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Introdução
Tendo já frequentado o primeiro ano do DMAD no ano lectivo 2017/2018, o meu artefacto já estava deﬁnido, tendo chegado
a fazer, inclusivé o desenho para a exposição. O feedback dado pelos professores, na altura, foi valioso para ir progredindo
e melhorando, tendo abandonado algumas das minhas ideias iniciais.
Passados dois anos e, estando agora de novo a pensar no artefacto, sei que há coisas a melhorar, não só detalhes mas
provavelmente serão necessárias algumas mudanças mais profundas.
Para contextualizar, passo então a apresentar as minhas ideias de 2017, as abandonadas e as escolhidas. Apresento as
várias fases, desde o Desenho do Conceito até ao Desenho da Exposição. Na altura ﬁz a apresentação em “cartazes”, que
apresento nas páginas seguintes.
Posteriormente acrescentarei a versão de 2019.

1.2 - DESENHO DO CONCEITO (2017)
CONCEITO 1 - NATUREZA VIRTUAL (abandonado)

(continuação) - vários exemplos de interação.

Este conceito foi abandonado porque, embora interessante, me pareceu algo superﬁcial. O que pretendia era algo que
mexesse mais com as emoções do utilizador. Para além disso, ao pesquisar acabei por perceber que já havia muitos
exemplos semelhantes realizados.

CONCEITO 2 - O OVO (escolhido para a fase do conceito mas abandonado na fase da narrativa)
A segunda ideia era radicalmente diferente. Um objecto físico com o qual o observador podia interagir.

Abandonei esta ideia pois pareceu-me demasiado limitada na interação com o utilizador. Para além disso pareceu-me de
difícil execução, pois implicava um nível de mecanização complexo.

1.3 - DESENHO DA NARRATIVA (2017)
O OVO (Experiência em Realidade Virtual) - Deixou de ser um ovo físico e passou a ser virtual
Caso seja difícil ler, deixo link para uma versão com maior resolução:
https://uabpt-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/1701319_estudante_uab_pt/EdBjtazJrSpCpzMZJrQwbCgBoa5-a__CxE_Z-X0qQOwBvw?e=L8NraZ

1.4 - DESENHO DA EXPERIÊNCIA (2018)
A CAVERNA (Mudança de nome, mantém-se a ideia)
Link para maior resolução:
https://uabpt-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/1701319_estudante_uab_pt/EYM5zZHfZtRJlkrc5N6tWuABjQVwYh9SxVRxLAW_-7zuvg?e=wZAb89

1.5 - DESENHO DO ARTEFACTO - actualmente designado Exposição (2018)
Link para maior resolução:
https://uabpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/1701319_estudante_uab_pt/Ecmm3pXBzbxDrsUv8lTh2XgB2iK3A-CnDc1jXX2YmZyZCA?e=yQgdTr
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1.2 - DESENHO DO CONCEITO (2019)
Experiência em Realidade Virtual
O conceito que de seguida apresento, é bastante diferente do de 2017, embora continue a ser uma experiência em
realidade virtual. Neste caso, a experiência permite que o utilizador entre numa obra de arte em 3D (obra a deﬁnir, pintura?).
Uma vez dentro da obra, o utilizador (a título de exemplo, representado a verde na imagem seguinte), pode explorar o
espaço e visualiza-lo de todos os ângulos.

Ferramentas
Para além da obra, existirão no espaço, algumas ferramentas e objectos a deﬁnir.
Exemplos:

O utilizador poderá interagir com a obra através destas ferramentas. É livre de usá-las como bem entender, seja para pintar
os diversos elementos da obra, para parti-los, queimá-los, ou para os cortar em pedaços. Não existe linha orientadora inicial,
nem é transmitido nenhum objectivo especíﬁco. O utilizador apenas sabe que tem a possibilidade de interagir.

Sendo o utilizador livre de fazer o que quer, o resultado ﬁnal será imprevisível, e sempre diferente. A obra de arte original
transforma-se então em algo único. O utilizador torna-a “sua”, sem que disso tenha consciência, inicialmente. Para além
disto, ele não tem uma visão global da obra, pois encontra-se no seu interior.

Tempo
Assim que se inicia, é activado um cronómetro, que informa o utilizador do tempo restante para o ﬁm da
experiência. Este tempo limite será deﬁnido com mais exactidão no decorrer das próximas fases, mas
para já assumo que rondará os 5 minutos. Este tempo será suﬁciente para a interação com a obra e por
outro lado, impedirá que o utilizador demore demasiado tempo, monopolizando o artefacto.

Resultado ﬁnal - Galeria
Quando o tempo chega ao ﬁm, a experiência muda: o
utilizador é transportado novamente para fora da obra
de arte. Em simultâneo é feita automaticamente uma
“foto” da obra por uma câmara virtual a partir da
perspectiva original.
O utilizador reaparece dentro de um espaço de
exposição, uma galeria de arte. Na parede à sua frente
está exposto o quadro que acabou de criar, desta vez
um normal quadro 2D, emoldurado. O quadro pode ser
observado de perto, e nesse momento, o utilizador vê
pela primeira vez, o resultado ﬁnal da sua interação.
Nessa mesma galeria, logo ao lado encontram-se mais quadros semelhantes, que são o resultado dos utilizadores
anteriores do artefacto. É então possível, olhar e comparar o seu resultado com o dos outros.

Reﬂexão
Depois de observar a sua obra de “fora” e de a comparar com a dos outros, o utilizador passará por um momento de
reﬂexão. Poderá pensar nalgumas questões:
●
●
●
●

Então foi isto que eu ﬁz? - poderá sentir agrado ou desagrado perante o resultado.
O meu quadro é parecido com o dos outros - sou “normal”.
O meu quadro é diferente do dos outros - sou “diferente”.
O meu apresenta mais destruição - serei uma pessoa mais violenta que a maioria?

Outras questões poderão surgir, mas a ideia é provocar esta reﬂexão, depois de um momento criativo em que o utilizador
agiu livremente.
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Destruição/Criação
De forma a que todo o processo ﬁque equilibrado e não haja um incentivo inicial à destruição, as ferramentas ao dispor
poderão ser mais bem deﬁnidas. Para além de ferramentas como a motosserra e a marreta, que são destrutivas (embora
criadoras de algo novo), serão incluídas outras ferramentas ou objectos, de natureza não destrutiva, que não procuram
alterar radicalmente as formas, mas que as complementam. Ou seja, algo que possa contribuir para “embelezar” a obra, (na
perspectiva de alguns utilizadores, embora seja sempre algo muito subjectivo): objectos luminosos, ﬁtas, ﬂores, etc.
Assim, o utilizador não está “obrigado” a destruir a obra. Ele tem ferramentas para o fazer, mas também tem elementos que
lhe permitem seguir noutra direção. Isto torna o momento de reﬂexão mais interessante: um utilizador que vandalizou a

obra, contempla outras no ﬁnal, que estão em “bom estado” e embelezadas com ﬂores. O pensamento “O meu apresenta
mais destruição - serei uma pessoa mais violenta que a maioria?” ganha ainda mais força neste cenário.
O utilizador termina a experiência, tira os óculos de realidade virtual, e ainda está a pensar nisto.
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1.3 - DESENHO DA NARRATIVA (2019)
“(...) o artista, tomando os resultados da atividade anterior, concebe uma composição, uma construção feita de uma
sequência de eventos que permita arquitetar a mensagem através do envolvimento do espectador/utilizador numa narrativa
suportada pelo próprio artefacto.” (Marcos, 2012).
Depois da deﬁnição do conceito, apresento agora a narrativa, estruturada numa sequência de acontecimentos previstos
(nem todos são previsíveis pois dependem do utilizador).

01 - Início da experiência em Realidade Virtual
O utilizador inicia a experiência colocando os óculos de RV. Neste momento não tem qualquer informação sobre o que se
vai passar (talvez pudesse ter alguma “pista” através do nome do artefacto - ainda por deﬁnir).
É apresentado um ecrã escuro durante alguns segundos (5 segundos), de forma a criar uma separação entre o real e o
virtual, dando tempo para o utilizador se “ambientar”.

De seguida aparece um texto em frente com uma frase explicativa, narrada por uma voz feminina:
“Atavismo ao crepúsculo. Pode interagir usando as ferramentas.”
A única informação que tem, é a de que pode interagir com uma obra (aqui tenho dúvida se deverá ser mencionado o nome
do autor/quadro, ou que é um quadro “famoso” visto que nem todos conhecerão).

No momento seguinte o texto desaparece (fade out) e de imediato “acendem-se” as luzes do mundo virtual, revelando o
quadro de Salvador Dalí, em frente ao utilizador.

Escala e envolvente
Visto que se trata de converter um quadro (2D) para um mundo virtual (3D) há que ter em conta factores como a escala e a
forma como o próprio ambiente está construído.
O cenário 3D será apresentado à escala “real”, tendo as personagens humanas sensivelmente a mesma altura do utilizador
(1,75m). Isto faz com que o utilizador se sinta mais envolvido no ambiente 3D. Para além disso permite-lhe alcançar com as
mãos (comandos) todas as personagens e elementos 3D.
No momento em que se acendem as luzes, o utilizador estará a cerca de 2 metros das duas personagens do quadro).
Quanto à forma como o modelo 3D é construído, há duas abordagens possíveis:
Abordagem A - O modelo 3D contém as duas personagens, carrinho de mão, sacos e em seu redor várias rochas (tal como
no quadro original) e, sendo um cenário exterior, essas rochas e o próprio terreno estendem-se por uma grande distância
(horizonte). Como se o utilizador estivesse no meio do deserto, com paisagem a perder de vista e aquele local especíﬁco
contivesse os elementos extra que constam do quadro. Montagem com exemplo:

Vantagens
● Modelo integrado na paisagem.
● Ausência de limites artiﬁciais
● Visualmente mais rico e interessante
Desvantagens
● Utilizador sem limites pode caminhar para longe e perder-se
● Menor foco no “quadro” e distração com a envolvente
● Menor performance pelo maior número de objectos - baixo n.º de frames/segundo
Abordagem B - O modelo 3D resume-se essencialmente àquilo que se vê no quadro original, inscrevendo-se numa base
quadrada de cerca de 10x10metros (circular também seria possível). Em redor não veríamos a linha do horizonte, mas sim
um limite bem deﬁnido, como paredes, ou uma cúpula com as cores e texturas do quadro.

Vantagens
● Modelo mais simples e mais “leve” - melhor performance, mais frames/segundo.
● Experiência mais focada no “quadro”, com menos distrações com a envolvente.
● Utilizador não se perde, pois está num espaço limitado.
Desvantagens
● A existência de limites levanta um problema: se o utilizador chegar perto de uma parede, pode interagir com ela?
● Estes limites podem interferir com a leitura do quadro, fazendo com que já não pareça a obra original.
Será possível aﬁnar qualquer uma das abordagens. Por exemplo, a abordagem B, pode ter uma cúpula maior, de forma a
deixar de se notar que é uma cúpula, e o problema da ausência de limites próximos (agora que as paredes ﬁcam longe)
pode ser solucionado com a adição de limites artiﬁciais, como uma simples linha luminosa circular no chão, que bloqueia a
passagem do utilizador.

Ferramentas
Assim que se “acendem as luzes” o utilizador vê o quadro e simultaneamente, perto de si, uma mesa com ferramentas.
Haverá uma sinalização adicional das ferramentas durante os primeiros segundos, para chamar a atenção. Isto poderá ser
feito com recurso a materiais brilhantes a piscar e/ou luzes, ou uma seta a ﬂutuar no ar a apontar para as ferramentas.
Adicionalmente a voz da narradora poderá acrescentar: “Escolha uma ferramenta”.

A imagem seguinte ilustra a disposição dos diversos elementos no ambiente 3D, bem como a posição inicial do utilizador:

Imagem de um esboço 3D, mostrando a localização aproximada dos vários elementos. Do lado esquerdo, está posicionada
a mesa com as ferramentas que o utilizador pode usar para interagir com a obra virtual.

02 - Interação
A partir deste momento inicia-se a contagem do tempo (5 minutos).
O utilizador tem as ferramentas ao seu alcance e sentir-se-á curioso e tentado a tocar-lhes e agarrá-las. Com as
ferramentas na mão (ﬁca em aberto a possibilidade de agarrar duas ferramentas em simultâneo, uma em cada mão) o
utilizador poderá começar a experimentar os seus efeitos nos elementos do mundo virtual - nomeadamente nas duas
personagens humanas. Por exemplo, poderá usar uma motosserra para cortar partes do corpo dos humanos virtuais, que
cairão no chão depois de separados, como ilustrado no esboço 3D seguinte:
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Este será um dos tipos possíveis de interação. O utilizador é livre de vandalizar a obra de arte, desmembrando-a e/ou
enchendo-a de riscos ou graﬃtis.
No entanto, a interação não está limitada à destruição. Para além das ferramentas, encontram-se à disposição do utilizador
diversos adereços que podem ser acrescentados (espetados ou colados) aos objectos/personagens existentes. Estes
adereços permitirão a realização de um remix, através da combinação de elementos de “mundos” inteiramente diferentes,
resultando em algo novo. Isto vai permitir a construção de uma imagem, por parte de cada indivíduo, de acordo com o seu
sentimento e visão. O que signiﬁca que o resultado será imprevisível: tanto pode ser destrutivo com construtivo.

Mensagem
O artefacto por si só, não pretende transmitir uma mensagem. Ele aﬁgura-se sim, como uma ferramenta, através da qual se
podem criar mensagens e gerar reﬂexão. Através da qual cada um se pode exprimir. Tal está inteiramente dependente do
utilizador. Este pode apropriar-se da obra de arte original da forma que bem entender.
Exemplos de mensagens possíveis:
● Crítica política - repúdio de políticos ou políticas da actualidade
● Alerta/consciencialização para questões ambientais
● Crítia social/cultural
Para além de mensagens focadas nestes tópicos bem deﬁnidos, ﬁca em aberto a possibilidade do utilizador exprimir
simplesmente o seu estado emocional no momento da experiência, que pode ser tão simples como alegria, fúria ou
tristeza, por exemplo (isto, na prática poderia resultar, a título meramente exempliﬁcativo, numa obra de arte pintada
maioritariamente com tons claros, sem destruição, embelezada com folhas e ﬂores).

Esboço de possíveis mensagens/interações com o artefacto:

Adereços
Enquanto que as ferramentas têm um papel destrutivo, servindo para subtrair ou cobrir elementos da obra, os adereços têm
precisamente o papel inverso. Eles acrescentam algo à obra.
A forma de colocação dos adereços na obra será feita pelo utilizador, começando por agarrar o adereço, deslocando-se
para o local pretendido e “colando” o mesmo à obra.
Adereços possíveis:
Máscaras - políticos e celebridades (a deﬁnir com mais exactidão)

Vegetação - ﬂores e arbustos

Outros objectos possíveis

03 - Fim da interação
Esgotado o tempo (5 minutos), termina a interação.
A imagem escurece até desaparecer.
Nesse momento, uma câmara virtual situada numa posição pré-deﬁnida, tira uma “foto” à obra de arte. Esta câmara será
posicionada de forma a captar a imagem do ponto de vista do quadro original. A imagem seguinte ilustra a posição da
câmara, fora da área jogável.

04 - Galeria
A “foto” captada pela câmara é aplicada a um quadro virtual, colocado numa galeria.
A luz começa a aumentar de intensidade e o utilizador apercebe-se que agora se encontra noutro espaço: uma galeria
repleta de quadros:

Uma moldura luminosa indica a localização do quadro do utilizador actual.
Uma voz diz: “Aproxime-se para ver a sua obra de arte”.
O utilizador aproxima-se do quadro para o ver de perto:

05 - Reﬂexão
Depois de se aproximar do quadro, a experiência entra em contagem decrescente e termina passados 20 segundos com
um fade out (ecrã preto). O utilizador pode deslocar-se e observar os quadros de outros que o antecederam, e assim ﬁcar
com alguma medida de comparação com o seu próprio trabalho.
Durante a observação do quadro e nos momentos após o ﬁm da experiência, o utilizador passará por momentos de
reﬂexão, que já foram explorados na fase do conceito.
Agora como observador externo, já fora do quadro, é mais fácil avaliar a obra. Sentir-se-á em posição de se avaliar a si
próprio.
Como já foi mencionado na fase anterior, algumas das questões que o próprio pode levantar são:
●
●
●
●

Então foi isto que eu ﬁz? - poderá sentir agrado ou desagrado perante o resultado.
O meu quadro é parecido com o dos outros - sou “normal”.
O meu quadro é diferente do dos outros - sou “diferente”.
O meu apresenta mais destruição - serei uma pessoa mais violenta que a maioria?

Provocar este questionamento interior é intencional e desejável.
Possibilidade: a ﬁm de averiguar estatisticamente, se a maioria dos utilizadores foram “destrutivos” ou “construtivos”,
poderia ser colocada essa questão, no ﬁnal, directamente:
“Considera que a sua obra é destrutiva ou construtiva?”.

Referências:
Remixing Culture And Why The Art Of The Mash-Up Matters. Acedido a 22/12/2019
https://techcrunch.com/2015/03/22/from-artistic-to-technological-mash-up/

Virtual Vandalism: Jeff Koons’s ‘Balloon Dog’ Is Graﬃti-Bombed. Acedido a 22/12/2019.
https://www.nytimes.com/2017/10/10/arts/design/augmented-reality-jeff-koons.html

Activism, remix and mashup. A semiotic analysis of creative dissent. Acedido a 22/12/2019.
https://www.academia.edu/4847735/Activism_remix_and_mashup._A_semiotic_analysis_of_creative_dissent

Art attack: Famous works vandalised. Acedido a 22/12/2019.
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-19869154
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1.4 - DESENHO DA EXPERIÊNCIA
Apresento, nas próximas páginas, o desenho da experiência do artefacto. Esta fase pretende aprofundar todas as etapas
descritas na narrativa, de uma perspectiva pessoal do utilizador focada na sua percepção e emoções. Desta forma procuro
deﬁnir melhor cada um dos momentos da experiência, de modo a atingir o efeito emocional pretendido.

01 - Antes da experiência em Realidade Virtual
Aproximação ao espaço da exposição
O utilizador aproxima-se do espaço de exposição do artefacto. Depara-se com um espaço maioritariamente vazio, onde
apenas está uma mesa com os óculos de RV e os comandos. Montado numa das paredes encontra-se também um ecrã
com a imagem do quadro de Dalí.
O aspecto, dimensão e forma deste espaço poderão ser diversos, pelo que apresento aqui uma versão simpliﬁcada e
genérica.

As faixas de luz azul têm uma função meramente estética e poderão ser usadas ou não, consoante a arquitectura do
espaço escolhido. Caso esse espaço tenha muita riqueza visual, com por exemplo, pavimento de material colorido, com
muita textura, e as paredes tenham algum tipo de elemento decorativo, ou janelas, as faixas de luz azul podem já não fazer
sentido.

Tracking - posicionamento no espaço
As imagens que aparecem “coladas” nas paredes, chão e tecto não são ﬁnais (isso será deﬁnido no desenho da exposição)
e podem ser aplicadas ou não, mais uma vez dependendo da arquitectura do espaço de exposição. Estas imagens
cumprem duas funções: estética e funcional.
Estética - torna o espaço mais interessante e chamativo.
Funcional - prende-se com o tipo de óculos de RV escolhidos, que neste caso será o Oculus Rift S. Ao contrário da minha
opção de há 2 anos, que era o HTC Vive, o Oculus Rift S não necessita de sensores externos para fazer o tracking do
movimento. Este headset usa inside out tracking, ou seja, não necessita de hardware exterior pois o tracking é feito a partir
das 5 câmaras que o headset possui. O facto de existirem referências visuais “ajuda” o sistema de tracking a funcionar
correctamente. Isto poderá não ser necessário se o espaço já tiver referências visuais de raíz (como já foi referido:
pavimentos e paredes com textura, elementos contrastantes, etc.). Visto que o sistema vai usar essas referências para o
tracking. Para além disto, uma destas imagens poderá funcionar como “centro” da experiência. O ponto de partida no qual o
utilizador deve estar localizado.

Introdução e instruções de utilização
Deverá ser feita uma introdução muito breve sobre o tema e o que é suposto fazer-se durante a experiência. Para além
disso, uma vez que se trata de lidar com óculos de RV e comandos de movimento, será necessário fazer uma explicação de
como funciona a experiência: como fazer para se deslocar e para interagir com os objectos. Isto pode não ser fácil para a
maioria do público. Tudo isto requer que alguém - eu neste caso - esteja permanentemente a supervisionar o artefacto.

O utilizador é conduzido ao centro do espaço - assinalado com um “desenho” no pavimento - e coloca os óculos de
realidade virtual.
É neste momento que se acciona o início da experiência, a partir do computador (localização a deﬁnir).

Em simultâneo, um ecrã mostra aquilo que o utilizador está a ver. Isto faz com que outros visitantes ﬁquem curiosos e se
aproximem para ver de perto.

02 - Início da experiência em Realidade Virtual
O início já estava descrito na fase anterior, mas como faz parte desta sequência de acontecimentos volto a referi-lo:
É apresentado um ecrã escuro durante alguns segundos (5 segundos), de forma a criar uma separação entre o real e o
virtual, dando tempo para o utilizador se “ambientar”.
De seguida aparece um texto em frente com uma frase explicativa, narrada por uma voz feminina:
“Atavismo ao crepúsculo. Pode interagir usando as ferramentas.”
A única informação que tem, é a de que pode interagir com uma obra (aqui tenho dúvida se deverá ser mencionado o nome
do autor/quadro, ou que é um quadro “famoso” visto que nem todos conhecerão).

No momento seguinte o texto desaparece (fade out) e de imediato “acendem-se” as luzes do mundo virtual, revelando o
quadro de Salvador Dalí, em frente ao utilizador.
Tal como já foi descrito anteriormente, numa mesa virtual colocada perto do “quadro” encontram-se várias ferramentas que
podem ser usadas para interagir com o quadro.
Nota - Botão A e B são apenas designações temporárias. Posteriormente será deﬁnido com exactidão que botões usar.
Agarrar objectos
Para pegar nelas o utilizador deverá aproximar a mão virtual da ferramenta até que esta ﬁque com um outline colorido (cor
a deﬁnir). Nesse momento, se pressionar o botão A do comando, agarra a ferramenta.

Largar objectos
Pressionando o botão A, larga-se o objecto que se estava a agarrar. Este cai para o chão. Pode ser agarrado e usado
novamente.

Accionar objectos
Certas ferramentas podem ser acionadas carregando no botão B. Exemplos disto são a motosserra, o spray de tinta, o
maçarico, etc. só estão “ligados” enquanto o botão B está pressionado.

Interação
O efeito causado será diferente para cada ferramenta. Por exemplo, a motosserra irá cortar os elementos do quadro, a
marreta irá parti-los aos bocados, etc.
O utilizador depressa perceberá o que cada ferramenta faz, assim que as começar a utilizar.
Poderá gerar-se alguma confusão depois de algumas ferramentas terem sido usadas e largadas pelo chão. Pode ser difícil
voltar a encontrar uma especíﬁca, caso se pretenda. Penso que isto só não será problema porque a experiência é muito
curta. Ou seja, não há tempo para se gerar demasiado caos.
Quanto aos objectos “decorativos”, por exemplo um chapéu, poderão ser agarrados (botão A), colocados na posição
pretendida (na cabeça das personagens do quadro) e largados novamente com A. Desta forma ﬁcarão numa posição ﬁxa.

Exemplo da visão do utilizador enquanto corta um modelo ao meio

03 - Fim da interação
Chegando ao ﬁm do tempo há um fade to black, ﬁcando o utilizador na escuridão total por cerca de 5 segundos. Uma voz
diz: “A experiência chegou ao ﬁm”.
De seguida as luzes acendem-se e revelam uma galeria onde no centro está exposta a obra de arte acabada de criar
durante a experiência. O quadro está em frente ao utilizador, com uma moldura luminosa, para se destacar dos restantes.
Uma voz diz: “Aproxime-se para ver a sua obra de arte”.

Neste momento dá-se o “momento de reﬂexão”, já mencionado na fase anterior.
A experiência termina 20 segundos depois, com um fade para ecrã preto.
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1.5 - DESENHO DA EXPOSIÇÃO
Apresento neste capítulo, o desenho da exposição. Em circunstâncias ideias, o espaço de exposição já seria conhecido e
era possível adaptar o artefacto ao espaço, o que tornaria o processo mais simples e previsível. No entanto a realidade não
é esta e o espaço de exposição só será conhecido mais tarde, o que faz com que a exposição tenha que ser
suﬁcientemente ﬂexível para se adaptar a qualquer lugar.

Dimensões
A área de “jogo” mínima insere-se num quadrado de 3 x 3 m. É nesta área que o utilizador se move durante a experiência.
Caso o espaço permita, existirá uma margem de segurança de 1 m em torno deste quadrado, ou seja, outro quadrado de 5 x
5 m. Caso o pavimento o permita, estes quadrados serão marcados através de material autocolante de cor escura.
Fora destas dimensões existirá uma mesa de apoio com o computador onde estará a correr o software de realidade virtual
e um monitor/TV onde serão exibidas continuamente imagens da experiência. Este monitor/TV deverá estar perto da mesa
do computador para minimizar acidentes, como por exemplo, visitantes a tropeçar em ﬁos. Este monitor/TV ﬁcaria
preferencialmente numa parede, mas como tal não será fácil, certamente, a solução passará por colocá-lo em cima de uma
mesa, ou num suporte vertical.
Obstáculos
Em redor da margem de segurança previ a colocação de uma série de caixas (cerca de 12) em cartão branco com uma
imagem a preto. Na página seguinte podemos ver a planta da exposição.

Caixas colocadas em redor da área do artefacto

Função das caixas:
● Marcar de forma inequívoca os limites do artefacto, impedindo que visitantes distraídos atravessem o espaço,
prejudicando a experiência ou provocando um acidente (por exemplo tropeçar no cabo da realidade virtual).
● Tornar o artefacto visualmente mais interessante. Uma vez que se trata de uma experiência em realidade virtual,
portanto vivida por “dentro”, não há muito a mostrar exteriormente (um computador, uma mesa e uma TV). A
colocação das caixas irá certamente tornar o espaço mais interessante e destacado. Estas caixas são, portanto, um
obstáculo 3D, mais difícil de passar despercebido do que linhas no chão.

Aspecto da exposição, com as caixas colocadas de forma quase aleatória, servindo de obstáculo aos visitantes.

Características do Espaço Envolvente
O artefacto não é muito exigente ao nível da envolvente, uma vez que, como já foi referido, é uma experiência vivida a “olhar
para dentro”. Mesmo assim, assinalo alguns elementos gerais e a sua possível inﬂuência:
● Pavimento - convém ser o mais direito possível, sem obstáculos e anti-derrapante. O utilizador poder tropeçar ou
escorregar durante a experiência, pois não consegue ver o mundo em seu redor.
● Iluminação - o espaço não deverá ser nem demasiado escuro nem demasiado iluminado (batido pelo sol por
exemplo), pois tais extremos poderiam prejudicar o tracking, uma vez que este se baseia em imagens capturadas por
câmaras.
● Sonorização - quanto menos ruído melhor, pois embora seja uma experiência essencialmente visual, também irá ter
vários efeitos sonoros. Estes óculos de realidade virtual não possuem auscultadores, mas sim colunas situadas
lateralmente. Isto faz com que não haja isolamento sonoro em torno dos ouvidos. Caso haja muito ruído no espaço,
pode impedir que os sons desta experiência se oiçam correctamente.
● Climatização - sendo um artefacto baseado em material electrónico/informático, é sensível a temperatura e
humidade elevadas. Isso deve ser acautelado na escolha do espaço.
● Interferências - à partida este artefacto não irá causar grandes interferências noutros artefactos da exposição. Não
produz praticamente nenhum ruído, pois as colunas estão localizadas perto dos ouvidos do utilizador, o que faz com
que este oiça muito bem mesmo com um volume baixo.
Estando os limites bem deﬁnidos, não prevejo interferências de qualquer tipo.
● Electricidade - o artefacto terá necessidade constante de energia eléctrica. Por isso terá que haver uma tomada por
perto para ligar o computador, numa localização que evite que os visitantes tropecem no ﬁo.

Supervisão
Para uma utilização segura, será necessária uma assistência constante da minha parte:
● Ajuda à colocação dos óculos e ajuste à cabeça. No ﬁnal, ajuda è remoção dos óculos.
● Explicação do uso dos comandos (embora a ideia do tutorial, como referido pelo professor, pudesse ajudar).
● Acompanhamento para evitar que o utilizador se enrole no ﬁo, com o risco de dar uma queda, ou de atirar o
computador ao chão (o ﬁo de ligação tem 5 metros). Nota: possibilidade de usar um sistema de roldanas.
● Vigilância para me certiﬁcar que nada “desaparece”. Pois são equipamentos pequenos e fáceis de levar.
● Mudança de pilhas dos comandos sempre que estas se gastem (a cada 2 horas de utilização contínua).
● Resolução de problemas informáticos que ocorram durante a experiência (perda de tracking, crashes, etc.).
● Questionar cada visitante em relação à natureza da sua experiência.

Equipamento a utilizar
Computador
O jogo irá correr num computador com a seguinte conﬁguração:
●
●
●
●
●

Portátil com processador Intel Core i7
Memória 16 Gb
Placa Gráﬁca Nvidia GTX 1050
50 Gb livres no disco rígido
Monitor/TV de 27” (ou superior), para visualização em simultâneo
por parte de outros visitantes.

Equipamento de Realidade Virtual
Constituido por:
●
●
●
●

Óculos RV
2 comandos
Cabo de ligação
Pilhas

Marca/modelo:
● Oculus Rift S

Caixas
As caixas que limitam a área onde se insere o
artefacto serão feitas de cartão branco com
algumas imagens a preto. A imagem apresentada
poderá ainda ser alterada.

Software
Esta experiência em realidade virtual será realizada no motor de jogo Unreal Engine 4.
Todos os elementos produzidos (desde modelos, texturas, sons, etc.) serão importados para o
engine, onde serão “montados” de forma a criar a experiência ﬁnal.

2020.02.22
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Sistema de roldanas - hipótese a equacionar
Para que o cabo que liga o computador ao óculos não atrapalhe a experiência, há a possibilidade de o suspender no tecto
através de um sistema de roldanas. Este sistema permite que o cabo seja puxado e recolhido consoante os movimentos do
utilizador.
A instalação deste sistema está dependente do espaço de exposição, nomeadamente da altura do tecto e do material de
que é feito. As roldanas podem ser ﬁxas ao tecto através de parafusos (camarões) ou então simplesmente coladas.
Exemplo deste tipo de instalação na página seguinte.

Roldanas ﬁxas ao tecto. Permitem elevar o cabo, evitando que o utilizador se enrole ou tropece.

2020.04.03

1.6 - PROTOTIPAGEM
Comandos
As acções controladas pelos comandos são as seguintes:

Andar - o movimento é contínuo e não por “teletransporte”, dando muito maior liberdade para caminhar à volta de objectos.
Carregando o joystick para a frente estamos a avançar na direção em que olhamos. Todas as direções do joystick são
relativas à direção para onde estamos a olhar. Isto signiﬁca que podemos estar sempre a avançar e ir mudando de direção
simplesmente rodando a cabeça.
Rodar - o movimento de rotação pode ser feito de duas formas: rodando o corpo “físicamente” ou carregando no joystick do
comando direito para a esquerda ou para a direita. Cada toque no joystick irá corresponder a uma rotação instantânea de
45º na direção escolhida. Isto foi feito para evitar o efeito de náusea durante a utilização da realidade virtual.
Agarrar - é possível agarrar objectos aproximando a mão destes e carregando no botão indicado, que se encontra por baixo
dos dedos ao agarrar o comando em posição normal. Isto torna o movimento de agarrar bastante intuitivo. Os objectos
estão agarrados enquanto o botão estiver pressionado. Largando o botão, eles caem.
Usar - alguns objectos podem ser usados pressionando o gatilho, que ﬁca na parte de baixo do comando. Exemplo: uma
lata de spray, uma vez pressionado o gatilho, começa a deitar tinta.

2020.04.05
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Exemplos de movimento e interação
Na página seguinte coloquei dois vídeos exempliﬁcativos do movimento e da interação com objectos.

Movimento - https://youtu.be/R-301rvUEvk

Interação - https://youtu.be/ilVftlt8ZYc
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Melhorias no sistema de destruição
O sistema de destruição apresentado anteriormente sofria
de alguns problemas: partes separadas do mesmo objecto,
depois de cortadas, agiam como se ainda estivessem
juntas, como que “coladas” por uma força invisível. Este
efeito é bastante óbvio nos vídeos que apresentei
anteriormente. Depois de muita investigação e de muitas
horas de testes, decidi alterar a abordagem. Em vez de
“cortar” o objecto 3D, o utilizador passará a “partir” o
objecto. Para evitar os problemas da solução anterior, os
objectos serão pré fracturados, sendo que cada pedaço
obedece a física: gravidade e força de impacto. Isto irá fazer
com que os vários pedaços pareçam quebrar-se e cair.
A animação de várias centenas de pedaços a interagir uns
com os outros, com física, provocou alguma perda de
performance da simulação. Consegui com bastante
sucesso resolver esta situação, fazendo com que os
pedaços ao cair, se não sofrerem nenhum impacto durante
alguns segundo, se tornem inactivos, deixando de contribuir
para os cálculos de física e aligeirando o processamento.

Ferramentas de destruição
Neste momento ainda não tenho disponíveis todas as ferramentas planeadas. No entanto as seguintes já estão prontas a
ser utilizadas: uma espada, uma maça e um martelo.

Exemplos da interação actual
https://youtu.be/fFoyFsfyv2E

2020.05.22
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Arte
Até este momento tinha trabalhado essencialmente nos aspectos funcionais e nas mecânicas da experiência. Agora
comecei a focar-me no aspecto artístico. Procurei retratar com ﬁdelidade a obra de Salvador Dalí em 3D. Coloquei uma
câmara ﬁca numa posição e a partir daí comecei a posicionar os elementos 3D de forma a recriar “Atavismo no
Crepúsculo”.

Vídeo da experiência já inserida num ambiente
https://youtu.be/sNx6WxKpC80

2020.06.04
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Modelação 3D - Bigode
Tenho estado a acrescentar modelos ao meu projecto. Alguns são modelos que fui buscar a bibliotecas e outros foram
modelados por mim.
Exemplo de um bigode em fase de modelação:

2020.07.05
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Modelação 3D - Flor
Mais um modelo concluído. Desta vez uma ﬂor. À semelhança dos outros objectos, está ligada a um prego, para poder ser
espetada nas ﬁguras.
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Implementação Final
Características ﬁnais do Artefacto

O artefacto ﬁcou concluído de acordo com o planeado na generalidade, embora algumas interações de destruição não
tenham ﬁcado implementadas, pela complexidade envolvida ao nível da programação. Fica em aberto a possibilidade de,
no futuro, concretizar todas as interações planeadas investindo mais tempo na aprendizagem da programação por
blueprints.

É possível utilizar vários objectos para interagir com a obra. Exemplo: é possível pegar num chapéu e espetá-lo na cabeça
de uma das ﬁguras. O mesmo é válido para uma ﬂor, ou um bigode…
Também é possível pegar em ferramentas e daniﬁcar as ﬁguras: marreta, espada, etc. Se uma das ﬁguras se desmoronar,
todos os adereços nela aplicados caem também. Este efeito, embora aparentemente simples, foi complexo de fazer e
apesar de já ter sido aﬁnado algumas vezes ainda contém alguns “bugs”. Este é mais um ponto com espaço para melhoria
no futuro.
Em suma, a experiência ﬁnal não ﬁcou comprometida com estas lacunas, sendo possível manter a intenção inicial: dar ao
utilizador a liberdade total para interagir, construindo ou destruindo, e no ﬁnal confrontá-lo com a sua criação, levando-o a
reﬂectir sobre si próprio.

Características ﬁnais da Exposição do Artefacto
A exposição apenas não será como planeado devido ao facto de o formato ter passado de físico para online. Em vez de um
espaço amplo, esta ﬁcará limitada a um espaço mais pequeno, em casa. A experiência é possível à mesma, embora
limitada pelas 4 paredes da divisão onde ﬁcará inserida (escritório de casa). Isto signiﬁca que o utilizador terá menos
liberdade de movimento físico, passando a poder deslocar-se num espaço com cerca de 2x2 metros apenas. Para
compensar isto, o utilizador terá que recorrer mais aos joysticks dos comandos de movimento.

Nova planta da exposição. A maior diferença é o tamanho da área de “jogo”, que encolheu para 2x2m devido à limitação
imposta pela pandemia.

