framework de arte generativa de Dorin et al. (2012)

Frequência: 
— baixa: só requer 
input externo no 
inicio e no final

Variação:
— baixa: só ocorre ao 
nível dos estados das 
entidades

Significação:
— alta: processo 
contínuo de causa e 
efeito; pode ser
   associada ao noção 
de denominação 
(naming) real

Time-based (o processo ocorre ao 
longo do tempo através da contri-
buição de vários indivíduos, cujo 
resultado é um endpoint).

Não existe mapeamento dos 
dados (entidades e os processos 
ocupam uma única layer percep-
tível)

Emergência
— alta: emergência de diferentes 
espécies, padrões  complexos e 
comportamentos imprevisíveis

Play (prazeres)
— camaradagem



Entidades Estado Inicial /
Estado Final

Processos Interacção Resultado
Sensorial

Partículas (entidades simuladas)

População 
— homogénea
Estados
— on e off
Propriedades
Atributos espaciais: 
— aleatórios (quando off)
— direccionados ou fixos (quando on)
 Atributos temporais:
— dependentes do sistema não-computacional
Atributos formais:
— atraídas quando on
— repelidas quando off

Entidades compósitas 
— eventos de multiplicação quando confrontadas 
com entidades compósitas

Estado inicial 
Condições:
— 0 partículas
Procedimentos:
— apenas surgem 
quando uma enti-
dade real entra

Estado final
— 0 partículas

Pessoas/ Performers (entidades reais)

População 
— homogénea
Estados
— in, on e off
Propriedades
Atributos espaciais:
— posicionamento livre/ arbitrário
Atributos temporais:
— alteram o seu estado voluntariamente de acordo 
com as regras
Atributos formais:
— gera partículas quando in
— atrai partículas quando on
— repele partículas quando off 

Entidades compósitas
Sempre que uma entidade tem um ou mais vizinhos

Estado inicial 
Condições: 
— pelo menos 
uma entidade in
Procedimentos:
— deve colocar-
se dentro da área 
de interacção

Estado final
— 0 entidades 
in/on

Microprocessos 
— quando uma entidade real está on as partículas num raio 
x ficam on
— quando uma entidade real está off as partículas num raio 
x ficam off

Macroprocessos
— eventos de reprodução: quando entidades simples são 
adicionadas a entidades compósitas existentes podem ocor-
rer eventos de multiplicação
— temporizador: Condiciona a força e duração de atracção 
ou repelição a que as partículas estão sujeitas; em casos em 
que o tempo expira, ocorrem eventos de explosão

É possível percepcionar processos de:
— crescimento
— decadência
— estabilidade
— instabilidade

Feedback loop 
(ciclo de retro-ali-
mentação entre as 
duas layers)

Frequência: 
— alta: ocorre em 
tempo real

Variação:
— baixa: a 
único parâmetro 
mapeado é o po-
sicionamento das 
entidades reais na 
área de interacção

Significação:
— alta: é possível 
estabelecer rela-
ções entre causa e 
efeito ocorre em 
tempo real

Time-based (não tem 
um objectivo ou finali-
dade concretos)

Mapeamento Natural 
— a configuração de 
ambas as entidades 
e dos seus atributos 
(temporais, espaciais e 
formais) é reconhecível 
nos resultados

Emergência
— alta: emergência de 
padrões complexos; 
de eventos de criação, 
reprodução e morte; de 
momentos de estabi-
lidade e de caos; de 
novidade; de comporta-
mentos inesperados

Play (prazeres)
— criação
— exploração
— descoberta
— simulação
— camaradagem
— imersão

Microprocessos 
— Uma pessoa off quando entra dentro da área de interac-
ção fica in (nasce)
— Uma pessoa in com 0 vizinhos mantém-se in (isola-se/ 
sobrevive)
— uma pessoa in com 1 vizinho in/on fica on (cresce)
— uma pessoa on com 2 ou 3 vizinhos in/on mantém-se on 
(reproduz-se)
— uma pessoa on com mais de 3 vizinhos in/on fica in 
(explode/ sobrevive)
— uma pessoa in/on quando saí da área de interacção fica 
off (morre)

Macroprocessos
— temporizador: Quando estados on são activados o tempo 
tem um efeito cumulativo que faz com que o raio de atracção 
ou repelição aumente

É possível percepcionar processos de:
— crescimento
— decadência

Layer 
Virtual

Layer 
Real

META-CÓDIGO
Descrição feita com base no framework de arte generativa de Dorin et al. (2012)


