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Resumo 

As tecnologias de captura de movimento (mocap) proporcionam novas possibilidades 

nas artes performáticas. De fato, alguns espetáculos de dança contemporânea já estão 

empregando controle interativo ao vivo de projeções de imagens, iluminação, sonorização e 

objetos conectados. Dados coletados de um questionário que aplicamos a 112 artistas 

mostram que a maioria deles deseja utilizar tecnologias mocap para explorar novas 

possibilidades poéticas. Entretanto, apenas alguns poucos têm a chance de fazê-lo, porque 

as ferramentas atuais com frequência requerem conhecimento em programação e não 

oferecem integração plug-and-play com os sensores mocap. Isso leva os artistas a 

dependerem de colaborações com especialistas em Tecnologia da Informação (TI), 

aumentando o esforço e o custo. Diante disso, executamos trezentas horas de design 

participativo com quatro dan-çarinos e um músico de um grupo local de dança 

contemporânea/performance, atingindo um conjunto de diretrizes para diminuição da barreira 

de entrada em usabilidade nesses sistemas, com especial foco em inovar a experimentação 

com poéticas interativas nas artes cênicas. Nós também apresentamos o marine, um sistema 

de entrada que representa uma das possíveis implementações dessas diretrizes. Após essa 

etapa de projeto-prototipação-testes, realizamos uma avaliação formal, baseada em testes 

competitivos e entrevistas com dez dançarinos/performers. Os resultados mostraram que o 

marine foi capaz de aumentar a efetividade, a eficiência, o engajamento e a facilidade de 

aprendizado, bem como promover uma experiência de usuário mais agradável, quando 

comparado com um sistema que utilizava o paradigma de programação visual por fluxo de 

dados. Este trabalho resultou em seis contribuições distintas. A identificação de barreiras de 

entrada para utilização das tecnologias mocap nas artes cênicas. Um estudo dos sistemas 

atualmente utilizados pelos artistas, identificando dois fatores críticos a impedir uma maior 

apropriação tecnológica nessa área. A proposta de um conjunto de diretrizes que ajudarão os 

desenvolvedores a superar essas barreiras, bem como a exposição do processo de tomada 

de decisão sobre a implementação delas. A validação da eficácia do design participativo para 

lidar com a interdisciplinaridade no design de sistemas voltados para o uso de tecnologia nas 

artes. A implementação concreta das diretrizes no marine, um sistema de código aberto e 

gratuito. Finalmente, este trabalho também contribuiu com a criação de um espetáculo cênico 

e uma instalação artística que foram apresentados ao público recifense. 

Palavras-chave: Captura de movimento. Artes cênicas. Design participativo. Usabilidade. 

Sistemas e ferramentas interativos. Estudos empíricos em design de interação. Paradigmas 

de interação. Interação humano-computador. 

  



 

  



 

Abstract 

The use of motion capture technologies can unveil new possibilities in performing arts. 

Indeed, some contemporary dance performances are already employing live control over 

interactive image projections, lighting, sound and connected objects from the stage. Data 

collected in an original survey of one hundred and twelve (112) artists show that most of the 

respondents want to use motion capture (mocap) technologies to explore new poetic 

possibilities. However, only a few have had a chance to do so, probably because the current 

mocap software programs often require programming knowledge to be used and do not offer 

built-in integration with mocap sensors. This leads artists to depend on collaboration with IT 

experts, increasing efforts and costs. Therefore, we excecuted 300 hours of participatory 

design with four dancers and one musician from a local contemporary dance/performance 

group, which resulted in a set of guidelines for lowering the usability entry barrier of such 

systems, with a special focus on innovating experimentation with interactive poetics in the 

performing arts. We also present marine, an entry-level system that represents one of the 

possible implementations of these guidelines. Following this designing-prototyping-testing 

phase, a formal evaluation occurred based on competitive tests and interviews with ten 

dancers. The results showed that marine leveraged effectiveness, efficiency, engagement, and 

ease of learning as well as provided a more pleasant user experience when compared to visual 

programming software. This work resulted in six distinct contributions. The identification of 

entry barriers preventing the use of mocap technologies in the performing arts. A study of the 

systems currently used by artists, identifying two critical factors to prevent greater 

technological appropriation in this area. The proposal for a set of guidelines that will help 

developers overcome these barriers as well as exposing the decision-making process on 

implementing them. The validation of the effectiveness of participatory design to deal with 

interdisciplinarity in the design of systems aimed at the use of technology in the arts. A concrete 

implementation of these guidelines in marine, a free open-source system. Finaly, this research 

also contributed with the creation of a performance and an artistic installation presented to the 

public in Recife. 

Keywords: Motion capture. Performing arts. Participatory design. Usability. Interactive 

systems and tools. Empirical studies in interaction design. 

  



 

  



 

Resumen 

Las tecnologías de captura de movimiento (mocap) proporcionan nuevas posibilidades 

en las artes escénicas. De hecho, algunos espectáculos de danza contemporánea ya están 

empleando control interactivo en vivo de proyecciones de imágenes, iluminación, sonorización 

y objetos conectados. Los datos recogidos de un cuestionario que aplicamos a 112 artistas 

muestran que la mayoría de ellos quieren utilizar tecnologías mocap para explorar nuevas 

posibilidades poéticas. Sin embargo, sólo unos pocos tienen la oportunidad de hacerlo, porque 

las herramientas actuales a menudo requieren conocimiento en programación y no ofrecen 

integración plug-and-play con los sensores mocap. Esto lleva a los artistas a depender de las 

colaboraciones con expertos en Tecnología de la Información (TI), aumentando el esfuerzo y 

el costo. Por eso, ejecutamos trescientas horas de design participativo con cuatro bailarines 

y un músico de un grupo local de danza contemporánea / performance, alcanzando un 

conjunto de directrices para disminuir la barrera de entrada en usabilidad en esos sistemas, 

con especial foco en innovar la experimentación con poéticas interactivas en las artes 

escénicas. También presentamos el marine, un sistema de entrada que representa una de las 

posibles implementaciones de esas directrices. Después de esta etapa de proyecto-

prototipación-pruebas, realizamos una evaluación formal, basada en pruebas competitivas y 

entrevistas con diez bailarines / performers. Los resultados mostraron que el marine fue capaz 

de aumentar la efectividad, la eficiencia, el compromiso y la facilidad de aprendizaje, así como 

promover una experiencia de usuario más agradable, en comparación con un sistema que 

utilizaba el paradigma de programación visual por flujo de dados. Este trabajo resultó en seis 

contribuciones distintas. La identificación de barreras de entrada para el uso de las tecnologías 

mocap en las artes escénicas. Un estudio de los sistemas actualmente utilizados por los 

artistas, identificando dos factores críticos a impedir una mayor apropiación tecnológica en 

esa área. La propuesta de un conjunto de directrices para ayudar a los desarrolladores a 

superar esas barreras, así como la exposición del proceso de toma de decisiones sobre su 

aplicación. La validación de la eficacia del design participativo para hacer frente a la 

interdisciplinariedad en el proyecto de sistemas orientados al uso de tecnología en las artes. 

La implementación concreta de las directrices en el marine, un sistema de código abierto y 

gratuito. Finalmente, este trabajo también contribuyó con la creación de un espectáculo 

escénico y una instalación artística que fueron presentados al público en Recife. 

Palabras clave: Captura de movimiento. Artes escénicas. Design participativo. Usabilidad. 

Sistemas y herramientas interactivas. Estudios empíricos en design de interacción. 
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Prefácio 

 

Pelo caráter multidisciplinar deste trabalho, produzir um texto acessível tanto aos 

especialistas em computação quanto aos especialistas nas artes foi um desafio. 

Dessa forma, cientes da diversificação do público que pode ter acesso a esta tese, 

achamos por bem esclarecer alguns aspectos quanto às terminologias utilizadas no 

texto que se segue. 

Não pudemos evitar a utilização de termos afeitos às artes de cena. Assim, 

considerando que se trata de uma Tese de Doutorado em Ciências da Computação, 

o autor não pretende atingir a precisão no uso dessas terminologias em suas áreas 

de conhecimento específicas.  

Particularmente, dois termos são mais importantes nesta pesquisa, e merecem 

um maior detalhamento quanto ao entendimeno do autor quando os menciona nesta 

tese. Embora ciente de que este é um termo bastante colocado em disputa, motivo 

pelo qual o evitamos ao longo do texto, estética é entendido como um conceito 

relacionado ao processo de percepção da obra de arte, de como ela impacta os que 

a acessam. Já o termo poética acabou tornando-se inevitável, inclusive no título deste 

trabalho. No entendimento do autor, poética é um conceito relacionado ao processo 

de produção/concepção da obra de arte, ao fazer artístico e, portanto, inerentemente 

ligado ao artista-criador e a seu processo criativo. As possibilidades de poéticas 

interativas se referem, portanto, às possibilidades de criação artística envolvendo 

interatividade entre performers e máquinas a que os artistas-criadores têm acesso. 

Imprescindível, evidentemente, foi a utilização de terminologias específicas das 

Ciências da Computação, especialmente no Capítulo 7, que apresenta o sistema 

desenvolvido nesta pesquisa, detalhando algumas soluções técnicas. Entendendo 

que os detalhes técnicos do sistema possivelmente não serão alvo do interesse do 

público não especialista em tecnologia, incluímos notas de rodapé explicando 

superficialmente alguns termos técnicos. Isso visa facilitar o entendimento por esse 

público, embora estejamos cientes de que essas notas podem não ser suficientes ou 

precisas, e os leitores necessitem buscar informações mais detalhadas em outras 

fontes. 
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1 Introdução 

“Você aperta o botão, nós fazemos o resto1.” 

Slogan da Kodak, quando da sua 
inauguração, em 1888. 

1.1 Contexto 

Em vários momentos da história, a arte apropriou-se de avanços tecnológicos 

para expandir possibilidades poéticas. Por exemplo, no início do século XV, alguns 

pintores da Europa Ocidental começaram a usar os avanços da física ótica na 

fabricação de espelhos e lentes para projetar imagens sobre a tela e, pintando sobre 

as imagens projetadas, obter perspectivas e texturas mais realistas (HOCKNEY, 

2006). O conhecimento sobre quais lentes seriam mais apropriadas para projetar a 

imagem dos objetos adequadamente sobre a tela disposta na sala escura era crucial 

para se beneficiar das tecnologias óticas. 

A fotografia, no entanto, talvez seja um dos exemplos mais manifestos da 

apropriação da tecnologia pelos artistas. Em 1839, quando Louis Jacques Mandé 

Daguerre apresentou ao mundo o Daguerreótipo, era crucial ter conhecimento em 

química para executar o processo necessário à produção das imagens (BARGER; 

WHITE, 2000). Quase meio século deopois, em 1888, quando George Eastman 

inaugurou a Kodak lançando as câmeras do tipo caixão (Figura 1), boa parte do 

conhecimento técnico tornou-se desnecessário para os fotógrafos. O slogan “Você 

aperta o botão, nós fazemos o resto1” referia-se aos filmes substituíveis em rolo 

utilizados nessas câmeras, cuja revelação era realizada pela própria Kodak, que 

detinha o conhecimento dos processos químicos envolvidos. Os aparatos fotográficos, 

até então pesados e complicados, tornaram-se acessíveis a praticamente qualquer 

pessoa (KODAK, [s.d.]). 

De lá para cá, um longo processo evolutivo – que incluiu tecnologias como o foco 

automático, as câmeras digitais, e os softwares de processamento de imagens – per- 

                                            
1 “You press the button, we do the rest.” 



 

 

Figura 1. A democratização da fotografia: primeira câmera Kodak, com filmes 
substituíveis em rolo, proporcionando maior transparência tecnológica e 
acessibilidade. 

mitiu um maior empoderamento para milhares de pessoas e uma amplificação das 

possibilidades poéticas. Hoje, qualquer um pode fotografar sem conhecer os 

fenômenos óticos por trás das câmeras e sem a menor ideia de como funcionam os 

algoritmos matemáticos utilizados pelos filtros do Instagram. No entanto, a fotografia 

nunca vivenciou tamanha diversidade de possibilidades poéticas, experimentações e 

técnicas emergentes. Esse processo de apropriação dos avanços tecnológicos para 

diversificação das poéticas é o que se convencionou chamar de apropriação 

tecnológica. 

Historicamente, em boa parte dos episódios de apropriação tecnológica, para 

que novas poéticas pudessem emergir, os artistas tiveram que compreender as 

tecnologias envolvidas – como foi o caso de alguns pintores no século XV –, ou uma 

camada de abstração se fez necessária para torná-las acessíveis – como aconteceu 

com os clientes da Kodak, no final do século XIX.  

Na dança, não havia de ser diferente. Como colocam Rosemary Klich e Edward 

Scheer (KLICH; SCHEER, 2011, p. 2), “da mesma forma como os avanços 

tecnológicos e científicos alteram nossa percepção do mundo, nossas percepções do 

mundo influenciam nosso fazer artístico2”. No entanto, com respeito ao uso das 

                                            
2 “as advances in technology and science alter our perception of the world, so then do our perceptions 
of the world inform our art-making” 
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tecnologias de captura de movimento (mocap) na dança, parece que estamos mais 

próximos dos pintores do século XV do que dos fotógrafos de hoje: como discutiremos 

ao longo desta tese, a camada de abstração que poderia tornar as tecnologias mocap 

acessíveis aos artistas em larga escala parece incipiente. Segundo Carvalho 

(CARVALHO, 2003, p. 76), “a cada evolução da tecnologia digital, um contingente 

enorme de indivíduos deixa de ter acesso às informações que são armazenadas por 

meio da nova tecnologia”. Assim, a falta dessa camada de abstração acaba 

inviabilizando a inclusão digital de boa parte dos artistas. 

As possibilidades de apropriação das tecnologias interativas nas artes cênicas 

são inúmeras. Entretanto, a baixa frequência das experimentações interativas na 

dança, apesar do barateamento da infraestrutura tecnológica ao longo dos últimos 

anos, persiste. A criação conjunta com especialistas em tecnologia parece ser o 

processo criativo dominante. Ivani Santana coloca que “a criação dança-tecnologia 

não necessita da prestação de serviço de outras áreas; ela carece de verdadeiros 

projetos colaborativos” (SANTANA, 2002, p. 37). Esse modelo de criação conjunta 

aparece na obra de diversos grupos atualmente, como a companhia francesa Adrien 

M & Claire B (http://www.am-cb.net), o grupo taiwanês Anarchy Dance Theatre 

(http://anarchydancetheatre.org/en) – que colabora com o estudio Ultra Combos 

(http://www.ultracombos.com) – ou em grupos de pesquisa, como o soteropolitano 

Poéticas Tecnológicas (http://poeticastecnologicas.com.br/), da Universidade Federal 

da Bahia.  

Note-se que a colaboração entre artistas e especialistas em tecnologia é vista, 

neste trabalho, como algo positivo. Afinal, a multidisciplinaridade certamente aumenta 

o potencial poético. No entanto, este trabalho se volta para a necessidade de maior 

democratização dessas tecnologias e de proporcionar um melhor entendimento delas 

pelos artistas. O uso em maior escala potencializa o market push, mecanismo em que 

a inovação surge incrementalmente, impulsionada por demandas do mercado, ou 

seja, os próprios usuários incentivam e direcionam a inovação tecnológica 

(VERGANTI, 2009). Ao tempo que um maior entendimento da tecnologia pelos artistas 

os empodera, levando a uma melhor compreensão das possibilidades poéticas e 

possibilitando um diálogo mais produtivo com os especialistas em tecnologia. 

No contexto particular das tecnologias mocap, esse modelo colaborativo é um 

fato recorrentemente observado e parece ser uma barreira intransponível para uma 

parte significativa dos artistas. De acordo com um questionário que aplicamos para 



 

112 artistas, há um desejo generalizado de experimentar as tecnologias mocap nas 

artes cênicas. Entretanto, a maioria dos participantes nunca teve a oportunidade. 

Os resultados do nosso questionário sugerem que os artistas esbarram no 

problema da curva de aprendizagem, bem conhecido nos estudos em Interação 

Humano-Computador (QUESENBERY, 2001). Mais precisamente, há problemas no 

início dessa curva de aprendizagem, que iremos chamar de barreira de entrada em 

usabilidade, em uma analogia com os conceitos da economia (MCAFEE; MIALON; 

WILLIAMS, 2004). De fato, consideramos uma barreira de entrada em usabilidade 

como sendo qualquer fator relacionado à usabilidade de sistemas que dificulte ou 

impeça os usuários na experimentação de tecnologias interativas em seus processos 

criativos, e consequentemente, prolongue a entrada da curva de aprendizagem.  

Neste trabalho, nós propomos algumas diretrizes de usabilidade para ajudar 

desenvolvedores a diminuir a barreira de entrada que impede a utilização em larga 

escala das tecnologias mocap na dança. Além disso, nós apresentamos uma 

implementação concreta dessas diretrizes, por meio do marine, um sistema de nível 

de entrada3 que habilita artistas sem expertise em tecnologia na exploração de 

possibilidades poéticas interativas. Os resultados mostraram que o marine foi capaz 

de aumentar a efetividade, a eficiência, o engajamento e a facilidade de aprendizado, 

bem como promover uma experiência de usuário mais agradável, quando comparado 

com um sistema que utilizava o paradigma padrão do mercado, qual seja, a 

programação visual por fluxo de dados.  

1.2 Perguntas de Pesquisa 

Como foi visto, a evidência histórica sugere que a disseminação desses artefatos 

tecnológicos na concepção artística aumentaria a qualidade, a diversidade e a 

inovação nas obras de arte, e naturalmente expandiria as possibilidades poéticas. 

Nesse contexto, colocamos as seguintes perguntas de pesquisa: 

 

                                            
3 A expressão “nível de entrada” (entry-level) refere-se a algo que é apropriado para iniciantes; no 
caso dos sistemas de nível de entrada para experimentação de poéticas interativas, referimo-nos a 
uma maior acessibilidade por usuários não especialistas (iniciantes) em tecnologias interativas. 

Pergunta de Pesquisa #1 
Há interesse dos performers na experimentação das poéticas interativas 
com tecnologias de captura de movimento? 
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1.3 Método 

Esta pesquisa adotou o design participativo (DIX et al., 2004; SHNEIDERMAN; 

PLAISANT, 2009) como abordagem, realizando-o junto a quatro performers e um 

músico, membros de um coletivo recifense de dança contemporânea e performance. 

A colaboração ocorreu durante aproximadamente 300 horas, ao longo de dezoito 

meses, com encontros semanais regulares em uma sala de dança equipada com 

projetor de imagens, computador, sensor de movimento, e sistema de som. Em 

ocasiões especiais, testes de iluminação foram realizados em um teatro.  

Ao longo da pesquisa, nós adotamos um método iterativo, em que produzimos 

protótipos (WARFEL, 2009), realizamos seções de brainstorming (WILSON, 2013) e 

discussões em grupo (FLICK, 2009), aplicamos questionários (SUE; RITTER, 2012) e 

entrevistas (FLICK, 2009). A pesquisa foi dividida em duas etapas: (1) 

imersão/entendimento do problema; e (2) prototipação e design da solução. A imersão 

envolveu um processo de formação em artes cênicas, entrevistas exploratórias, e as 

primeiras experimentações realizadas com os artistas colaboradores. A 

documentação das diretrizes ocorreu à medida que observações importantes ocorriam 

nos demais processos. O design da solução teve cinco ciclos de prototipação e foi 

fortemente influenciado pela concepção do espetáculo.  

Por fim, uma avaliação somativa foi realizada em encontros extraordinários e 

individuais entre o pesquisador e os participantes do experimento de avaliação, 

evidentemente distintos dos participantes do processo de pesquisa. 

1.4 Organização do Documento 

Os próximos capítulos estão organizados da seguinte forma: o capítulo dois 

discute a evolução histórica e as tendências da dança mediada por tecnologias 

digitais; o terceiro capítulo expõe o método e os resultados do questionário que 

aplicamos aos artistas, e discute os desfios atuais relacionados à democratização da 

Pergunta de Pesquisa #2 
Se sim, o que os impede de explorar mais essas poéticas? 

Pergunta de Pesquisa #3 
Como ajudar os performers a superar as dificuldades enumeradas na 
pergunta anterior? 



 

experimentação das novas poéticas tecnologicas interativas nas artes de cena, em 

particular na dança; o quarto capítulo discorre sobre os problemas de usabilidade de 

alguns dos sitemas mais utilizados atualmente para habilitar poéticas interativas nas 

artes de cena; o capítulo cinco detalha os objetivos de pesquisa e os métodos 

usados; o design rationale das diretrizes propostas é exposto no capítulo seis; já a 

arquitetura do sistema e a forma como ele implementa as diretrizes propostas são 

detalhadas no capítulo sete. O oitavo capítulo detalha a utilização das tecnologias 

interativas no espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer e a utilização do marine na 

instalação interativa materia animata; o nono capítulo detalha os métodos de 

avaliação somativa utilizados; os resultados dessa avaliação são compilados e 

discutidos no capítulo dez, que também elenca algumas limitações do presente 

trabalho; por fim, o capítulo onze apresenta uma breve conclusão, revisitando as 

perguntas de pesquisa, sublinhando as contribuições deste trabalho, e listando alguns 

dos possíveis trabalhos futuros. 

1.5 Nota Legal 

Algumas figuras desta tese utilizaram ícones do projeto The Noun Project, sob a 

licença Creative Commons Attribution, de autoria dos seguintes artistas: Adrien 

Coquet, Angus Purwanto, Aleksandr Vector, Anil, asianson.design, Baboon designs, 

Bhuvan, Blair Adams, bmijnlieff, creative outlet, Daouna Jeong, gan khoon lay, 

Goodfather, Logan, Luis Prado, Made, MRFA, ProSymbols, pu koh, Rflor, Setyo Ari 

Wibowo, Stock Image Folio, unlimicon, Wilson Joseph e Yo! Baba. 

file:///C:/Users/ricar/Documents/PhD/Thesis/3_catástrofes%23_Espetáculo_
https://thenounproject.com/


39 
 

2 Tecnologias Digitais na Dança 

“Eu utilizo o computador como uma ferramenta. Como o 
acaso, ou a câmera, ou as outras ferramentas que usei, 
ele pode abrir meus olhos para outras formas de ver ou 

de fazer danças. Não é simplesmente para fazer um 
truque 4”. 

Merce Cunningham, bailarino e coreógrafo 
estadunidense, expoente da dança mediada 

por tecnologia. 

2.1 Breve Histórico 

A luz elétrica revolucionou a iluminação cênica (The History of Stage and Theatre 

Lighting, 1929). Já na década de 1890’, a bailarina Loîe Fuller, considerada uma das 

pioneiras na dança moderna, utilizava iluminação cênica colorida para gerar efeitos 

sobre suas vestimentas de seda (Figura 2). Em 1891, Fuller inventou a Serpentine 

Dance5, uma forma de dança baseada no skirt dance6. Foram várias as versões dadas 

pela bailarina sobre a origem da dança. Em uma delas, Fuller alega que descobriu 

acidentalmente os efeitos da iluminação cênica projetada sobre diferentes ângulos do 

tecido do traje que montou às pressas para sua performance no espetáculo Quack M. 

D. (1891). E assim, espontaneamente desenvolveu a nova forma em resposta à 

reação entusiasmada do público ao ver como sua saia aparecia sob as luzes 

(ALBRIGHT, 2007). 

Vinte e oito anos depois, em 1919, o engenheiro russo Leon Theremin inventou 

o theremin, instrumento musical interativo por meio do qual um músico conseguia 

controlar saídas sonoras pelo movimento dos braços, entre dois campos eletro-

magnéticos de alta frequência. O theremin não possuía teclas, cordas, pedais ou qual- 

                                            
4 “I use the computer as a tool. Like chance or the camera or the other tools I've used, it can open my 
eye to other ways of seeing or of making dances. It's not simply to do a trick”. 
5 Imagens da época foram coloridas a posteriori, e estão disponíveis em vários vídeos na Internet. 
Ilustrativamente, em youtu.be/8zkXb4aWVZs.  
6 O skirt dance, por sua vez, era uma forma de dança burlesca que se originou como uma reação contra 
as formas “acadêmicas” do ballet, incorporando aspectos de danças folclóricas e populares, como o 
can-can (ALBRIGHT, 2007). 

https://youtu.be/8zkXb4aWVZs


 

 

Figura 2. Loîe Fuller: efeitos da iluminação elétrica incidindo em diferentes 
ângulos sobre o tecido de seda geraram a Serpentine Dance. Foto: Frederick 
Glasier. 

quer outra interface áptica. A musicista Lucie Bigelow Rosen foi uma das mais 

famosas adeptas do theremin, tendo realizado inúmeras performances até os anos 

1950. Com base no theremin, o engenheiro inventou, posteriormente, o terpistone, 

plataforma para dança que permitia controlar sons com o movimento do corpo inteiro 

(GLINSKY, 1992; SANTANA, 2002). 

Um divisor de águas na utilização de tecnologias na dança foi Merce 

Cunningham. Em 1965, na obra Variations V (1965)7, Cunningham utilizava doze 

antenas construídas por Robert Moog e um conjunto de fotocélulas projetado por Billy 

Kluver, de forma a disparar a transmissão de sons em um mixer de 50 canais, cuja 

saída era enviada para autofalantes (Figura 3). O espetáculo também utilizava 

colagens não interativas de filmes, realizadas por Stan VanDerBeek, incluindo 

imagens de Nam June Paik e cenas dos dançarinos capturadas pelo próprio 

VanDerBeek durantes os ensaios (ARNBORN, 1966). 

Ainda em 1965, Billy Kluver, ajudado por Robert Rauschenberg, idealizou o 

espetáculo 9 Evenings: Theatre and Engineering (1966) , que reuniu dez artistas: John 

Cage, Lucinda Childs, Öyvind Fahlström, Alex Hay, Deborah Hay, Steve Paxton, 

Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg, David Tudor e Robert Whitman. Cada um criou 

uma performance original, fazendo dupla com engenheiros da Bell Laboratories em 

Murray Hills, Nova Jersey, Estados Unidos. O espetáculo foi apresentado no ano 

seguinte (LANGLOIS, 2018). 

Até então, as experiências envolviam tecnologias analógicas. No entanto, a era  

                                            
7 Variations V (1967): youtu.be/yOAagU6cfBw. 

https://youtu.be/yOAagU6cfBw
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Figura 3. Variations V: aparato tecnológico complexo. Foto: Merce 
Cunningham Trust (divulgação). 

digital e o surgimento do computador trouxeram novas possibilidades e reflexões. A 

concepção artística na era digital passou a ser conjunta, entre artistas e especialistas 

das novas tecnologias (SANTANA, 2002). 

Um dos exemplos mais felizes dessa perene colaboração entre artistas e 

especialistas em tecnologia pode ser encontrado na obra BIPED (1999)8 (Figura 4), 

de Merce Cunningham, em colaboração com os artistas digitais Paul Kaiser e Shelley 

Eshkar. A obra explora as possibilidades das tecnologias de animação por mocap. 

Cunningham coreografou setenta frases de movimento que foram previamente 

capturadas em meio digital, e projetadas, durante o espetáculo, em uma grande tela 

translúcida, entre os dançarinos e o público. O software DanceForms foi usado para 

desenvolver a coreografia da dança (KAISER, [s.d.]). 

Como em BIPED (1999), a projeção de imagens tem sido uma das principais 

estéticas exploradas na dança com mediação tecnológica. Obras como 16 

[R]evolutions (2006), do grupo TroikaRanch (STOPPIELLO, 2006) e Glow (2007), de 

Gideon Obarzanek e Frieder Weiss (OBARZANEK, 2007), mostradas na Figura 5, ou  

                                            
8 BIPED (1999): youtu.be/YHeoYdDMbLI. 

https://youtu.be/YHeoYdDMbLI


 

 

Figura 4. BIPED: projeção de animações digitais criadas a partir de captura de 
movimentos das frases da coreografia. Foto: OpenEndedGroup (divulgação). 

  

Figura 5. 16 [R]evolutions, à esquerda, e Glow, à direita: projeção interativa de 
imagens. Fotos: A. T. Schaefer (16 [R]evolutions) e Rom Anthonis (Glow). 
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Figura 6. Pixel: projeção interativa de imagens. Foto: Raoul Lemercier. 

Pixel (2011)9, da companhia Adrien M. & Claire B. (MONDOT; BARDAINNE, 2011), 

mostrada na Figura 6, utilizam imagens projetadas que respondem e se adequam 

aosmovimentos dos performers no palco, proporcionando experiências estéticas que 

misturam as fronteiras do real e do virtual. 

No entanto, uma das vertentes mais interessantes dessas colaborações na 

interseção entre arte e tecnologias digitais talvez seja a que explora as possibilidades 

poéticas da Inteligência Artificial  (Artificial Intelligence – AI).  Por exemplo, em  

Movatar10 (2000), Stelarc propõe um avatar imbuído de inteligência artificial que, ao 

acessar informações sobre o bailarino em atuação, se torna cada vez mais autônomo 

e imprevisível. A proposta é que o avatar, como entidade de Vida Artificial (Artificial 

Life – AL), dialogue com um corpo humano no espaço físico (STELARC, 2000). 

A robótica é explorada de forma grandiosa em Devolution (2006)11, de Garry 

Stewart, em colaboração com o roboticista Louis-Philippe Demers, a videoartista Gina 

Czarnecki e o figurinista Georg Meyer-Wiel (Figura 7). Eles colocam em cena dez 

bailarinos humanos em comunhão com trinta máquinas robotizadas (DEMERS, 

2006a, 2006b; STEWART, 2006). 

                                            
9 16 [R]evolutions (2006): youtu.be/LJ3_AOBX6TM; Glow (2007): youtu.be/PqF2ZgpqI0U; Pixel 
(2011): am-cb.net/projets/pixel. 
10 Movatar (2000): http://stelarc.org/projects.php 
11 Devolution (2006): youtu.be/07ZaN471JbI. 

https://youtu.be/LJ3_AOBX6TM
https://youtu.be/PqF2ZgpqI0U
https://www.am-cb.net/projets/pixel
https://youtu.be/07ZaN471JbI


 

 

Figura 7. Devolution: robótica explorada de forma grandiosa. Foto: Australian 
Dance Theatre (divulgação). 

No Brasil, parecem ser poucas as companhias e artistas que exploram as 

poéticas envolvendo tecnologias digitais interativas como linha principal de 

investigação. Uma delas é o Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas, da 

Universidade Federal da Bahia, que “promove um espaço teórico e artístico voltado 

para os estudos do corpo implicado com a Cultura Digital” (GP POÉTICAS 

TECNOLÓGICAS: CORPOAUDIOVISUAL, 2018). Fundado pela professora, 

pesquisadora e artista Ivani Santana, pioneira no Brasil em pesquisa de dança 

telemática via redes avançadas, e autora dos livros “Corpo Aberto: Cunningham, 

dança e novas tecnologias” e “Dança na Cultura Digital”, o grupo tem um extenso 

repertório de espetáculos e projetos relacionados às tecnologias digitais, acumulando 

prêmios e parcerias com diversos grupos e artistas internacionais, como La Truc 

(França), Fundação i2Cat (Espanha), Kònic Thtr (Espanha) e Translab (México). 

Já em 2004, o GP Poéticas Tecnológicas realizava a instalação interativa Casa 

de Nina (2004). De lá para cá, um repertório enorme de projetos e espetáculos 

explorou diversas vertentes da tecnologia na dança. A dança telemática, por exemplo, 

aparece em Versus (2005), por onde cruzam alamedas (2006), Projeto A.L.I.CE. 

(2006/2007), e-Pormundos Afeto (2009) (Figura 8), Dramaturgia de um Corpo Tele-

Sonoro (2012-2013), entre outras obras. As relações do corpo com o som, o “corpo 

sonoro”, são investigadas, por exemplo, em Sussurros (2012), Disturbance (2013), 

Ellipses (2013), Sound Me (2013), Embodied in Varios Darmstadt 58 (2013) e Gretas  
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Figura 8. e-Pormundos Afeto: dança telemática. Foto: Leandro Ciuffo. 

do Tempo (2014)12. Outras possibilidades poéticas, como a videodança, também são 

exploradas pelo grupo (GP POÉTICAS TECNOLÓGICAS: CORPOAUDIOVISUAL, 

2018).  

Talvez por uma maior facilidade de acesso a recursos financeiros e humanos, 

as universidades parecem ser o principal reduto das pesquisas envolvendo 

tecnologias digitais na dança. Outro grupo sediado em uma universidade, a Téssera 

Cia. de Dança da Universidade Federal do Paraná, referencia a permanente interação 

com o mundo, um dos motores da busca por interação com o ambiente na dança, na 

obra O Senhor da Noite (1997) (Figura 9). O espetáculo, dirigido e coreografado por 

Rafael Pacheco, teve estruturas construídas especialmente para a encenação, 

dispondo de telões que projetam imagens simultâneas transmitidas por filmadoras e 

softwares, dispositivos eletrônicos, microfones, TVs e até projetores analógicos. Os 

intérpretes precisam se adaptar aos recursos tecnológicos em meio aos movimentos 

e gestos coreográficos. A obra “representa uma metáfora tecnológica dos sentidos (...) 

                                            
12 e-Pormundos Afeto (2009): youtu.be/ETA0a1PHGEs; Sussurros (2012): youtu.be/5UPmbfGWj6s; 
Sound Me (2013): youtu.be/mutc8VD2D4U; Embodied in Varios Darmstadt 58 (2013): 
youtu.be/fDKRkf8c1Zk; Gretas do Tempo (2014): youtu.be/-Z1zobpJitM. 

https://youtu.be/ETA0a1PHGEs
https://youtu.be/5UPmbfGWj6s
https://youtu.be/mutc8VD2D4U
https://youtu.be/fDKRkf8c1Zk
https://youtu.be/-Z1zobpJitM


 

 

Figura 9. O Senhor da Noite (esquerda): estrutura de palco construída 
especialmente para a encenação; e Kairós (direita): interferência com imagens 
projetadas. Fotos: Téssera Companhia de Dança da UFPR (divulgação) (O 
Senhor da Noite) e Renato Mangolim (Kairós). 

nós entramos em interação com o mundo, e estas são as relações às quais os artistas 

prestaram mais atenção desde o surgimento da arte” (WOSNIAK, 2011, p. 70). 

Fora do eixo das universidades públicas, o grupo Cena 11 também se destaca 

pela pesquisa em dança e tecnologia. No espetáculo Embodied voodoo game  

(2009)13, por exemplo, o grupo utiliza acelerômetros e um controle de Nintendo Wii 

para permitir o comando, pelos performers em cena, de som e vídeo (11, 2009). Entre 

os artistas independentes, em Recife, a performer Flávia Pinheiro se destaca na 

exploração das poéticas tecnológicas, incluindo os dispositivos low tech e as 

tecnologias obsoletas, com obras como a trilogia Diafragma, que envolve os 

espetáculos Como manter-se vivo?, Ensaio sobre a Impermanência e Dispositivo 

versão Beta14, além de outras colaborações com o tecnólogo argentino Leandro 

Olivan. 

                                            
13 Embodied voodoo game (2009): youtu.be/VyxJiPyXVNA. 
14 Flávia Pinheiro: https://cargocollective.com/flaviapinheiro 

https://youtu.be/VyxJiPyXVNA
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A colaboração com especialistas nas tecnologias digitais parece ser uma 

constante. O espetáculo Kairós (2010), da Cia. Independente de Dança, em 

colaboração com o bacharel em Processamento de Dados Pedro Parente, permite a 

alteração da narrativa original pela possibilidade dos bailarinos interferirem na 

produção das próprias imagens projetadas (Figura 9). Um software chamado Corisco, 

desenvolvido por Parente, permite a interação por meio da análise de capturas de 

vídeo, usando informações como a diferença entre o movimento do frame anterior e o 

do atual, a semelhança entre frames, entre outras (FUNARTE, 2011). 

Entretanto, há softwares comerciais mais comumente utilizados pelas 

companhias de dança que buscam experiências interativas. Por exemplo, a 

companhia curitibana PIP inspirou-se na obra Variations V, de Cunningham, para 

encenar We Cage (2010)15 (Figura 10). Softwares como Isadora, Max/MSP e Ableton 

Live, bem como sensores de peso acoplados ao chão e sensores de flexão e direção 

sem fio, são utilizados para o “controle e perda de controle da coreografia, sons e 

imagens” (WE CAGE, 2010). 

Diante desse panorama, é possível vislumbrar a infinitude de possibilidades 

poéticas que surgem com o avanço tecnológico. A interatividade tem sido um desafio 

para artistas da atualidade (SANTANA, 2002), e faz aflorar novas dimensões na 

perspectiva performer-ambiente. Assim, ainda há muito a investigar com relação às 

tecnologias digitais e, particularmente, seus aspectos interativos. 

 

Figura 10. We Cage: diversidade de softwares e de sensores em cena. Foto: 
Gil Grossi e Elenize Desgeninsk. 

                                            
15 Documentário sobre o espetáculo We Cage (2010): youtu.be/YviGSZT3RTU; explicações técnicas 
disponíveis em youtu.be/XycWOtj62PY. 

https://youtu.be/YviGSZT3RTU
https://youtu.be/XycWOtj62PY


 

2.2 Tendências Atuais  

Como um caso recente de apropriação tecnológica nas artes, espetáculos de 

dança vêm utilizando tecnologias mocap de diversas maneiras. Experiências artísticas 

envolvendo projeção de imagens são comuns (ENRA, 2018; GP POÉTICAS 

TECNOLÓGICAS: CORPOAUDIOVISUAL, 2018; SEVENTH SENSE, 2011; KAISER, 

[s.d.]; MONDOT; BARDAINNE, 2011; QUIXOTIC FUSION, [s.d.]). Com menor 

frequência, também estão presentes em trabalhos artísticos iluminação e sonorização 

interativas (AKTEN, 2015; MURRAY-BROWNE; LEE, 2015), ou mais raramente, 

objetos conectados16 interativos (MIKIKO, 2015; PINHEIRO, 2016). No contexto de 

abordagens interativas, as combinações entre dispositivos mocap diversos, 

mapeamentos e atuadores17 são virtualmente ilimitadas, assim como são as 

possibilidades poéticas resultantes delas. Para melhor explicar as tendências atuais 

nesse domínio, nós consideramos a perspectiva da relação entre o performer e a 

tecnologia, com respeito ao papel crescente desta última nos resultados artísticos. 

Em alguns casos, o performer interage em tempo real com um operador humano 

que controla os atuadores tecnológicos. Artefatos digitais controlados por humanos 

interagindo com artistas no palco são uma prática comum, especialmente em 

espetáculos envolvendo VJs que produzem projeções de vídeos ao vivo. No entanto, 

há também outras possibilidades. Por exemplo, no espetáculo Como manter-se vivo? 

(2016), a performer brasileira Flávia Pinheiro interage com duas bolas Sphero18 

controladas por um operador humano, em uma série de coreografias conjuntas (Figura 

11). O software utilizado para controlar remota e manualmente as bolas, e permitir 

acionar comportamentos semiautomáticos pré-programados, foi desenvolvido 

especialmente para o espetáculo (PINHEIRO, 2016). 

Em outros casos, a coreografia dos performers é executada em sincronia com 

intervenções tecnológicas previamente programadas. Por exemplo, o grupo japonês 

enra utiiza animações sincronizadas com coreografias em espetáculos como pleiades 

(2013)19 (ENRA, 2018). Não há interação ao vivo entre a animação e os performers, 

                                            
16 Referimo-nos a objetos conectados como sendo qualquer objeto capaz de se comunicar com outros 
objetos, recebendo comandos ou informações de um software remoto. 
17 Atuadores são objetos que podem modificar o ambiente em que acontece o espetáculo, como 
projetores de imagem, equipamentos de iluminação, caixas de som ou objetos conectados. 
18 As bolas Sphero são brinquedos conectados, com diâmetro aproximado de 7,5 cm, que acendem em 
várias cores e podem ser controladas por Bluetooth (http://www.sphero.com/sphero). 
19 pleiades (2013): youtu.be/ARj64DHVdcg. 

https://youtu.be/ARj64DHVdcg
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Figura 11. Como manter-se vivo: interação com objetos conectados 
controlados por um ser humano. Foto: André Nery/JC Imagem. 

mas apenas uma ilusão dela. Os performers precisam ensaiar cuidadosamente para 

sincronizar seus movimentos com as projeções das animações (Figura 12). Muito 

comumente, grupos utilizam projeções de imagens diversas, ou trazem à cena outras 

tecnologias, sem que se tente simular uma sincronia. Deixamos esses casos fora do 

escopo desta análise por considerá-los como um uso de tecnologia sem fins 

interativos ou pseudo-interativos. 

Um passo adiante na relação performer-ambiente, alguns espetáculos de dança 

utilizam sensores mocap ou câmeras para recuperar informações sobre a posição ou 

movimentação dos artistas no palco e responder a essas percepções controlando 

atuadores em tempo real. Nesses casos, os performers tendem a assumir uma função 

de “controladores” ou “líderes”, provendo as percepções necessárias para direcionar 

o sistema a produzir as ações esperadas. Por exemplo, a companhia taiwanesa 

Anarchy Dance Theatre utiliza uma série de projeções de imagens reativas no 

 

 



 

 

Figura 12. “pleiades”: ilusão de interação entre animação previamente 
programada e coreografia executada com perfeição. Foto: enra (divulgação). 

 

 

Figura 13. Seventh Sense: imagens projetadas no piso e nas paredes criam 
ambiente interativo imersivo. Foto: Anarchy Dance Theatre (divulgação). 

espetáculo Seventh Sense (2011)20, no qual sensores interpretam os movimentos do 

público e dos performers, e imagens projetadas no piso e nas paredes reagem de  

                                            
20 Seventh Sense (2011): youtu.be/iQlDEPLHPyQ. 

https://youtu.be/iQlDEPLHPyQ
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Figura 14. Mortal Engine: Inteligência Artificial para criar um ambiente com 
“vida própria”. Foto: Andrew Curtis. 

acordo com os movimentos capturados (Figura 13) (SEVENTH SENSE, 2011). 

Finalmente, a Inteligência Artificial tem sido utilizada para aumentar a autonomia 

da tecnologia e melhorar a relação dialógica com os performers. Agentes autônomos 

fazem suas próprias escolhas sobre como agir no ambiente. Eles obtêm informações 

sobre o palco, por meio de sensores, e decidem sobre como os atuadores se 

comportarão, normalmente seguindo raciocínios sofisticados. Esses agentes tendem 

a gerar uma interação mais complexa com os performers. Por exemplo, a companhia 

australiana Chunky Move, colaborando com Frieder Weiss e Robin Fox, utiliza 

sonorização, lasers e projeções de imagens semiautônomas para criar o ambiente do 

espetáculo Mortal Engine (2008)21 (Figura 14) (OBARZANEK, 2008). De acordo com 

Obarzanek, o diretor artístico da companhia, o ambiente neste espetáculo tem “vida 

própria22” (GALLASCH, 2007). 

 

                                            
21 Mortal Engine (2008): youtu.be/sbjOMualLVs. 
22 “a life on [sic] its own.” 

https://youtu.be/sbjOMualLVs


 

2.3 Resumo do Capítulo 

 A colaboração entre artistas e especialistas nas tecnologias parece ser uma 

constante; 

 A utilização de tecnologias interativas é um desafio para artistas da 

atualidade, e pode ampliar enormemente as possibilidades poéticas; 

 Com relação à perspectiva da relação entre o performer e a tecnologia, as 

experimentações interativas costumam acontecer por meio de: 

o (a) interação  do performer com um operador humano que controla 

atuadores;  

o (b)  execução de coreografia sincronizada com intervenções 

previamente programadas;  

o (c) utilização de sensores mocap ou câmeras para recuperar 

informações do palco e controlar  atuadores; ou  

o (d)  utilização de Inteligência Artificial para aumentar a autonomia da 

tecnologia e melhorar a relação dialógica com o performer.
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3 Pesquisa sobre a Visão dos Artistas 
com Relação às Tecnologias Mocap 

“A informação também tem que entrar no bailarino, 
também tem que gerir alguma ideia, tem que processar. 

Esse corpo tem que criar músculo”. 

Ivani Santana, pesquisadora do 
soteropolitano Grupo de Pesquisa Poéticas 

Tecnologicas. 

Nós observamos que os artistas cênicos ainda não adotaram amplamente as 

tecnologias digitais para espetáculos interativos, apesar das inúmeras possibilidades 

poéticas latentes, e da disponibilidade de sensores comerciais de baixo custo 

(MICROSOFT, [s.d.]; PLAYSTATION, [s.d.]) e softwares gratuitos (CAMURRI; 

RICCHETTI; TROCCA, 2000; PURE DATA, 2017). Os grupos frequentemente 

exploram essas possibilidades artísticas com elevado orçamento ou acesso a 

especialistas em tecnologia (AKTEN, 2015; MIKIKO, 2015; MONDOT; BARDAINNE, 

2015; MORTAL ENGINE (VIDEO), [s.d.]; SEVENTH SENSE, 2011). Isso nos levou a 

buscar respostas para duas questões: (a) há interesse dos performers na 

experimentação das poéticas interativas com tecnologias de captura de movimento? 

(Pergunta de Pesquisa #1)  (b) Se sim, o que os impede de explorar mais essas 

poéticas? (Pergunta de Pesquisa #2).  

3.1 Método 

Visando obter respostas para essas questões, decidimos aplicar um 

questionário. O recrutamento dos artistas aconteceu por e-mail, direcionado aos 

grupos de dança listados no Codança (FUNARTE, [s.d.]) – um catálogo de dança 

oficial produzido pelo Governo Federal – e em perfis e comunidades de dança dentro 

e fora do país, no Facebook. Evidentemente, essa abordagem possui um viés de 

seleção, uma vez que artistas não interessados na tecnologia não se interessarão por 

um questionário sobre o seu uso. 

Aplicamos um questionário anônimo online (SUE; RITTER, 2012), dividido em 



 

quatro partes. A Parte 1 focava no perfil dos participantes (Q1.1, Q1.2 e Q1.3). A Parte 

2 apresentava questões sobre os interesses dos participantes e suas experiências 

prévias com tecnologias mocap (Q2.1, Q2.2 e Q2.3). A Parte 3 foi dividida em três 

fluxos excludentes (de acordo com as respostas fornecidas à questão Q2.3): o fluxo 

A focava nas razões pelas quais os participantes que alegaram desejar experimentar 

as tecnologias mocap nunca haviam feito isso; o fluxo B investigava as razões de 

insucesso entre os participantes que foram frustrados em tentativas anteriores de 

utilização das tecnologias mocap; e o fluxo C perguntava detalhes sobre as 

experiências de participantes que foram bem sucedidos no uso de tecnologias mocap. 

Os participantes que declararam não estar interessados nas tecnologias mocap foram 

redirecionados diretamente da Parte 2 para a Parte 4, que apresentava uma questão 

aberta, dando aos respondentes a oportunidade de adicionar qualquer informação que 

acreditassem ser do interesse dos pesquisadores sobre o uso de tecnologias mocap 

nas artes cênicas. Foram 109 respostas ao questionário divulgado em português, e 

três respostas ao questionário divulgado em inglês. A Figura 15 mostra os fluxos do 

questionário, para cada perfil. 

 

Figura 15. Fluxos do questionário e quantidade de participantes em cada 
subfluxo. 

3.2 Resultados 

A Tabela 1 mostra as principais perguntas do questionário aplicado, com os 

respectivos quantitativos de respostas. 
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Tabela 1. Perguntas e respostas mais relevantes do questionário. 

ID 
[Tipo]23 

Pergunta [# de 
respostas] 

Respostas (número de respostas | percentual no grupo)24 

Q2.3 

[ME] 

Como artista, você 
utiliza ou gostaria de 

experimentar esse tipo 
de tecnologia? 

[112 respostas] 

a) Nunca utilizei e não gostaria de experimentar (4 | 3.6%) 
b) Nunca utilizei, mas gostaria de experimentar (77 | 68.8%) 
c) Já tentei, mas não consegui utilizar (6 | 5.4%) 
d) Já utilizei ou utilizo atualmente (25 | 22.3%) 

Q3.A 

[MR] 

O que o impede de 
experimentar as 

tecnologias de captura 
de movimento em 
seus espetáculos? 

[77 respostas] 

+ Não tenho recursos financeiros para adquirir os 
equipamentos (sensoers de captura de movimento) (49 | 
63.6%) 
+ Não tenho recursos financeiros para adquirir os softwares 
necessários (Isadora, Resolume, Max/MSP, . . . ) (35 | 45.5%) 
+ Não tenho recursos financeiros para contratar técnicos que 
saibam instalar e operar os equipamentos e softwares 
necessários (39 | 50.6%) 
. . . 
+ Outros [especifique] (18 | 23.4%) 

Q3.B 

[MR] 

Nas tentativas que 
você fez, por quê não 
conseguiu utilizar as 

tecnologias de captura 
de movimento em 
seus espetáculos? 

[6 respostas] 

+ Não tive recursos financeiros para adquirir os equipamentos 
(sensores de captura de movimento) (3 | 50.0%) 
+ Não tive recursos financeiros para adquirir os softwares de 
geração de conteúdo (Isadora, Resolume, Max/MSP, . . . ) (2 | 
33.3%) 
+ Não tive recursos financeiros para contratar técnicos que 
soubessem instalar e operar os equipamentos e softwares 
necessários (4 | 66.7%) 
+ Não consegui instalar ou configurar os equipamentos 
(sensores de captura de movimento) (2 | 33.3%) 
+ Não consegui utilizar os softwares para geração de conteúdo 
(Isadora, Resolume, MaxMSP, ...) (1 | 16.7%) 
+ Não consegui fazer os softwares de geração de conteúdo 
utilizarem as informações dos sensores de captura de 
movimento (2 | 33.3%) 
+ Outros [especifique] (1 | 16.7%) 

Q3.C.1 

[MR] 

Quais softwares você 
utiliza ou já utilizou 

para facilitar a 
inclusão ou 

complementar o uso 
de tecnologias de 

captura de movimento 
nos seus espetáculos? 

[25 respostas] 

+ Não sei. Essa atividade é/era sempre delegada para outras 
pessoas. (6 | 24%) 
+ Isadora (7 | 28%) 
+ Max/MSP (2 | 4%) 
+ OpenFrameworks (framework de programação) (2 | 8%) 
+ Processing (framework de programação) (4 | 16%) 
+ PureData (3 | 12%) 
. . . 
+ Outros [especifique] (5 | 20%) 

                                            
23 O tipo ME denota “Múltipla Escolha”, no qual os participantes tinham que eleger uma e somente uma 
entre as opções disponíveis. O tipo MR denota “Multiplas Respostas”, no qual os participantes poderiam 
selecionar uma ou mais entre as opções disponíveis. 
24 Reticências indicam que algumas opções com menor número de respondentes foram omitidas. 



 

Q3.C.2 

[ME] 

Nos espetáculos 
envolvendo tecnologia 

de captura de 
movimento dos quais 
participa, quem tem o 
conhecimento técnico 

para instalar o 
equipamento e operar 

os softwares? 

[25 respostas] 

a) Eu tenho conhecimento técnico para realizar essas tarefas 
sem a ajuda de outros profissionais. (4 | 16%) 
b) Eu tenho conhecimento técnico para instalar o equipamento, 
mas preciso de outro profissional para operar os softwares. (2 | 
8%) 
c) Eu tenho conhecimento técnico para operar os softwares, 
mas preciso de outro profissional para instalar o equipamento. 
(4 | 16%) 
d) Eu não tenho conhecimento técnico para realizar essas 
tarefas, elas ficam a cargo de outros profissionais. (15 | 60%) 

 

De acordo com as informações demográficas que coletamos dos 112 artistas 

pesquisados, 74,1% dos respondentes declararam ser artistas profissionais, 67,9% do 

total tendo mais de dez anos de experiência. A maioria dos respondentes (86,6%) 

eram dançarinos. A Figura 16 ilustra esses resultados.  

 

Figura 16. Perfil dos participantes. Q1.1 e Q1.2 eram perguntas de múltipla 
escolha, enquanto Q1.3 aceitava múltiplas respostas de um mesmo 
participante.  

A Figura 17 mostra os dados relativos às respostas da questão Q2.3. O gráfico 

de pizza da esquerda considera todos os 112 respondentes, enquanto no gráfico de 

pizza à direita, os percentuais foram recalculados em relação apenas aos 

respondentes que manifestaram o desejo de experimentar as tecnologias mocap (108 

participantes). 

Por fim, a Figura 18 mostra um comparativo entre os impedimentos alegados 

pelos usuários potenciais e os alegados pelos usuários frustrados (Q3.A e Q3.B). 



57 
 

 

Figura 17. Percentis de artistas interessados no uso cênico das tecnologias 
mocap. 

 

Figura 18. Principais dificuldades ao uso de tecnologias mocap alegadas por 
usuários potenciais (expectativa) e vivenciadas por usuários frustrados 
(realidade). 



 

3.3 Discussão 

É possível estimar o tamanho do público interessado nas tecnologias mocap pela 

relação entre a quantidade de artistas que já as utilizou (22.3% do total) e a quantidade 

de artistas que tem interesse em utilizá-las, mas nunca o fizeram ou falharam em suas 

tentativas (somados, 74,1% do total), mais de três vezes maior. Assim, é importante 

destacar que o viés de seleção mencionado na seção 3.1 não interfere na conclusão 

de que boa parte dos artistas interessados nas tecnologias mocap não consegue ter 

acesso a mecanismos para experimentação dessas poéticas tecnológicas. Isso nos 

leva à primeira hipótese deste trabalho, que responde à primeira pergunta de 

pesquisa: 

 

De acordo com a questão Q2.3, a vasta maioria dos artistas (96,4%) expressou 

o desejo de experimentar tecnologias mocap para explorar novas poéticas em 

performances interativas. Entretanto, poucos artistas nesse grupo usaram de fato 

essas tecnologias (27,7% do total). Em outras palavras, 68,7% dos 112 artistas 

consultados gostariam de usar tecnologias interativas em seus espetáculos, mas 

ainda não tiveram a oportunidade de fazê-lo. 

Entre esses artistas, considerados usuários potenciais (resposta b à questão 

Q2.3), os impedimentos alegados incluem: a falta de orçamento para aquisição dos 

equipamentos (63,6%), para contratação de profissionais de tecnologia (50,7%), e 

para aquisição de softwares (45,5%) (Q3.A). Esses números, no entanto, podem ser 

enganosos. A maioria dos membros desse grupo possivelmente superestimou os 

custos com software e equipamentos, pois, como já mencionado, há softwares 

gratuitos e sensores comerciais de baixo custo disponíveis no mercado (vide Apêndice 

D). O desejo de contratar especialistas em tecnologia, entretanto, pode indicar que os 

artistas não se sentem confortáveis para experimentar essas tecnologias sem ajuda. 

A colaboração com especialistas na concepção das poéticas tecnológicas é, de fato, 

corroborada por Ivani Santana, ao questionar a autoria das obras em dança-

tecnologia, no livro Corpo aberto: Cunningham, dança e novas tecnologias 

(SANTANA, 2002, p. 37): 

Hipótese #1 
Os artistas normalmente se interessam por qualquer tecnologia que 
possa expandir suas possibilidades de expressão. 
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A questão da autoria é a primeira a ser abandonada neste 

caso. A obra já não é mais exclusividade do coreógrafo, nem 

pode ser considerada de domínio dos engenhosos 

especialistas dessas novas tecnologias. O bailarino é um co-

criador em tempo real; é pela sua interação que o espetáculo 

acontece. A função do “coreógrafo” não suporta mais toda a 

demanda criativa necessária para o criador. Ele não cria uma 

dança; concebe uma poética tecnológica em conjunto com 

seus pares. 

Os participantes que falharam em tentativas anteriores de utilização das 

tecnologias mocap, considerados usuários frustrados (resposta c à questão Q2.3), 

indicaram que a razão principal do insucesso foi a falta de orçamento para contratar 

especialistas em tecnologia que pudessem lidar com a operação do software e do 

hardware (Q3.B). Os comentários dos participantes reforçam essa dificuldade de 

acesso a especialistas ou à própria tecnologia: “Normalmente se esbarra no não 

conhecimento da tecnologia por parte do artista de dança; e o profissional de 

tecnologia não é um apaixonado por artes, não assiste a espetáculos de dança, não 

faz dança, não se arrisca a dançar a criar”. 

Por outro lado, entre o grupo de usuários bem sucedidos no uso da tecnologia 

(resposta d à questão Q2.3), poucos artistas reportaram ter o conhecimento técnico 

para instalar e operar o equipamento e o sfotware. Na maioria das ocasiões, 

especialistas em tecnologia eram envolvidos em uma ou ambas as atividades 

(Q3.C.2). Os comentários ressaltam essa necessidade ou desejo de colaboração. Por 

exemplo, um respondente lamentou: “Acho que, como artista, sinto falta de uma maior 

interação entre profissionais que trabalham com tecnologias de captura de 

movimentos em espetáculos e artistas das artes cênicas”. Outro respondente 

ressaltou: “Em específico na dança contemporânea, trabalhos de multilinguagens são 

mais interessantes quando o processo acontece em conjunto com os profissionais”. 

Além da colaboração com especialistas em tecnologia, a experimentação parece 

ser também uma necessidade nos processos criativos envolvendo tecnologias 

interativas, como forma de “criar músculos” e chegar a uma “poética tecnológica”. 

Como colocou a professora, pesquisadora e artista Ivani Santana, em entrevista 

realizada em 30 de junho de 2017: 

O bailarino, o perfomer, o ator, teria que estar um tempo ali 

em cada um desses estágios, pra criar condições 



 

interessantes e estressar o sitema. Ver o máximo possível 

que aquele sistema poderia trabalhar pra criar a estética e a 

mediação tecnológica desejadas, e aí construir uma narrativa, 

construir as cenas e etc. A isso que eu estou chamando de 

criar músculo. (...) A informação também tem que entrar no 

bailarino, também tem que gerir alguma ideia, tem que 

processar, esse corpo tem que criar músculo. E aqui 

‘músculo' não é uma metáfora. É criar músculo mesmo. (...) 

Eu começo a ter acionamentos diferentes no meu corpo para 

poder fazer com que aquilo aconteça. Se eu estou falando 

nesse sentido de acionamento do corpo, estou falando de 

acionamento motor. Se estou falando de acionamento motor, 

eu estou falando de músculo. Eu estou falando dessa 

condição completa do corpo acontecer dentro desse lugar. 

(...) Tem que ter a livre experimentação, que é o momento ‘o 

céu é o limite’, experimenta adoidado. Só que essa pessoa 

do corpo que está começando a fazer, ela tem que começar 

a encontrar quais são as razões dela. Que é a tal da poética 

tecnológica.  

Finalmente, entre os 25 artistas que lograram êxito na utilização das tecnologias 

mocap, seis não tinham conhecimento de quais softwares foram usados em seus 

espetáculos (Q3.C.1), uma vez que essa responsabilidade era delegada a outros 

profissionais. Isso destaca o nível de distanciamento de alguns artistas das 

especificidades das tecnologias mocap, mesmo quando essas tecnologias estão no 

cerne de seus processos criativos. 

Assim, em suma, as respostas ao questionário permitem inferir com clareza que: 

 Um grande número de artistas está interessado em experimentar as 

possibilidades poéticas trazidas pelos sensores mocap, mas a maioria deles 

ainda não o fez; 

 Existem potenciais problemas de usabilidade que impedem a adoção 

dessas tecnologias em larga escala pelos artistas; e 

 Mesmo entre os artistas experientes no uso dessas tecnologias, a adoção 

bem sucedida depende, em grande parte, da colaboração com especialistas 

em tecnologia. 

É curioso que a adesão seja tão baixa, mesmo havendo tanto interesse, e que 

exista tanta dependência de colaboração com especialistas em tecnologia. Com base 

nas respostas ao questionário e nos comentários livres dos participantes, levantamos 

algumas hipóteses a respeito dessas questões, que elencamos a seguir. 
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Uma parte considerável dos artistas que incluíram comentários demonstrou 

receio de que essas tecnologias se sobrepusessem ao discurso poético, afirmando 

que “há que servir a um propósito e realmente agregar à performance algo que não 

poderia ser dito de outra forma25”. Ou ainda, que “a configuração poética na própria 

interação da captura às vezes se torna apenas uma exibição da capacidade daquilo 

que os equipamentos podem fazer”. Outro participante previne: “deve-se tomar 

cuidado para que não haja uma sobreposição da parte visual/tecnológica à dança ou 

movimento no palco”. Um quarto participante pondera que não se deve “querer 

apenas impressionar, (mas) usar essas tecnologias como suporte para o que tens a 

dizer”, enquanto outro reforça que os recursos devem ser utilizados “com sutileza, 

valorizando a presença humana na cena”. Dessa forma, uma hipótese para a baixa 

adesão seria o receio de que a tecnologia sobrepusesse a poética. Seja por falta de 

conhecimento sobre a tecnologia e suas potencialidades poéticas, seja pela forma 

como uma parte dos espetáculos envolvendo essas tecnologias as explora, como 

colocou um dos participantes: “me parece recorrente que se caia numa espécie de 

'editismo' (sic), quando se usa essas ferramentas em espetáculos. A sensação é de 

que o recurso é usado mais por si mesmo do que pela obra de arte”. 

Uma das diversas restrições que se impõem ao fazer artístico é evidentemente 

orçamentária. Assim, vencido o receio da sobreposição do discurso poético pela 

tecnologia, outra hipótese para explicar a baixa adesão é a falta de orçamento para 

arcar com o aparato tecnológico necessário e com a contratação de especialistas em 

tecnologia. No primeiro caso, parece haver pouco conhecimento entre os artistas 

sobre a existência de sensores de baixo custo e softwares gratuitos (aparato 

tecnológico). No segundo caso, é fato notório a alta dependência de colaboração com 

especialistas. Os participantes alegaram, por exemplo, que “quando o projeto é 

financiado por lei de incentivo ou prêmios, pode ser mais possível o uso. Produção 

independente fica um pouco mais difícil devido aos custos”. Um participante ponderou: 

“é algo que vale à pena ser explorado, apesar de adentrar em algumas questões não 

tão acessíveis a todos os artistas (financeira, por exemplo, porque não deixa de ser 

um peso a mais no orçamento do projeto)”. Outro participante concluiu: “seria muito 

bom se os grupos da região tivessem recursos para realizar espetáculos com tais 

tecnologias”. 

                                            
25 “It has to serve a purpose and really add something to the performance that could otherwise not be 
said.” 



 

Uma terceira hipótese que explicaria a baixa adesão é a necessidade de 

envolver especialistas em tecnologia no processo, já que grande parte dos usuários 

bem sucedidos relatou haver algum tipo de colaboração com eles, enquanto a 

principal causa de frustração dos projetos envolvendo essas tecnologias era a 

impossibilidade de contratação desses especialistas. Essa dependência parece gerar 

obstáculos não apenas orçamentários, mas também de outras naturezas, como a 

necessidade de conhecer especialistas em tecnologia aptos a participar do projeto, ter 

um bom relacionamento com esses profissionais, adaptar-se à disponibilidade de 

horário deles. Em suma, toda uma gama de obstáculos que reduzem a motivação dos 

artistas, por resultarem em uma menor autonomia. Parece plausível a hipótese de que 

não há um número suficiente de especialistas em tecnologia aptos a participar dessas 

colaborações, de forma a atender a todo o público de artistas interessado.  

Nesse diapasão, nossa principal hipótese para explicar a alta dependência de 

colaboração com especialistas, o que também influencia na baixa adesão, é o fato de 

a maioria dos artistas não ser especialista em tecnologias digitais. Isso fica evidente 

em comentários como o do participante a seguir, que clama por sistemas mais 

acessíveis: “seria muito interessante um software acessível, que não precisasse de 

conhecimento em programação para utilizar”. Outros participantes ressaltam a 

necessidade de formação tecnológica para artistas. Um deles sugere: “acho que 

quando você se formar poderia fazer cursos de formação com essa tecnologia”. 

Enquanto outros participantes vão no mesmo sentido: “é uma tecnologia linda, eu 

adoraria usar, mas não sei como (...) quem sabe uma oficina ou curso seria muito 

bom, eu adoraria fazer”; e “deveriam ter cursos para coreógrafos e criadores”. 

Percebe-se, ainda, uma necessidade de melhor entendimento da tecnologia pelos 

artistas, pois, como coloca outro participante, “nem todos os artistas estão 

familiarizados com os vocabulários tecnológicos, mesmo quando se utilizam dos 

equipamentos”.  

A facilidade ou dificuldade encontrada pelas pessoas na operação do aparato 

digital é um dos principais fatores que inviabilizam uma maior inclusão digital, para a 

qual não basta a disponibilidade de equipamentos ou um alto nível intelectual ou 

cultural das pessoas que os utilizam (CARVALHO, 2003). A partir da constatação de 

que poucos artistas são especialistas em tecnologia, e que os sistemas atuais 

requerem, na maioria das vezes, atuação de especialistas, chegamos à hipótese 

central deste trabalho, que responde à segunda pergunta de pesquisa:  
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Assim, no próximo capítulo, examinaremos os sistemas mais mencionados pelos 

artistas bem sucedidos, com relação a possíveis problemas de usabilidade. 

3.4 Resumo do Capítulo 

 Há um grande interesse no meio artístico pela exploração das possibilidades 

poéticas proporcionadas pelos sensores de movimento; 

 Apesar desse interesse, é pequeno o número de artistas que já teve a 

oportunidade de experimentá-las; 

 A pesquisa detectou um desconhecimento da existência de sensores de 

baixo custo e de softwares gratuitos, por parte dos artistas; 

 A livre experimentação é essencial à “criação de musculatura”, de maneira 

que o artista possa melhor compreender a tecnologia, para encontrar a sua 

poética tecnológica; 

 Há um receio, entre parte dos artistas, de que a tecnologia se sobreponha à 

poética; 

 Corroborando o que se percebeu no Capítulo 2, a colaboração com 

especialistas parece ser uma necessidade nas experimentações envolvendo 

tecnologias interativas; 

 Essa colaboração acontece, entre outros fatores, devido a problemas de 

usabilidade das ferramentas atuais, o que chamamos de barreira de entrada 

em usabilidade. 

Hipótese #2 
A barreira de entrada em usabilidade é um dos fatores a impedir a 
exploração de poéticas interativas em maior escala. 
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4 Problemas de Usabilidade dos 
Sistemas Atuais para Interatividade 
nas Artes Cênicas 

“Especialistas raramente se sentem insultados por algo 
claro o suficiente para iniciantes. Todo mundo aprecia 

clareza26”. 

Steve Krug, especialiista em usabilidade, 
autor do livro Não Me Faça Pensar27. 

Como mencionado no capítulo anterior, a alta dependência de colaboração com 

especialistas em tecnologia e a baixa adesão dos artistas às tecnologias mocap 

permitem concluir que as ferramentas utilizadas atualmente para exploração de 

poéticas interativas não são facilmente acessíveis a não especialistas em tecnologia. 

Isso nos leva à terceira hipótese deste trabalho: 

 

Assim, parte da dificuldade de apropriação das tecnologias mocap pelos artistas 

resulta de problemas de usabilidade. Essa hipótese, formulada na pesquisa que 

fizemos, é corroborada pelo fato de que a literatura de sistemas baseados em mocap 

desenvolvidos na academia para uso por artistas em performances não discute 

problemas de usabilidade. Ao que parece, o interesse é maior nos algoritmos de 

captura de dados e nos sensores de movimento do que na construção de sistemas 

que possam ser operados por não especialistas em tecnologia, embora algumas 

ferramentas acadêmicas tenham sido propostas para exploração de interatividade nas 

artes. Por exemplo, Schacher (SCHACHER, 2010) utiliza uma câmera firewire 

                                            
26 “Experts are rarely insulted by something that is clear enough for beginners. Everybody appreciates 
clarity.” 
27 Título original: Don’t Make Me Think. 

Hipótese #3 
Sistemas de nível de entrada, em que a complexidade cede espaço à 
usabilidade, escalam o acesso e facilitam o contato dos artistas com as 
possibilidades poéticas envolvendo tecnologias interativas. 



 

industrial e sensores sem fio instalados em braceletes para propor um sistema de 

dança interativo no qual gestos expressivos de alto nível são reconhecidos e utilizados 

para construir peças musicais. Um compositor, um dançarino e um artista digital 

colaboraram na experiência. O sistema executa sobre o Max/MSP, não possuindo 

interface gráfica própria. 

Iwadate et al. (IWADATE et al., 2000) propõem um sistema de interação 

emocional chamado MIDAS, utilizando métodos de regressão múltipla e descritores 

baseados nas  categorias esforço e forma da Análise do Movimento28 de Rudolph 

Laban (LMA) para categorizar padrões de movimento na dança em sete motivos (feliz, 

fluente, solitário, natural, solene, forte, e dinâmico29). A partir disso, o sistema mostra 

videoclipes e toca músicas de acordo com o motivo reconhecido. O MIDAS foca no 

reconhecimento de emoção, e os pesquisadores não mencionam qualquer interface 

de usuário. 

Siegel and Jacobsen (SIEGEL; JACOBSEN, 1998) apresentaram um sistema 

baseado em sensores de flexão construído sobre o Max para interatividade com som. 

Moura et al. apresentaram o YMYI (You Move You Interact), um sistema no qual 

gestos corporais e movimentos controlam instalações áudio-visuais. O YMYI utiliza 

uma webcam para capturar informações do palco, enquanto o Processing e o 

SuperCollider são utilizados para gerar gráficos e sons. Bevilacqua et al. 

(BEVILACQUA; NAUGLE; VALVERDE, 2001, p. 1) propõe um projeto multimídia que 

utiliza o Vicon 8, um sistema mocap 3D comercial utilizado “para produzir animações 

a partir da dança e gerar a trilha sonora a partir dos movimentos dos dançarinos30”. 

Aspectos do movimento são mapeados para qualidades do som no Max/MSP. Muitos 

outros sistemas acadêmicos são propostos (CASTELLANO et al., 2007; JESSOP, 

2010; LYNCH et al., 2005; QIANTT et al., 2004; SRINIVASAN et al., 2005) sem versar 

sobre investigações a respeito das questões de usabilidade na experimentação 

dessas poéticas interativas. 

4.1 Hipóteses de Barreira de Entrada 

Tomando como partida a hipótese de que a usabilidade é uma das barreiras que 

                                            
28 Tradução do autor para o termo original “Laban Movement Analysis (LMA)”, e das categorias 
“effort” e “shape”. 
29 Tradução aproximada do autor para “happy”, “flowing”, “lonely”, “natural”, “solemn”, “sharp”, e 
“dynamic”. 
30 “to produce animations from dance and generate the soundtrack from dancer’s movements.” 
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se impõem à adoção das tecnologias mocap nas artes cênicas, nós analisamos os 

softwares e frameworks de programação mencionados mais frequentemente pelos 

usuários bem sucedidos no questionário que aplicamos. Eles são: Isadora 

(TROIKATRONIX, 2018), Pure Data (PURE DATA, 2017), Max/MSP (CYCLING74, 

[s.d.]), Processing (PROCESSING FOUNDATION, 2018) e OpenFrameworks 

(OPENFRAMEWORKS, 2018). Além desses, analisamos também o EyesWeb 

(CAMURRI; RICCHETTI; TROCCA, 2000), sistema utilizado como paradigma na 

avaliação descrita no Capítulo 9. 

Com base nessa análise, nós identificamos dois aspectos objetivos 

potencialmente responsáveis pela barreira de entrada em usabilidade:  

(a) a ausência de integração plug-and-play com sensores mocap; e  

(b) os conceitos de programação que permeiam esses sistemas. 

Por integração plug-and-play, entendemos a prescindibilidade de instalação de 

plug-ins31 ou realização de configurações específicas para a utilização dos sensores, 

de forma que, instalados os drivers32 necessários ao funcionamento do sensor no 

Sistema Operacional, basta ao usuário plugar o sensor no computador para utilizá-lo 

no software em questão.  

Neste trabalho, o sistema que provê integração plug-and-play com sensores 

mocap e permite aos usuários a geração de saída interativa sem a dependência de 

softwares de terceiros será chamado de fim-a-fim. Isso significa que, nos sistemas 

fim-a-fim, é possível experimentar poéticas interativas imediatamente após a 

instalação, sem a necessidade de integração com sistemas de terceiros, ou 

configuração de plug-ins adicionais. 

A ausência de integração plug-and-play com sensores mocap normalmente 

adiciona complexidade à experimentação interativa. Por exemplo, em alguns 

sistemas, softwares de terceiros precisam ser utilizados para leitura das informações 

de rastreamento corporal do sensor, que são enviadas por mensagens Open Sound 

Control33 (OSC) ao software principal, enquanto outros sistemas são necessários para 

leitura e transferência do fluxo de vídeo da câmera infravermelho. A Figura 19 mostra 

uma possível integração do Microsoft Kinect com o Isadora. 

                                            
31 Plug-ins são módulos de extensão de programas de computador que permitem adicionar 
funcionalidades novas. 
32 Driver é um software que permite ao Sistema Operacional utilizar as funcionalidades de um 
dispositivo de hardware. 
33 Open Sound Control é um protocolo para comunicação entre computadores e dispositivos multimídia. 



 

 

Figura 19. Possível integração do Microsoft Kinect com o Isadora em um PC 
executando o sistema operacional Microsoft Windows. 

Além do citado problema de integração dos sensores, a segunda barreira em 

usabilidade dos sistemas utilizados para auxiliar performances artístico-tecnológicas 

é a necessidade de conhecimento técnico em programação de computadores 

(JESSOP, 2010). A maioria dos softwares comerciais tenta mitigar esse problema 

proporcionando interfaces de programação visual. As Linguagens de Programação 

Visual (Visual Programming Languages – VPL) permitem aos usuários criar 

programas manipulando elementos gráficos ao invés de especificá-los textualmente. 

Isso ocorre por meio de interfaces nas quais “caixas” possuem portas de entrada e de 

saída, representando parâmetros e resultados das operações que realizam. Os dados 

trafegam por “fios” que conectam essas caixas (MYERS, 1990). Embora alguns 

sistemas tenham comprovado requerer de usuários não programadores pouco 

treinamento para a criação de programas relativamente complexos (HALBERT, 1984), 

eles normalmente ainda requerem dos usuários conhecimento de conceitos de 

programação como funções, tipagem, parâmetros, variáveis, entre outros. Ainda é 

programação. 

Visando evitar verbosidade, os próximos subcapítulos realizam um estudo das 

ferramentas mencionadas no primeiro parágrafo deste, tendo como critérios de 

análise essas duas barreiras de entrada em usabilidade. 
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4.2 Integração com Sensores Mocap 

A ausência de integração plug-and-play com sensores mocap frequentemente 

adiciona complexidade extra à preparação do ambiente. Em regra, é preciso integrar 

vários sistemas para ler e processar dados dos sensores mocap, o que depende de 

conhecimento técnico que os artistas frequentemente não possuem. O Isadora (Figura 

20), o Pure Data (Figura 21) e o Max/MSP (Figura 22) não possuem integração plug-

and-play com o MS Kinect. No Isadora, o uso de MS Kinect requer a instação e 

adequada configuração do Processing (Figura 23), para a decodificação das 

informações de rastreamento do performer e envio por OSC ao Isadora, e do Spout 

(em plataformas Windows) ou do Syphon (em plataformas macOS), para a 

transferência do fluxo de vídeo da câmera infravermelho (TROIKATRONIX, 2016) 

(Figura 19). Há patches34 de terceiros que proporcionam a integração do Pure Data  

 

Figura 20. Isadora: “caixas” disponíveis em um menu lateral são arrastadas 
para a área central, recebem informações em diversos canais de entrada, 
processando-as de diferentes maneiras e disponibilizando um conjunto de 
informações de saída, em um fluxo de dados. 

                                            
34 Patch é um pedaço de software normalmente projetado para atualizar, de forma a corrigir ou melhorar 
um programa de computador; entretanto, programas e componentes construídos no/para o Isadora, o 
Pure Data, o Max/MSP ou o EyesWeb, apesar de mais próximos do conceito de plug-ins (vide nota de 
rodapé 31), são frequentemente chamados de patches pela comunidade de desenvolvedores. 



 

 

Figura 21. PureData: “caixas” genéricas necessitam que o usuário informe a 
função e os parâmetros que determinarão seus comportamentos ao processar 
as informações de entrada e gerar as informações de saída, no fluxo de dados.  

 

Figura 22. Max/MSP: de maneira similar ao PureData, “caixas” genéricas 
necessitam que o usuário informe a função e os parâmetros que determinarão 
seus comportamentos, seguindo sintaxe específica.  
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Figura 23. Processing: paradigma de programação textual exige que os 
usuários conheçam uma linguagem de programação e conceitos como 
funções, estruturas de repetição e condicionais, variáveis, além de uma sintaxe 
específica. 

com o MS Kinect, por meio do utilitário gratuito OSCeleton, usado para transferir os 

dados do sensor em formato OSC (EIGHTHAVE, 2018). Já usuários do Max/MSP 

podem comprar um patch de terceiro (PHURROUGHT, 2018) que, exigindo pouco 

esforço e algum conhecimento técnico, permite a utilização das informações de 

rastreamento do performer e a transferência do fluxo de vídeo da câmera. A integração 

do Microsoft Kinect com o Processing requer a instalação de uma biblioteca de 

terceiros. A respeito dessa característica, o EyesWeb se sobressai, uma vez que ele 

proporciona integração embarcada com o Microsoft Kinect e outros sensores. Isso 

permite que artistas utilizem os sensores mocap imediatamente após a instalação do 

EyesWeb, sem depender de softwares ou patches de terceiros, e sem ter que realizar 

tarefas adicionais para viabilizar a integração. 



 

4.3 Conhecimento Prévio em Programação 

Isadora, Pure Data, Max/MSP e EyesWeb utilizam programação visual por fluxo 

de dados, com diferentes níveis de abstração. O Pure Data e o Max/MSP requerem 

que os usuários digitem nomes de funções e de parâmetros dentro de caixas 

genéricas, seguindo sintaxes específicas. Por exemplo, “osc~ 440” ou “cycle~ 440” 

são usados no Pure Data e no Max/MSP, respectivamente, para gerar um oscilador 

cossenoidal de 440 Hz. Essa abordagem é mais próxima da programação textual do 

que a utilizada pelo Isadora e pelo EyesWeb, os quais mostram ao usuário uma 

biblioteca de caixas preprogramadas. Cada caixa tem seus parâmetros ajustados 

visualmente, por meio de campos que aparecem dentro das próprias caixas (no 

Isadora), ou dentro de uma janela externa de propriedades (no EyesWeb). Assim, não 

há necessidade de definir textualmente os parâmetros, e consequentemente, de 

seguir qualquer restrição sintática ou decorar comandos. Os frameworks de 

programação, como o Processing e o OpenFrameworks, são também opções comuns 

para artes performáticas interativas. Entretanto, eles requerem o uso de IDEs 

(Ambientes Integrados de Desenvolvimento35), uma vez que são baseados no 

paradigma de programação textual, exigindo habilidades de programação ainda mais 

profundas em comparação com as soluções de programação visual. 

Finalmente, sem pretenções de exatidão matemática e apenas de maneira 

ilustrativa, a Figura 24 mostra o posicionamento aproximado das ferramentas 

analisadas, com relação às duas características enfocadas neste capítulo. 

                                            
35 Integrated Developer Environments (IDE) 
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Figura 24. Posicionamento aproximado das ferramentas analizadas quanto ao 
paradigma de interface e à integração com os sensores. 

4.4 Resumo do Capítulo 

 Sistemas de nível de entrada são capazes de escalar o acesso e facilitam o 

contato dos artistas com as possibilidades poéticas envolvendo tecnologias 

interativas; 

 Dois dos aspectos objetivos potencialmente responsáveis pela barreira de 

entrada em usabilidade, encontrados nos sistemas utilizados para 

experimentação de poéticas interativas são: 

o A ausência de integração plug-and-play com os sensores mocap; e 

o A presença de conceitos de programação permeando esses sistemas.
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5 Método, Escopo e Objetivos de 
Pesquisa 

“O design é um agente de mudança que nos permite 
entender mudanças e problemas complexos, e 

transformá-los em algo útil36”. 

Herbert Simon, agraciado com o Prêmio 
Turing da ACM e com o Prêmio Nobel de 

Economia. 

5.1 Um Objetivo Duplo 

Dadas as conclusões a que chegamos por meio do questionário apresentado no 

Capítulo 3 e da análise do estado da arte em tecnologias mocap e dança, apresentada 

no Capítulo 4, nós decidimos por buscar dois objetivos de pesquisa: 

 

 

É essencial manter separados as diretrizes e o sistema, batizado de marine, uma 

vez que as diretrizes são mais genéricas, permitindo diferentes implementações por 

qualquer desenvolvedor, enquanto o sistema representa apenas uma das inúmeras 

maneiras de implementar as diretrizes. Além disso, o marine acaba por ter um papel 

duplo, ajudando-nos a validar indiretamente as diretrizes e servindo como um novo 

sistema de nível de entrada a ser utilizado por artistas que tenham pouco ou nenhuma 

experiência com o uso de tecnologias mocap em seus trabalhos, ainda que pela 

aparente inexistência de sistemas nessa categoria no mercado. 

                                            
36 “Design is an agent of change that enables us to understand complex changes and problems, and 
to turn them into something useful”. 

Objetivo #1 
Identificar diretrizes de usabilidade e facilidade de aprendizado para 
sistemas de nível de entrada voltados à experimentação de poéticas 
interativas por artistas não especialistas em tecnologia. 

Objetivo #2 
Construir um sistema que implementa as diretrizes propostas. 



 

5.2 Usuários-Alvo 

Nossos usuários-alvo são artistas performáticos que (i) estão interessados em 

experimentar as tecnologias mocap, mas que (ii) não possuem expertise tecnológica 

e (iii) são independentes ou trabalham em grupos com baixo orçamento e não têm 

condições financeiras de contratar um programador ou especialista em tecnologia. 

Vale à pena ressaltar que esses artistas tendem a assumir papeis intercambiáveis na 

concepção artística (dançando, dirigindo, coreografando, projetando figurinos,  

cenários ou iluminação, entre outros). De fato, performances auto-dirigidas e auto-

coreografadas são comuns entre grupos pequenos ou performers independentes, 

como nós observamos ao longo da pesquisa. Em suma, nós planejamos construir um 

sistema que empodere os usuários-alvo na concepção e execução de novas poéticas 

de performance com tecnologias mocap. 

5.3 Método 

Conhecer os usuários é pressuposto fundamental das abordagens focadas no 

usuário. Esse conhecimento pode ser adquirido de diversas maneiras, como por meio 

de entrevistas, discussões abertas, ou trazendo os usuários completamente para 

dentro do processo de design (DIX et al., 2004). Assim, para atingir o duplo objetivo 

da nossa pesquisa, nós decidimos realizar um design participativo (DIX et al., 2004; 

SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2009).  

À luz do design participativo, nós queríamos estar tão próximos quanto possível 

do ambiente real dos artistas. Por essa razão, decidimos trabalhar com os artistas no 

contexto da concepção e apresentação de uma performance. Nós não interferimos 

nos métodos de concepção artística, os quais consideramos subjetivos. Ao invés 

disso, baseamo-nos neles para compreender melhor os requisitos do nosso sistema. 

Assim, era esperado que os artistas não operassem o sistema para a performance, 

mas ajudassem a projetá-lo. Ao final, uma avaliação somativa seria realizada com 

outros artistas, não envolvidos no design participativo. 

Esta pesquisa foi dividida em duas etapas: (1) imersão/entendimento do 

problema; e (2) prototipação e design da solução. As fases são descritas em detalhes 

no subcapítulo 5.4.  

A formulação das diretrizes foi realizada de forma independente pelo 

pesquisador, primariamente por meio da análise dos resultados das entrevistas, 
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brainstorming, discussões em grupo e avaliações formativas, bem como pelos 

requisitos diretamente evidenciados durante a concepção, os ensaios e a 

apresentação final do espetáculo. Um design rationale (CARROLL; ROSSON, 2003; 

DIX et al., 2004) foi criado para registrar o raciocínio por traz de cada definição de 

diretriz. 

5.3.1 Design Participativo 

Dix et al. (DIX et al., 2004, p. 466) definem o design participativo e seu objetivo 

como:  

... uma filosofia que engloba todo o ciclo de design. É o design 

no local de trabalho, onde o usuário é envolvido não apenas 

como um sujeito de experimentação ou como alguém a ser 

consultado quando necessário, mas como um membro da 

equipe de design. (...) O design participativo, portanto, 

objetiva refinar os requisitos do sistema iterativamente, por 

meio de um processo de design em que o usuário é envolvido 

ativamente37. 

O design participativo exige, portanto, o envolvimento ativo dos usuários no 

processo de design, sob a argumentação de que isso levaria a informações mais 

precisas sobre as necessidades deles (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2009). 

Assim, pela complexidade do problema sobre o qual nos debruçamos, 

especialmente com relação à comunicação entre os artistas e o pesquisador 

(vocabulários técnico e artístico) e à necessidade dos artistas de experimentar a 

tecnologia “no corpo”, o envolvimento ativo e constante dos usuários foi inevitável. 

Diversas variações do design participativo foram propostas (SHNEIDERMAN; 

PLAISANT, 2009). Mas o fato é que o design participativo não estabelece métodos 

específicos para o levantamento de informações ou para a comunicação entre os 

usuários e o pesquisador (DIX et al., 2004). Assim, aplicamos uma série de métodos, 

descritos nas demais subseções deste subcapítulo, à medida que os julgamos 

necessários. 

A escolha cuidadosa dos usuários é fundamental para uma experiência bem 

                                            
37 “a philosophy that encompasses the whole design cycle. It is design in the workplace, where the user 
is involved not only as an experimental subject or as someone to be consulted when necessary, but as 
a member of the design team. (…) Participatory design therefore aims to refine system requirements 
iteratively through a design process in which the user is actively involved.” 



 

sucedida de design participativo. Entretanto, diversos pontos ainda estão em aberto 

entre os acadêmicos. Por exemplo, não há consenso sobre a utilização de grupos 

mais homogêneos ou mais heterogêneos, sobre como ajustar os processos para 

grupos maiores ou menores de participantes, ou sobre como balancear os processos 

decisórios entre os usuários e os designers (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2009).  

Por fim, apesar de o envolvimento extensivo dos usuários ser custoso (DIX et 

al., 2004), nesta pesquisa, os usuários foram incluídos ativamente no processo de 

investigação e tomada de decisão, ora de forma consultiva, ora por consenso, a 

depender da decisão a ser tomada. Ainda, a pesquisa aconteceu no ambiente de 

criação artística real dos colaboradores, uma vez que “ação real é ação situada38”, e 

o deslocamento dos artistas para outro contexto ou ambiente poderia afetar seu 

processo produtivo e criativo, e enviesar os resultados (DIX et al., 2004). 

Particularmente, no contexto em que este trabalho se insere, a experimentação prática 

se mostrou essencial no processo de design. 

5.3.2 Prototipação 

A prototipação é uma abordagem de desenvolvimento de projeto que utiliza os 

protótipos como veículos para atingir os requisitos do sistema, por meio de um 

processo iterativo (LANTZ, 1986). A característica iterativa da prototipação se 

coaduna com a abordagem de design participativo desta pesquisa. Segundo Warfel, 

“como um processo generativo, a prototipação frequentemente leva à inovação e 

economias significativas de tempo, esforço e custo39” (WARFEL, 2009, p. 4). 

Diante das necessidades de experimentação real da tecnologia (ou o mais 

próximo disso que fosse possível), optamos por realizar prototipações, com vistas a 

explorar uma maior quantidade de opções de abordagens a um menor custo de 

esforço e tempo de desenvolvimento. Dessa forma, foi possível refinar a solução antes 

que uma primeira versão executável fosse implementada, aumentando também as 

chances de sucesso da versão final. 

Os protótipos de baixa fidelidade estimulam respostas mais abertas dos usuários 

(SNYDER, 2003), tendo sido utilizados, portanto, na exploração inicial das 

possibilidades de design, aumentando-se a fidelidade à medida que a solução evoluia. 

                                            
38 “real action is situated action.” (DIX et al., 2004) 
39 “As a generative process, prototyping often leads to innovation and significant savings in time, effort, 
and cost.” 
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Na avaliação formativa dos protótipos não executáveis, o pesquisador atuava como 

computador, simulando o funcionamento ou explicando-o, quando a simulação não 

era possível, à medida que ações eram tomadas pelos usuários. Esse tipo de teste 

informal é barato, rápido e normalmente produtivo (SHNEIDERMAN; PLAISANT, 

2009). 

5.3.3 Brainstormings 

Brainstorming é um método para geração de ideias, aumento da eficácia criativa 

ou busca de soluções para problemas (WILSON, 2013). As sessões de brainstorming 

realizadas nesta pesquisa tiveram a finalidade de gerar ideias sobre funcionalidades 

necessárias e abordagens possíveis para sobrepor a barreira de entrada em 

usabilidade.  

Optamos por utilizar o brainstorming como método pelo seu potencial para 

mitigar as dificuldades de comunicação entre o pesquisador e os colaboradores, bem 

como as contradições entre os próprios colaboradores, que poderiam aflorar na 

elicitação de requisitos.  

Todas as seções de brainstorming foram divididas em duas fases: a divergente, 

em que se gerava tantas ideias quantas fossem possíveis, sem julgamento de valor; 

e a convergente, em que se discutia, criticava, e priorizava as ideias para iterações 

futuras ou inclusão nos próximos protótipos (WILSON, 2013). As sessões foram 

gravadas em áudio, e foram feitas anotações em papel, posteriormente analisadas. 

5.3.4 Discussões em Grupo 

As discussões em grupo são uma alternativa aos grupos focais e às entrevistas 

de grupo, como forma de coleta de dados em grupos. Segundo Flick, há pelo menos 

duas vantagens nessa abordagem. A primeira é que o grupo acaba corrigindo opiniões 

individuais equivocadas e evitando opiniões muito radicais. A segunda é uma maior 

proximidade com as relações cotidianas (FLICK, 2009, p. 182): 

Uma das suas vantagens é que as opiniões que são 

apresentadas ao entrevistador em entrevistas e 

levantamentos estão desvinculadas das formas cotidianas de 

comunicação e de relações; as discussões em grupo, por 

outro lado, correspondem à maneira pela qual as opiniões são 

produzidas, manifestadas e trocadas na vida cotidiana. 



 

Não há consenso na academia sobre a aplicabilidade de grupos naturais versus 

grupos artificiais. No entanto, o fato de os grupos naturais partirem de uma história de 

interações compartilhadas em relação ao assunto em discussão, com formas de 

atividades comuns e padrões subjacentes de significados previamente desenlvolvidos 

pode ser um fator positivo (FLICK, 2009). 

Optamos pelas discussões em grupo, preterindo métodos como os grupos focais 

e as entrevistas em grupo, por sua proximidade com a “maneira pela qual as opiniões 

são produzidas, manifestadas e trocadas na vida cotidiana” (FLICK, 2009, p. 182). 

Grupos focais são mais adequados quando se trabalha com grupos heterogêneos, 

inicialmente formados por estranhos (MORGAN; KRUEGER, 1998). Já as entrevistas 

em grupo são, antes de tudo, entrevistas, não se propondo a resolver problemas ou 

tomar decisões, o que as tornava inadequadas em diversos momentos (PATTON, 

2002). Como ensina Flick, “ao contrário da entrevista de grupo, a discussão em grupo 

estimula um debate e utiliza a dinâmica nele desenvolvida como fontes centrais de 

conhecimento” (FLICK, 2009, p. 182). 

Assim, a presente pesquisa utilizou-se de um grupo natural, uma vez que os 

artistas colaboradores já faziam parte de um mesmo coletivo artístico. O método 

adotado para as discussões em grupo foi similar ao mencionado em Flick (FLICK, 

2009). Abstivemo-nos dos esforços de gravação e transcrição das seções, realizando 

apenas anotações sobre as deliberações e discussões realizadas. 

5.3.5 Entrevistas 

Ao longo deste trabalho, realizamos quatorze entrevistas, divididas em três 

grupos: (1) três entrevistas exploratórias; (2) uma entrevista sobre poéticas 

tecnológicas; e (3) dez entrevistas durante a avaliação somativa. As entrevistas 

exploratórias foram aplicadas a três bailarinos/performers, com vistas a identificar e 

delimitar melhor o problema de pesquisa. Elas seguiram a abordagem de entrevista 

focalizada (FLICK, 2009), com estrutura contendo apresentação, aquecimento, parte 

principal, desaquecimento e conclusão (BARBOSA; SILVA, 2010). Após uma breve 

introdução ao tema em análise, foram utilizadas perguntas não estruturadas, visando 

introduzir uma maior estruturação apenas durante a entrevista, no intuito de evitar a 

influência do sistema de referências do entrevistador aos pontos de vista dos 

entrevistados (FLICK, 2009). Os resultados dessas entrevistas não foram incluídos 

diretamente neste trabalho de tese, uma vez que as entrevistas se voltaram para uma 
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exploração muito ampla de problemas de pesquisa, objetivando inspirar possíveis 

caminhos a percorrer, o que foge ao escopo dos problemas tratados neste trabalho. 

A entrevista sobre poéticas tecnológicas, realizada com a professora, 

pesquisadora e artista Ivani Santana (Grupo de Pesquisa Poéticas Tecnológicas: 

corpoaudiovisual/UFBA), teve uma abordagem de entrevista centrada no problema, 

com foco na investigação de “como se dá a descoberta das possibilidades poéticas e 

tecnológicas diante de uma nova tecnologia”. O tema, embora amplo, buscou 

respostas na vivência da entrevistada. O intuito foi aproveitar a sua experiência na 

dança mediada por tecnologias digitais para entender melhor o processo criativo 

envolvendo essas tecnologias. Como coloca Flick, “o ponto de fundo teórico do 

método é o interesse nos pontos de vista subjetivos” (FLICK, 2009, p. 157). 

Por fim, o processo de avaliação somativa utilizou entrevistas semiestruturadas, 

visando validar a consistência das respostas aos questionários e obter maiores 

esclarecimentos sobre pontos específicos da experiência. As entrevistas da avaliação 

somativa são discutidas em maiores detalhes do Capítulo 9 em diante. 

5.3.6 Questionários 

Questionários podem ser utilizados após entrevistas exploratórias, valendo-se 

das informações obtidas nas entrevistas para uma melhor elaboração das perguntas. 

Ao mesmo tempo, o resultado dos questionários serve para validar a 

representatividade das informações fornecidas pelos entrevistados entre a população-

alvo (BARBOSA; SILVA, 2010).  

Foi com esse objetivo que, com base na abordagem proposta em Barbosa e 

Silva (BARBOSA; SILVA, 2010), após as três entrevistas exploratórias, realizamos um 

questionário on line (SUE; RITTER, 2012). Os detalhes sobre o método, os resultados 

e a discussão a respeito desse questionário foram expostos no Capítulo 3. A análise 

dos resultados do questionário on line marca o fim da etapa de imersão. 

A etapa de avaliação somativa contou com três questionários: System Usability 

Scale – SUS, experiência do usuário e comparativo. O método, os resultados e a 

discussão relacionados aos questionários aplicados nessa etapa são detalhados no 

Capítulo 9. 



 

5.3.7 Design Rationale 

Dix et al. (DIX et al., 2004, p. 249) definem o design rationale como “a informação 

que explica porque um sistema computacional é da forma que é, incluindo suas 

descrições estruturais ou arquiteturais, e suas descrições funcionais ou 

comportamentais40”. Ele compreende discussões, debates e negociações que 

determinaram a organização dos requisitos de um sistema, as razões que levaram à 

escolha ou ao descarte de funcionalidades, o balanceamento de compromissos, entre 

outras características (CARROLL; ROSSON, 2003). Realizar o design rationale é uma 

atividade de reflexão, enquanto criar o design rationale é uma atividade de 

documentação (DIX et al., 2004). 

 Carroll e Rosson sugerem que o design rationale seja construído pela análise 

de múltiplos cenários, sobre versões incrementais, levando a uma rede de 

reinvindicações sobrepostas, sobre as quais são levantados pontos positivos e 

negativos (CARROLL; ROSSON, 2003).  

O design rationale foi utilizado, portanto, como forma de lidar com a necessidade 

de reflexão sobre os cenários possíveis e de documentação do processo decisório.  

Nesta pesquisa, a realização de design rationale como atividade de reflexão sobre 

cenários hipotéticos foi mais frequente nas etapas iniciais. À medida que a pesquisa 

avançava e os artefatos executáveis se tornavam disponíveis, passamos a trabalhar 

mais frequentemente com a reflexão sobre cenários reais, documentando o processo 

decisório e, portanto, criando um design rationale.  

Nesta tese, optamos por narrar a pesquisa sob a perspectiva de um design 

rationale orientado à estrutura (DIX et al., 2004), de forma a tornar a narrativa mais 

objetiva e possibilitar um melhor encadeamento de ideias.  

5.4 Aplicação do Método 

Alvejando artistas performáticos em geral no design participativo, nós 

recrutamos quatro dançarinos/performers e um músico, integrantes do “UM coletivo”, 

grupo local de dança contemporânea e performance. Os artistas foram escolhidos por 

seu entusiasmo e disponibilidade para a investigação das questões poéticas e 

tecnológicas desta pesquisa, bem como pela diversidade de suas formações – que 

                                            
40 “the information that explains why a computer system is the way it is, including its structural or 
architectural description and its functional or behavioral description.” 
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incluiam dança contemporânea, dança popular, performance, teatro e música –, 

característica que se mostrou bastante positiva.  

A investigação conjunta aconteceu, inicialmente, no Ateliê Arte da Terra e, 

posteriormente, no Espaço Experimental, ambos situados em Recife, Pernambuco. 

Durante dezoito meses, encontros ordinários semanais, com duração de quatro horas, 

aconteceram nas salas de dança desses espaços, equipadas com um projetor de 

imagens, um computador, um sensor Microsoft Kinect for Xbox One, e um sistema de 

som. Em ocasiões especiais, nós realizamos testes envolvendo iluminação no Teatro 

Hermilo Borba Filho, equipado com tecnologia DMX51241. Esses encontros somaram 

aproximadamente 300 horas e incluíram tanto as tarefas de pesquisa quanto a 

concepção do espetáculo, que teve seu próprio tempo de maturação. A Figura 25 

mostra as principais fases do processo de investigação. 

 

Figura 25. Principais fases do processo de investigação. 

Entrevistas e discussões informais com os artistas colaboradores ocorreram 

durante todo o processo. A imersão iniciou-se com a formação do autor em teatro e 

dança/performance, realizada por meio de cursos de curta e média duração e 

oficinas/workshops, nos quais uma rede de contatos foi estabelecida, e um 

vocabulário da área foi adquirido. Essa fase buscou aprofundar nosso conhecimento 

dos problemas relacionados à experimentação de poéticas interativas na dança, por 

meio de entrevistas exploratórias não estruturadas (FLICK, 2009) com 

dançarinos/performers que não estavam envolvidos no design participativo. O 

                                            
41 DMX512 é um protocolo de comunicação comumente utilizado para controle de efeitos e iluminação 
cênica. 



 

questionário apresentado no Capítulo 3 também foi aplicado e analisado dentro dessa 

fase. Além disso, apresentamos os artistas colaboradores à tecnologia, exploramos 

alguns descritores de movimento no EyesWeb, e implementamos algoritmos 

interativos exploratórios no Processing, buscando entender melhor as capacidades do 

sensor. 

Na fase de design da solução, nós adotamos um método iterativo, durante o qual 

realizamos prototipação (WARFEL, 2009), entrevistas (FLICK, 2009), brainstorming 

(WILSON, 2013) e discussões em grupo (FLICK, 2009). Iniciamos com protótipos de 

baixa fidelidade e realizamos avaliações formativas por meio de simulações, 

entrevistas e discussões em grupo a cada ciclo de prototipação. A fase de prototipação 

teve cinco ciclos e foi fortemente influenciada pela concepção da performance, que 

ocorreu em paralelo. Primeiro, uma sessão de brainstorming levou a quatro mockups 

(ciclo #1). Então, nós fizemos um protótipo impresso mais detalhado do mockup 

selecionado (ciclo #2). Em seguida, nós construímos um protótipo de papel, com 

partes móveis para permitir diferentes layouts e simulações de funcionalidades (ciclo 

#3). O quarto ciclo resultou no primeiro protótipo executável – já funcional (ciclo #4). 

Mais um ciclo foi necessário para evoluir esse protótipo (ciclo #5). A Figura 26 mostra 

alguns dos protótipos. 

 

Figura 26. Protótipos. De cima para baixo, da esquerda para a direita: mockup 
vencedor (ciclo #1); protótipo impresso (ciclo #2); protótipo de papel (ciclo #3); 
e segunda versão do protótipo executável (ciclo #5). 
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5.5 UM coletivo 

O UM coletivo é um grupo de arte multissuporte, voltado principalmente para 

práticas performáticas e artes da cena, composto por artistas de diversas formações, 

que investiga o estado de dança e a criação conjunta.  

A Figura 27 mostra fotografias e cartazes de divulgação dos espetáculos e da 

instalação produzidos pelo UM Coletivo ao longo de sua existência. Fundado em 

2014, em Recife, o grupo estreou no mesmo ano com Concerto para Corpos Variáveis 

(2014), no Ateliê Arte da Terra e no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Já no 

ano seguinte, apresentou Calor (2015), no Ateliê Arte da Terra. Em 2016, o espetáculo 

Estou Farto de Semideuses (2016) foi apresentado no Edf. Texas, enquanto o grupo 

iniciava o desenvolvimento, em colaboração com o duo Pachka, da “Pesquisa sobre 

Corpo, Som e Notações”, financiada pelo edital Funcultura 2014/2015, do Governo do 

 

 

Figura 27. Acima, da esquerda para a direita: cartaz da instalação Arrodeio 
(2017), Daniel, em Concerto para Corpos Variáveis (2014), cartaz do 
espetáculo Calor (2015) e Onze (2017); no centro do quadro: Heitor, Luíza e 
Sofia em Estou Farto de Semideuses (2016); abaixo, da esquerda para a 
direita: Onze (2017), videoclipe My baby just cares for me (2016) e cartaz do 
espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer (2017). 



 

Estado de Pernambuco. Ainda naquele ano, foi lançado o videoclipe My baby just 

cares for me (2016), outra colaboração com o duo Pachka. No ano seguinte, a 

instalação Arrodeio (2017) foi exibida no Museu Murillo La Greca, o espetáculo Onze 

(2017) estreou no Teatro Marco Camarotti, e o espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer 

(2017), resultante da colaboração nesta pesquisa, foi apresentado no Teatro Hermilo 

Borba Filho.  

Como já mencionado, a colaboração nesta pesquisa envolveu cinco membros 

do coletivo. Daniel de Andrade Lima é comunicador social, atua como performer, com 

formação em dança clássica e contemporânea, e desenvolve pesquisa de mestrado 

em Estudos Culturais e Performance; Heitor Dutra é artista plástico e performer, com 

formações em dança contemporânea; Iuri é músico, compositor, produtor musical e 

sonoplasta; Luíza Lira é comunicadora social, fotógrafa, cinegrafista e performer, com 

formações em dança popular e dança contemporânea; e Sofia Galvão é engenheira 

da computação, com formações em dança contemporânea e teatro, tendo participado 

de diversos projetos envolvendo tecnologia aplicada às artes. 

5.6 Delimitações da Pesquisa 

No início do processo investigativo, foi necessário definir algumas delimitações. 

A primeira delas foi a da dança contemporânea e performance, decorrente da parceria 

com o UM coletivo. Essa delimitação não se pretende minuciosa, uma vez que os 

próprios termos “dança contemporânea” e “performance” não são absolutos e têm sido 

colocados constantemente em disputa. Tanto que o próprio coletivo não se entende 

completamente dentro deles. Trata-se apenas de um indicativo aproximado do 

posicionamento dos integrantes do coletivo diante das tradições mais amplamente 

estabelecidas. 

Tecnicamente, estipulamos mais duas delimitações. Primeiro, decidimos 

trabalhar com apenas um sensor de movimento, o Microsoft Kinect for Xbox One 

(também conhecido como Kinect v2). Imaginamos que uma pluralidade de sensores 

poderia tornar o foco da pesquisa difuso, uma vez que a codificação da integração 

para diferentes sensores consumiria muito tempo. O Kinect foi escolhido por uma série 

de motivos: (1) é um sensor comercial amplamente disponível no mercado; (2) possui 

um preço acessível; nas lojas do centro do Recife, por exemplo, é possível adquirir 

um Microsoft Kinect for Xbox One por valores entre R$ 300 e R$ 400 (trezentos e 
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quatrocentos reais)42; (3) é um sensor do tipo Outside-in System43 (JESSOP, 2010), 

que não necessita de marcadores ou outros aparatos afixados aos performers, não 

impondo restrições à concepção de figurinos; (4) é um sensor infravermelho, capaz 

de funcionar na completa ausência de iluminação. 

Evidentemente, essa escolha possui também pontos negativos: (1) a área de 

reconhecimento é limitada; (2) o algoritmo de reconhecimento sofre com 

sombreamento – articulações que ficam escondidas por outras partes do corpo – 

gerando instabilidades; e (3) as limitações de alcance podem exigir posicionamentos 

do sensor que interfiram na concepção do cenário e impor restrições espaciais e 

corporais às coreografias. 

Definido o sensor, decidimos trabalhar com o reconhecimento de apenas uma 

pessoa por vez. Apesar de o Microsoft Kinect ter a capacidade de reconhecer até seis 

pessoas ao mesmo tempo, lidar com dados de mais de uma pessoa concorrentemente 

adicionaria variáveis que julgamos não agregarem valor ao foco principal da pesquisa, 

a saber, um sistema de entrada fim-a-fim. Ademais, diretrizes de usabilidade para 

configuração de múltiplos sensores ou múltiplos usuários reconhecidos por um sensor 

são problemas per si, e expandiriam sobremaneira o foco inicial. 

5.7 Resumo do Capítulo 

 A presente pesquisa teve um objetivo duplo: 

o Identificar diretrizes de usabilidade e facilidade de aprendizado para 

sistemas de nível de entrada voltados à experimentação de poéticas 

interativas por artistas não especialistas em tecnologia (objetivo #1); e 

o Construir um sistema que implementa as diretrizes propostas (objetivo 

#2); 

 Os usuários-alvo são artistas interessados na experimentação com 

tecnologias mocap, que não possuem expertise em tecnologia e trabalham 

com baixo orçamento, não tendo condições financeiras de contratar 

especialistas em tecnologia; 

                                            
42 A preços do início de 2018. 
43 Os sensores do tipo Outside-in Systems são fixados em algum ponto fora do corpo do artista, e 
identificam informações a respeito do artista, com o sem a necessidade do uso de marcadores nos 
seus corpos. Normalmente, esses sensores funcionam melhor quando há apenas um artista no palco, 
embora algumas tecnologias já consigam lidar com múltiplos artistas. 



 

 A pesquisa foi centrada no design participativo, realizado junto a cinco 

integrantes de um coletivo de dança e performance local; 

 O design participativo aconteceu concomitantemente à concepção do 

espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer, visando ambientar o processo na 

experiência real dos usuários; 

 Outros métodos também foram utilizados, como prototipação, 

brainstormings, discussões em grupo, entrevistas, questionários e design 

rationale; 

 A investigação adotou um método iterativo, evoluindo o sistema proposto a 

cada iteração.
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6 Diretrizes de Design 

“Inovação não é sobre dizer ‘sim’ a tudo. É sobre dizer 
‘não’ a tudo, exceto às funcionalidades mais cruciais44”. 

Steve Jobs, co-fundador da Apple Inc. 

Neste capítulo, nós apresentamos algumas diretrizes de projeto para o 

desenvolvimento de sistemas de nível de entrada que diminuam a barreira de entrada 

em usabilidade, estimulando a adoção das tecnologias mocap pelos artistas. Optamos 

por utilizar um design rationale orientado à estrutura (CARROLL, 2003; DIX et al., 

2004) para documentar as evidências e a argumentação que nos levaram a definir 

cada diretriz. 

6.1 Diretriz 1: Entrada Compreensível 

 

No início da etapa de imersão, os artistas sentiram a necessidade de 

compreender como o sensor percebia seus movimentos, e como os descritores de 

movimento eram computados. Assim, iniciamos essa etapa realizando explorações 

sistemáticas com o EyesWeb, por meio da criação de um patch que permitia explorar 

um conjunto de descritores de movimento45 embarcados do sistema (Figura 28).  

A visualização das articulações rastreadas pelo sensor era crucial para 

compreensão de suas limitações e capacidades, e pareceu extremamente importante 

para que os artistas conseguissem realizar a experimentação necessária à “criação 

de musculatura”. Assim, experimentamos um módulo embarcado do 

                                            
44 “Innovation is not about saying ‘yes’ to everything. It’s about saying ‘no’ to all but the most crucial 
features.” 
45 Descritores de Movimento são funções matemáticas que utilizam como entrada informações 
capturadas pelo sensor de movimentos, e exibem como saída um valor numérico com semântica 
específica. Exemplos de descritores de movimento do EyesWeb são: “contraction index” (índice de 
contração) e “directness” (diretude do movimento). 

 

D1: Proporcione mecanismos que permitam aos artistas entenderem o 
que o sistema está capturando de seus movimentos. 



 

 

Figura 28. Patch do EyesWeb para a investigação dos descritores de 
movimento embarcados: informações são recuperadas do MS Kinect e 
processadas; ao escolher um dos descritores de movimento, é possível 
visualizar gráficos dos valores computados.  

EyesWeb que projetava sobre a imagem da câmera um avatar com as articulações 

rastreadas, de forma que as instabilidades do algoritmo de rastreamento podiam ser 

facilmente percebidas. Convém mencionar que o SDK46 do Microsoft Kinect possui 

funcionalidade semelhante, projetando um avatar sobre a imagem do performer, de 

forma que poderíamos tê-lo utilizado para essa função. Entretanto, não se mostrou 

prático ter que alternar constantemente entre dois sistemas para visualizar as 

informações. 

A experimentação prática, visualizando na tela gráficos dos valores computados 

a cada movimento, provou ser mais eficiente do que a leitura de documentação, 

especialmente quando se tratava de descritores de movimento. Quando disponível, 

essa documentação frequentemente se baseava em conceitos matemáticos 

específicos com os quais os artistas provavelmente não são familiarizados, tornando 

esses dados técnicos uma barreira à utilização das tecnologias por eles. Dessa forma, 

passamos a utilizar um quadro que exibia, em tempo real, o valor computado para 

                                            
46 Kit de Desenvolvimento de Software (Software Development Kit – SDK) é um conjunto de 
programas que facilita e permite o desenvolvimento de aplicações sobre uma determinada tecnologia. 



91 
 

cada descritor testado. Porém, a rápida atualização dos valores dificultava a leitura, o 

que resultou na troca por um gráfico dinâmico que permitia a visualização de valores 

de um passado recente, o que é particularmente útil para entender o comportamento 

dos descritores durante uma célula de movimento. 

6.2 Diretriz 2: Sensores Plug-and-Play 

 

No Capítulo 4, identificamos que os artistas tinham dificuldade em integrar a 

informação dos sensores aos sistemas, devido à ausência de sistemas com sensores 

plug-and-play. Durante os encontros, esse problema foi confirmado. De fato, notamos 

que os artistas não se interessavam pela instalação e configuração do sensor, 

especialmente quando isso envolvia informações técnicas. Eles pareciam muito mais 

interessados em experimentar comportamentos interativos no palco, em conhecer as 

possibilidades poéticas e testar “no corpo” como elas funcionavam. Notadamente, a 

configuração avançada dos sensores adiciona complexidade demais aos sistemas. 

Considerando o objetivo de experimentação, essa não é uma funcionalidade crucial. 

Ao invés disso, proporcionar uma integração plug-and-play com o sensor escolhido 

pareceu mais apropriado para um sistema de nível de entrada. 

6.3 Diretriz 3: Calibragem Visual, Rápida e Flexível 

 

Na etapa de imersão, quando analizamos obras de arte que utilizavam projeções 

de imagens, a possibilidade de projetar no piso do palco pareceu tão importante 

quanto a possibilidade de projetar no ciclorama47. De fato, durante a concepção do 

espetáculo, a projeção sobre o piso do palco foi nossa escolha estética. 

Um outro fator relevante, no final da fase de imersão, foi a implementação que 

fizemos de algoritmos interativos em Processing, cujas projeções das imagem 

                                            
47 Ciclorama é a cortina ou parede utilizada como pano de fundo do palco. 

 

D2: Mantenha a instalação e configuração dos sensores o mais 

transparente possível. 

 

D3: Proporcione calibragem visual, rápida e flexível para distintos 
arranjos dos equipamentos no palco. 



 

deveriam combinar com as posições dos performers no palco. Nessa oportunidade, 

percebemos o quanto era difícil calibrar o sensor e o projetor de imagens para 

sobreporem-se de forma minimamente precisa. Isso porque o Microsoft Kinect utiliza 

o sistema de coordenadas de mão direita48 (right-handed coordinates), e o Processing 

utiliza o sistema de coordenadas de mão esquerda (left-handed coordinates), com 

diferentes pontos de origem. Além disso, ambos são muito sensíveis às posições de 

fato que o sensor e o projetor são instalados, o que também interfere na escala em 

que os elementos serão projetados. A Figura 29 mostra os sistemas de coordenadas 

do Kinect e do Processing. Para que seja possível projetar algo sobre o performer de 

forma precisa, é necessário realizar uma rotação, o espelhamento de um dos eixos, e 

uma translação, de forma que os pontos de origem do MS Kinect e do Processing se 

sobreponham. Além disso, é necessário ajustar a escala, para que as distâncias 

calculadas pelo sensor se assemelhem às distâncias projetadas no ambiente virtual. 

 

Figura 29. Sistema de coordenadas do Microsoft Kinect (mão direita) e sistema 
de coordenadas do Processing (mão esquerda). 

                                            
48 Os sistemas de coordenada de mão direita (right-handed coordinates systems) são sistemas de 
coordenadas tridimensionais, assim chamados porque seus eixos x, y e z seguem na direção que 
apontam os dedos polegar, indicador e médio da mão direita, respectivamente, quando posicionados 
de forma perpendicular entre si. Os sistemas de mão esquerda (left-handed coordinates systems) são 
definidos analogamente. 
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Ademais, a posição do sensor poderia variar, de acordo com demandas técnicas 

ou estéticas. Alguns espetáculos poderiam posicionar o sensor no proscênio (como 

fizemos), enquanto outros poderiam preferir posicioná-lo no teto (como 

experimentamos algumas vezes), de forma que não houvesse interferência na 

estética do cenário, ou buscando uma área de reconhecimento distinta. Isso 

adicionava uma variável a mais na calibragem do sensor. Diante dessa complexidade, 

é muito mais prático realizar a calibragem quando se pode visualizar seus efeitos em 

tempo real. 

6.4 Diretriz 4: Controle de Alto Nível e Ao Vivo 

 

No final da fase de imersão, nós codificamos um sistema de partículas49 em 

Processing e um programa para usar o MS Kinect para controlar o Reaper (COCKOS, 

2017), um DAW (Digital Audio Workstation), objetivando controle de som. Durante a 

concepção do espetáculo, os artistas frequentemente solicitavam modificações nos 

parâmetros desses algoritmos interativos, enquanto os experimentavam. A 

necessidade de pausar a execução da performance a cada modificação de 

parâmetros consumia muito tempo da experimentação e tornava o processo 

demasiado cansativo. Isso impactava também o trabalho criativo dos artistas, que 

sofria constantes interrupções, impedindo um fluxo contínuo de experimentação. 

Assim, a possibilidade de alterar o comportamento enquanto os artistas estavam no 

palco, por meio da alteração das variáveis dos algoritmos, melhorou significativamente 

a experiência dos artistas, tornou mais rápida a concepção artística e foi implementada 

no segundo protótipo executável (ciclo #5). Diante disso, o controle ao vivo dos 

algoritmos interativos foi considerado crucial. 

Além disso, os artistas referiam-se aos parâmetros pelos comportamentos que 

esperavam obter, e não pelas ações de fato necessárias para conseguí-los. Por 

exemplo, eles solicitavam que as partículas movessem-se mais rápido, ao invés de 

                                            
49 Frequentemente utilizados em física de jogos e animação, um sistema de partículas é uma técnica 
da computação gráfica que se baseia em um número grande de objetos gráficos (as partículas) para 
simular certos tipos de fenômeno, como fogo, campos gravitacionais, entre outros. 

 

D4: Proporcione controle ao vivo dos algoritmos por meio de parâmetros 

de alto nível que escondam detalhes técnicos e de implementação. 



 

solicitar a modificação das propriedades físicas do sistema de partículas que 

resultariam nesse comportamento, como a diminuição da resistência do ar, ou o 

aumento da força gravitacional entre as partículas. Por isso, já no mock-up (ciclo #1), 

imaginava-se uma tela de configuração para cada elemento. Ao longo da pesquisa, 

descobrimos que as configurações necessitavam de parâmetros de alto nível.  

Ao testar a integração do primeiro protótipo executável com o Reaper para 

sonorização interativa, confirmamos a necessidade de parâmetros de alto nível. O 

Reaper disponibiliza um documento técnico indicando o formato requerido das 

mensagens OSC para execução remota de comandos. Percebemos a necessidade 

de encapsular essa informação técnica em parâmetros que se referiam a 

funcionalidades do Reaper (mute/solo, controle de efeito, controle de volume, 

play/pause, entre outras), ao invés de exigir dos usuários o conhecimento sobre o 

formato das mensagens OSC requeridas pelo sistema, como 

“/track/1/fx/2/fxparam/3/value”, para modificar o terceiro parâmetro do segundo efeito 

aplicado à primeira faixa. Esconder esses detalhes técnicos dos algoritmos e 

implementações, como formatos de protocolos de rede, ou propriedades intrínsecas 

dos algoritmos, era imperativo, uma vez que o entendimento dos usuários em relação 

à interatividade ocorria em um outro nível de abstração. Quanto maior o nível de 

abstração dos parâmetros de controle, mais fácil tornou-se experimentar com um dado 

algoritmo parametrizável. Por clareza, a terminologia “controle de alto nível”, como 

utilizada por Kim e Foley (KIM; FOLEY, 1993), significa que os usuários não precisam 

se preocupar com detalhes técnicos. 

6.5 Diretriz 5: Orientação a Linha do Tempo 

 

O mock-up batizado de High Tech #3, resultado de um brainstorming no primeiro 

ciclo de prototipação (Figura 30), apresentava um conjunto de trilhas horizontais. Em 

cada trilha, poderia-se posicionar um conjunto de elementos em série, e a execução 

seguiria da esquerda para a direita, como em uma linha do tempo. A escolha dessa 

abordagem como vencedora fundou-se em três razões principais: (1) a orientação a 

linha do tempo remetia aos softwares DAW e de edição de vídeo, com os quais parte 

dos artistas já é familiarizada; (2) a sobreposição de trilhas em camadas possibilitava 

 

D5: Prefira interfaces orientadas a linha do tempo. 
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a execução concomitante de mais de um algoritmo, e o conceito de camada (layer) 

remetia aos softwares de edição de imagens, também familiares a parte dos artistas; 

e (3) a concepção do espetáculo, que já se iniciara, propunha solos independentes, 

cada um dividido em várias cenas com comportamentos interativos distintos. 

Organizar a performance como uma progressão de comportamentos interativos 

pareceu ser uma forma mais natural de pensar a integração tecnológica e, 

consequentemente, de obter uma visão holística do espetáculo em construção. 

Entretanto, questões importantes derivavam-se dessa abordagem: como 

navegar na linha do tempo? Que ações deveriam disparar um passo adiante nessa 

linha do tempo? As trilhas paralelas deveriam ser sincronizadas ou independentes? 

Embora tenhamos tratado dessas questões (vide Seção 7.2.5), elas foram 

consideradas dependentes da forma como a diretriz é implementada, e por isso fora 

do escopo dela. 

Assim, é importante salientar que, ao implementar esta diretriz, a reflexão 

 

Figura 30. Mock-up criado no primeiro ciclo (High Tech #3), escolhido para 
evolução; o nome reflete a ideia de que a complexidade algorítmica ficaria 
escondida dos usuários finais. 



 

sobre como essas questões serão resolvidas no caso concreto é indispensável, 

podendo ter grande potencial de influência na efetividade da solução final. 

Essas questões foram sendo trabalhadas e ajustadas ao longo dos protótipos 

seguintes: o protótipo impresso (ciclo #2), o protótipo de papel (ciclo #3) e os 

protótipos executáveis (ciclo #4 e ciclo #5). A Figura 31 mostra o protótipo de papel e 

uma das sessões de simulação. Nele, cada trilha possuia um controle “play/pause” 

próprio, já que uma das hipóteses testadas foi a utilização de trilhas não sincronizadas. 

 

Figura 31. À esquerda, protótipo em papel adesivo sobre papel Panamá, com 
teste de trilhas não sincronizadas: cada trilha possuia um controle play/pause 
individual. À direita, sessão de testes do protótipo de papel. 

As demais abordagens diferiam amplamente com relação à perspectiva que 

adotavam. A primeira, batizada de Low-Tech (Figura 32), propunha algo que lembrava 

uma mistura de Microsoft Paint Brush com o Adobe Flash, em que os artistas 

desenhariam formas e configurariam o comportamento desses desenhos. Foi 

descartada por tornar as possibilidades poéticas extremamente dependentes da 

habilidade dos usuários em artes gráficas, o que as limitava, e sugerir que alguma 

habilidade algorítmica acabaria sendo necessária, o que poderia ser um impecílio à 

diminuição da barreira de entrada em usabilidade. Ademais, a interação seria limitada 

às projeções de imagem. 

As demais abordagens foram batizadas de High-Tech #1, High-Tech #2 e High-

Tech #3, uma vez que, nelas, os algoritmos seriam encapsulados em elementos 

caixas-pretas, e disponibilizados aos artistas já prontos para uso, permitindo 

mapeamentos mais elaborados. Na abordagem High Tech #1 (Figura 33) pensou-se 

um mecanismo de mapeamento direto: do lado esquerdo, as informações de entrada 

eram disponibilizadas (posição do performer, descritores de movimento, entre outras);  
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Figura 32. Mock-up criado no primeiro ciclo (Low Tech): nome refletia a noção 
de que o artista precisaria conceber a arte visual a partir de elementos básicos, 
e “programar” os mecanismos de animação, utilizando uma interface gráfica. 

 

Figura 33. Mock-up criado no primeiro ciclo (High Tech #1): utilizando a ideia 
de encapsular a complexidade algoritmica em elementos, possuía entradas 
(inputs) fixas à esquerda, que poderiam ser ligadas a saídas (outputs) fixas à 
direita, modificando-se a função que processaria os dados ao utilizar diferentes 
elementos. 



 

do lado direito, as opções de saída eram disponibilizadas (projeção, iluminação, 

sonorização, entre outras); os usuários deveriam escolher elementos previamente 

programados, e ligá-los a uma ou mais entradas e uma ou mais saídas, representando 

um determinado mapeamento. Essa abordagem foi descartada por dificultar 

visualmente a organização dos elementos, quando muitos estivessem sendo 

utilizados. Além disso, as opções de entrada e saída se tornavam características do 

sistema, e não de cada algoritmo de mapeamento, o que também limitava as 

possibilidades poéticas. 

Por fim, a abordagem High-Tech #2 (Figura 34) exibia um painel que se 

assemelhava a uma mesa de som ou de luz, mas permitia que elementos fossem 

atribuídos a cada controle, que funcionava como um controle deslizante vertical 

(slider). Assim, elementos podiam ser inseridos no loop e ter suas intensidades 

aumentadas, diminuídas ou anuladas, em tempo real, por um operador. À medida que 

o espetáculo fosse acontecendo, um operador controlaria a “mesa”, descartando 

elementos, ou substituindo-os por outros. Os elementos poderiam ser configurados 

ao clicar/tocar neles, por meio de um mecanismo de modais (ideia também utilizada 

na abordagem High Tech #3). Entretanto, essa abordagem contava com a 

participação ativa e necessária de um operador, o que diminuía a independência dos 

artistas e eliminava a possibilidade de espetáculos cujo aparato interativo fosse 

inteiramente automatizado. 

 

Figura 34. Mock-up criado no primeiro ciclo (High Tech #2): baseado na ideia 
de simulação de controles verticais do tipo slide, projetados para utilização em 
tempo-real por um operador que escolhia e modificava a intensidade de 
atuação de diferentes elementos durante a performance. 
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6.6 Diretriz 6: Feedback 

 

Quando o primeiro protótipo executável tornou-se disponível (ciclo #4), 

naturalmente a adição da camada de interface gráfica passou a requerer mais 

processamento e memória do sistema. Notamos uma degradação em alguns 

algoritmos interativos com os quais vínhamos trabalhando para o espetáculo, em 

especial o sistema de partículas, mais sensível a problemas de performance. Era 

crucial entender quanto a interface gráfica sobrecarregava a máquina e impactava na 

performance dos algoritmos interativos. Além disso, os artistas esperavam que a 

performance dos algoritmos interativos fosse aproximadamente constante ao longo de 

vários ensaios, já que em muitos casos um andamento estável e previsível era 

importante.  

A atividade do sensor foi outro mecanismo de feedback identificado como crucial. 

Durante a concepção do espetáculo, ao testar algoritmos que não utilizavam 

projeções de imagens (como controladores de DAWs ou iluminação), era difícil 

identificar quando os performers estavam dentro da área de rastreamento do sensor, 

ou quando o algoritmo de rastreamento do sensor os havia perdido. Era crítico que o 

operador do sistema pudesse informar aos performers sobre essas ocorrências, de 

forma que eles pudessem adaptar suas coreografias e improvisações para se adequar 

às limitações do sensor. Seja movendo-se mais devagar (já que o MS Kinect às vezes 

perde o performer quando o movimento é muito rápido) ou reposicionando-se no palco 

para estar dentro ou fora da área de reconhecimento do sensor.  

6.7 Resumo do Capítulo 

 Utilizamos um design rationale orientado à estrutura para documentar as 

evidências e a argumentação que nos levaram a definir cada diretriz. 

 Foram seis as diretrizes propostas: 

o Diretriz 1: Entrada Compreensível 

o Diretriz 2: Sensores Plug-and-Play 

o Diretriz 3: Calibragem Visual, Rápida e Flexível 

 

D6: Proporcione mecanismos de feedback em tempo real, como a 
verificação de atividade do sensor e a performance do sistema. 



 

o Diretriz 4: Controle de Alto Nível e Ao Vivo 

o Diretriz 5: Orientação a Linha do Tempo 

o Diretriz 6: Feedback 
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7 marine: Um Sistema de Nível de 
Entrada para Experimentação de 
Poéticas Interativas 

“Qualquer tecnologia suficientemente avançada é 
indistinguível da magia50” 

Arthur Charles Clarke, escritor de ficção 
científica. 

7.1 Visão Geral 

Como objetivo de pesquisa, nós precisávamos desenvolver um sistema que 

implementasse concretamente as diretrizes apresentadas no último capítulo (Objetivo 

#2). Esse sistema não apenas ajudaria a validar indiretamente as diretrizes, como 

também atenderia à demanda entre artistas performáticos por um sistema de nível de 

entrada que os permitisse experimentar com tecnologias mocap mais facilmente. 

Assim, nós implementamos o marine, um sistema gratuito de código aberto para 

experimentação artística multimídia interativa (www.marineframework.org). O marine 

é capaz de controlar interativamente iluminação, som51, projeção de imagens e 

objetos conectados. A depender do que será controlado (atuadores), um projetor de 

imagens, uma estrutura de iluminação DMX (disponível na maioria dos teatros), 

softwares de terceiros ou uma conexão local sem fio e objetos conectados podem ser 

necessários.  

A interface de usuário foca em uma experiência intuitiva e tecnologicamente 

transparente, implementando as diretrizes propostas no último capítulo. A Figura 35 

mostra algumas das configurações de hardware e software possíveis. O marine requer 

hardware de baixo custo, e tem uma instalação simplificada, usando um sensor 

                                            
50 “Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.”  
51 Devido a fortes requisitos de performance e algoritmos extremamente especializados, a interatividade 
envolvendo som é mais adequada por meio de softwares DAW (Digital Audio Workstation) recebendo 
comandos OSC ou MIDI do marine; entretanto, tarefas mais simples, como composição musical 
interativa em tempo real ou controle de playback, em tese, podem ser executadas diretamente pelo 
marine. 

http://www.marineframework.org/


 

 

Figura 35. Visão geral do sistema: (a) configuração mínima; (b) computador 
executando o marine; (c) sensor mocap (Microsoft Kinect); (d) objetos 
conectados; (e) roteador sem fio; (f) computadores executando softwares de 
terceiros; (g) projetor de imagens; (h) interface DMX-USB; (i) software de 
iluminação; (j) iluminação DMX; (k) software de produção de áudio (DAW); (l) 
interface de áudio; e (m) sistema de som. 

Microsoft Kinect e um computador como itens essenciais. 

A arquitetura do sistema é modular e extensível de diversas maneiras. Outros 

sensores podem ser integrados com pouco esforço de programação, pela 

implementação de interfaces predefinidas. Novos descritores de movimento podem 

ser adicionados de duas formas: codificando descritores de movimento Java que 

implementam interfaces predefinidas, ou modificando o módulo de computação de 

descritores de movimento diretamente, seja com um patch diferente do EyesWeb, seja 

utilizando um módulo completamente distinto. Módulos independentes, chamados de 

elementos, proporcionam a extensibilidade dos algoritmos de controle dos atuadores. 

Elementos são plug-ins codificados de acordo com uma interface predefinida, 

empacotados como arquivos do tipo *.mar, e importados pela interface de usuário. O 

propósito dos elementos é promover uma forma de aumentar a quantidade de 

possibilidades poéticas para os usuários finais, aproveitando-se da comunidade de 

desenvolvedores Java e Processing, além de permitir o desenvolvimento de 

possibilidades poéticas personalizadas quando necessário. A Figura 36 mostra a 

interface do sistema. 

A arquitetura interna depende de várias bibliotecas e softwares, como mostrado 

na Figura 37. Um módulo de computação de descritores de movimento (CDM) executa 

assincronamente, enviando os valores computados por mensagens OSC ao módulo 
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Figura 36. Interface do marine em pleno uso. 

 

Figura 37. Arquitetura do marine: camadas principais; submódulos de captura 
de entrada; e saídas disponíveis. 



 

principal. A versão atual usa um patch do EyesWeb52 para essa tarefa, uma vez que 

este proporciona descritores de movimento de alto nível, computados em tempo-real, 

embora seja possível utilizar qualquer outro software ou módulo independente. A 

implementação atual também inclui a integração plug-and-play com o sensor Microsoft 

Kinect, por meio da biblioteca J4K (BARMPOUTIS, 2013). As informações de 

rastreamento são obtidas do sensor assincronamente, atualizando o módulo principal 

com as informações mais recentes sobre o performer. Outras bibliotecas são 

utilizadas para prover integração mais confortável com os protocolos OSC, OpenDMX 

e MIDI, por meio de wrappers53 que simplificam e reduzem o código necessário para 

enviar e receber mensagens simples. 

Pode-se considerar o marine como uma camada sobre o Processing 

(PROCESSING FOUNDATION, 2018). Embora o Processing tenha sido criado 

inicialmente como uma linguagem de prototipação baseada em Java, ele é atualmente 

bastante utilizado em ambientes de produção artística reais, como visto nos Capítulos 

3 e 4. Assim, o Processing pareceu uma boa opção para habilitar as capacidades 

gráficas e o controle do ciclo de vida das animações, uma vez que o marine é 

completamente implementado em Java. Ainda, a comunidade de artistas visuais que 

usam o Processing e a comunidade de programadores Java podem rapidamente criar 

elementos adicionais, aumentando as possibilidades poéticas do marine. Finalmente, 

a interface gráfica foi implementada como um módulo independente em JavaFX, 

rodando sobre o módulo núcleo e proporcionando também o controle por toque na 

tela (touchscreen). Outras interfaces de usuário podem ser implementadas sobre o 

módulo núcleo, uma vez que o código é aberto e distribuído gratuitamente. 

O marine é distribuído como um pacote portável, isto é, um arquivo compactado 

cuja descompactação já habilita a execução do sistema, sem a necessidade de 

realizar uma instalação de fato. A versão mais atual do marine, o manual do usuário 

e o manual do desenvolvedor, este contendo todas as especificações técnicas e 

exemplos de código, estão disponíveis em www.marineframework.org. 

                                            
52 O EyesWeb, como linguagem de programação visual, permite a criação de outros programas que 
executam em seu ambiente; esses programas são chamados de patches. 
53 Wrappers são subrotinas cujo propósito é delegar comportamento, sem que haja computação 
adicional; no caso mencionado, são usados para simplificar a interface de chamada de funções, sem 
executar a função de fato, tornando o ato de programar mais confortável. 
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7.2 Como o marine Implementa as Diretrizes 

Este subcapítulo descreve como nós implementamos no marine as diretrizes 

apresentadas no Capítulo 6. Embora neste documento a implementação das diretrizes 

apareça após sua definição, a construção das diretrizes seguiu uma abordagem 

“botton-up”: o processo de design participativo gerou requisitos para o marine, e as 

características mais importantes e gerais foram transformadas em diretrizes. Por fim, 

vale mencionar que o Capítulo 9 descreve a avaliação do marine, utilizada para validar 

indiretamente as diretrizes, o que é discutido no subcapítulo 10.2.3. 

7.2.1 Implementação da Diretriz 1: Entrada Compreensível 

O marine proporciona mecanismos para que os artistas compreendam o que o 

sensor está capturando de seus movimentos por meio da projeção de um avatar 

construído pelas articulações reconhecidas pelo sensor e suas conexões (“ossos”). 

Como o avatar espelha os movimentos do performer, é fácil compreender quais dados 

o sistema pode capturar. Os artistas podem, ainda, realizar operações básicas, como 

modificar a cor do avatar, a largura das articulações e ossos, ou projetar uma caixa 

3D circunscrevendo o avatar, para visualizar sua ocupação no espaço. 

Para entendimento dos algoritmos de cômputo dos descritores de movimento, 

nós projetamos um gráfico dinâmico, que plota o valor de um descritor de movimento 

escolhido pelo performer. Por exemplo, usuários podem selecionar o descritor de 

movimento “Índice de Contração”; em seguida, eles movem-se em frente ao sensor, 

e um gráfico dinâmico é projetado com os valores computados para o “Índice de 

Contração” a cada instante. Os performers podem ajustar alguns parâmetros do 

gráfico, como a velocidade, a quantidade de linhas da grade, ou as cores. A Figura 38 

mostra o avatar e o gráfico dinâmico em uso. 

 



 

 

Figura 38. Entrada compreensível: à esquerda, avatar; à direita, gráfico 
dinâmico de descritor de movimento. 

7.2.2 Implementação da Diretriz 2: Sensores Plug-and-Play 

Esta diretriz foi implementada por meio de uma integração transparente do 

marine com o módulo CDM (EyesWeb), para a computação de descritores de 

movimento, e com o J4K, para a recuperação das informações de rastreamento 

corporal. Não há necessidade de realizar qualquer ação adicional para ativar o sensor, 

uma vez que o sistema automaticamente o reconhece e o mantém ativado todo o 

tempo, independente de haver uma performance em execução ou não. Uma vez 

instalado o driver do Microsoft Kinect (necessário a qualquer máquina ou sistema que 

pretenda utilizar esse sensor), as únicas ações requeridas do usuário são a colocação 

do sensor no palco e a conexão do sensor à porta USB do computador.  

7.2.3 Implementação da Diretriz 3: Calibragem Visual, Rápida e Flexível 

O marine permite que os usuários ajustem rápida e visualmente as coordenadas 

de projeção e a escala para corresponder às posições reais do palco. A Figura 39 

mostra o sistema de coordenadas do marine, em relação aos sistemas de 

coordenadas do Processing e do Microsoft Kinect, bem como os principais itens de 

calibragem projetados. 

Três eixos perpendiculares projetados na origem de coordenadas do marine são 

usados para ajustar as translações necessárias, que são sensíveis às posições do 

sensor e do projetor no palco. Um avatar é utilizado para facilitar a percepção de onde 

o performer virtual está localizado em relação às posições reais. Uma caixa cinza 3D 

cujas coordenadas medem a metade de uma unidade de distância do sensor é projeta- 
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Figura 39. Calibragem: à esquerda, sistemas de coordenadas do MS Kinect, 
do Processing e do marine; à direita, itens gráficos projetados pelo elemento 
Calibrator. 

da no centro para facilitar o ajuste da escala. Por exemplo, uma unidade de distância 

do Microsoft Kinect é equivalente a aproximadamente um metro no mundo real. Assim, 

ampliações ou reduções precisam ser aplicadas até que a largura da caixa projetada 

se aproxime dos 50 cm na superfície de projeção, garantindo que as distâncias 

medidas pelo sensor serão tão precisas quanto possível em relação às distâncias no 

sistema de coordenadas virtual do marine. Caixas 3D em cada eixo permitem verificar 

e visualizar a perspectiva. Os comandos de calibragem são associados a teclas 

reservadas, para permitir a recalibragem durante uma performance ao vivo. Assim, os 

mapeamentos de tecla são projetados no topo esquerdo da área de projeção quando 

o modo de calibragem está ativo. 

Outros comandos estão disponíveis, como a definição da superfície de projeção 

(piso ou ciclorama), a definição do posicionamento do sensor (por exemplo, o sensor 

pode ser posicionado no teto, apontando para o piso, ao invés da posição tradicional 

no proscênio), ajustes do posicionamento da câmera e a utilização ou não de projeção 

com perspectiva.  

O sistema de coordenadas do marine é left-handed, uma vez que este é também 

o sistema de coordenadas do Processing, framework que gerencia a produção de 

conteúdo visual no marine (Figura 39, à esquerda). Entretanto, para facilitar a 

compreensão dos desenvolvedores de elementos, a origem das coordenadas do 

marine foi posicionada no centro da área de projeção (normalmente, o centro do 



 

palco). Isso implica em realizar translações tanto das coordenadas do Microsoft 

Kinect, cuja origem é o próprio sensor e a orientação é right-handed, quanto do 

Processing, cuja origem é o topo esquerdo da tela (área de projeção). Para os 

programadores e usuários finais, essas operações são transparentes. 

O ajuste de coordenadas e de escala é necessário quando se quer garantir que 

as distâncias medidas pelo sensor no ambiente real serão equivalentes às do 

ambiente virtual projetado, de forma que a projeção se sobreponha perfeitamente ao 

performer no ambiente real. Dessa forma, a calibragem se faz requisito primordial 

quando se deseja trabalhar com projeções de imagens, não sendo essencial nos 

demais casos (iluminação, som ou objetos conectados), em que a escala e as 

coordenadas de espaço do ambiente virtual não se comunicam com a escala e as 

coordenadas de espaço do ambiente real. 

Por fim, para calibrar o sensor, basta que o usuário: (1) se posicione sobre a 

origem dos três eixos perpendiculares (x, y e z), (2) ajuste a escala de forma que o 

lado da caixa 3D central seja projetado com a medida mais aproximada possível a 

meia unidade de medida do sensor, e (3) ajuste as translações do eixo z e do eixo y 

para que seu avatar seja projetado na posição correta. Por medida de comodidade, a 

calibragem pode ser salva em um arquivo, e calibragens anteriores podem ser 

recuperadas de arquivos e carregadas no sistema. 

7.2.4 Implementação da Diretriz 4: Controle de Alto Nível e Ao Vivo 

Todos os algoritmos de controle de atuadores embarcados (elementos) são 

implementados com parâmetros de alto nível, escondendo detalhes técnicos e 

algorítmicos dos usuários finais. Os parâmetros dos algoritmos podem ser 

visualmente modificados pelos usuários, por meio de itens de interface comuns, como 

botões, controles deslizantes, campos de texto, seletores de cor, seletores de 

arquivos/pastas, e interruptores. Isso introduz uma camada de abstração de controles 

acessíveis aos artistas para os parâmetros de fato utilizados pelos algoritmos por trás 

dos elementos. 

A Figura 40 mostra alguns parâmetros utilizados para controlar um sistema de 

partículas. Os parâmetros técnicos do algoritmo não são diretamente expostos aos 

usuários. Ao invés disso, os usuários controlam o comportamento por meio de 

parâmetros de alto nível. Por exemplo, a “velocidade do sistema” pode ser ajustada 

entre 0 e 100, enquanto no algoritmo subjacente uma série de parâmetros físicos 
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podem ser manipulados (massa das partículas, gravitação do sistema, viscosidade do 

meio, entre outros). Finalmente, todas as modificações dos parâmetros são refletidas 

na performance em andamento tão logo o botão “Salvar” seja pressionado, para 

facilitar a experimentação em tempo-real. 

 

Figura 40. Modal de parametrização do elemento de controle interativo do 
sistema de partículas. 

Como parte dessa diretriz é dependente da implementação dos elementos, 

desenvolvedores de elementos são encorajados a: (1) utilizar sempre os valores de 

parâmetros mais recentemente lidos pelo sistema (ou seja, evitar buffering54 dos 

parâmetros), de forma que usuários possam experimentar diferentes parametrizações 

sem ter que reiniciar a performance; e (2) proporcionar parâmetros de alto nível, 

escondendo dos usuários a complexidade interna dos algoritmos e as informações 

técnicas. 

                                            
54 Buffering é uma técnica de programação que consiste no armazenamento de informações em 
memória temporária. No contexto em questão, as informações lidas do sensor podem ser armazenadas 
por alguns ciclos de processamento para evitar a realização dessa leitura a cada ciclo, tornando o 
sistema mais rápido. Entretanto, isso pode fazer o sistema funcionar com informações desatualizadas, 
tendo efeitos imprevisíveis no comportamento dos algorítmos. 



 

7.2.5 Implementação da Diretriz 5: Orientação a Linha do Tempo 

A orientação a linha do tempo está no núcleo da interface gráfica do marine. A 

área central exibe quatro trilhas horizontais, nas quais elementos são colocados lado 

a lado. As trilhas executam em paralelo, uma coluna por vez, com os elementos das 

trilhas superiores sendo processados após os elementos das trilhas inferiores. 

Transições entre duas colunas adjacentes são disparadas por um operador do 

sistema (comandos adiantar/retroceder) ou por um cronômetro (comando adiantar 

apenas). Assim, a linha do tempo não é percorrida de maneira uniforme, como no caso 

de sistemas DAW ou de edição de vídeos; algumas colunas podem demorar mais em 

execução que outras, a depender de quando as transições serão disparadas. Ainda, 

decidimos por uma linha do tempo sincronizada, de forma que o disparo de uma 

transição afeta todas as trilhas simultaneamente, e uma única coluna é executada por 

vez. Trilhas assíncronas, em que cada trilha executa colunas diferentes em um dado 

momento, adicionariam muita complexidade à interface, e foram descartadas. A 

Figura 41 mostra as áreas da interface de usuário relacionadas com a orientação a 

linha do tempo. 

 

 

Figura 41. Itens da linha do tempo (outras áreas foram escurecidas para 
facilitar a visualização); (a) trilha de transições; (b) a segunda das quatro trilhas 
de elementos; e (c) execução concorrente de elementos nas quatro trilhas. 
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Na imagem, o sistema está executando a segunda coluna – área (c) –, que 

possui um sistema de partículas na primeira trilha (a partir o topo), e um controlador 

do Reaper na trilha três. Após dois minutos e quinze segundos de execução – ver área 

(a) –, ou no caso de um disparo de comando manual pelo operador antes disso, a 

execução passará para a terceira coluna. Assim, a trilha dois executará um mapeador 

de efeitos em imagens e a trilha quatro  executará  um  controlador  do  Lightjams  

(LIGHTJAMS, 2017), software de iluminação. A partir desse momento, a execução 

não avançará para a quarta coluna enquanto um operador não disparar um comando 

adiantar, uma vez que a transição da terceira coluna é do tipo comando, e não um 

cronômetro. 

7.2.6 Implementação da Diretriz 6: Feedback 

Os mecanismos de feedback estão presentes no canto superior direito da 

interface de usuário proposta, como mostrado na Figura 42. Com relação à atividade 

do sensor, uma vez que o sistema lida com apenas um performer por vez, nós 

utilizamos um ícone binário para indicar quando o sensor está rastreando alguém 

(ícone verde preenchido), ou quando ninguém está sendo reconhecido (ícone 

vermelho vazado). Por todo o tempo em que o sistema está em funcionamento, ele 

verifica se há alguém na área de captura do sensor e atualiza o ícone de feedback de 

acordo, não importando se há uma performance em execução ou não.  

 

Figura 42. Mecanismos de feedback: (a) indicador de frames por segundo 
(FPS); e (b) informação de rastreamento do sensor (performer reconhecido). 

O sistema proporciona, ainda, um feedback de performance da execução por 

meio de um indicador FPS (frames por segundo). Ambos os mecanismos são 

atualizados uma vez por segundo, para evitar sobrecarga de processamento, e podem 

ser desligados para melhorar a performance do sistema. É possível, ainda, modificar 



 

a taxa de atualização desse mecanismo editando o arquivo de configurações do 

sistema (configurações avançadas, menos acessíveis a usuários iniciantes). 

7.3 Resumo do Capítulo 

 O marine é um sistema de nível de entrada gratuito e de código aberto que 

implementa as diretrizes apresentadas no Capítulo 6; 

 O marine é extensível, permitindo a ampliação de possibilidades poéticas 

pela criação de novos elementos.
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8 Produção Artística 

“O performer cria tensões entre o humano e o pós-
humano, um sujeito que só é cognoscível a partir de sua 

parte ciborgue, das técnicas que construiu e das 
tecnologias que o mediam com as coisas do mundo.” 

Trecho do release do espetáculo 3 
catástrofes sobre o prazer. 

8.1 Espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer 

A necessidade de conceber um espetáculo nasceu naturalmente durante o 

processo de investigação da tecnologia e de suas possibilidades poéticas. À medida 

que os artistas colaboradores conheciam melhor o aparato tecnológico, ideias de 

criação lhes surgiam, e em determinado ponto da pesquisa foi inevitável iniciar um 

processo criativo voltado à concepção do espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer, em 

paralelo às investigações sobre a barreira de entrada em usabilidade. Inclusive, a 

concepção do espetáculo gerou necessidades que se refletiram em modificações no 

núcleo do framework55 desenvolvido e na interface de usuário. 

Uma vez que a pesquisa havia sido delimitada pelo reconhecimento de apenas 

um performer por vez, decidiu-se que o espetáculo seria um conjunto de solos 

concebidos de forma completamente independente. Entretanto, todos deveriam seguir 

um mote poético em comum: o prazer, em algum recorte de sua abrangência. O 

processo de concepção das coreografias, realizado individualmente por cada artista, 

acabou facilitado por essa decisão, pois cada artista dirigiu o próprio solo, tendo a 

palavra final sobre as sugestões dos demais integrantes da pesquisa. Exceção a essa 

regra foi a direção musical, que contou com algum grau de autonomia, embora em 

constante negociação com os artistas. 

Os quatro solos, agrupados em um espetáculo intitulado 3 catástrofes sobre o 

                                            
55 Um framework de software compreende um conjunto de código em uma linguagem de programação 
específica, usado como base para o desenvolvimento de outros sistemas, regendo o fluxo de controle 
das aplicações. Nesta pesquisa, um framework de software foi desenvolvido na linguagem Java, e 
sobre ele, uma interface de usuário foi codificada como módulo independente, conforme detalhado no 
Capítulo 7. 



 

prazer (2017), foram: miocárdio (por Sofia Galvão), bim bom (por Heitor Dutra), projeto 

melancia (por Luíza Lira) e nunca fomos humanos!!1! (por Daniel de Andrade Lima). 

O espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer foi encenado no Teatro Hermilo Borba Filho, 

nas noites de 20 e 21 de maio de 2017, com público total de 145 espectadores e 

duração aproximada de 1 h 10 m56. 

O relato a seguir foca nos aspectos tecnológicos que envolveram o espetáculo. 

O release artístico da obra, bem como a ficha técnica, os mapas de palco, e mais 

fotografias podem ser encontrados no Apêndice B. A Figura 43 mostra fotografias da 

encenação de cada solo. 

 

Figura 43. Solos do espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer. Topo: à esquerda, 
Sofia Galvão em miocárdio; à direita, Heitor Dutra em bim bom; abaixo: à 
esquerda, Luíza Lira em projeto melancia; à direita, Daniel de Andrade Lima 
em nunca fomos humanos!!1!. Fotografias: Duda Carvalho e Humberto Reis. 

                                            
56 As imagens foram editadas, gerando pequenos vídeos de cada solo: miocárdio 
(youtu.be/El6dmWhvGZo); bim bom (youtu.be/66NuQ9i2WbY); projeto melancia 
(youtu.be/V9gY8ELjACg); e nunca fomos humanos!!1! (youtu.be/owB2sz2b9XE); além disso, um 
timelapse dos dois dias de apresentação foi editado (youtu.be/A7BY1mOg0z8). 

https://youtu.be/El6dmWhvGZo
https://youtu.be/66NuQ9i2WbY
https://youtu.be/V9gY8ELjACg
https://youtu.be/owB2sz2b9XE
https://youtu.be/A7BY1mOg0z8
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8.1.1 Aparato Tecnológico 

Em todos os solos, o dispositivo mocap utilizado é o Microsoft Kinect, 

posicionado no centro do proscênio57, apontando para o fundo do palco (vide mapas 

de palco no Apêndice B). Nos solos em que há som interativo, o controle de som é 

realizado por meio de comandos OSC enviados do marine para o Reaper, que executa 

em outra máquina, ligada à infraestrutura de som do teatro por meio de uma interface 

de áudio. Nos solos em que há iluminação interativa, o software Lightjams, ligado a 

uma interface DMX-USB, recebe comandos OSC do marine. A Figura 44 mostra a 

organização lógica dos equipamentos utilizados no espetáculo. 

 

Figura 44. Organização lógica dos equipamentos utilizados no espetáculo 3 
catástrofes sobre o prazer: (a) sensor de movimento Microsoft Kinect; (b) 
interface DMX-USB; (c) computador executando o marine e o Lightjams; (d) 
roteador; (e) computador executando o Reaper e o Logic Pro; (f) sintetizador; 
(g) interface de áudio; (h) dimmer DMX; (i) refletores DMX do teatro; (j) roldana 
para mobilidade das luminárias; (k) luminárias com lâmpadas incandescentes 
comuns; (l) projetor de imagens; (m) caixas de som do teatro. 

                                            
57 Considerando a disposição de palco italiano (público em frente ao palco), o proscênio é a parte frontal 
do palco, mais próxima ao público. 



 

8.1.2 miocárdio 

No solo miocárdio, oito lâmpadas incandescentes são acopladas a postes de 

madeira pendurados em varas fixas no teto do teatro. Cada lâmpada é ligada a um 

dimmer DMX, controlado pelo marine, por meio do Lightjams e uma interface DMX-

USB. A posição de cada lâmpada é previamente marcada pela performer 

posicionando sua mão direita sobre elas, enquanto o operador pressiona a tecla 

numérica correspondente à referida luminária, salvando-se essas informações. De 

posse dos posicionamentos das lâmpadas e da performer, o elemento de iluminação 

interativa utilizado neste solo calcula a intensidade de cada lâmpada de forma 

inversamente proporcional à distância da performer, enviando as mensagens 

necessárias ao Lightjams. Mecanismos para lidar com o ruído do sensor, visando 

evitar oscilações bruscas de luminosidade, foram desenvolvidos, e diferentes 

sensibilidades e raios de atuação das luminárias foram utilizadas ao longo do solo, 

gerando efeitos distintos na iluminação. Outros comandos de iluminação, como o fade 

out no final do solo, não levam em consideração informações do sensor mocap.  

A trilha e os efeitos sonoros também são influenciados pela performer. A 

concepção original utilizava a posição da performer nos eixos x e z para controle 

espacial da fonte sonora, em 5.1 canais58. Diante da inexistência de equipamento 5.1 

nos teatros da cidade, uma nova versão foi implementada para equipamentos de dois 

canais (L/R), com dois controles distintos. A posição da performer no eixo que liga o 

proscênio ao fundo do palco (eixo z do marine) passou a interferir no volume das 

caixas de som do teatro. E sua posição no eixo que liga uma lateral a outra do palco 

(eixo x do marine) passou a ser utilizada para controle panorâmico (pan), 

possibilitando modificar a percepção da posição da fonte sonora pelos espectadores 

nesse eixo. O teatro, entretanto, não disponibilizava infraestrutura de som estéreo, o 

que inviabilizou a utilização do efeito pan no espetáculo.  

8.1.3 bim bom 

O solo bim bom utiliza projeções interativas de imagens no piso do palco, e 

explora a relação com os planos alto, médio e baixo. Na primeira cena, recortes de 

imagens são projetados em posições randômicas do palco, um por vez, sendo 

                                            
58 O eixo x vai da direita à esquerda do palco, enquanto o eixo z vai do proscênio ao ciclorama, no 
fundo do palco. 
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trocados quando o performer atinge o plano baixo, normalmente sobre as projeções 

(embora nenhuma informação de posição seja utilizada, de fato, nessa cena). A cena 

seguinte projeta imagens aleatoriamente escolhidas, que ocupam todo o palco. As 

variações de plano do performer controlam a aplicação de efeitos de pixelamento nas 

imagens projetadas e os momentos de troca por uma nova imagem. A terceira cena 

exibe uma grade de animações que aparecem e desaparecem aleatoriamente, de 

forma não interativa, sem utilização de informações do sensor mocap. A cena final 

tem comportamento tecnicamente similar à segunda cena, mas envolve um conjunto 

de imagens distinto. 

8.1.4 projeto melancia 

O solo projeto melancia utiliza dois sensores virtuais inseridos no palco, um para 

controle da trilha sonora, outro para controle da iluminação. Previamente, a performer 

posiciona-se em cada um dos pontos do palco onde os sensores virtuais serão 

criados. O operador salva essas posições pressionando a tecla numérica 

correspondente ao sensor.  

Durante o espetáculo, ao pousar sobre um dos sensores virtuais e permanecer 

nele por um tempo predeterminado, o algoritmo envia uma mensagem OSC para o 

Reaper ou para o Lightjams, a depender do sensor em questão. A mensagem informa 

que uma determinada trilha ou combinação de luzes escolhida aleatoriamente deve 

ser ativada, enquanto as demais devem ser desativadas. Isso permite à performer 

gerar diferentes ambientações a cada cena do solo, pelas combinações possíveis de 

trilha sonora e iluminação. 

Foram realizados testes com a ativação dos sensores virtuais por gestos 

simples, previamente programados, mas, embora tecnicamente funcional, a ideia foi 

abandonada posteriormente, por não se enquadrar na proposta de poética tecnológica 

da performer. 

8.1.5 nunca fomos humanos!!1! 

Por fim, o último solo, intitulado a posteriori de nunca fomos humanos!!1!, utiliza 

dois elementos distintos em cena. Na primeira parte, o avatar utilizado no início da 

pesquisa para entendimento das limitações do sensor é reaproveitado cenicamente. 

O corpo do performer é, então, reconstruído por meio da ligação, com linhas simples, 



 

dos pontos de articulação identificados pelo sensor de movimento, e projetado em 

branco sobre o piso escuro do palco.  

Num segundo momento, um sistema de partículas baseado na física 

gravitacional, com três mil partículas brancas de tamanhos e massas ligeiramente 

distintos, é projetado no piso. No início da segunda cena, as partículas são projetadas 

em fade in, movendo-se seguindo um campo de fluxo baseado no ruído de Perlin 

(Perlin Noise)59, de forma não interativa. Em determinado ponto da performane, o 

operador ativa manualmente o comportamento de perseguição ao artista, em que as 

partículas passam a deslocar-se para a posição onde está o artista. Em outro 

momento, o comportamento de perseguição transiciona lentamente até que as 

partículas passam a cair, do fundo do palco para o proscênio, com velocidade variando 

de forma inversamente proporcional ao valor do descritor de quantidade de movimento 

do performer. Nos momentos que se seguem, comportamentos anteriores de 

gravitação e ruído de Perlin são intercalados, até a cena final, em que as partículas 

se dirigem para o performer com um movimento retilíneo uniforme, fora da lógica da 

física gravitacional, desaparecendo em fade out ao fim do solo. Outros 

comportamentos e configurações foram testados com as partículas, durante o 

processo criativo, mas descartados. Entre os descartados, estão comportamentos de 

implosão, de explosão, e de partículas em ruído de Perlin se afastando do performer 

à medida que ele caminha pelo palco, como se simulando um espelho d’água. 

8.2 Instalação Interativa materia animata 

O desejo de experimentar e validar o sistema com outros formatos, além dos 

espetáculos de dança, surgiu naturalmente durante a pesquisa. A oportunidade de 

colocar isso em prática veio com o convite para participar do debate “Inovações 

Tecnológicas em Arte”, realizado no Portomídia, no dia 10 de outubro de 2018, como 

parte da programação da primeira edição do Guiar Festival Internacional de 

Screendance. Ao ser questionado sobre a possibilidade de fazer uma demonstração 

da pesquisa no debate, o autor propôs, ao invés disso, a realização de uma instalação 

interativa que permanecesse aberta ao público no período do festival. O músico Iuri 

Brainer foi convidado para assinar a concepção sonora da obra. Assim, a instalação 

                                            
59 O ruído de Perlin é normalmente utilizado para simular comportamentos da natureza (fogo, água, 
etc.) 
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materia animata ficou aberta ao público na Galeria de Artes Digitais do Portomídia, 

prédio Apolo 235, entre os dias 9 e 13 de outubro de 2018. 

A instalação interativa materia animata (Figura 45) faz parte de uma trilogia – 

ainda não completamente concebida – que tem como motes filosófico-científicos a 

existência, a vida e a consciência. Segunda instalação da trilogia, materia animata 

propõe uma reflexão sobre as fronteiras do animado e do inanimado. 

 Com relação à perspectiva tecnológica, algumas melhorias foram realizadas no 

marine. A principal delas foi a capacidade de realizar controle de iluminação por DMX 

sem depender de softwares de terceiros, como o LightJams. A instalação tornou clara 

a necessidade de reconhecimento de mais de um performer simultaneamente, 

modificação que já está em fase de testes no marine.  

materia animata utiliza doze lâmpadas, ligadas a duas placas DMX dimmers de 

8 canais da Lumikit (LUMIKIT, 2018), montadas durante o processo de pesquisa. A 

utilização das placas Lumikit permite o controle de iluminação com baixo custo, uma 

vez que cada placa custa em torno de R$ 200,00 (duzentos reais), e os demais 

elementos para a montagem completa do envólucro em MDF (corte a laser das placas 

MDF, tomadas, plugs XLR, fiação, entre outros), tal como na Figura 46, custam em 

torno de R$ 100,00 (cem reais)60. 

Além do controle interativo de iluminação, a instalação inclui o controle interativo 

  

Figura 45. A coreógrafa Adriana Carneiro na instalação materia animata. 

                                            
60 Preços de setembro de 2018. 



 

   

Figura 46. Placa Lumikit montada em caixa de MDF: controle de iluminação 
DMX com baixo custo. 

do volume de doze trilhas sonoras que executam simultaneamente.  Sempre  que  

uma lâmpada é ativada por um expectador, uma das trilhas sonoras que esteja livre 

(e em estado mudo, “mute on”) é aleatoriamente atribuída à lâmpada ativa, oscilando 

seu volume em sincronia com a oscilação de intensidade da lâmpada, que passa a 

ser autônoma, até o término do ciclo de oscilação, quando a lâmpada volta ao estado 

de baixa intensidade e a trilha volta ao estado mudo (“mute on”). Uma décima terceira 

trilha sonora de fundo permanece ativa o tempo inteiro. A Figura 47 mostra a 

organização lógica dos equipamentos utilizados na instalação. 

 

Figura 47. Organização lógica dos equipamentos em materia animata: (a) 
sensor de movimento Microsoft Kinect; (b) marine; (c) Reaper, executando as 
13 trilhas sonoras concomitantes, em loop contínuo; (d) mesa e caixas de som 
do Portomídia; (e) interface DMX-USB; (f) placas Lumikit dimmer de 8 canais 
cada; (g) lâmpadas halógenas comuns (70 Watt).  
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Por fim, materia animata foi executada a partir da interface gráfica do marine, 

como um elemento parametrizável em diversos aspectos, possibilitando a calibragem 

dos pontos de luz e o ajuste fino do comportamento de forma fácil após toda a 

instalação do aparato na galeria. O Apêndice C contém a ficha técnica e a sinopse 

completa da instalação. 

8.3 Resumo do Capítulo 

 O espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer apresentou quatro solos, seguindo 

o mote poético comum do prazer, e envolveu controle interativo de 

iluminação, projeção de imagens e sonorização; 

 A instalação materia animata teve como mote poético a reflexão filosófico-

científica sobre as fronteiras do animado e do inanimado, e envolveu controle 

interativo de iluminação e sonorização.
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9 Avaliação Somativa 

“Sem dados, você é apenas outra pessoa com uma 
opinião61”. 

Willian Edwards Deming, destacado 
estatístico e professor universitário 

estadunidense. 

9.1 Objetivos 

O objetivo dos nossos experimentos foi avaliar a usabilidade do marine como um 

sistema de nível de entrada projetado para atender às necessidades dos usuários-

alvo, isso é, avaliar se o marine proporcionava uma interface de usuário acessível 

para artistas que não possuem expertise tecnológica experimentarem possibilidades 

poéticas inovadoras baseadas em tecnologias mocap. É importante ressaltar que o 

conceito de usabilidade vai além da facilidade de uso, sendo relacionado à efetividade, 

eficiência, engajamento e facilidade de aprendizado (QUESENBERY, 2001). 

9.2 Participantes 

Aplicamos o teste a dez artistas voluntários (7 profissionais da dança e 3 

estudantes de dança), o que consideramos um tamanho de amostra adequado para 

testes de usabilidade (DUMAS; REDISH, 1999). Durante a pesquisa, o autor 

conheceu um grande número de profissionais e estudantes de dança. Esses 

indivíduos foram convidados não apenas a participar, como também a divulgar a 

chamada para participação nos testes entre seus contatos profissionais na dança, 

usando todos os meios disponíveis (email, redes sociais, entre outros). Entre os 

interessados que se adequavam ao perfil de usuários-alvo (Subcapítulo 5.2), nós 

selecionamos todos os que atendiam a dois requisitos: (1) poderiam realizar uma 

sessão de testes individual, com duração aproximada de 2 horas, durante o período 

dos testes; e (2) eram dançarinos profissionais ou estudantes universitários de dança.  

                                            
61 “Without data, you’re just another person with an opinion.” 



 

Entre os participantes, a mediana de idades foi de 30.5 anos (22 a 42 anos). Seis 

deles tinham mais de dez anos de experiência em dança, enquanto três tinham entre 

cinco e dez anos de experiência, e um tinha menos de cinco anos de experiência. 

Embora a maioria dos participantes (7 participantes) tenha alegado experiências 

prévias com tecnologias digitais não-interativas (majoritariamente video-projeções), 

apenas dois deles tinham experiência artística prévia com interatividade mediada por 

sensores mocap. Finalmente, nenhum participante tinha conhecimento prévio de 

qualquer dos sistemas. 

9.3 Método 

Diante dos objetivos propostos, escolhemos realizar um teste competitivo 

(SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2009) para medir a usabilidade e a experiência do 

usuário, uma vez que (1) os participantes seriam mais propensos a avaliar de forma 

neutra (não enviesada) se eles não soubessem qual sistema foi desenvolvido por nós 

na pesquisa, e (2) a experiência com um segundo sistema (e um paradigma de 

interface distinto) poderia ampliar as perspectivas dos participantes. 

Os softwares mais mencionados no questionário foram primariamente sistemas 

de programação visual por fluxo de dados ou frameworks de programação. Ambos os 

paradigmas requerem habilidades de programação, em diferentes níveis. Nós não 

conseguimos encontrar um software que permitisse uma experimentação interativa na 

mesma categoria que o marine (sistema de nível de entrada focado em mocap, que 

não requeresse habilidades de programação). Assim, nós escolhemos como 

paradigma o EyesWeb, apresentado no Capítulo 4, uma vez que consideramos ser 

ele o sistema mais próximo do marine. As quatro razões principais para a escolha do 

EyesWeb foram:   

(1) Ele é uma solução fim-a-fim, de forma que os componentes para a utilização 

do Microsoft Kinect e para a geração de saída visual estão imediatamente 

disponíveis; Isadora, Max/MSP e Pure Data não são fim-a-fim. Escolher um 

deles adicionaria um fator complicador ao protocolo de teste, seja pela 

necessidade de os artistas integrarem o sensor ou por proporcionar um 

ambiente implausível, utilizando um sensor cuja integração não foi 

inicialmente realizada pelos fabricantes; 

(2) Ele é o software atualmente utilizado pelo marine para a computação de 
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descritores de qualidade de movimento (vide Figura 7.3), e, portanto, oferece 

as mesmas opções de descritores. Isso também torna a equivalência entre o 

marine e o EyesWeb maior do que com o Isadora, o Max/MSP e o Pure Data; 

(3) Sua interface de programação visual baseada em fluxo de dados é similar ao 

Isadora, permitindo a configuração visual dos parâmetros. Isso é mais 

próximo dos focos do nosso teste – facilidade de aprendizado e usabilidade 

– do que as abordagens do Pure Data e do Max/MSP, nos quais os usuários 

precisam digitar os nomes dos componentes que desejam utilizar, seguindo 

sintaxes predefinidas; e 

(4) É um software gratuito, o que se coaduna com nossas intenções gerais de 

democratizar o uso das tecnologias mocap pelos artistas. O Isadora e o 

Max/MSP não se enquadram neste critério. 

Os testes foram projetados seguindo uma abordagem intrassujeitos (within-

subjects), em que cada participante testa ambas as condições (isto é, ambos os 

sistemas). Uma das vantagens dessa abordagem é a necessidade de amostras 

menores. Por outro lado, a abordagem pode adicionar viés pela aprendizagem do 

primeiro sistema, ao testar o segundo sistema. Para diminuir o viés da aprendizagem 

quando submetidos ao primeiro sistema, metade dos participantes iniciou os testes 

por cada um dos sistemas (PREECE; ROGERS; SHARP, 2015). O EyesWeb e o 

marine foram chamados de sistemas laranja e verde, respectivamente, para reforçar 

a anonimização dos desenvolvedores. 

Uma vez que o ambiente de testes apresentava baixa luminosidade, devido à 

necessidade de projeção no piso do palco, a gravação em vídeo restou inviabilizada. 

Assim, a captura de dados foi realizada por meio de gravação em áudio, em que o 

pesquisador ditava as marcações “palco” e “computador” – sem que o participante 

percebesse – à medida que o participante se deslocava de um ambiente para outro. 

O momento em que o participante sentava-se e levantava-se da cadeira ou tocava e 

largava o computador – por vezes, os artistas sequer sentavam-se na cadeira para 

realizar algumas alterações no sistema e rapidamente voltar ao palco – foi 

considerado como divisor entre “computador” e “palco”. Posteriormente, os áudios 

foram acessados pelo software Reaper e os momentos de cada marcação foram 

anotados em segundos sem frações. As entrevistas foram gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas e analisadas. 

Durante os testes, os mapeamentos foram restritos à projeção de imagens no 



 

piso do palco, uma vez que o controle de iluminação, de som e de objetos conectados 

exigiria infraestruturas físicas e lógicas mais complexas e caras. Ainda, a interação 

com iluminação e com objetos conectados não é embarcada no EyesWeb, o que 

adicionaria complexidade para os usuários, aumentando o potencial de enviesamento 

dos resultados. 

9.4 Variáveis Dependentes 

As variáveis independentes foram os dois sistemas: EyesWeb e marine. Visando 

mensurar as diversas dimensões da usabilidade, definimos as seguintes variáveis 

dependentes, de acordo com as propostas para medição de usabilidade de 

Quesenbery (QUESENBERY, 2001): 

 Execução da Tarefa  (efetividade): variável dicotômica definida como a 

“ativação de exibição bem sucedida de qualquer projeção de imagem 

interativa”, considerada completa quando os participantes ajustavam o 

sistema de maneira apropriada e adentravam o palco, de fato ativando a 

interatividade; a execução da tarefa não implicava o fim da sessão de testes, 

uma vez que mesmo completando a tarefa, os participantes poderiam 

continuar experimentando com o sistema até o final da sessão; 

 Tempo para Executar a Tarefa (eficiência): variável discreta definida como 

o tempo, em segundos, decorrido entre o início da sessão e a execução da 

tarefa; 

 Proporção de Tempo no Palco (efetividade): variável contínua definida 

pela razão entre o tempo total utilizado no palco e o tempo total de 

experimentação do respectivo sistema; 

 Desistência (engajamento): variável dicotômica, ocorrida quando, durante 

a experimentação de cada sistema, o participante solicitava a interrupção 

do teste antes de terminados os 30 minutos da sessão; independentemente 

de haver completado a tarefa ou não, os participantes podiam solicitar a 

interrupção do teste a qualquer momento; 

 Tempo até a Desistência (engajamento): variável discreta definida como o 

tempo, em segundos, desde o início da experimentação do sistema até o 

momento em que os participantes desistiam do teste; esta variável foi 

computada apenas para os casos em que houve desistência; 



127 
 

 System Usability Scale – SUS (percepção de usabilidade): variável 

contínua definida pela pontuação obtida na aplicação do questionário SUS, 

conforme proposto por Brooke (BROOKE, 1996); e 

 Learnability (percepção de facilidade de aprendizado): variável contínua 

definida pela pontuação obtida nas questões Q4 e Q10 do questionário 

SUS, conforme proposto por Lewis e Sauro (LEWIS; SAURO, 2009). 

Maiores taxas de execução da tarefa e menores tempos para executar a 

tarefa evidenciam uma maior facilidade em transpor a barreira de entrada em 

usabilidade. Uma maior proporção de tempo no palco é evidência de que o sistema 

proporciona mais experimentação de fato, uma vez que a exploração de 

possibilidades poéticas acontece majoritariamente no palco, durante a interação com 

o sistema. Partindo do pressuposto que uma menor barreira de entrada em 

usabilidade melhora o engajamento, uma menor incidência de desistências, com 

maior tempo até a desistência, medem o engajamento e o impacto da barreira de 

entrada, especialmente se as desistências estiverem relacionadas à ausência de 

execução da tarefa ou maiores tempos para execução da tarefa. Por fim, SUS e 

Learnability são métodos estabelecidos para mensuração das percepções de 

usabilidade e facilidade de aprendizado. A Tabela 2 resume as hipóteses a respeito 

de cada variável dependente. 

Tabela 2. Resumo das hipóteses sobre as variáveis dependentes. 

Variável Dependente EyesWeb marine 

Execução da Tarefa Menos ocorrências Mais ocorrências 

Tempo para Executar a Tarefa Mais longo Mais curto 

Proporção de Tempo no Palco Menos tempo no palco Mais tempo no palco 

Desistência Mais desistências Menos desistências 

Tempo até a Desistência Menos tempo até a 

desistência 

Mais tempo até a 

desistência 

System Usability Scale – SUS Menor pontuação Maior pontuação 

Learnability Menor pontuação Maior pontuação 

9.5 Ambiente 

A infraestrutura física dos testes foi idêntica para ambos os sistemas: um sensor 



 

Microsoft Kinect posicionado no palco, um computador com os dois sistemas 

instalados, e um projetor apontando para o piso do palco, como mostrado na Figura 

48.  

 

Figura 48. Planta baixa da infraestrutura física do experimento: (a) área de 
projeção e área aproximada de captura de movimento; (b) sensor mocap 
(Microsoft Kinect); e (c) computador com o EyesWeb e o marine instalados. 

Ambos os sistemas foram disponibilizados para os participantes nas versões em 

inglês, da forma como se encontram após a instalação (Figuras 49 e 50). Exceção se 

fez pelas janelas “Search Bar” e “Properties”, tornadas visíveis no EyesWeb, uma vez 

que acreditamos que seria mais fácil para os participantes encontrarem e entenderem 

os comportamentos dos componentes de que precisassem. Os participantes foram 

solicitados a não utilizar as funcionalidades “abrir” ou “importar” de qualquer dos 

sistemas, construindo suas experimentações a partir de arquivos em branco. 
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Figura 49. Captura da tela inicial do marine. 

 

Figura 50. Captura da tela inicial do EyesWeb. 



 

9.6 Protocolo 

Nós aplicamos o protocolo mostrado na Figura 51, que incluiu oito etapas. Na 

introdução, os participantes eram brevemente apresentados ao ambiente de testes, 

às bases da tecnologia mocap utilizada, às etapas do experimento, e às seguintes 

instruções: 

(1) A tarefa consistia em acionar projeções interativas e realizar uma livre 

experimentação com elas; 

(2) O trânsito entre o computador e o palco era livre durante todo o período de 

experimentação; 

(3) O pesquisador não forneceria qualquer informação relacionada à forma de 

utilização dos sistemas; e 

(4) Os dados coletados seriam utilizados anonimamente. 

 

Figura 51. Protocolo de experimentação. 

Observe-se que a possibilidade de desistência não era explicitada aos 

participantes a priori, sendo necessário que expontaneamente a requeressem. 

Após a introdução, os participantes eram, então, convidados a responder um 

questionário sobre seus perfis, incluindo, entre outras, informações como 

experiência prévia com tecnologias digitais e sensores de movimento em espetáculos 

de dança. Em seguida, de acordo com um sorteio previamente realizado, cada 

participante iniciava experimentando livremente o EyesWeb (o “Sistema Laranja”) ou 

o marine (o “Sistema Verde”), durante trinta minutos cada. 

Imediatamente após a experimentação com cada sistema, um questionário 

sobre a experiência do usuário era respondido pelo participante. As dez primeiras 

questões foram traduzidas do System Usability Scale – SUS (BROOKE, 1996), e são 
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mostradas na Tabela 4 do Apêndice A. O SUS é tido como uma opção de baixo custo 

e aceitável confiabilidade para medição de usabilidade, apresentando boa correlação 

com outras medidas subjetivas de usabilidade (BROOKE, 1996). Visando evitar viés 

relacionado ao nível de proficiência em inglês de cada participante, as perguntas 

foram traduzidas para o português, visto haver evidência de que isso manteria similar 

confiabilidade interna (SAURO, 2011). 

As outras três questões são perguntas exploratórias traduzidas do trabalho de 

Calegário (CALEGARIO, 2017), exibidas na Tabela 5 do Apêndice A, que visavam 

explorar um pouco mais o sentimento subjetivo do usuário sobre a experiência com 

cada sistema. Calegário alerta para as recomendações da literatura sobre a 

necessidade de testes extensivos de questões baseadas na escala Likert antes de 

sua utilização, de forma a evitar más interpretações (BROOKE, 1996; CALEGARIO, 

2017). Entretanto, embora com um grau de confiabilidade menor, acreditamos que 

essas questões poderiam agregar mais informação sobre a experiência do usuário. 

Uma vez que ambos os sistemas haviam sido experimentados, um questionário 

comparativo era aplicado. O questionário comparativo continha dezesseis perguntas, 

adaptadas e traduzidas de Calegário (CALEGARIO, 2017), e mostradas na Tabela 6 

do Apêndice A, para as quais os participantes deveriam escolher uma entre as opções 

“ambos”, “laranja”, “verde” ou “nenhum”. Esse questionário objetivava obter um melhor 

entendimento do sentimento subjetivo dos usuários de maneira comparada entre os 

sistemas, como forma de verificar a consistência das demais informações colhidas. 

Por fim, visando identificar fatores que influenciaram positiva ou negativamente 

a experiência dos participantes, conduzimos uma entrevista semiestruturada, com 

roteiro adaptado de Calegário (CALEGARIO, 2017). A Figura 52 mostra uma 

participante experimentando comportamento interativo no palco. 



 

 

Figura 52. Participante experimentando comportamento interativo com o 
marine no palco, durante sessão de testes. 

9.7 Métodos para Análise das Variáveis Dependentes 

A análise estatística foi realizada utilizando os t-testes de amostras pareadas 

para variáveis contínuas, e o teste de McNemar para variáveis dicotômicas. Nós 

computamos as correlações entre variáveis utilizando a correlação de Pearson. 

Sempre que os testes estatísticos assumiam a normalidade ou a inexistência de 

outliers como pressuposto, estes foram verificados pelo teste de normalidade Shapiro-

Wilk e pela inspeção de boxplots, respectivamente. Todas as estatísticas foram 

computadas utilizando o IBM SPSS Statistics. Nós transcrevemos e analisamos as 

entrevistas utilizando o ATLAS.ti. 

9.7.1 Teste t para Amostras Pareadas 

Os testes t para amostras pareadas são utilizados para determinar se a diferença 

de médias entre observações pareadas é estatísticamente significante, quando os 

mesmos indivíduos são submetidos a duas condições distintas. As premissas desse 

teste são: (a) variável dependente contínua; (b) variável independente categórica 

entre dois grupos relacionados (marine e EyesWeb); (c) inexistência de outliers 

significativos nas diferenças entre os dois grupos relacionados; e (d) distribuição 

aproximadamente normal das diferenças entre as variáveis dependentes. 
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O teste t para amostras pareadas foi aplicado às seguintes variáveis contínuas 

pareadas: 

 Tempo para Executar a Tarefa  

 Proporção de Tempo no Palco 

 System Usability Scale – SUS 

 Learnability 

9.7.2 Teste de McNemar 

Os testes de McNemar são similares aos testes t para amostras pareadas, mas 

dirigidos a variáveis dicotômicas, ao invés de contínuas, e servem para determinar se 

há diferença significativa entre as observações de dois grupos relacionados. Suas 

premissas são: (a) variável dependente binária, com dois valores mutuamente 

exclusivos; (b) variável independente categórica entre dois grupos relacionados 

(marine e EyesWeb); e (c) participantes são amostra randômica da população de 

interesse.  

O fato dos participantes se voluntariarem vai de encontro ao último pressuposto, 

e enviesa a amostra, preponderando os profissionais e estudantes que se interessam 

por esse tipo de exploração tecnológica, que estariam em Recife e que teriam tempo 

disponível no período em que os testes foram agendados. Entretanto, não 

consideramos esse um viés grave, uma vez que profissionais que não se interessam 

por esse tipo de exploração tecnológica não fazem parte naturalmente do público-

alvo, e as restrições geográficas e temporais são comuns na maioria das pesquisas. 

Esse teste foi aplicado à seguinte variável dependente dicotômica pareada: 

 Execução da Tarefa 

9.7.3 Correlação de Pearson 

A correlação de Pearson é um teste utilizado quando se deseja computar a força 

de uma associação linear entre duas variáveis contínuas. Seu coeficiente é uma 

medida simétrica, não fazendo distinção entre variáveis dependentes e 

independentes.  

Seus pressupostos são: (a) duas variáveis contínuas pareadas; (b) existência de 

relação linear entre as variáveis; e (c) inexistência de outliers significativos. Tentou-se 

aplicar a correlação de Pearson para as seguintes combinações de variáveis, 



 

conforme observadas no marine e no EyesWeb, separada e conjuntamente: 

 Proporção de Tempo no Palco x SUS  

 Proporção de Tempo no Palco x Learnability  

 Tempo para Executar a Tarefa x Learnability 

 Tempo para Executar a Tarefa x SUS 

 Tempo para Executar a Tarefa x Proporção de Tempo no Palco 

9.7.4 Teste de Normalidade Shapiro-Wilk 

A normalidade das distribuições, quando necessário, foi determinada pelo teste 

de normalidade Shapiro-Wilk, no qual a hipótese nula é que os dados seguem uma 

distribuição normal. Assim, para que as amostras sejam consideradas como uma 

distribuição normal, a significância do teste deve ficar acima de 0.05 (p > 0.05). 

9.7.5 Detecção de Outliers por Inspeção de Boxplots 

Para detecção de outliers, utilizamos a inspeção de boxplots, em busca de 

valores cuja distância fosse superior a 1.5 vezes a altura da caixa, a partir da borda. 

Embora a inspeção de boxplots não possua solidez teórica tão elevada quanto outros 

métodos, é um método popular para detecção de outliers, com baixa complexidade. 

Os boxplots foram gerados sempre que os testes de significância aplicados a um 

determinado conjunto de observações eram sensíveis à existência de outliers. 

9.7.6 Média e Desvio Padrão 

Para variáveis contínuas simples, consideramos que a média e o desvio padrão 

seriam suficientemente informativos quanto às medidas de tendência (média) e 

disperção (desvio padrão). A média e o desvio padrão foram computados para todas 

as variáveis contínuas, separadamente para as observações sob cada condição e, 

quando necessário, para as observações conjuntas. 

9.7.7 Teste dos Sinais 

O teste dos sinais é um teste estatístico utilizado para determinar se a mediana 

das diferenças pareadas é significativamente diferente de zero. Observe-se que o 

teste não determina se as medianas dos dois grupos são significativamente diferentes 

(GIBBONS; CHAKRABORTI, 2011). A significância estatística da diferença entre as 
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medianas das observações pareadas pode ser determinada pelo teste de Wilcoxon. 

Este último foi aplicado por Calegário (CALEGARIO, 2017) às três questões 

exploratórias que serviram de base para as utilizadas nesse trabalho. Entretanto, 

como as distribuições entre as pontuações dos dois grupos não foram simétricas (uma 

das permissas do teste de Wilcoxon), optou-se por utilizar o teste dos sinais. 

As premissas desse teste são: (a) uma variável dependente mensurada em nível 

contínuo ou ordinal; (b) uma variável independente dicotômica pareada (marine e 

EyesWeb); (c) as observações entre os participantes são independentes (um 

participante não deve influenciar outro); e (d) a diferença entre as observações forma 

uma distribuição contínua. 

Existem discussões na literatura sobre a interpretação de escalas Likert como 

intervalos (KAPTEIN; NASS; MARKOPOULOS, 2010), fundadas, entre outros 

motivos, na possibilidade de viés decorrente de percepções da escala Likert distintas 

entre participantes. Entretanto, conforme justifica Calegário (CALEGARIO, 2017), há 

evidência na literatura de que resultados na escala Likert devem ser tratados como 

valores ordinais, substituindo-se os testes paramétricos pelos não paramétricos 

correspondentes, o que justifica a utilização do teste dos sinais às três mencionadas 

questões. 

9.8 Métodos para Análise das Entrevistas 

A influência do pesquisador é tida como algo natural aos métodos qualitativos, 

como coloca Uwe Flick (FLICK, 2009, p. 25): 

Os métodos qualitativos consideram a comunicação do 

pesquisador em campo como parte explícita da produção de 

conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma 

variável a interferir no processo.  

Entretanto, visando mitigar essa influência, optamos por utilizar diretamente as 

citações a trechos das entrevistas como forma de corroborar ou contradizer os 

resultados objetivos, sem uma análise de conteúdo formal. 

9.9 Resumo do Capítulo 

 A avaliação somativa objetivou avaliar a usabilidade do marine como um 

sistema de nível de entrada para experimentação de possibilidades poéticas 



 

inovadoras baseadas em tecnologias mocap; 

 Participaram da avaliação sete dançarinos/performers profissionais e três 

estudantes de dança; 

 Realizamos um teste competitivo com abordagem intrassujeitos entre o 

marine e o EyesWeb, envolvendo projeções interativas; 

 Mensuramos sete variáveis dependentes, entre elas o SUS e o Learnability; 

 O protocolo de testes incluiu questionários imediatamente após cada 

experiência; ao final das duas experimentações, aplicamos um questionário 

comparativo e realizamos uma entrevista semiestruturada; 

 Utilizamos um conjunto de testes estatísticos para determinar a significância 

dos resultados obtidos, retendo apenas os resultados estatisticamente 

significativos (p ≤ 0.05).
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10 Resultados e Discussão 

“Para um artista, a exploração de possibilidades poéticas 
está no cerne do que vai sendo construído”. 

Uma das participantes dos testes 
comparativos (Participante 4). 

10.1 Resultados 

A seguir, apresentamos os resultados das medições de cada uma das variáveis 

dependentes, bem como dos testes de significância estatística aplicados a elas. As 

informações entre colchetes referem-se sempre ao desvio padrão. 

10.1.1 Efetividade e Eficiência 

O marine apresentou aumento estatisticamente significativo quanto à execução 

da tarefa (9 participantes entre 10 conseguiram experimentar comportamentos 

interativos), em comparação ao EyesWeb (0 entre 10), p = 0,004. Isso significa que 

nove artistas foram bem sucedidos em ativar projeções interativas, enquanto nenhum 

deles conseguiu realizar a tarefa com o EyesWeb. A média de tempo para executar 

a tarefa no marine foi de 11 minutos e 51 segundos, M = 711 s [±356 s] (95% CI 437 

s to 985 s). Como nenhum participante completou a tarefa com o EyesWeb, não houve 

dados de tempo para executar a tarefa nesse sistema. 

Quanto ao tempo de experimentação, o marine, M = 31,8% [± 9,8%] (95% CI 

22,0% to 41,6%), triplicou a proporção de tempo no palco, em relação ao EyesWeb, 

M = 10,4% [± 6,8%] (95% CI 3,6% to 17,2%), adicionando 21,5% [±13,8] (95% CI 

11,6% to 31,4%) à proporção de tempo de efetiva experimentação, t(10) = 4,904, p = 

0,001. A Figura 53 mostra o gráfico das médias da proporção de tempo no palco 

obtidas pelo marine e pelo EyesWeb. 

Em suma, nenhum usuário ativou comportamentos interativos no EyesWeb, 

enquanto a quase totalidade o fez no marine, em média, antes de atingir 12 minutos 

de uso do sistema, e sem consultar qualquer instrução externa a ele. A Figura 54 

mostra a execução da tarefa em uma linha do tempo. 



 

 

Figura 53. Proporção de tempo no palco. 

 

Figura 54. Linha do tempo: execução da tarefa e desistências. 

10.1.2 Engajamento 

Entre os dez participantes, três desistiram durante o teste do EyesWeb, cuja 

média do tempo até a desistência foi de 18 minutos e 21 segundos, M=1.101 s [± 

111 s] (95% CI 971 s to 1.231 s). Os participantes tenderam a desistir menos e mais 

tarde quando experimentando o marine, que teve apenas duas desistências, com 

média de tempo até a desistência de 25 minutos e 19 segundos, M=1.519 s [± 163 

s] (95% CI 1.289 s to 1.749 s). Todas as desistências ocorreram durante a 
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experimentação com o segundo sistema, conforme mostrado na Figura 54. A Figura 

55 mostra os gráficos da quantidade de desistências e das médias de tempo até a 

desistência no marine e no EyesWeb. 

 

Figura 55. Desistência (contagem) e tempo até a desistência (em minutos). 

De forma concisa, os participantes tenderam a desistir mais, e suportar menos 

tempo tentando usar o sistema, quando submetidos ao EyesWeb. 

10.1.3 Usabilidade e Facilidade de Aprendizado 

Observamos um aumento estatisticamente significativo de 40,7 [±26,9] (95% CI 

21,5 to 60,0) pontos na percepção de usabilidade mensurada pelo SUS, entre o 

EyesWeb, M = 23,0 [±19,1] (95% CI 11,0 to 35,0), e o marine, M = 63,8 [±18,9] (95% 

CI 51,8 to 75,8), t(10) = 4,786, p = 0,001. 

Em relação à facilidade de aprendizado, um aumento estatisticamente 

significativo de 45,0 [±31,8] (95% CI 22,2 to 67,8) pontos na escala Learnability foi 

observado no marine,  M = 53,8 [±33,4] (95% CI 32,8 to 74,8), em comparação com o 

EyesWeb, M = 8,8 [±13,2] (95% CI 0,6 to 17,0), t(10) = 4,469, p = 0,002. Para o 

EyesWeb, seis dos dez participantes atribuiram pontuações nulas à escala 

Learnability (0 ponto). A Figura 56 mostra os gráficos da média das pontuações SUS 

e Learnability obtidas pelo marine e pelo EyesWeb. 

Em resumo, é notável o melhor desempenho do marine em ambas as escalas, 

SUS e Learnability. 



 

 

Figura 56. SUS e Learnability. 

10.1.4 Correlações entre Variáveis 

10.1.4.1 marine 

No teste de correlação de Pearson, magnitudes de correlação (|r|) superiores a 

0.5 são classificadas como correlações fortes (“large/strong correlations”) (COHEN, 

1988). Entre as seções de teste do marine, observamos uma correlação direta forte 

estatisticamente significativa entre a proporção de tempo no palco e as pontuações 

SUS (r = 0,745, p = 0,013) e Learnability (r = 0,786, p = 0,007). Isso significa que 

quanto mais tempo os participantes permaneciam no palco, melhor eram suas 

percepções de usabilidade e facilidade de aprendizado. 

Já com relação ao tempo para executar a tarefa e à pontuação Learnability, o 

teste de correlação de Pearson revelou uma forte correlação inversa (r = −0,763, p = 

0,017). Assim, quanto mais rapidamente o participante lograva ativar a projeção 

interativa, maior era a sua percepção de facilidade de aprendizado (Learnability). 

As correlações entre o tempo para executar a tarefa e as variáveis SUS (p = 

0,09) e percentual de tempo no palco (p = 0,34) não atingiram evidência estatística 

significativa, não havendo como considerar a existência de qualquer relação linear 

entre elas com a amostra disponível. As Figuras 57, 58 e 59 mostram as correlações 

entre variáveis. 
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Figura 57. Correlação linear direta entre SUS e Proporção de Tempo no Palco. 

 

Figura 58. Correlação linear direta entre Learnability e Proporção de Tempo 
no Palco. 



 

 

Figura 59. Correlação linear inversa entre Learnability e Tempo para Executar 
a Tarefa. 

10.1.4.2 EyesWeb 

A análise das correlações no EyesWeb foi prejudicada pela ausência de 

observações da variável tempo para executar a tarefa, uma vez que nenhum 

participante logrou êxito na ativação de comportamento interativo. 

Tampouco foi possível computar as demais correlações, uma vez que as 

observações das variáveis proporção de tempo no palco (p = 0,012)  e Learnability 

(p = 0,002) não seguiram distribuições normais62. 

10.1.4.3 EyesWeb e marine Conjuntamente 

Uma vez que não houve observações da variável tempo para executar a tarefa 

para o EyesWeb, as combinações que incluíam essa variável restaram prejudicadas. 

Quanto às demais variáveis, as observações da proporção de tempo no palco (p = 

0,014) e Learnability (p = 0,005) não seguiram distribuições normais, tornando 

insignificante o cômputo da correlação de Pearson. 

10.1.4.4 Resumo das Correlações 

A Tabela 3 resume a análise de correlações entre as variáveis. Em suma, 

correlações diretas fortes foram encontradas entre a proporção de tempo no palco 

                                            
62 Como mencionado na seção 9.7.4, o teste de normalidade Shapiro-Wilk assume a normalidade da 
distribuição como hipótese nula; assim, distribuições normais não rejeitam a hipótese nula, 
apresentando p > 0,05. 
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e as variáveis SUS e Learnability, enquanto uma correlação inversa forte foi 

encontrada entre o tempo para executar a tarefa e o Learnability. Isso significa que 

quanto mais tempo os usuários levaram para exibir um comportamento interativo, 

menor foi a percepção de facilidade de uso; e quanto mais tempo puderam 

experimentar a interatividade no palco, maior foi a percepção de usabilidade e 

facilidade de uso.  

Tabela 3. Resumo das correlações identificadas entre as variáveis. PTP = Proporção de 

Tempo no Palco; TET = Tempo para Executar a Tarefa. 

Variável 1 Variável 2 marine EyesWeb marine + Eyesweb 

PTP SUS Correlação forte 

e direta 
PTP e Learnability não atendem 

pressupostos do teste: distribuições não 

são normais. 
PTP Learnability Correlação forte 

e direta 

TET SUS Não signifcativo  

Não houve observações da variável TET 

para o EyesWeb 

TET Learnability Correlação forte 

e inversa 

TET PTP Não significativo  

10.1.5 Questões Exploratórias 

As questões exploratórias foram submetidas ao teste dos sinais. A questão Q13 

(Z = 1,1, p = 0,3, “Eu acho que o sistema fez aflorar ideias que sozinhx eu 

possivelmente não pensaria.”) não pode ser tomada como evidência estatisticamente 

significativa, motivo pelo qual foi descartada dos resultados. 

Já as questões Q11 (Z = 2,8, p = 0,002, “Eu acho que o sistema me permitiu 

experimentar a interação de diversas formas”) e Q12 (Z = 2,3, p = 0,016, “Eu acho que 

o sistema me permitiu experimentar diversas interações de forma rápida”) foram 

consideradas evidências estatisticamente significativas, e têm seus resultados 

mostrados na Figura 60. É notável que a impressão dos usuários quanto à capacidade 

do marine de promover experimentação foi mais positiva, em comparação com o 

EyesWeb, tanto com respeito à diversidade de possibilidades, quanto em relação à 

facilidade de transição entre as possibilidades. 



 

 

Figura 60. Resultados das questões Q11 (“Eu acho que o sistema me permitiu 
experimentar a interação de diversas formas”) e Q12 (“Eu acho que o sistema 
me permitiu experimentar diversas interações de forma rápida”). 

10.1.6 Questionário Comparativo 

Para fins de exibição e análise de resultados, o questionário comparativo foi 

dividido em três grupos de perguntas. O primeiro agrupou seis questões relacionadas 

à capacidade de experimentação e ao potencial de engajamento futuro, conforme 

mostrado na Figura 61. 

 

Figura 61. Questionário comparativo (Grupo 1): experimentação e potencial de 
engajamento futuro. 
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É perceptível a preferência dos usuários pelo marine, em relação à experiência 

de experimentação (C1, C2, C4 e C5). Quanto à questão C12, imaginamos ter havido 

uma ambiguidade, uma vez que os participantes podem ter interpretado “mais opções” 

de forma comparativa – um dos dois sistemas apresentava mais opções que o outro 

– ou de forma independente – cada sistema apresentava opções adicionais, além das 

que foram testadas na experimentação. Por fim, os usuários parecem ter interesse 

muito semelhante na exploração futura de ambos os sistemas (C13). 

Como mostrado na Figura 62, o segundo grupo continha perguntas relacionadas 

aos sentimentos dos participantes. É notável a tendência a relacionar o marine com 

os sentimentos positivos (motivação, criatividade, inspiração), enquanto o EyesWeb é 

mais relacionado aos sentimentos negativos (tédio, frustração). Destaca-se, neste 

grupo, o sentimento de segurança, em que há um número comparativamente elevado 

de participantes relatando não sentir-se seguro com nenhum dos dois sistemas (40%). 

Por fim, as demais perguntas do questionário comparativo se referiram à 

compreensão do paradigma de interface e à facilidade de uso e aprendizado. Os 

resultados desse grupo são mostrados na Figura 63, em que ficam claras uma maior 

compreensão do paradigma de interface (C3 e C14) e uma maior percepção da 

facilidade de uso no marine, em relação ao EyesWeb (C15 e C16). 

No entanto, diante do tamanho do espaço amostral e da falta de validação 

 

Figura 62. Questionário comparativo (Grupo 2): sentimentos. 



 

 

 

Figura 63. Questionário comparativo (Grupo 3): compreensão do paradigma 
de interface e facilidade de uso. 

massiva dessas perguntas em outros trabalhos, convém ressaltar que é preciso 

considerar esses resultados com cautela. Afinal, uma mesma pergunta pode ter sido 

interpretada pelos participantes de formas distintas, levando a viés nos resultados. 

10.1.7 Entrevistas 

As entrevistas semiestruturadas conduzidas com os participantes cobriram oito 

tópicos: 

(1) Descrição da experiência com cada sistema; 

(2) Aspectos positivos e negativos de cada sistema; 

(3) Dificuldades durante a experimentação; 

(4) Momentos de frustração; 

(5) Momentos motivadores; 

(6) Exploração de possibilidades poéticas; 

(7) Capacidade de testar ideias rapidamente; e 

(8) Comentários e sugestões de melhorias. 

A duração média das entrevistas foi de 14 m e 56 s [± 6 m 34 s]. Todas as 

entrevistas foram transcritas na íntegra. 

10.2 Discussão 

Como discutido no Capítulo 9.3, a comparação entre o marine e o EyesWeb é 

metodologicamente justificável. Entretanto, convém lembrar que o marine é o 
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resultado de um esforço deliberado para construção de um sistema de nível de 

entrada para os usuários-alvo deste estudo, enquanto o EyesWeb não o é. Assim, 

muitas das críticas ao EyesWeb realizadas neste capítulo são relevantes apenas no 

contexto da presente avaliação de usabilidade. 

Neste capítulo, nós substituimos as cores utilizadas para referenciar os sistemas 

durante as sessões de teste (verde e laranja) pelos nomes dos sistemas (marine e 

EyesWeb) visando melhorar a legibilidade das citações. 

10.2.1 Análise Comparativa 

De forma geral, os resultados mostram que a performance do marine, quando 

comparada à do EyesWeb, foi significativamente melhor em termos de eficácia, 

eficiência, usabilidade e facilidade de uso, também aumentando o tempo de 

experimentação no palco e o engajamento. Os parágrafos seguintes incluem uma 

análise além dos dados quantitativos, embasada também nas evidências qualitativas. 

Evidências muito significativas com relação às taxas de execução da tarefa 

sugerem que o marine (com 9 entre 10 usuários completando a tarefa) é mais efetivo 

que o EyesWeb (0 entre 10) em prover uma experiência interativa aos usuários-alvo 

e, consequentemente, promover a experimentação de possibilidades poéticas. Isso é 

corroborado também pelas questões C1, C2, C4 e C5 do questionário comparativo 

(Figura 61), nas quais os participantes relatam que o marine, de forma geral, 

possibilitou resultados mais interessantes, em maior quantidade, e mais rapidamente 

que o EyesWeb, sendo mais trabalhoso o uso deste último. Os relatos de simplicidade 

e facilidade de uso do marine – participantes utilizaram adjetivos como intuitivo, 

autoexplicativo, acessível, prático e lógico – parecem desempenhar um papel 

essencial no sucesso da execução da tarefa. Por outro lado, a complexidade da 

interface do EyesWeb levou os participantes a criarem expectativas elevadas sobre 

as capacidades do sistema: “Ele passa a impressão de que o resultado vai ser foda. 

Porque ele é tão complicado que o resultado tem que ser foda.” (Participante 8 – P8). 

Ainda, os participantes expressaram que o excesso de informações no EyesWeb 

tornou suas experiências mais difíceis: “O EyesWeb... meu Deus do céu! (...) eu acho 

ele muito técnico, muito... um excesso de informação, sabe? Que eu não sei se é 

necessário tudo aquilo.” (P3). Eles sentiram-se intimidados: “Ao mesmo tempo, isso 

assusta também, essa quantidade de informação.” (P10). Essa evidência aponta para 

a noção de que o excesso de informação parece aumentar as expectativas e 



 

prejudicar a experiência. Escolher as funcionalidades cruciais, ao invés de 

proporcionar um sistema mais generalista, é provavelmente mais efetivo quando o 

objetivo é promover a experimentação interativa por artistas sem expertise em 

tecnologia. 

Considerando as médias das pontuações SUS e Learnability, há evidência 

estatisticamente muito significativa (p ≤ 0.002) que o marine aumentou as percepções 

de usabilidade em 194% e de facilidade de aprendizado em 511%, em comparação 

ao EyesWeb. Os participantes, unanimemente, imaginaram que a maioria dos demais 

artistas aprenderia a usar o marine mais rapidamente (C3), bem como, em sua grande 

maioria, julgaram o marine mais fácil de usar (C16) e alegaram ter compreendido 

melhor seu funcionamento (C14). O EyesWeb foi considerado o mais complicado dos 

sistemas por 80% dos participantes (C15). É contraditório que dois participantes 

tenham achado o marine mais complicado (C15), e, ao mesmo tempo, acreditem que 

a maioria dos aritstas aprenderia a usá-lo mais rapidamente (C3), tenham entendido 

melhor o seu funcionamento (C14) e o achem o mais fácil de usar dos dois sistemas 

(C16). De toda forma, considerando também as taxas de execução da tarefa, o 

conjunto dos dados evidencia que a barreira de entrada em usabilidade do marine é, 

de fato, muito menor. Os participantes sugeriram expontaneamente que o marine 

poderia ser utilizado para educação em dança, particularmente com crianças e 

adolescentes: “Eu acho que o marine – por exemplo, com crianças, com pré-

adolescentes, com outras pessoas não artistas, com outras perspectivas – assim, ele 

pode ser muito mais interessante, sabe? Pra você iniciar, introduzir uma questão de 

arte e tecnologia.” (P1). Os participantes também sugeriram que o marine fosse 

utilizado para pesquisa em movimento: “Me interessa como recurso para ensinar 

dança, sabe? (...) Principalmente adolescente, criança. (...) E até para pesquisa em 

movimento mesmo.” (P7). Para nós, isso reforça a percepção de uma barreira de 

entrada em usabilidade menor e uma maior facilidade de experimentação do marine, 

em comparação ao EyesWeb. 

Nenhum dos participantes, inquietos durante a experimentação com o EyesWeb, 

conseguiu ativar algum algoritmo interativo do sistema. Como um dos participantes 

colocou: “Ao tempo que eu vou mexendo e o negócio não... pra mim não acontece, 

vai me dando uma agonia, e depois vai me dando aquela frustração” (P5). Um 

participante, inclusive, sentiu-se desesperado e desencorajado: “Eu achei (o 

EyesWeb) muito complexo. (...) Foi meio essa sensação de sentir meio desesperada. 
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(...) Foi bem desestimulante. (...) Me senti bem frustrada.” (P10). Esse sentimento é 

corroborado pelo questionário comparativo, no qual 80% dos participantes apontaram 

terem se sentido mais frustrados utilizando o EyesWeb (C8, Figura 62). 

Por outro lado, a primeira experiência interativa com o marine foi altamente 

motivante: “(Eu me senti motivado) quando eu consegui entender como é que 

funciona. (…) Por exemplo, o primeiro momento que você consegue atingir, que 

conseguiu se relacionar com a tecnologia” (P9). Mais uma vez, corrobora essa leitura 

o questionário comparativo, no qual 70% dos participantes apontaram terem se 

sentido mais motivados utilizando o marine (C6, Figura 10.8). Essas impressões, 

juntamente com a observação estatística sobre a forte relação inversa entre as 

pontuações de Learnability e o tempo para executar a tarefa no marine, são 

evidência da importância do feedback interativo rápido na diminuição da barreira de 

entrada em usabilidade. 

De fato, a fácil experimentação no marine possivelmente aumentou a proporção 

de tempo no palco (experimentação de fato), que o marine triplicou (+206,7%) em 

comparação ao EyesWeb. Como os participantes não conseguiram ativar a projeção 

interativa no EyesWeb, o tempo no palco foi, em sua maioria, utilizado para testar se 

havia alguma projeção interativa acontecendo, e não experimentando a interatividade, 

de fato. Isso também exige cautela, uma vez que não sabemos como essa variável se 

comportaria para o EyesWeb caso os participantes tivessem logrado êxito na ativação 

da interatividade. Muitos participantes mencionaram a facilidade de experimentação 

no marine: “Ele (marine) é muito mais simples de mexer, ele é mais simples de você 

entender a dinâmica de como ele funciona, a experimentação e tal...” (P1). Um 

participante ressaltou a importância da experimentação no entendimento das 

possibilidades poéticas e do funcionamento do sensor, possivelmente algo similar ao 

que Ivani Santana chamou de “criar músculos” (vide Capítulo 3): “(Com o marine) eu 

acho que a gente já tem a possibilidade um pouco maior de conhecer e experimentar... 

Eu digo experimentar, porque também é um universo que a gente precisa dessa 

possibilidade de a gente ter um entendimento” (P3). Outro participante chamou 

atenção para a diferença de estímulo entre os sistemas: “Eu acho que é muito mais 

estimulante a experimentação com o marine” (P10). As correlações diretas 

observadas entre a proporção de tempo no palco, o SUS e o Learnability 

demonstram que a percepção de usabilidade e de facilidade de aprendizado são 

influenciadas pela quantidade de tempo que os participantes conseguem 



 

experimentar a interatividade “no corpo” (no palco), ressaltando a importância do foco 

em promover mecanismos para a fácil experimentação.  

O tempo para completar a tarefa pode estar relacionado ao significativo 

número de sessões (5 entre 20 sessões de teste) nas quais houve desistência. 

Embora esse tamanho de amostra seja insuficiente para respaldar conclusões 

confiáveis sobre as razões por trás das desistências, nós levantamos duas hipóteses. 

Primeiro, a falta de feedback interativo rápido parece ter aumentado a probabilidade 

de abandono da sessão, uma vez que esse foi o caso em quatro das cinco 

desistências. Na única desistência na qual a participante havia conseguido 

experimentar a interatividade com sucesso, ela relatou estar satisfetia, não havendo 

nada mais a testar naquele sistema, o que pode estar relacionado ao baixo número 

de algoritmos interativos disponibilizados pelo marine. Todas as outras quatro 

desistências ocorreram após 16 minutos ou mais sem feedback interativo. E o 

EyesWeb, sistema em que nenhum dos participantes conseguiu ativar comportamento 

interativo, foi mencionado como mais entediante por 80% dos participantes (C7, 

Figura 62), o que parece ter também correlação com o maior número e precocidade 

das desistências nesse sistema. A segunda hipótese é que o tempo de 

experimentação de trinta minutos para cada sistema pode ter levado os participantes 

a fadiga física ou mental, estimulando desistências durante a segunda sessão, uma 

vez que todas as desistências ocorreram quando os participantes avaliavam o 

segundo sistema (Figura 54). 

Achados relacionados às expectativas dos participantes sobre os paradigmas de 

interface podem ajudar a encontrar um caminho para melhorar a usabilidade e a 

facilidade de aprendizado das ferramentas interativas. Por exemplo, dois participantes 

exemplificaram suas percepções dos sistemas com analogias entre softwares nos 

quais tinham expertise, como o Microsoft Paint (referindo-se ao marine, com sua curva 

de aprendizagem mais rápida) versus o Adobe Photoshop (referindo-se ao EyesWeb, 

com recursos mais avançados e mais possibilidades poéticas) (P8), ou o Microsoft 

Windows Movie Maker (referindo-se ao marine) versus o Apple Final Cut (referindo-

se ao EyesWeb): “É como se fosse... sei lá... comparar um (Apple) Final Cut com o 

Windows Movie Maker. É isso um pouco para mim a comparação, sabe?” (P6). 

Embora o tamanho da amostra sugira cautela, isso evidencia que o conhecimento 

prévio dos usuários em outras ferramentas multimídia parece influenciar suas 

expectativas sobre o paradigma de interface e sua capacidade de descobrir o objetivo 
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principal do sistema. Ademais, como muitos sistemas multimídia são orientados a 

linha do tempo, nós acreditamos que isso reforça a orientação a linha do tempo 

(Diretriz 5) como um potente mecanismo para diminuição da barreira de entrada em 

usabilidade. Nesse sentido, enquanto 50% dos participantes sentiram-se mais 

seguros utilizando o marine, outros 40% mencionaram não terem sentido-se seguros 

com nenhum dos dois sistemas (questão C9, Figura 62). Nossa hipótese é que uma 

maior similaridade de paradigma de interface e de mecânicas com outras ferramentas 

multimídia poderia melhorar o sentimento de segurança dos usuários-alvo. Esse é um 

dos pontos que merecem mais atenção nas futuras investigações. 

Por fim, os participantes mencionaram com frequência que o marine tinha uma 

“interface visual” cheia de ícones e figuras, com poucos textos. Essas características 

supostamente aumentariam a facilidade de uso e ajudariam a entender como o 

sistema funcionava (facilidade de aprendizado): “(Com o marine) eu me senti mais 

motivada, assim... Eu achei que tipo, essa questão da experimentação dele ser mais 

visual, mais fácil do acesso das imagens e tal... ajuda” (P3). “No marine, por exemplo, 

eu não tinha a descrição (dos elementos) completamente, mas era mais visual... que 

essa parte ajuda, né? (...) As pessoas às vezes são mais visuais. Funciona mais, tipo... 

com coisas mais práticas do que ficar lendo, sabe?” (P6). “A imagem, pra mim, eu 

acho... enfim, a maioria das pessoas, elas conseguem acessar de maneira muito mais 

rápida, muito mais fácil. As imagens me ajudaram muito” (P10). Embora acreditemos 

que o uso de interfaces primariamente baseadas em imagem pode melhorar a 

experiência para os usuários-alvo, esses relatos precisam ser considerados com 

cautela, uma vez que ambos os sistemas foram apresentados em inglês, e os 

participantes não eram falantes nativos dessa língua. De fato, metade dos 

participantes relataram que a linguagem dos sistemas (inglês) tornou suas 

experiências mais difíceis. Nessas circunstâncias, seria de se esperar algum viés na 

capacidade dos usuários em julgar o impacto de interfaces primariamente baseadas 

em imagem sobre a usabilidade.  

10.2.2 Análise do marine 

Apesar do aparente sucesso no objetivo de diminuir a barreira de entrada em 

usabilidade, ao menos em comparação com o EyesWeb, é ainda importante analizar 

se o marine é efetivo o suficiente para os usuários-alvo. 

O marine pareceu ser suficientemente efetivo na promoção de um ambiente de 



 

experimentação interativo para os usuários-alvo. Nove entre dez participantes 

conseguiram iniciar uma experimentação interativa em menos de vinte minutos. De 

fato, quatro participantes o fizeram em menos de dez minutos, dois deles completaram 

a tarefa em menos de seis minutos (Figura 53). O sucesso dos participantes com 

relação à execução da tarefa corrobora que a barreira de entrada do marine é baixa o 

suficiente para os usuários-alvo. Ainda, o espetáculo e a instalação interativa 

apresentados no Capítulo 8 evidenciam a viabilidade do uso do marine em um 

ambiente artístico real. 

Entretanto, as sessões de testes também expuseram algumas limitações. Por 

exemplo, o valor absoluto da pontuação SUS obtida pelo marine é considerado ainda 

“marginal alto” (a meio caminho entre OK e bom, na escala de adjetivos)63, de acordo 

com Bangor et al. (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2008), como se verifica na Figura 

64. 

Se aplicarmos a mesma escala de adjetivos à pontuação Learnability, o marine 

seria categorizado como “marginal baixo” (logo acima de OK)64, mesmo após um 

longo processo de design participativo voltado para a diminuição da barreira de 

entrada em usabilidade. As impressões majoritariamente positivas dos participantes, 

explicitadas nas entrevistas, juntamente com o tempo para completar a tarefa (Figura 

54) parecem ser mais otimistas sobre o marine do que o SUS e o Learnability 

puderam mensurar. As pontuações SUS e Learnability do marine são intrigantes, 

uma vez que esses são os únicos resultados quantitativos que de alguma maneira 

foram contraditos pelos resultados qualitativos. Nossa hipótese é que isso pode ter 

ocorrido por ação do que se chama carryover effect (efeito de transferência): uma 

influência da primeira condição nas experiências e respostas dos participantes para a 

segunda condição. As entrevistas tendem a refletir uma análise mais comparativa 

entre os usuários, uma vez que foram conduzidas após os participantes utilizarem 

ambos os sistemas. Já as medições de SUS e Learnability foram realizadas 

imediatamente após os participantes usarem cada sistema. De fato, a pontuação SUS 

medida para o marine quando ele foi o primeiro sistema testado (57 pontos) foi 

razoavelmente menor do que a medida quando ele foi o segundo sistema testado 

(70,5 pontos). Inversamente, o SUS medido para o EyesWeb caiu de 28 pontos, 

quando ele foi o primeiro sistema testado, para 18 pontos quando ele foi o segundo 

                                            
63 “high marginal”, OK e good, no original. 
64 “low marginal” e OK, no original. 
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Figura 64. Pontuações Learnability e SUS na escala de adjetivos de Bangor et 
al. (adjetivos originais: “Worst Imaginable”, “Poor”, “OK”, “Good”, “Excellent” e 
“Best Imaginable”). 

sistema testado. O carryover effect parece não ocorrer com as medições de 

Learnability, que permaneceram similares (com uma variação de ± 2,5 pontos), 

independente da ordem dos testes. 

Os participantes também relataram não conseguir compreender alguns itens ou 

conceitos no marine, como (a) a personalização de elementos (i.e., a possibilidade de 

salvar um determinado elemento com parametrizações personalizadas para reuso em 

um momento posterior da mesma performance, ou em uma outra performance); (b) a 

hierarquia das trilhas (trilhas do topo eram pintadas sobre as trilhas da base, 

significando que as trilhas eram processadas de baixo para cima); (c) os mecanismos 

de transição (cronômetro e possibilidades de transição manual); (d) o feedback do 

botão play/pause; (e) o mecanismo de arrastar e soltar; e (f) a linha do tempo. Os 

mecanismos de transição e o conceito de linha do tempo se relacionam com a Diretriz 

5 (orientação à linha do tempo). Parece que para alguns usuários entenderem 

propriamente o mecanismo de linha do tempo, ou ao menos como ele foi 

implementado no marine, eles podem precisar dedicar mais tempo ao sistema. 

Entretanto, considerando o fato de que apenas dois participantes não compreenderam 



 

esses conceitos, e que a orientação à linha do tempo é recorrente entre muitos 

sistemas multimídia, nós acreditamos que essa dificuldade está mais relacionada à 

implementação da diretriz do que à sua definição. De qualquer maneira, essa 

evidência indica a complexidade do problema da diminuição da barreira de entrada 

em usabilidade para artistas cênicos sem expertise no uso de tecnologias mocap. 

Finalmente, outro problema é relacionado à baixa diversidade de possibilidades 

poéticas. Um dos participantes achou monótona a experimentação com o marine, 

devido ao baixo número de algoritmos interativos disponíveis para experimentação, 

bem como ao fato de que os algoritmos proporcionavam possibilidades poéticas 

preprogramadas com um baixo nível de parametrização. Ele expressou sentir-se 

cerceado: “O primeiro (marine) rola algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu me 

sinto muito cerceado quando vou fazer... parece ser umas possibilidades poéticas que 

já são dadas. (…) Acho chato” (P1). O desenvolvimento e a publicação de novos 

elementos no futuro irão superar essa limitação. Entretanto, as “possibilidades 

poéticas preprogramadas”, com parametrização de alto nível (e, consequentemente, 

algumas limitações no quanto os algoritmos podem ser controlados) são parte da 

proposta para tornar o sistema acessível a artistas com pouco conhecimento 

tecnológico. Isso realça a complexidade em encontrar um ponto de equilíbrio entre um 

sistema que é fácil de aprender e um sistema que vale à pena ser aprendido. 

10.2.3 Validação das Diretrizes 

A validação direta de diretrizes é uma tarefa extremamente difícil, uma vez que 

qualquer teste vai se basear em uma implementação particular delas. Isso significa 

que uma eventual falha dos testes pode ocorrer devido a (i) diretrizes inefetivas ou (ii) 

diretrizes efetivas, implementadas de forma inefetiva. Por outro lado, o sucesso do 

teste será mais provavelmente atribuído a diretrizes e implementação efetivas. 

Assim, considerando o sucesso do marine como um sistema de entrada – como 

claramente demonstram os dados quantitativos e qualitativos mostrados nos 

subcapítulos 10.1, 10.2.1 e 10.2.2 – nós consideramos que o experimento realizado 

também validou indiretamente as diretrizes propostas neste trabalho, confirmando sua 

maior propensão a gerar sistemas com menores barreiras de entrada em usabilidade. 

Entretanto, como nós utilizamos uma versão do marine com todas as diretrizes 

implementadas concomitantemente, não foi possível avaliar o impacto de cada uma 

delas individualmente na barreira de entrada em usabilidade. Uma ou mais delas 
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podem inclusive ser prejudiciais ao sistema, mas compensadas por uma ou mais das 

demais diretrizes. Idealmente, a realização de testes A/B independentes para cada 

diretriz seria um método de validação mais preciso. Entretanto, o esforço necessário 

para a geração de diversas versões da interface do usuário, de forma a proporcionar 

as opções comparativas para cada uma das diretrizes estava fora do escopo deste 

trabalho. 

Finalmente, apesar da evidência de que as diretrizes de fato apontam para a 

direção correta, nós ainda não sabemos se o conjunto de diretrizes propostos neste 

trabalho é completo. Isso significa que outras diretrizes podem ser adicionadas ao 

conjunto proposto, melhorando os resultados gerais. 

10.2.4 Outros Achados 

Neste subcapítulo, nós incluímos dois achados que, apesar de transcenderem o 

experimento competitivo e a avaliação de usabilidade, merecem ser discutidos. 

Particularmente, a metáfora do “diálogo” com o sistema sugere que os artistas 

esperam que a interação seja mais do que apenas mecanismos de “comando-

resposta”. Eles esperam que o sistema aja independentemente, como se estivessem 

interagindo com outro dançarino humano: “No marine é motivador porque você 

realmente... eu realmente consegui alguma hora começar a dançar com ele e entender 

o que estava acontecendo, né? (...) Existe um diálogo, como um sujeito mesmo, né? 

Porque o objeto também é possível de diálogo, né? E com a tecnologia também é 

possível esse diálogo, então no marine eu consegui estabelecer esse diálogo de 

alguma forma. (...) Achei bem legal, assim, conseguir interagir com ele.” (P2). De fato, 

nós acreditamos que a exploração de poéticas envolvendo técnicas de Inteligência 

Artificial poderão melhorar a relação dialógica entre os sistemas e os dançarinos, 

sendo uma das aplicações mais interessantes das tecnologias mocap nas artes 

cênicas. 

Ainda, os artistas parecem ter diferentes abordagens quanto à apropriação 

tecnológica. Nós percebemos, durante a avaliação, que alguns artistas precisavam de 

um certo grau de entendimento dos mecanismos de percepção do equipamento e 

suas possíveis saídas antes que pudessem iniciar um processo criativo. Por exemplo, 

cinco participantes reportaram que realizaram experimentações sistemáticas com o 

marine: “Eu ainda estava tentando descobrir o que é que era possível fazer, quais dos 

vários tipos de conteúdos da dança ele conseguiria abordar” (P9). Outro participante 



 

expressou que “foi um entendimento bem técnico. (...) É a maneira que eu opero, 

também. (...) Primeiro eu gostaria de entender o que é que está acontecendo aqui, 

qual é o mecanismo, (...) até onde o sensor me permite” (P10). Outros artistas 

pareceram não se importar com esse tipo de informação, e partir diretamente para a 

criação, como foi o caso de dois participantes. Um deles colocou que “é possível de 

se criar várias imagens com as coisas que já existem nele (no marine), né? São coisas 

simples, pelo menos as que eu consegui acessar, são coisas simples mas que com 

essas coisas já é possível acessar esse lugar, da criação artística, de uma poesia a 

partir disso” (P2). Outro participante explicou: “Para um artista, a exploração de 

possibilidades poéticas está no cerne do que vai sendo construído. (...) Eu fui para o 

sistema com essa poeticidade que me foi oferecida, não pelo sistema, mas pela 

(existência do sensor). No campo da poiesis como criação, já me registrou em outro 

lugar” (P4). Assim, uma investigação posterior sobre as maneiras que os artistas se 

familiarizam com a tecnologia e descobrem as possibilidades poéticas em seus 

processos criativos poderia levar a métodos mais eficientes para acelerar a 

apropriação tecnológica. Uma vez que a imitação é um dos mecanismos da inovação 

(RAMALHO; ROLLAND; GANASCIA, 1999), nossa hipótese é que na medida em que 

as possibilidades poéticas baseadas em tecnologias mocap forem reveladas em mais 

obras de arte, o processo de inovação ocorrerá mais rapidamente. 

10.2.5 Limitações Técnicas 

Limitações naturais derivam das decisões de projeto durante o desenvolvimento 

do marine, como (a) a escolha do Microsoft Kinect como nosso único sensor plug-and-

play; e (b) o reconhecimento de apenas uma pessoa por vez. O uso concorrente de 

múltiplos e variados sensores aumentaria a área sensível e melhoraria as informações 

disponíveis, a um custo direto em aumento de complexidade da calibragem e da 

manipulação interna das informações. Ainda, embora o Microsoft Kinect e o J4K sejam 

capazes de capturar até seis pessoas, o sistema leva em consideração apenas a 

pessoa capturada mais próxima ao sensor. A expansão para o reconhecimento de 

múltiplas pessoas não é tecnicamente complexa, e já está em fase de testes no 

marine. 

Ademais, a parametrização atual dos elementos é vinculada a componentes de 

entrada predefinidos, como controles deslizantes para inteiros ou valores de ponto 

flutuante, interruptores, caixas de texto, entre outros. Permitir que os desenvolvedores 



157 
 

proporcionassem suas próprias interfaces de parametrização levaria a novas e 

melhores formas de controlar os parâmetros dos elementos, mesmo sob o risco de ter 

elementos com parametrização complexa e detalhada, indo de encontro à Diretriz 4 

(Controle de Alto Nível e Ao Vivo). Isso é similar ao que ocorre com alguns softwares 

DAW, nos quais cada plug-in implementa sua própria interface gráfica de 

parametrização. 

10.3 Resumo do Capítulo 

 Os resultados foram apresentados de forma segmentada em sete temas: 

Efetividade e Eficiência, Engajamento, Usabilidade e Facilidade de 

Aprendizado, Correlação entre Variáveis, Questões Exploratórias e 

Entrevistas; 

 A análise comparativa mostrou que a performance do marine, quando 

comparada à do EyesWeb, foi significativamente melhor em termos de 

eficácia, eficiência, usabilidade e facilidade de uso, também aumentando o 

tempo de experimentação no palco e o engajamento; 

 A análise do marine, individualmente, discutiu seus pontos positivos – como 

a baixa barreira de entrada apresentada pelo marine aos usuários-alvo – e 

suas limitações – como as pontuações relativamente baixas nas escalas SUS 

e Learnability, e a aparente contradição entre essas pontuações e outros 

resultados; 

 O experimento realizado também validou indiretamente as diretrizes 

propostas neste trabalho, confirmando sua maior propensão a gerar sistemas 

com menores barreiras de entrada em usabilidade; 

 A metáfora do “diálogo” com o sistema sugere que os artistas esperam que 

a interação seja mais do que apenas mecanismos de “comando-resposta”; 

 Os artistas parecem ter diferentes abordagens quanto à apropriação 

tecnológica; enquanto uns buscam um entendimento completo dos 

mecanismos tecnológicos, outros trabalham em um nível de abstração maior; 

 Por fim, uma série de limitações técnicas foi elencada, a exemplo da escolha 

do Microsoft Kinect como único sensor plug-and-play e da parametrização 

vinculada a componentes de entrada predefinidos. 
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11 Considerações Finais 

“A arte é o terreno de toda revolução (na ciência, bem 
como na política)”. 

Vilém Flusser, em “A arte: o belo e o 
agradável”. 

Neste trabalho, nós apresentamos: (1) uma pesquisa que indica o interesse dos 

performers em explorar as novas tecnologias mocap, e as barreiras de entrada em 

usabilidade que eles enfrentam ao fazê-lo; (2) um processo de design participativo 

que levou à proposição de um conjunto de diretrizes para diminuição da barreira de 

entrada em usabilidade nos sistemas de experimentação artística baseados em 

mocap; (3) o desenvolvimento do marine, um novo sistema para experimentação 

artística multimídia interativa, baseado nessas diretrizes; (4) um espetáculo concebido 

durante o design participativo e apresentado no Teatro Hermilo Borba Filho; e (5) uma 

instalação interativa, realizada no Portomídia. 

A avaliação somativa proporcionou evidência estatisticamente significativa de 

que o marine obteve resultados consideravelmente melhores, em comparação com 

um software que implementa o paradigma de programação visual por fluxo de dados 

quanto à eficácia, à eficiência, à usabilidade e à facilidade de aprendizado, bem como 

sua capacidade de aumentar o tempo de experimentação no palco e o engajamento. 

Ainda, avaliações qualitativas fizeram aflorar problemas importantes sobre aspectos 

essenciais dos sistemas para experimentação interativa direcionados a usuários sem 

expertise em programação. Além disso, os resultados mostraram que quando os 

artistas podem iniciar rapidamente uma experiência interativa no palco, suas 

percepções de usabilidade e facilidade de aprendizado são fortemente impactadas de 

maneira positiva. 

Não apenas dois sistemas, mas também duas categorias diferentes foram 

comparadas pela avaliação somativa: sistemas com interface de usuário de nível de 

entrada (marine) e sistemas de programação visual por fluxo de dados (EyesWeb). 

Dessa perspectiva, nós achamos que o esforço para implementar sistemas de nível 

de entrada para experimentação poética baseada em tecnologias mocap por artistas 



 

sem expertise tecnológica é válido. As diferenças de eficácia e eficiência foram 

substanciais quando comparadas com a categoria atualmente padrão de mercado, a 

saber, programação visual por fluxo de dados. Nós pretendemos evoluir o marine, já 

disponível para as comunidades de artistas e de programadores 

(www.marineframework.org), e esperamos que as contribuições deste trabalho, 

especialmente as diretrizes, inspirem e ajudem desenvolvedores a criar outros 

sistemas de nível de entrada para experimentação de poéticas interativas nas artes 

cênicas. 

11.1 Perguntas de Pesquisa Revisitadas 

Há interesse dos performers na experimentação das poéticas interativas com 

tecnologias de captura de movimento? 

Como demonstrado nos Capítulos 3 e 4, parece haver um público relevante 

interessado na experimentação das possibilidades de expressão artística 

proporcionadas pelas tecnologias interativas. As entrevistas com os participantes da 

avaliação somativa também indicam um desejo de conhecer melhor a tecnologia e as 

possibilidades poéticas proporcionadas por ela. 

Se sim, o que os impede de explorar mais essas poéticas? 

É perceptível que, de maneira geral, há um vácuo de soluções que permitam a 

experimentação das poéticas tecnológicas interativas em maior escala e de forma 

mais independente pelos artistas. A discussão do Capítulo 3 vai ao encontro dessa 

tese, ao explicitar que a grande maioria dos artistas que trabalha com essas 

tecnologias o faz por meio de colaboração ou subcontratação de especialistas em 

tecnologia. A recorrência da colaboração com especialistas é um fato também 

corroborado pela pesquisadora Ivani Santana, no livro “Corpo Aberto: Cunningham, 

dança e novas tecnologias” (SANTANA, 2002), e em entrevista realizada durante esta 

pesquisa (ambos citados ao longo deste trabalho). Cabe reforçarmos, novamente, que 

a colaboração, per se, é algo positivo, já que a multidisciplinaridade certamente 

aumenta o potencial poético e criativo. No entanto, a necessidade ou dependência 

dessa colaboração é que nos parece um fator limitante ao avanço e à democratização 

dessas tecnologias no meio artístico, impactando inclusive no potencial de inovação 

dos usos poéticos que se faz delas. 

http://www.marineframework.org/
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É razoável imaginar que não há especialistas suficientes para colaborar com 

todos os artistas interessados. A dificuldade de encontrar colaboradores ou os custos 

envolvidos na contratação de especialistas, juntando-se à dificuldade de acesso aos 

sistemas sem a ajuda desses profissionais, acaba impedindo as experimentações 

artísticas interativas pelos grupos com menos recursos ou menos acesso a 

especialistas. A recorrente colaboração, portanto, é um dos fatos observáveis que dão 

suporte à tese de existência de uma barreira de entrada em usabilidade. Ela é o reflexo 

de uma camada de abstração tecnológica insuficiente para tornar o aparato 

tecnológico acessível à maioria dos artistas. Isso porque os sistemas, em regra, não 

são construídos para serem utilizados por usuários sem expertise tecnológica.  

Trata-se, portanto, de um problema originário de usabilidade. Indo mais a fundo, 

parece haver, particularmente, um problema no início da curva de aprendizado – 

conforme demonstramos neste trabalho – e que chamamos de barreira de entrada em 

usabilidade. 

Nesse contexto, as hipóteses sobre a insuficiência do paradigma de 

programação visual no que diz respeito à diminuição da barreira de entrada em 

usabilidade para artistas sem expertise tecnológica, juntamente com a inexistência de 

integração plug-and-play dos sensores, ganham força. Isso ocorre na medida em que 

se percebe a dificuldade dos participantes da avaliação somativa em entender o 

paradigma de interface do EyesWeb (programação visual por fluxo de dados), e 

acionar o sensor dentro desse paradigma. Nenhum participante conseguiu fazê-lo nos 

trinta minutos de experimentação.  

Como ajudar os performers a superar as dificuldades enumeradas na pergunta 

anterior? 

Como foi visto, no intuito de viabilizar as poéticas tecnológicas interativas, a 

comunidade artística tem colaborado com especialistas em tecnologia. Entretanto, ao 

longo desta tese, argumentamos que essa abordagem não é escalável, considerando 

os usuários potenciais e a necessidade de maior democratização dessas tecnologias. 

Isso se evidencia por uma maioria de artistas interessados que não conseguem utilizar 

sozinhos as tecnologias interativas, e não tem acesso a especialistas ou orçamento 

para contratá-los, como resta latente nos Capítulos 2 e 3. 

Diante desse cenário, como visto no Capítulo 4, uma das abordagens que podem 

proporcionar uma maior escalabilidade no uso das tecnologias mocap é a utilização 



 

de sistemas de nível de entrada. Esses sistemas são mais acessíveis aos artistas sem 

expertise tecnológica, permitindo um contato inicial independente de colaborações 

com especialistas e dando acesso a novas possibilidades poéticas. Nesse intuito, nós 

propomos algumas diretrizes que aumentam a efetividade de sistemas desse tipo 

(Capítulo 6), disponibilizando também um sistema que as implementa (Capítulo 7). 

A título de exemplo, diretrizes como a integração plug-and-play com os 

dispositivos mocap (Diretriz 2) retiram a quase totalidade do conhecimento técnico 

necessário à correta configuração e utilização do dispositivo, em comparação aos 

sistemas analisados no Capítulo 4. Um outro exemplo é a utilização de controles de 

alto nível (Diretriz 4), que permite uma abstração dos parâmetros de controle dos 

algoritmos subjacentes, e uma manipulação mais intuitiva de seus comportamentos. 

Em ambos os casos, as camadas de abstração retiram complexidade do processo, a 

exemplo do que os filmes de rolo da Kodak fizeram em 1888. 

Assim, a construção desses sistemas precisa assegurar que artistas com 

diferentes níveis de intimidade com o aparato tecnológico consigam realizar a 

experimentação de forma rápida. É neste sentido que este trabalho se coloca: 

promovendo o debate sobre diretrizes que proporcionem a diminuição da barreira de 

entrada em usabilidade, e apresentando um sistema de entrada cuja curva de 

aprendizagem tem um início mais baixo que os sistemas atualmente utilizados nas 

obras de arte envolvendo tecnologias mocap. 

11.2 Contribuições 

11.2.1 Contribuições nas Ciências da Computação 

As principais contribuições deste trabalho são seis. Primeiro, nós realizamos 

uma pesquisa com 112 artistas, perguntando sobre o uso de tecnologias mocap nas 

artes cênicas. Os achados dessa pesquisa convocam a comunidade de Interação 

Humano-Computador a prestar maior atenção à necessidade de diminuição da 

barreira de entrada em usabilidade como forma de promover a apropriação 

tecnológica nessa área e, consequentemente, a diversidade da produção artística. 

Segundo, por meio de um estudo dos sistemas utilizados atualmente na produção de 

obras interativas, nós identificamos duas das barreiras de entrada que dificultam a 

utilização das tecnologias mocap: a dificil integração com os sensores mocap e a 

insuficiência do paradigma de programação visual para artistas não especialistas em 
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tecnologia. Terceiro, nós propusemos algumas diretrizes relacionadas à construçao 

de sistemas de entrada para exploração de poéticas interativas nas artes cênicas com 

baixa barreira de entrada em usabilidade. Quarto, nós expusemos o processo de 

tomada de decisão sobre as maneiras que implementamos essas diretrizes, 

permitindo uma maior compreensão das características dos usuários-alvo e das 

restrições a que estão submetidos. Quinto, nós propusemos e validamos a eficácia da 

abordagem de design participativo para lidar com a interdisciplinaridade no design de 

sistemas voltados para utilização de tecnologia nas artes, como evidenciado pelo caso 

concreto de que trata esta tese. Finalmente, nós apresentamos o marine, um sistema 

de código aberto gratuito que implementa essas diretrizes, e permite uma maior 

apropriação tecnológica das poéticas interativas baseadas em sensores mocap por 

artistas não especialistas em tecnologia. 

11.2.2 Contribuições nas Artes 

Fora do escopo das Ciências da Computação, este trabalho traz como 

contribuições as concepções do espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer e da 

instalação interativa materia animata, que se utilizam das tecnologias mocap em 

investigações poético-tecnológicas particulares. 

11.3 Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros, pretendemos continuar a investigação de usabilidade 

no marine, pois as pontuações de SUS e Learnability mostraram que há margem 

para melhorias. Entre as melhorias de usabilidade já identificadas, as futuras versões 

do marine possivelmente irão: (1) categorizar os elementos (por exemplo, 

“iluminação”, “sons”, “projeção”, etc.), proporcionando um seletor de categoria e uma 

caixa de busca para facilitar a navegação; (2) abolir a biblioteca de elementos 

personalizados, permitindo que os elementos sejam utilizados diretamente nas 

performances e customizados diretamente no painel de edição da performance – nós 

notamos que os usuários tiveram dificuldades em compreender o conceito de 

elementos personalizados compartilhados entre diferentes performances; (3) 

melhorar o mecanismo de feedback do botão play/pause, uma vez que diversos 

usuários se confundiram com esse botão durante as seções de testes; (4) melhorar 

os mecanismos de exclusão de elementos e transições; (5) adicionar mensagens de 



 

aviso para os erros de usuário mais frequentes, como a tentativa de adicionar um 

elemento em uma coluna bloqueada; e (6) incluir o elemento de calibração como um 

elemento acessível por meio do menu principal, fora da biblioteca de elementos.  

Ademais, como discutido no subcapítulo 10.2.4, os artistas parecem ter 

abordagens distintas com relação à apropriação tecnológica. Mais amplamente, nós 

pretendemos investigar em maior profundidade como é possível ajudar os artistas em 

seus processos criativos com as tecnologias mocap, além da diminuição da barreira 

de entrada dos sistemas. 

Por fim, mas não menos importante, uma interface e documentações em 

português parecem elementos essenciais na diminuição da barreira de entrada entre 

os artistas brasileiros. 
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Apêndice A. Questionários da 
Avaliação Somativa 

Questionário de Experiência 

O questionário de experiência, embora aplicado como um questionário único 

para os participantes, continha duas partes: a primeira parte era formada pelas 

questões do SUS (BROOKE, 1996), mostradas nas versões originais e traduzidas na 

Tabela 4. 

Tabela 4. Questionário sobre a Experiência: questões do SUS. 

# Pergunta Original Pergunta Aplicada nos Testes 

Q1 I think that I would like to use this system 

frequently 

Eu acho que gostaria de utilizar esse sistema 

frequentemente 

Q2 I found the system unnecessarily complex Eu achei o sistema muito complexo 

Q3 I though the system was easy to use Eu achei o sistema fácil de usar 

Q4 I think that I would need the support of a 

technical person to be able to use this 

system 

Eu acho que precisaria de ajuda de alguém 

com conhecimento técnico para utilizar esse 

sistema 

Q5 I found the various functions in this system 

were well integrated 

Eu achei as várias funções nesse sistema bem 

integradas 

Q6 I though there was too much inconsistency 

in this system 

Eu achei que havia inconsistência demais 

nesse sistema 

Q7 I would imagine that most people would 

learn to use this system very quickly 

Eu imagino que a maioria dxs 

dançarinxs/performers aprenderiam a usar 

esse sistema muito rapidamente 

Q8 I found the system very cumbersome to 

use 

Eu achei esse sistema muito incômodo de 

usar 

Q9 I felt very confident using the system Eu me senti muito confortável utilizando esse 

sistema 

Q10 I needed to learn a lot of things before I 

could get going with this system 

Eu precisaria aprender muita coisa antes de 

continuar usando esse sistema 

 



 

A segunda parte continha questões exploratórias adaptadas de Calegário 

(CALEGARIO, 2017), também mostradas nas versões originais e traduzidas na 

Tabela 5. 

Tabela 5. Questionário sobre a Experiência: questões exploratórias. 

# Pergunta Original Pergunta Aplicada nos Testes 

Q11 I think that the system allowed me to 

experiment diverse ways of interaction 

Eu acho que o sistema me permitiu 

experimentar a interação de diversas formas 

Q12 I think that the system allowed me to 

explore in a fast way different interactions 

Eu acho que o sistema me permitiu 

experimentar diversas interações de forma 

rápida 

Q13 I think that the system showed me 

possibilities that I had not seen  

Eu acho que o sistema fez aflorar ideias que 

sozinhx eu possivelmente não pensaria 

Questionário Comparativo 

As perguntas originais, propostas por Calegário (CALEGARIO, 2017), e as 

versões adaptadas e traduzidas utilizadas no questionário comparativo são mostradas 

na Tabela 6, a seguir. As respostas possíveis eram “ambos”, “laranja”, “verde” ou 

“nenhum”. 

Tabela 6. Questionário comparativo. 

# Pergunta Original Pergunta Aplicada nos Testes 

C1 I think I achieved more interesting musical 

results using ___ 

Eu achei que cheguei a resultados mais 

interessantes usando ___ 

C2 I felt I could try more things using ___ Eu achei que pude testar mais possibilidades 

usando ___ 

C3 I would imagine that most people would 

learn to use ___ faster 

Eu imagino que a maioria dos artistas 

aprenderia a usar ___ mais rapidamente 

C4 I think the process was more laborious 

when I used ___ 

Eu acho que o processo foi mais trabalhoso 

quando eu usei ___ 

C5 I think I achieved faster results using ___ Eu acho que consegui resultados mais 

rápidos usando ___ 

C6 I felt more engaged using ___ Eu me senti mais motivado usando ___ 

C7 I felt more bored using ___ Eu me senti mais entediado usando ___ 



173 
 

C8 I felt more frustrated using ___ Eu me senti mais frustrado usando ___ 

C9 I felt more confident using ___ Eu me senti mais seguro usando ___ 

C10 Comparing the two systems, I felt more 

creative using ___ 

Eu me senti mais criativo usando ___ 

C11 I felt that ___ were the most inspiring for 

me 

Eu achei que ___ foi o mais inspirador para 

mim 

C12 I think I’ve explored everything that ___ had 

to offer me 

Eu achei que ___ tinha mais opções a me 

oferecer 

C13 I think I’d like to use ___ more often Eu acho que gostaria de usar ___ mais vezes 

C14 I think I understood the operation of ___ 

more 

Eu acho que entendi melhor o funcionamento 

de ___ 

C15 I thought that ___ were the most 

complicated of the two systems 

Eu acho que ___ era o mais complicado dos 

sistemas 

C16 I thought that ___ were the easiest to use Eu acho que ___ era o mais fácil de usar dos 

dois sistemas 
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Apêndice B. 3 catástrofes sobre o 
prazer 

Ficha Técnica 

Elenco, Coreografias e Direção: Daniel de Andrade Lima, Heitor Dutra, Luíza 

Lira e Sofia Galvão. 

Direção Musical: Iuri Brainer. 

Trilha Sonora Original: Iuri Brainer, Marcello Rangel e Samuel Nóbrega. 

Cenário (miocárdio): André Moraes. 

Concepção Tecnológica: Ricardo Scholz. 

Iluminação: Dara Duarte. 

Fotografia e Filmagem: Caranguejo Produtora (Duda Carvalho e Humberto 

Reis). 

Edição de Vídeos: Ricardo Scholz. 

Produção: Ricardo Scholz. 

 

Local: Teatro Hermilo Borba Filho, Recife, Pernambuco, Brasil. 

Datas: 20 de maio de 2017, às 20 h, e 21 de maio de 2017, às 19 h. 

Público Total: 145 espectadores. 

Release Completo 

3 catástrofes sobre o prazer apresenta quatro solos de dança e performance 

atravessados por relações técnicas e tecnológicas, e desafiados a abordar o prazer 

em algum recorte de sua abrangência. Cada um dos solos, que se unificam apenas 

pelo recorte temático e pela discussão relacional de tecnologia e artes da cena, 

evidencia as pequenas catástrofes e acidentes que compõem a busca por prazer, bem 

como a permanência em seu estado - nunca pleno - e a queda que procede a euforia. 

Assim, colocando a tecnologia em cena como meio de trocar afetos sobre o prazer, 

que sempre negocia o corpo como estrutura e construto, os performers questionam 

aquilo que os punge por meio da materialidade e da virtualidade. 

O trabalho é oriundo da junção de integrantes do UM Coletivo com o 

MusTIC/UFPE, por meio da pesquisa de doutorado de Ricardo Scholz, que investiga 



 

formas de promover o uso de dispositivos de captura de movimento nas artes de cena. 

No processo de criação dos solos, cada performer/dançarino desenvolveu seu 

trabalho a partir de encontros regulares com Ricardo, em que podiam experimentar 

as possibilidades de comportamentos de resposta à captura de movimento, 

apresentando suas demandas e desejos em negociação constante com o 

programador e com o aparato técnico. Esta forma de criação possibilitou que os solos 

desenvolvessem estilos, linguagens e discursos diversos, unificados pelo ambiente de 

troca, pelo recorte temático e pelo uso da tecnologia. A direção musical de todos os 

solos é assinada por Iuri Brainer, que acompanhou todo o processo e participa do UM 

Coletivo desde sua fundação, integrando as pesquisas relacionais entre som e corpo 

e dança e música. 

miocárdio, o primeiro dos quatro solos do espetáculo, é interpretado e criado por 

Sofia Galvão, performer, dançarina, atriz, educadora e engenheira da computação, 

com mestrado e graduação na UFPE. Motivada em sua trajetória a trabalhar 

prioritariamente com hardwares, Sofia cria tensões entre as tecnologias high e low-

tech, colocando em cheque o que é comumente entendido como tecnológico. A partir 

de manipulação de luz, de velas a luminárias que respondem ao movimento da 

performer, a tecnologia ressurge em miocárdio como a reinvenção do velho e a 

possibilidade de gerar sensações através da magia, enquanto os campos simbólicos 

do feminino e do prazer dão a tônica do discurso político-afetivo abordado pelo solo, 

que atravessa a sedução, o discurso científico, o ritual e a autorreflexão sobre o corpo.   

Heitor Dutra, artista plástico e performer/dançarino com formação em cinema na 

UFPE, desenvolveu para o espetáculo o solo bim bom. No trabalho, ele trata do peso 

das imagens na vida dos indivíduos, a partir do desenvolvimento de um dançar do 

desgaste físico e da repetição. Nesta ideia, é constituído um cenário composto por 

projeções de imagens pornográficas de sexo gay, que se modificam e interagem 

espacialmente a partir dos movimentos do performer, constituindo um ambiente que 

é, ao mesmo tempo, opressivo e atraente. O solo carrega ainda uma forte reflexão 

sobre a vivência do homossexual jovem no século XXI, perpassando questões sobre 

afeto, solidão e a identidade estigmatizada pelo sexo e pela prática sexual. 

Luiza Lira, performer/dançarina, fotógrafa e artista visual, desenvolveu o solo 

projeto melancia a partir da investigação sobre as tensões e conflitos entre esforço-

peso e gozo-leveza. Utilizando um sistema de respostas ao dispositivo de captura de 

movimentos, a performer leva ao palco uma melancia – fruta que compõe o paradoxo 
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entre a dureza e a suculência, o desagradável e o palatável - com a qual estabelece 

um duo, tentando redescobrí-la enquanto objeto, corpo, forma e alimento. Com suas 

experimentações corporais e tecnológicas, Luiza aborda aquilo que carregamos 

conosco e que, por carregarmos, nos molda, experimenta, toca e move. 

O quarto e último solo do espetáculo foi desenvolvido por Daniel de Andrade 

Lima, dançarino, performer e pesquisador-mestrando em Comunicação Social na 

UFPE, com projeto de investigação sobre performance e construção corporal na 

cultura midiática. Em nunca fomos humanos!!1!, Daniel traz à cena respostas visuais 

geradas a partir de um dispositivo de captura de movimentos que funciona de duas 

formas: por meio de um mapeamento de silhueta do corpo do performer, que espelha 

seus movimentos a partir da simulação de um esqueleto; e por meio de um sistema 

de partículas de luz que interage com o performer e o espaço com comportamentos 

diversos, criando um pequeno universo artificial. Neste ambiente, ao brincar com 

estereótipos de dança, remeter a atitudes cotidianas, explorar o sexo e suas 

possibilidades, enfatizando as repetições de cada vivência, e interagir com um 

dispositivo tecnológico que ora chama atenção para o corpo – falhando a cada 

tentativa de emular o movimento humano – ora compõe um universo abstrato – que 

remete virtualmente às estrelas, ao caos e ao comportamento do universo – o 

performer cria tensões entre o humano e o pós-humano, um sujeito que só é 

cognoscível a partir de sua parte ciborgue, das técnicas que construiu e das 

tecnologias que o mediam com as coisas do mundo; como encontrar prazer num corpo 

que está constantemente voltando-se contra si mesmo? 

Mapas de Palco 

As Figuras 65, 66 e 67 representam a organização concebida para o espetáculo. 

A execução foi realizada com adaptações, quando o grupo se deparou com a estrutura 

do Teatro Hermilo Borba Filho. Por exemplo, na véspera da estreia, optou-se por não 

utilizar o linóleo, projetando diretamente sobre o piso de madeira do teatro, e instalar 

duas luminárias a menos do que o número planejado (originalmente, dez luminárias).  



 

 

Figura 65. Mapa de Palco: medidas mínimas e posicionamento dos elementos 
de palco. 

 

Figura 66. Cenário: após o primeiro solo, as luminárias são erguidas e o velário 
é retirado. 
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Figura 67. Organização dos equipamentos (exceto equipamentos do músico). 

Imprensa 

A Figura 68 mostra nota de divulgação no Jornal do Comércio, edição do dia 

19/05/2017, caderno Cultura, página 5. A matéria divulgada na página 3 do caderno 

Cultura do Jornal do Comércio, edição do dia 20/05/2017, é mostrada na Figura 69. 



 

 

Figura 68. Nota no Jornal do Comércio sobre o 3 catástrofes sobre o prazer. 

 

Figura 69. Matéria no Jornal do Comércio sobre o 3 catástrofes sobre o prazer. 
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Registro Fotográfico e Videográfico 

O registro fotográfico e videográfico foi realizado por Duda Carvalho e Humberto 

Reis, da Caranguejo Produtora. O cartaz de divulgação foi criado por Heitor Dutra, e 

é mostrado na Figura 70. A Figura 71 mostra alguns dos registros fotográficos do 

espetáculo. Edições em vídeo com até 1 m 20 s foram produzidas para cada solo, 

além de um timelapse dos dois dias de apresentação: 

 miocárdio (1m 20 s): https://youtu.be/El6dmWhvGZo 

 bim bom (1 m 17 s): https://youtu.be/66NuQ9i2WbY 

 projeto melancia (1 m 20 s): https://youtu.be/V9gY8ELjACg 

 nunca fomos humanos!!1! (1 m 20 s): https://youtu.be/owB2sz2b9XE 

 Timelapse das apresentações (2 m 41 s): https://youtu.be/A7BY1mOg0z8 

https://youtu.be/El6dmWhvGZo
https://youtu.be/66NuQ9i2WbY
https://youtu.be/V9gY8ELjACg
https://youtu.be/owB2sz2b9XE
https://youtu.be/A7BY1mOg0z8


 

 

Figura 70. Cartaz de divulgação do espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer, 
criado por Heitor Dutra. 
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Figura 71. Fotografias do espetáculo 3 catástrofes sobre o prazer. Fotos: Duda 
Carvalho e Humberto Reis (Caranguejo Produtora).
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Apêndice C. materia animata 

Ficha Técnica 

Concepção: Ricardo Scholz. 

Concepção Sonora: Iuri Brainer. 

Local: Galeria de Artes Digitais, Portomídia Apolo 235, Recife, Pernambuco, 

Brasil. 

Datas: de 9 a 13 de outubro de 2018, das 8h30m às 20h. 

Release Completo 

A origem e conceituação da vida são questões filosóficas ancestrais; o conceito 

científico de vida parece ser, ainda hoje, impreciso e disputado. Refletir sobre a 

absurda fronteira entre matéria inanimada e matéria animada nos incita a questionar 

nossas origens singulares, como sujeitos. A instalação materia animata opera em 

meio a essa fronteira. Propondo um ambiente composto por dispositivos sujeitos à 

aleatoriedade, mas que também adquirem spiritus vitae pela interação humana, a vida 

aqui é tensionada, tomada como fato estranho, desde seus aspectos materiais. Afinal, 

a essência desconhecida que permite que determinados amontoados de átomos se 

diferenciem dos demais, atingindo um grau de organização estrutural e funcional 

capaz de se replicar e transmitir o que quer que seja que proporciona a continuidade 

desse processo – a perpetuação da vida – é um inquietante mistério. E de súbito, algo 

se esvai e nós – meros amontoados de átomos ditos vivos – somos convertidos em 

matéria inanimada, dissipando-nos em infinitos átomos que um dia formarão outros 

amontoados de matéria. Em última instância, materia animata recorre ao 

estranhamento de nossos próprios processos materiais para propor uma experiência 

ateu-nihilista reflexiva sobre nós mesmos e sobre o grande absurdo que é estarmos 

aqui, refletindo sobre o que quer que seja. O trabalho surgiu durante a pesquisa de 

doutorado de Ricardo Scholz, motivado pelas possibilidades de controle de iluminação 

e sonorização descobertas ao longo da colaboração com integrantes do UM Coletivo, 

incluindo Iuri Brainer. A pesquisa com o UM Coletivo culminou no espetáculo 3 

catástrofes sobre o prazer, no qual dois dos solos – miocárdio e projeto melancia – 

exploravam o controle interativo de iluminação e sonorização.
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Apêndice D. Lista de Sensores de 
Movimento de Baixo Custo e Softwares 

Gratuitos 

Tabela 7. Sensores de movimento de baixo custo. 

Fabricante Modelo Preço65 
Compatível com 

marine 

Microsoft Kinect for Xbox One (v2) + Adaptador USB R$ 600,00 Sim 

Microsoft Kinect for Xbox 360 (v1) R$ 250,00 Sim 

Sony Playstation Eye PS 4 R$ 300,00 Não 

Tabela 8. Softwares gratuitos para exploração de poéticas tecnológicas interativas. 

Fabricante Software Endereço Eletrônico 

IRCAM PureData https://puredata.info/ 

Università degli Studi di Genova EyesWeb http://www.infomus.org/eyesweb_eng.php 

Tabela 9. Bibliotecas e frameworks de programação gratuitos para exploração de poéticas 

tecnológicas interativas. 

Fabricante Biblioteca/Framework Endereço Eletrônico 

N/A openFrameworks https://openframeworks.cc/ 

Processing Foundation Processing 3 https://processing.org/ 

University of Florida Digital 

Worlds Institute 
J4K https://research.dwi.ufl.edu/ufdw/j4k/ 

 

                                            
65 Preços aproximados, em novembro de 2018. 


