Diário de Bordo – UA – DMAD – 2019/2022

Introdução
O meu propósito inicial consiste na realização de um percurso interativo feito através de uma
narrativa (Fábula da Bordadeira de Fernando Pessoa) este terá por base a noção da
importância dos sentidos e da ludicidade na aquisição de conhecimentos. Este percurso
narrativo seria destinado a crianças dos 6 aos 10 anos (ensino básico).
Áreas de estudo ou de interesse para o meu projeto ou que me proponho estudar
passam pelos seguintes descritores: Percursos como forma lúdica; Processo
narrativo/percurso; A importância dos sentidos na aquisição de conhecimentos - a audição,
visão e tato; O jogo como estímulo para o conhecimento; a interatividade nos percursos; A
animação de imagens digitais; Dispositivos para a interatividade; A cor em RGB e a
temperatura da cor.
Este diário apresenta as dúvidas que foram acompanhando todo o projeto e visa esclarecer as
decisões tomadas em cada momento, mostra também as pesquisas que levaram a percorrer
determinado um determinado caminho neste projeto.

22 de outubro
Inicialmente, o meu propósito era realizar um projeto que vivesse da relação entre
narrativas/som/palavra/imagem. Algo como o esquema abaixo referido.

O pedido de uma narrativa proposta com um trabalho para o módulo de narrativas e jogos
levou a uma escolha de um tema.
A partir da premissa da escolha de uma narrativa, neste caso a fábula da bordadeira de
Fernando Pessoa, e posterior criação de um percurso imaginário, começou a desenhar-se um
caminho para um posterior projeto multimédia - percurso interativo.
Extrato do texto apresentado para trabalho:
Narrativa baseada numa fábula de Fernando Pessoa.
A minha narrativa é baseada numa fábula de Fernando Pessoa e gostava de explorar a cor
branca e as diferentes referências culturais dessa cor.

28 out
Realização de alguns esboços com uma ideia de imagens possíveis para um percurso. Um
percurso que permitissem uma interação com o público (acima referido) que o levasse a uma
interação à utilização dos sentidos (tato, audição e visão) e ao despontar do interesse na
pesquisa de diversos temas que podem estar associados a palavras existentes numa narrativa.
Seguiram-se uma série de esboços com as ideias principais baseadas numa fragmentação do
conto.
1.O pedido/o problema

2

2. Procura de soluções para a forma da rosa e a cor branca que podem servir de tema
para desenvolver a exploração dos sentidos (ainda pouco definido - rosa/cor
branca/culturalmente/cientificamente).

3. A dificuldade/os obstáculos para a solução
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4. A resposta (esta pode ser o final do percurso - a manipulação do artefacto, por exemplo),
como funciona a memória como funciona a criação, são questões que podem ser exploradas
nesta fase. A resposta passa por não “o encontrar a forma perfeita ou a cor” mas o espectador
encontrar-se a si próprio nesse percurso.

30 out
Concretização de um Prezi para narrativas:
https://prezi.com/xo7nfcupecuu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Projeto importante uma vez que possibilitou a visualização de ideias que podem ser podem
ser utilizadas na proposta de artefacto.

5 de nov
Um artefacto interessante que pode ser explorada é o do artista Krzysztof Wodiczko que
permite criar som através do movimento, uma relação entre o ser que usa o instrumento e o
espaço público ( https://youtu.be/PdgRV99FiGY).

7 de nov
A frase:
“A importância dos sentidos na aprendizagem dos conteúdos” é algo que procuro que esteja
presente para o projeto a apresentar ou “em que medida os sentidos são facilitadores da
aprendizagem” . Leitura do artigo sobre “literature revue” foi importante para relembrar um

4

método de estudo:

8 de nov
Resumo e pesquisa baseada no texto “The computer Medium in Digital Art’s Creative
Process”-Chapter1- Adérito Fernandes Marques, Pedro Branco && João Alvaro Carvalho.
Importante para identificar artistas e as suas obras que podem inspirar o projeto para o
artefacto (estão em cor rosa no esquema).
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6
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10 de nov
Leitura de “Instanciando mecanismos de a/r/tografia no processo de criação em arte
digital/computacional de Adérito Fernandes Marcos. Sumário esquematizado do artigo lido:

11 de nov
Resumo esquematizado da obra “Arte pós-virtual: criação e agenciamento no tempo da
internet das coisas e da próxima natureza” de Giselle Beiguelman, serviu para uma visão de
artistas contemporâneos e identificar uma vertente mais estética ou mais social nas suas
ideias.

8

13 de nov
9

Leitura e esquematização de “Considerações metodológicas para
a pesquisa em arte no meio académico” de Sylvie Fortin e Pierre Gosselin da
Universidade de Québec em Montreal com tradução do francês de Marília C.G. Carneiro e
Déborah Maia de Lima. Importante para definir o projeto a apresentar como uma tesecriação, em que é importante ter em consideração a pesquisa de dados discursivos e não
discursivos uma vez que se trata da apresentação de um artefacto.
Esta leitura levou-me a considerar alguns aspetos do que pretendo projetar.
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Aproximando-me a uma esquematização do que pretendo nesta fase do projeto.
Elaborar uma temática: Incentivo ao conhecimento através dos sentidos e do aspeto lúdico de
percursos narrativos para indivíduos dos 6 aos 10 anos (ensino básico).
Apresentar alguns descritores: Narrativa; Percurso; Percurso lúdico; Papel dos sentidos na
perceção e a forma como auxiliam a cognição; Interatividade; Animação de imagens digitais.

15 de nov
Perspetivas de como poderá ser realizado o percurso
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Outra questão é o RGB da cor branca. Pode alargar-se para tons até que referência? Variar
em cada parâmetro até 245? Será importante definir até que parâmetros podemos considerar
uma cor dentro do que chamamos branco. Como relacionar estes parâmetros com a
temperatura das tonalidades.
Como se pode programar dispositivos de interação? Interação através de toque para escolha
de informação, interação para escolha ou realização do relevo das formas das rosas. Estas
questões estão relacionadas com programação e ainda não foram estudadas.

29 de nov
Realizado um Quiz vídeo para o módulo de “Tópicos de narrativas e jogos digitais" levou a
questionar possíveis formas de apresentação do artefacto final.
https://www.educaplay.com/learning-resources/5008994-fabula.html

30 de nov
Continuo a questionar se quero uma interação a nível da cor, da forma e do som ou se serão
muitas variantes ao mesmo tempo. Se deveria focar-me apenas na questão da cor. Neste caso
da cor branca. A cor dada através da temperatura e referências de RGB?
A nível da forma existem n variantes das espécies de rosas, ou seja, n formas de rosas. O que
levanta a questão da factualidade. Realizar algo com uma variante tão grande de formas pode
tornar-se complexo. O som podia aplicar-se à cor ou/e à forma o que levanta de que forma se
poderá manipular esta questão.
Outra questão é como levar a que a interação resulte num produto final? Imagem digital, pura
contemplação ou outro...

2 de dez
12

Continuo com as questões de como fazer a interação com o espectador para determinar
uma forma, uma cor e um som como será o resultado final? Imagem digital/composição
sem/com som? E de que forma?
Hoje ao abrir o espaço da disciplina de Tecnologia de Visão por Computador, ao visualizar
um holograma, questionei esta forma final de apresentação para a interação.
Caso esteja a fazer referência a muitas variantes (estive a fazer pesquisa sobre diferentes
espécimes de rosas e a diversidade é imensa o que me levaria a limitar estas formas) posso
considerar apenas a cor branca?! E neste caso pensei noutra forma de percurso para a
exposição da narrativa:

O espaço interior teria de ser fechado à luz externa para se percecionarem vários tipos de
brancos. O artista/designer Olafur Eliasson realiza uma pesquisa muito interessante a
propósito da luz/cor. Que gostaria de pesquisar.
https://youtu.be/Cs2Nmx9-Uh0

https://www.olafureliasson.net

4 dez
As questões que tinha relativas à forma como poderia tratar a narrativa que tenciono explorar,
foram esclarecidas pelas sugestões do prof. Pedro Veiga, de seguir por uma vertente mais
artística explorando significados e sentidos e não tanto educativa da narrativa (embora
gostasse muito deste contexto).
Para a questão de realizar algo que consiga executar em termos de recursos e conhecimentos
também foram úteis sugestões como explorar sensores à presença do observador num espaço
para acionar as formas e a cor, podendo ser acompanhados pelo som.
Volto à questão da cor branca e suas tonalidades. Realizei uma breve pesquisa de tons de
brancos (wikipédia):
Branco.
255, 255
Branco Fumo
245, 245
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RGB 255,
RGB 245,

Branco Fantasma
255
Branco Talco
250

RGB 248, 248,
RGB 254, 254,

Branco neve
255, 250, 250
Branco floral
250, 240
Branco milho
248, 220
Branco creme
253, 208
Branco pergaminho
233, 210
Branco champanhe
231, 206
Branco holandês
223, 187
Branco baunilha
229, 171
Navajo branco
222, 173
Branco amanteigado
252, 234*
Branco gelo
249, 241*
Branco zinco
253, 248, 255
* http://xona.com/misc/colorlist/ (

RGB
RGB 255,
RGB 255,
RGB 255,
RGB 241,
RGB 247,
RGB 239,
RGB 243,
RGB 255,
RGB 255,
RGB 221,

Branco marfim
255, 240
Branco concha
245, 238
Branco (laço velho) de pele
245, 230
Branco bege
245, 220
Branco antigo.
235, 215
Branco casca de ovo
234, 214
Branco de osso
218, 201
Branco linho
220, 130
Branco Alabastro
234, 224
Branco cerâmica
255, 249*
Branco néctar
255, 231*

RGB 255,
RGB 255,
RGB 253,
RGB 245,
RGB 250,
RGB 240,
RGB 227,
RGB 238,
RGB 237,
RGB 252,
RGB 252,

RGB

não sei se é a melhor fonte??)

Bibliografia sobre cor por consultar:
Birkmayer, W., & Birkmayer, W. (1989). ill.“Edited from the presentations and discussions
which. National Library of Medicine Current Catalog: Cumulative listing, 23(5A-5B), 97.
Chirimuuta, M. (2014). The metaphysical significance of colour categorization. Colour studies: A
broad spectrum, 273.
Eckstut, J., & Eckstut, A. (2013). The secret language of color: science, nature, history, culture,
beauty of red, orange, yellow, green, blue & violet. Black Dog & Leventhal.
Mahnke, F. H. (1996). Color, environment, and human response: an interdisciplinary understanding of
color and its use as a beneficial element in the design of the architectural environment. John Wiley &
Sons.
Simner, J. (2011). Synaesthesia in colour. New Directions in Colour Studies, 309-317.

Procurar as variantes RGB de brancos num programa de desenho digital.
Relativamente à forma teria de pensar numa simplificação da forma (em vez dos diversos
espécimes de rosas apresentar um número menor e expandir conforme o limite de tempo do
projeto...).

10 dez
Reformulação dos esquemas realizados para o projeto em 13 de nov.

14

Uma vez que penso optar por uma tese/criação 1( Fortin & Gosselin. 2014) para tal revi
novamente termos ou descritores e disciplinas que poderão contribuir para a mesma (a azul).

19 Dez
Como realizar a narrativa/guião do artefacto?
Objetivos e questões para o artefacto:
. A narrativa dada através de fábulas/contos, como suporte para novas aprendizagens.
. Um vídeo digital ligado a um computador que apresenta uma animação de uma fábula com
paragens para aquisição/descoberta de conceitos ou/e para criação de uma construção virtual
(antes da fase de aproximação poderá existir uma breve explicação do conceito rosa e do
conceito "cor branca").
. A construção pode ser acionada através de sensores de aproximação ou/e de temperatura à
aproximação ao ecrã pode provocar uma complexificação da forma (neste caso a rosa) e a
aproximação em termos de temperatura (quanto mais próximo mais quente) despoletar a cor

1

Fortin, S., & Gosselin, P. (2014). Considerações metodológicas para a pesquisa em arte no meio
acadêmico. ARJ–Art Research Journal/Revista de Pesquisa em Artes, 1(1), 1-17.
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(brancos mais frios mais afastado do ecrã e brancos mais quentes mais próximo). O sensor da
distância poderá também contribuir para o aumento do volume de som do artefacto??
O artefacto pode ser projetado em tela ou apenas em computador? (Esta decisão pode
influenciar a posição dos sensores). Como trabalhar com sensores?
Como referir o artefacto? Hipermédia, Hiper vídeo, ou apenas multimédia? Continuo com
esta dúvida.
Relativamente ao problema que tinha com a complexidade de espécimes de rosas posso
simplificar apresentando apenas, para escolha, os espécimes por regiões portuguesas ou
através do catálogo do Museu Botânico de Lisboa.
A cor branca vou simplificar, uma vez que a nomenclatura é muito diversa nas fontes
pesquisadas e nem sempre consensual. Resolvi fazer os parâmetros de RGB de 255 (branco
puro) até 245 que vou considerar ainda dentro de uma tonalidade de branco.

Como estabelecer uma narrativa e guião para o artefacto? Voltei ao esquema:

Figura 1Vista geral das diferentes fases do processo de criação (ou design criativo) em arte digital/computacional.
2

Penso fazer uma Introdução a expor o tema e forma de apresentação. Penso também focar
objectivos, formato, recursos...
Com uma planificação baseada num storyboard talvez!

2

Marcos, A. (2012). Instanciando mecanismos de a/r/tografia no processo de criação em arte
digital/computacional. inVISIBILIDADES-Revista Iberoamericana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes, 3, p.140.
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20 Dez

Desenho da Narrativa:

A questão que marca a realização do artefacto é baseada na perceção de que a informação
estética e a narrativa do conto/fábula poderá consistir num instrumento de divulgação de
conhecimentos e contribuir para facilitar a comunicação de uma mensagem melhorando a
partilha da informação. Quando inicialmente foi pensada a temática a tratar esta passou
sempre por questionar o percurso narrativo digital em contos ou em fábulas como forma de
facilitar a aquisição de conhecimentos quer pelo seu caracter lúdico, quer pelo estético
(fazendo apelo aos sentidos), quer pela interatividade que os novos media apresentam com o
espectador. Esta ideia inicial necessitava de um processo comunicativo interativo: percursos
digitais, narrativas digitais ou hipervídeo. A decisão foi a de realizar um vídeo ligado a um
computador com animação de desenho digital que permitisse a interação do espectador. Criar
um ambiente hipermediático de natureza interativa. Neste sentido a minha pesquisa passa,
entre outras, por entender a informação semântica e a estética na comunicação da mensagem
hipermédia.
O artefacto a apresentar consiste num percurso narrativo digital realizado através de um vídeo
ligado a um computador, que conta uma fábula (a fábula da bordadeira de Fernando Pessoa).
O grande objetivo reside na realização e compreensão dos percursos narrativos digitais como
facilitadores do conhecimento pela sua característica de ludicidade e apelo aos sentidos.
O percurso realizado através de um vídeo de imagens animadas numa projeção (ecrã do
computador ou tela/projetor(es) conta a fábula através da imagem animada a preto e branco
em desenho digital com um percurso interativo.
Inicia-se com a projeção de imagens animadas que fazem uma introdução da fábula através
da narração do texto inicial com uma demanda para o percurso ("Esta pequena narrativa
começa por uma encomenda feita por uma rainha a uma bordadeira, que bordasse
sobre seda entre folhas uma rosa branca. A bordadeira, como era muito jovem, foi
procurar por toda a parte aquela rosa branca perfeitíssima, em cuja semelhança
bordasse a sua").
A meio da narrativa existirá uma interação do observador. Este irá transformar-se em
personagem e realizará o percurso como personagem principal (interação). Irá escolher um
tipo de rosa e serão apresentados os espécimes de rosas (por regiões portuguesas ou por
ligação ao Museu Botânico de Lisboa) tendo o observador que escolher um espécime. Esta
seria a primeira fase da ação do observador.
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Como a fábula refere uma flor (rosa) e uma cor (branco) acresce a necessidade de explorar a
cor (em termos de RGB) esta interação do espectador com a cor resultaria de um afastamento
ou recuo relativamente ao ecrã que provocaria um branco mais quente ou mais frio, com um
RGB a variar do 255 até 245 para R, G e B. Este avançar e recuar perante o computador seria
acompanhado de uma complexificação da forma (com o índice de complexidade relacionado
com a aproximação ao ecrã - através de fragmentação ou cristalização ou outro efeito na
forma). Posso complicar com o acrescentar de som à cor/espécime de rosa (aproximação e
afastamento do ecrã).
A forma artística construída pelo observador faria parte do final da narrativa com a projeção
da mesma nas imagens finais da narrativa (o observador poderia no final enviar a imagem
para o seu mail, ou imprimi-la).
Fazer um percurso é fazer um caminho com escolhas, escolhas que vêm dos conhecimentos
adquiridos nesse percurso e que permitem a construção de algo (conceito, forma, outro). Os
percursos narrativos digitais podem representar um excelente recurso para as mais diversas
atividades pedagógicas.
Guião
Cena

Imagens

Planos

Som

Recursos

Tempo

1

Imagem do
palácio/ rainha/
bordadeira

Plano geral com
movimento de
aproximação para
plano médio

Fala do
narrador

Computador/ ecrã/colunas/projetor(es)

10''

2

Imagem de
caminho/ figura
a caminhar

Plano geral com
Som de passos Computador/ ecrã/colunas/projetor(es)
aproximação a plano e som
médio
ambiente da
natureza

8''

3

Imagem das
diferentes
espécies de rosas

Plano geral fixo

4

Interação da
Primeiro plano
forma escolhida
no ponto.3 com a
distância do
observador na
atribuição da cor
à forma
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Fala do
narrador a
fazer a
demanda ao
observador/
Sons
diferentes
para cada
espécie (ao
clicar na
imagem)

Computador/
ecrã/colunas//projetor(es)/rato ou
dispositivo de toque para a escolha das
imagens/possível ligação à rede para
recolha de imagens

Relativo
ao
observ.

Som ambiente
da natureza

Computador/
ecrã/colunas//projetor(es)/sensoresmovimento-cor

6''

5

Transformação
da forma através
de fragmentação
ou cristalização
ou outro efeito a
determinar(fratal
) pela
aproximação ao
ecrã

Primeiro plano

Som
específico da
espécie
escolhida
provocado
pela
aproximação
ao ecrã

Computador/
ecrã/colunas//projetor(es)/sensoresmovimento-parâmetros de um filtro de
transformação de imagem

6''

6

Imagem da
bordadeira com a
inserção da
imagem
realizada pelo
observador

Plano médio com
duas imagens uma
de fundo
(bordadeira) e outra
sobreposta com a
composição obtida

Música
ambiente

Computador/ ecrã/colunas/projetor(es)

3''

7

Imagem inicial o
palácio/ rainha/
imagem do
observador e da
sua composição

Plano geral com
movimento de
aproximação para
plano médio possibilidade de
para a imagem

Música
ambiente

Computador/ ecrã/colunas/projetor(es)/
ligação à internet

5''

7 Jan 2020
Ideias para a inserção do mapa com os espécimes:
Ver Tutorial ABL Reactivision Scene
https://youtu.be/3IUdEEdHF5U
Pode ser a usado para artefacto?! Ver melhor.
Ver formas de incorporar dados reais de paisagens no cenário do vídeo.
http://opentopo.sdsc.edu/datasets?minX=9.095306396484373&minY=38.4460602300031&maxX=8.905792236328125&maxY=38.551387439981596
Importing Real World Locations Into Unreal Engine 4 - Beginners Tutorial UE4

21 Jan 2020
Relacionar exposição com os conceitos: (ver o que faz sentido)
psicologia percetiva,
ciência da cognição,
desenho ambiental,
háptica (ciência e tecnologia do sentido do tacto),
desenho de conteúdos informativos,
desenho de interação,
computação heurística,
pensamento do design
19

ver:
PRATT, W. K. PART 6 IMAGE PROCESSING SOFTWARE 641.

Modelos de cor de Newton e Maxwell
Thomas Young (1802) modelo tricromático - compreensão da cor através de 3 tipos de
sensores - COLOR VISION MODEL
Bibliografia a consultar
Munsell, A. E. (1929). Munsell book of color. Munsell Color Co. Inc., Baltimore, 40.
Wald, G. (1964). The receptors of human color vision. Science, 145(3636), 1007-1016.
Wyszecki, G., & Stiles, W. S. (1982). Color science (Vol. 8). New York: Wiley.
Stockham, T. G. (1972). Image processing in the context of a visual model. Proceedings of
the IEEE, 60(7), 828-842.
Eynard, R. A. (1973). Color: theory and imaging systems. Washington, D. C., Society of
Photographic Scientists and Engineers, 1973. 448 p.
Newton, I. (1952). Opticks (based on the fourth edition London, 1730).
Frei, W. (1974). A new model of color vision and some practical implications. Univ. of
Southern California Image Processing Institute, Semiannual Technical Report, 128-143.
RECOLHA DE ROSAS E MAPAS para artefacto
Retiradas de:
C.Aguiar, J.Lourenço, J.Costa, A.Amado, T.Monteiro-Henriques, E.P.Pereira, P.Alves,
F.Clamote, et al. (2020). Rosa corymbifera Borkh. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de
Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.floraon.pt/#wRosa+corymbifera. Consulta realizada em 21/01/2020
C.Aguiar, J.Lourenço, E.P.Pereira, J.D.Almeida, M.Porto, D.T.Holyoak, J.Costa, F.Clamote,
et al. (2020). Rosa micrantha Borrer ex Sm. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de
Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.floraon.pt/#wRosa+micrantha. Consulta realizada em 21/01/2020
E.P.Pereira, P.V.Araújo, A.Carapeto, J.Costa, F.Clamote, M.Porto, P.Pereira, F.Covelo, et al.
(2020). Rosa sempervirens L. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de Portugal Interactiva,
Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.flora-on.pt/#wRosa+sempervirens. Consulta
realizada em 21/01/2020
E.P.Pereira, U.Schwarzer, M.Porto, C.Aguiar, J.Costa, A.Amado, T.Monteiro-Henriques,
M.Raposo, et al. (2020). Rosa pouzinii Tratt. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de
Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.floraon.pt/#wRosa+pouzinii. Consulta realizada em 21/01/2020
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A.Silva. (2020). Rosa rubiginosa L. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de Portugal
Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.flora-on.pt/#wRosa+rubiginosa.
Consulta realizada em 21/01/2020
P.R.González, J.Lourenço, P.Pereira. (2020). Rosa agrestis Savi - mapa de distribuição.
Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.floraon.pt/#wRosa+agrestis. Consulta realizada em 21/01/2020
E.P.Pereira. (2020). Rosa tomentosa Sm. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de Portugal
Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.flora-on.pt/#wRosa+tomentosa.
Consulta realizada em 21/01/2020
P.R.González, J.Lourenço, E.P.Pereira. (2020). Rosa vosagiaca N.H.F.Desp. - mapa de
distribuição. Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica.
http://www.flora-on.pt/#wRosa+vosagiaca. Consulta realizada em 21/01/2020
J.Lourenço, E.P.Pereira, C.Aguiar, J.D.Almeida. (2020). Rosa squarrosa (A.Rau) Boreau mapa de distribuição. Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de
Botânica. http://www.flora-on.pt/#wRosa+squarrosa. Consulta realizada em 21/01/2020
https://www.lamosanatural.pt/pt-PT/FEGallery/Details/rosa-squarrosa?cat=flora

A.Amado, P.Silveira. (2020). Rosa stylosa Desv. - mapa de distribuição. Flora-On: Flora de
Portugal Interactiva, Sociedade Portuguesa de Botânica. http://www.floraon.pt/#wRosa+stylosa. Consulta realizada em 21/01/2020
Software a questionar: Blender ou Unreal

21 Jan 2020
Novo sistema para realizar o artefacto:
https://www.openprocessing.org/browse/# ver ideias e experiências.
Trabalhar com https://editor.p5js.org
Ver também: https://thewrong.org
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No artefacto após escolha de um esquema ver forma de articular o mapa com os espécimes,
ver:
Para mapas p5 --https://mappa.js.org/docs/simple-map.html
Para a cor- P5
“Description
colorMode() changes the way p5.js interprets color data. By default, the parameters for fill(), stroke(),
background(), and color() are defined by values between 0 and 255 using the RGB color model. This is
equivalent to setting colorMode(RGB, 255). Setting colorMode(HSB) lets you use the HSB system instead. By
default, this is colorMode(HSB, 360, 100, 100, 1). You can also use HSL.
Note: existing color objects remember the mode that they were created in, so you can change modes as you like
without affecting their appearance.
Syntax
colorMode(mode, [max])
colorMode(mode, max1, max2, max3, [maxA])
Parameters
mode
Constant:
either RGB, HSB or HSL, corresponding to Red/Green/Blue and Hue/Saturation/Brightness (or Lightness)
max Number: range for all values (Optional)
● max1 Number: range for the red or hue depending on the current color mode
●

max2 Number: range for the green or saturation depending on the current color mode

●

max3 Number: range for the blue or brightness/lightness depending on the current color mode

●

maxA Number: range for the alpha (Optional)

●

Ou modo HSB

●

colorMode(HSB, 100);
for (let i = 0; i < 100; i++) {
for (let j = 0; j < 100; j++) {
stroke (i, j, 100);
}
}

24 Jan 2020
Ver termo rizoma de Gilles Deleuze. - mapa desmontável, conectável, reversível,
modificável, múltiplas entradas e saídas.
Ver:
Manovich, L. (2001). The language of new media. MIT press.
Texto para a Introdução do desenho de Exposição:
“A evolução tecnológica veio alargar os meios de expressão artística e hibridizá-los,
assim se insere o objetivo de associar formas artísticas como o traço do desenho, o
movimento através da animação e a interação com o observador/criador e a junção de
proporcionar um acrescento através do contributo, não apenas estético, de fornecer a
aquisição de conhecimentos. Partindo da fábula de Fernando Pessoa - A Fábula da
Bordadeira- que é uma metáfora do processo criativo, cria-se a visualização dessa
fábula através de um pequeno vídeo parado a meio (através de uma ação do
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observador -com um rato ou um apontador ao ecrã) e continuado pelo observador que
passa a criador até uma imagem final por ele realizada.
Através da tecnologia/criatividade visa-se a ideia de produção artística partilhada.
Procurar perceber a importância da narrativa digital, a exploração dos sentidos e do
aspeto lúdico por parte da mesma, o porquê a necessidade de narrativa e a forma
como os sentidos e a ludicidade contribuem para a aquisição de conhecimentos.
Compreender e aplicar conhecimentos de linguagem de programação através de P5js
por forma a construir um artefacto expositivo (edição/programação de vídeo, formas
de programar a sua sequência e a interação do observador, até um produto final)”
Palavras chave: narrativa digital; vídeo interativo; o aspeto lúdico da narrativa; o sentido
auditivo e visual na narrativa digital

Do artefacto inicialmente programado tirei o sentido do tacto (por apresentar poucos
conhecimentos atuais do tema, talvez num futuro...)
Definição e limite dos espécimes de rosas, para 10 rosas autóctones em Portugal com a sua
localização em mapa (rosas: agrestis, blondeana, corymbifera, micrantha, pouzinii,
rubinosa, semperviren, squarrosa, stylosa, tomentosa). Recolha efetuada e falta o perfil dos
diferentes espécimes para a utilização como imagem (retirar arestas ou desenhar linha
principais das mesmas e digitalizar).
Utilizar a programação P5js para a interação com o observador:
A criação da cor (através de sensor - e a aproximação do observador vai definindo o tipo de
branco - 255 -245 nos diferentes parâmetros R,G,B)
A criação de uma composição com a espécime escolhida através de filtro ou outro
Revisão do Storyboard/ Guião
Cena

Imagens

Planos

Som

Recursos

Tempo

1

Imagem do
palácio /
rainha/bordadeir
a

Plano geral com
movimento de
aproximação para
plano médio

Fala do
narrador

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)

10''

2

Imagem de
caminho/ figura
a caminhar

Plano geral com
aproximação a
plano médio

Som de
Computador/ ecrã ou projetor(es)
passos e
colunas
som
ambiente da
natureza
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8''

3

Imagem das 10
espécies de
rosas autóctones

4

Fala do
narrador a
fazer a
demanda ao
observador/
Sons
diferentes
para cada
espécie (ao
clicar na
imagem)

Computador/
ecrã/colunas//projetor(es)/rato ou
dispositivo de toque para a escolha
das imagens

A imagem
Plano aproximado
escolhida é
projetada no
ecrã
(fundo a definir)

Música
referente à
espécime

Computador/ ecrã ou projetor(es)
colunas

5

Interação da
Primeiro plano
forma escolhida
em 3 com a
distância do
observador na
atribuição da cor
à forma

Som
Computador/
ambiente da ecrã/colunas/projetor(es)/
natureza
sensores-movimento-cor

6

Transformação
Primeiro plano
da forma através
de fragmentação
ou cristalização
ou outro efeito a
determinar
(fratal) pela
aproximação ao
ecrã (nova
posição do
observador)

Som
específico
da espécie
escolhida

Computador/
6''
ecrã/colunas//projetor(es)/sensoresmovimento-parâmetros de um filtro
de transformação de imagem

6

Imagem da
bordadeira com
a inserção da
imagem
realizada pelo
observador

Música
baseada no
som da
espécime
escolhida

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)
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Plano geral fixo
com o mapa de
Portugal e a
colocação dos
diferentes
espécimes.

Plano médio com
duas imagens uma
de fundo
(bordadeira) e
outra sobreposta
com a composição
obtida

Relativo
ao
observ.

6''

3''

7

Composição
obtida pelo
observador com
possibilidade de
partilha da
imagem (por
mail, por
impressão,
outra...)

Primeiro plano
com a composição

Música
baseada no
som da
espécime
escolhida

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)/
impressora/ligação à net

8

Imagem inicial o
palácio/ rainha/
imagem do
observador e da
sua composição

Plano geral com
movimento de
aproximação para
plano médio possibilidade de
parar a imagem

Música
ambiente

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)/ ligação à
internet

9.

Imagem anterior
passa à imagem
inicial da
apresentação

5''

26 Jan 2020
Desenho do artefacto

Desenho de Experiência
O desenho de experiência realiza-se na sequência do desenho de narrativa anteriormente
apresentado, mencionando o conteúdo e a interação relativos ao artefacto.
25

Procurar perceber a importância da narrativa digital, a exploração dos sentidos e do aspeto
lúdico por parte da mesma, entender o porquê da necessidade de narrativas e a forma como os
sentidos e a ludicidade presentes nas narrativas contribuem para a aquisição de
conhecimentos. Estes são conteúdos a pesquisar através de uma revisão da literatura.
Compreender e aplicar conhecimentos de linguagem de programação por forma a construir
um artefacto expositivo (edição/programação de vídeo, formas de programar a sua sequência,
formas de interação do observador/criador até um produto final) são os propósitos desta
pesquisa. Sendo o projeto a apresentação de um vídeo interativo com a narração da fábula da
bordadeira de Fernando Pessoa que através de uma forma metafórica expõe a criação artística
contribui para que se faça a interação com o observador assumindo o mesmo o papel de
criador.
Palavras chave: narrativa digital; vídeo interativo, sentido visual, sentido auditivo;
ludicidade da narrativa.

Relativamente aos conteúdos de suporte apontam-se futuras pesquisas relativas ao papel do
jogo e dos sentidos (visual e auditivo) na aprendizagem. Pesquisas a realizar sobre o
conteúdo a expor focam sobretudo as narrativas digitais interativas através de novos médias.
Estas pesquisas irão realizar-se no decorrer da feitura do artefacto.
O artefacto a apresentar - um vídeo interativo - fundamenta-se na perceção de que a
informação estética e a narrativa do conto/fábula podem contribuir para uma melhor
comunicação de uma mensagem e consequentemente uma aprendizagem através de novas
ferramentas de partilha/pesquisa de informação em contextos pedagógicos. Uma vez que a
narrativa digital de um conto contém um caracter lúdico e estético que contribui para facilitar
a aquisição de conhecimentos e estimular a curiosidade e o desejo de aprendizagem pode ser
explorado para fins educativos.
Para a execução do artefacto será necessária uma pesquisa de linguagem de programação que
permitirá parar o vídeo e proceder à interação com o observador (já referido no desenho da
narrativa).
Para o artefacto já estão definidos e limitados os espécimes de rosas intervenientes (dez rosas
autóctones em Portugal com a sua localização em mapa (rosas: agrestis, blondeana,
corymbifera, micrantha, pouzinii, rubinosa, semperviren, squarrosa, stylosa e tomentosa).
Esta recolha já foi realizada estando por definir a sua forma digital no vídeo (através de
deteção de contorno ou através do desenho das linhas principais que as definem). Os mapas
com as suas posições de referência estão recolhidos e serão utilizados num plano com a
posição das mesmas.
A programação da interação com o observador necessita de três momentos: um da escolha da
forma (a rosa numa determinada zona do país – conteúdo de aprendizagem para o
observador) outra da escolha da cor branca e finalmente a interação como resultado numa
composição (com filtros ou um efeito a determinar) através da forma e da cor escolhidas.
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Estes momentos serão realizados através do programa “P5 js”. Para a escolha das formas
(rosas) por parte do observador será realizada através do rato ou outro apontador, a criação da
cor branca a realizar através de sensor - a aproximação do observador vai definindo o tipo de
branco - 255 -245 nos diferentes parâmetros R,G,B e o efeito resultante em composição
(aplicação de filtro ou transformação das formas) será disparado através de rato ou sensor
(aproximação).
Guião reformulado
Cena

Imagens

1

Recursos

Tempo

Imagem do
Plano geral Fala do
palácio / rainha/ com
narrador
bordadeira
movimento
de
aproximaçã
o para plano
médio

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)

10''

Imagem de
Plano geral
caminho/ figura com
a caminhar
aproximaçã
o a plano
médio

Som de
passos e
som
ambiente da
natureza,
fala da
bordadeira
para o
observador

Computador/ ecrã ou
projetor(es) colunas

8''

Imagem das 10
espécies de
rosas
autóctones

Plano geral
fixo com o
mapa de
Portugal e a
colocação
dos
diferentes
espécimes.

Fala do
narrador a
fazer a
demanda ao
observador/
Sons
diferentes
para cada
espécie (ao
clicar na
imagem)

Computador/
Relativo
ecrã/colunas//projetor(es)/rato ou ao tempo
dispositivo de toque para a
do observ.
escolha das imagens

Plano
aproximado

Música
referente à
espécime

Computador/ ecrã ou
projetor(es) colunas

4

A imagem
escolhida é
projetada no
ecrã
(fundo a
definir)

Som
ambiente da
natureza

Computador/
ecrã/colunas//projetor(es)/sensor
es-movimento-cor

5

Interação da
Plano
forma escolhida aproximado
em 3 com a
distância do
observador na
atribuição da
cor à forma

2

3
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Planos

Som

6''

6

7

8

9

10

28

Transformação Primeiro
da forma
plano
através de
fragmentação
ou cristalização
ou outro efeito
a determinar
(filtro ou
transformação
das formas)
pela
aproximação ao
ecrã (nova
posição do
observador)

Som
específico
da espécie
escolhida

Computador/
6''
ecrã/colunas//projetor(es)/sensor
es-movimento-parâmetros de um
filtro de transformação de
imagem

Imagem da
bordadeira com
a inserção da
composição
realizada pelo
observador

Plano médio
com duas
imagens
uma de
fundo
(bordadeira)
e outra
sobreposta
com a
composição
obtida

Música
baseada no
som da
espécime
escolhida

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)

Composição
Primeiro
obtida pelo
plano com a
observador com composição
possibilidade de
partilha da
imagem (por
mail, por
impressão,
outra...)

Música
baseada no
som da
espécime
escolhida

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)/
impressora/ligação à net

Imagem inicial
o palácio/
rainha/ imagem
do observador e
da sua
composição

Imagem
anterior passa à
imagem inicial
da apresentação

Plano geral Música
com
ambiente
movimento
de
aproximaçã
o para plano
médio possibilidad
e de parar a
imagem

Computador/
ecrã/colunas/projetor(es)/
ligação à internet

3''

5''

REFERÊNCIAS
de Sousa, M. R. P., & Tessler, E. (2014). Diários de bordo: A viagem como espaço poético. O
Mosaico.

C.Aguiar, J.Lourenço, J.Costa, A.Amado, T.Monteiro-Henriques, E.P.Pereira, P.Alves,
F.Clamote, et al. (2020). mapa de distribuição. Flora-On: Flora de Portugal Interactiva. [Web
page] Sociedade Portuguesa de Botânica. Retirado de: http://www.floraon.pt/#wRosa+corymbifera.
[21/01/2020]
Processing Foundation [Ed]. Retirado em: https://p5js.org/learn/, [Web page]

[22/01/2020]

09 Fev 2020
Para o projeto ver também : "No exemplo 5, acrescentamos uma nova função, chamada
keyPressed(), que é automaticamente executada sempre que uma tecla for pressionada " pg7
do texto de Parte 2-webArt do prof. Pedro Veiga.
Penasar tb em "função saveFrame(“nome.extensão”), que grava o conteúdo gráfico que
estiver a ser mostrado naquele preciso momento," pg7 do texto de Parte 2-webArt do prof.
Pedro Veiga, poderia ser utilizado quando o observador chega à sua composição final.
Ver tutoriais de : Jason Erdreich
Para svg files : loadShape(“.svg“) to Load it
Para a animação das rosas se usar um ficheiro GIF:

play()

Plays an animated GIF that was paused with pause()

pause()

Pauses an animated GIF.

Para a cor das rosas
Fill(random(245,255), random (245,255), random(245,255)). Talvez possa ir até 220
Se ficar em function Setup aparece cada vez que se inicia, se colocar em function Draw a letra
a cor estão sempre em loop.

21/02/2020
Entrega do desenho do espaço expositivo:

29

30

31

32

33

24 de Fev
34

Entrega do storyboard de uma narrativa digital inspirada na temática do P.A.C.

8 de Mar
P5js
Na programação realizada podia simplificar os dados do tamanho e posição das rosas...
let a;
let imgB,imgC,imgD,imgE,imgF,imgG,imgH,imgI,imgJ,imgL;
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function preload (){
font = loadFont('comix-pro-2.ttf');
}
function setup() {
a = height / 2;
let canvas = createCanvas(400, 400);
imgB = createImg('R.Bl.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgC = createImg('Agrestis.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgD = createImg('Corymbifera.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgE = createImg('Mircantha.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgF = createImg('Pouzinii.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgG = createImg('Rubiginosa.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgH = createImg('sempervirens.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgI = createImg('Squarro.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgJ = createImg('Stylosa.Peq.Br.png','Sketch Files');
imgL = createImg('Tomentosa.Peq.Br.png','Sketch Files');
canvas.position(10, 10);
}
function draw() {
background(0);
fill (random(220,255),random(220,255),random(220,255),200)
textSize(25);
imgB.position( 45, a+40, width, a);
imgB.size(25, 25);
imgC.position( 45, a+10, width, a);
imgC.size(25, 25);
imgD.position( 45, a+70, width, a);
imgD.size(25, 25);
imgE.position( 45, a+100, width, a);
imgE.size(25, 25);
imgF.position( 45, a+130, width, a);
imgF.size(25, 25);
imgG.position( 45, a+160, width, a);
imgG.size(25, 25);
imgH.position( 45, a+190, width, a);
imgH.size(25, 25);
imgI.position( 45, a+220, width, a);
imgI.size(25, 25);
imgJ.position( 45, a+250, width, a);
imgJ.size(25, 25);
imgL.position( 45, a+280, width, a);
imgL.size(25, 25);
text('rosa agrestis', 80, a, width, a);
text('rosa blondeana', 80, a+30, width, a);
text('rosa corymbifera', 80, a+60, width, a);
text('rosa micrantha', 80, a+90, width, a);
text('rosa pouzinii', 80, a+120, width, a);
text('rosa rubinosa', 80, a+150, width, a);
text('rosa semperviren', 80, a+180, width, a);
text('rosa squarrosa', 80, a+210, width, a);
text('rosa stylosa', 80, a+240, width, a);
text('rosa tomentosa', 80, a+270, width, a);
a = a - 0.5;
if (a < 0) {
a = height;
}
}
// Para noLoop
function mousePressed() {
noLoop();
}
function mouseReleased() {
loop();
}
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9 de Mar
Falta conseguir parar o vídeo e passar sobre a espécime para a expandir...ou seja paragens e
inícios de vídeos e eventos (pesquisar).
Continuo por simplificar os dados do tamanho e posição das rosas...

let a;
src="Demanda4.mp4";
function preload (){
fontRegular = loadFont('BadScript-Regular.ttf');//fonte retirada do google fonts
}
function setup() {
vid = createVideo(
['Demanda4.mp4'],
vidLoad
);
vid.size(750,750);
a = height / 2;
let canvas = createCanvas(400, 500);
//imagens das espécimes
imgB = createImg('R.Bl.Peq.Br.png','Sketch Files');
“ “ (sem alteração)
}
function draw() {
background(0);
//imagens das espécimes com posição e tamanho 25 px
imgB.position( 35, a+830, 25, 25);
imgB.size(25, 25);
“ “ (sem alteração)
textFont(fontRegular);//tipo de fonte para o texto das espécimes
fill (random(220,255),random(220,255),random(220,255),200)
textSize(25);
text('1 - rosa agrestis', 80, a+25, width, a);
“ “ (sem alteração)
fill(255,100,20,random(100,250))//texto em alaranjado
text('"tecla o número da rosa"', 70,20, width,height);
}
function vidLoad() {
vid.loop();
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vid.volume(1);
}
function keyTyped (){
if (key=='1'){
background(0);
createCanvas(700, 1500);
let imgM=createImg('MapaRosaAgrestis.png','Sketch Files');
imgM.position(400,800,269,500);
}
if (key=='2'){
imgN=createImg('MapaRosaBlondeana.png','Sketch Files');
imgN.position(400,800,269,500);
}
if (key=='3'){
let imgP=createImg('MapaRosaCorymbifera.png','Sketch Files');
imgP.position(400,800,269,500);
}
if (key=='4'){
let imgM=createImg('MapaRosaMircantha.png','Sketch Files');
imgM.position(400,800,269,500);
}
if (key=='5'){
let imgN=createImg('MapaRosaPouzinii.png','Sketch Files');
imgN.position(400,800,269,500);
}
if (key=='6'){
let imgP=createImg('MapaRosaRubiginosa.png','Sketch Files');
imgP.position(400,800,269,500);
}
if (key=='7'){
let imgP=createImg('MapaRosaSemprevirens.png','Sketch Files');
imgP.position(400,800,269,500);
}
if (key=='8'){
let imgM=createImg('MapaRosaSquarrosa.png','Sketch Files');
imgM.position(400,800,269,500);
}
if (key=='9'){
let imgN=createImg('MapaRosaStylosa.png','Sketch Files');
imgN.position(400,800,269,500);
}
if (key=='0'){
let imgP=createImg('MapaTomentosa.png','Sketch Files');
imgP.position(400,800,269,500);
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}
}
function mousePressed() { //tentar agarrar a rosa
let d = dist(mouseX, mouseY, 35,80);
if (d < 25) {
background(200);}
}

Em relação à prototipagem ponderar a utilização de sensores ou de teclado do computador?!

11 de Mar
"O termo serious game é usado para explicar a utilização de games com qualquer outra
finalidade que não a de simplesmente se divertir, misturando a necessidade de passar alguma
mensagem a um contexto lúdico, como explica Mastrocola (2012, p. 74). Este conceito
segue o pensamento de Michael e Chen (2006, tradução nossa), quando definem Serious
Game como sendo: “games que não possuem entretenimento, prazer ou diversão como seu
propósito primário”. Este termo foi utilizando pela primeira vez por Clark Abt, em 1970, no
seu livro “Seriou Game” [Ma 2011]. "( in Araújo, C. A. G., & Tenório, L. E. F. (2012).
Proposta de um processo de Gamification utilizando redes sociais como ferramenta. IN: XI
SB Games, Brasília.)
Bibliografia a ler :
Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L., & Dixon, D. (2011, May). Gamification: Toward a
Definition, CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings. In 2011 Annual Conference on
Human Factors in Computing Systems (CHI'11).
Ma, M., Oikonomou, A., & Jain, L. C. (2011). Innovations in serious games for future
learning. In Serious games and edutainment applications (pp. 3-7). Springer, London.
Deterding, S., Khaled, R., Nacke, L., & Dixon, D. (2011, May). Gamification: Toward a
Definition, CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings. In 2011 Annual Conference on
Human Factors in Computing Systems (CHI'11).
Susi, T., Johannesson, M., & Backlund, P. (2007). Serious games: An overview.
TECHTUDO. A balada sem graça da Nokia. Disponível em
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/07/a-

Sobre Linguagem dos Novos media
Manovich, L. (2001). The language of new media/Lev Manovich.
Questões:
• Emoções positivas >>alteram sistema cognitivo ??
•

Novas tecnologias>>sistema lúdico e de apelo aos sentidos >> melhoria do
sistema cognitivo?? Ou como promover o desenvolvimento de novas formas
de aquisição de conhecimentos
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•

Curiosidade >>>> como contribui para o pensamento criativo

A cognição nas áreas da aprendizagem
“Cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento e se dá através de
alguns processos, como a perceção, a atenção, associação, memória, raciocínio, juízo,
imaginação, pensamento e linguagem. A palavra Cognitione tem origem nos escritos de
Platão e Aristóteles.
É o conjunto de processos psicológicos usados no pensamento que realizam o
reconhecimento, a organização e a compreensão das informações provenientes dos sentidos,
para que posteriormente o julgamento através do raciocínio os disponibilize ao aprendizado
de determinados sistemas e soluções de problemas.
De uma maneira mais simples, podemos dizer que cognição é a forma como o cérebro
percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda informação captada através dos cinco sentidos,
bem como as informações que são disponibilizadas pelo armazenamento da memória, isto é,
a cognição processa as informações sensoriais que vem dos estímulos do ambiente em que
estamos e também processa o conteúdo que retemos em relação às nossas experiências
vividas.
Mas a cognição é mais do que simplesmente a aquisição de conhecimento e
consequentemente, a nossa melhor adaptação ao meio - é também um mecanismo de
conversão do que é captado para o nosso modo de ser interno. Ela é um processo pelo qual o
ser humano interage com os seus semelhantes e com o meio em que vive, sem perder a sua
identidade existencial. Ela começa com a captação dos sentidos e logo em seguida ocorre a
percepção. É, portanto, um processo de conhecimento, que tem como material a informação
do meio em que vivemos e o que já está registrado na nossa memória.“ (in
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cognição [consultada em fev2020] )
“Os processos de aquisição da informação permitem a criação de uma representação interna
da estimulação sensorial de forma a ser armazenada na memória. Narrativas digitais e seus
percursos” da Costa Pinto, A. (2001). Memória, cognição e educação: Implicações
mútuas. Educação, cognição e desenvolvimento: Textos de psicologia educacional para a formação
de professores. [PDF]. Recuperado de:
https://www.fpce.up.pt/docentes/acpinto/artigos/16_memoria_e_educacao.pdf)

[fev 2020]
“Formar imagens de palavras, objetos e acontecimentos é uma competência bastante eficaz
em termos de retenção. A habilidade para formar imagens, se for devidamente treinada e
apurada, pode permitir a obtenção de feitos espantosos no domínio da memória humana. “pp6

12 de Mar
Alterações ao projeto em P5, sugestões do prof. Pedro Veiga:
Coloquei melhor o vídeo com 750x400 e createCanvas com (750x500)
Faltou a alteração"...algumas posições definidas em função da variável a (height/2) e outras definidas
de forma absoluta, isto é, apenas com números, esse ajustamento irá dar algum trabalho de cada vez que
o quiser fazer.
Tente antes utilizar as variáveis width e height e colocar tudo em função delas."

A função "vid.pause" não funcionou... Vou tentar talvez com close() ou uma variável de
tempo de duração de vídeo.
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Se ficar com pouco tempo de execução vou ter de optar pelo teclado do computador em vez
do sensor

23 de Mar
https://editor.p5js.org/anacc/sketches/jmZWqZdOD

Reformulei os mapas para PB (ficam em harmonia cromática com o vídeo).
Procurar uma forma de não repetir os códigos:
imgB.position(35, a +480,width,a);
imgB.size (25,25);
imgC.position(35, a +440,width,a);
imgC.size(25,25)

(o tamanho é sempre igual e a posição só acresce 40 px na altura) dar um valor a uma letra b=
40 , mas depois ficava "a+400+b+" ?? Não sei se é válido?!)
let imgM = createImg('Mapa_Rosa_agrestis.png', 'Sketch Files');
imgM.position(350, 410, 269, 500);
imgM.size(249,480);
}

•

Para todos os mapas, estou a repetir a posição e o tamanho para todas as
imagens dos mapas...simplificar.

•

Fazer um botão para parar e começar o vídeo ou colocar a imagem do menu
e mapas por cima??

Acrescentou-se:
fill(255, 100, 20, random(100, 250)) //texto em alaranjado
text('"tecla o número da rosa"', 70, 20, width, height);
}
function vidLoad() {
vid.loop();
vid.volume(1);
}
function keyTyped() {
if (key == '1') {
background(0);
let imgM = createImg('Mapa_Rosa_agrestis.png', 'Sketch Files');
imgM.position(350, 410, 269, 500);
imgM.size(249,480);
}

Etc..
if (key == 's') {
vid.stop();
}
}
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A testar:
function mousePressed() {
let d = dist(mouseX, mouseY, 35, 80);
if (d < 25) {
background(200);
}
}

24 de Mar
Alteração do esquema de exposição

26 de Mar
Parei o vídeo com:
vid.play().time(1);
vid.volume(1);

31 de Mar
Opção para a parte referente ao obstáculo - conseguir apanhar a rosa, através de mouseOver
(mas ainda não consegui otimizar esta função...)
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https://editor.p5js.org/anacc/full/uK6LmGKoh
2 de Abril
Alteração às posições dos quadros de forma a ter visão de todo o conteúdo, falta a interação
para o utilizador.
let a;
let b;
let i;
let vid = "Demanda4.mp4"
// para propor fazer um array de imagens
function preload() {
fontRegular = loadFont('BadScript-Regular.ttf');
//rosas[0]=createImage('Agrestis.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//rosas[1]=createImage('R.Bl.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//rosas[2]=createImage('Corymbifera.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
// rosas[3]=createImage('Mircantha.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
// rosas[4]=createImage('Pouzinii.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
// rosas[5]=createImage('Rubiginosa.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//rosas[6]=createImage('sempervirens.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//rosas[7]=createImage('Squarro.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//rosas[8]=createImage('Stylosa.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//rosas[9]=createImage('Tomentosa.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
}
function setup() {
vid = createVideo(
['Demanda4.mp4'],
vidLoad
);
vid.size(550, 300);
vid.position(0,20);
a = height/2;
b=width ;
let canvas = createCanvas(1000, 1000); // aumentei o Canvas
frameRate (3);
//imagem do mapa
imgA=createImg('Rosa_mapa.png','Sketch Files'); //criado apenas um mapa
//imagens das espécimes
imgC = createImg('R.Bl.Peq.Br.png', 'Sketch Files');

etc…
//video
function vidLoad() {
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vid.play().time(1);
vid.volume(1);
}
function draw() {
background(0);
// let //img=selectAll('imgB','imgC','imgD','imgE','imgF','imgG','imgH','imgI','imgJ','imgL'); // para criar o array
//for (let i = 0; i < img.length; i++) {
//img[i].size(10, 10);
// loadImg(x*i, y*i)
// }
//imgB.position(20,20);
//r=floor(random(0,rosas.length));
//b=newBubble(mouseX, mouseY,rosas[r]);
//bubbles.push(b);
//imagens das espécimes com posição e tamanho 25 px
//mgB.position(35, a +480, width, a);
//for (int i=0; i<100; i++)
//imagem do mapa
imgA.position(840,25)
imgA.size(161, 300);
//imagens dos espécimes em movimento
image(imgB, random(b*5,30),500);
// imgB.position(35, a +480, width, a);
//imgB.size(25,25)
image(imgC,random(b*2,50),random(a+3, 720));
//imgC.position(35, a +440, width, a);
//imgC.position(35, a +80+b);
//imgC.size(25,25)
image(imgD,random(b*4,40),random(a+5,830));
//imgD.position(35, a + 80+2*b);
//imgD.size(25,25)
image(imgE,random(b*11,20),random(a*10,740));
// imgE.position(35, a + 570, width, a);
//imgE.size(25,25)
image(imgF,random(b*6,15),random(a*11,850));
// imgF.position(35, a + 610, width, a);
//imgF.size(25,25)
image(imgG,random(b*8,5),random(a*6,910));
// imgG.position(35, a + 650, width, a);
//imgG.size(25,25)
image(imgH,random(b*7,17),random(a*8,920));
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// imgH.position(35, a +690, width, a);
// imgH.size(25,25)
image(imgI,random(b*12,14),random(a*7,833));
// imgI.position(35, a + 730, width, a);
//imgI.size(25,25)
image(imgJ,random(b*10,24),random(a*9,723));
// imgJ.position(35, a + 770, width, a);
//imgJ.size(25,25)
image(imgL,random(b*2,24),random(a*11,623));
// imgL.position(35, a + 810, width, a);
// imgL.size(25,25)
//o texto das espécimes
textFont(fontRegular);
fill(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255), 200);
textSize(25);
text(' rosa agrestis',650, a + 0);
text('rosa blondeana', 658, a + 35);
text(' rosa corymbifera', 650, a + 65);
text(' rosa micrantha', 650, a + 95);
text('rosa pouzinii', 658, a + 125);
text('rosa rubinosa', 656, a + 155);
text('rosa semperviren',656, a + 185);
text('rosa squarrosa', 656, a + 215);
text('rosa stylosa', 656, a + 245);
text('rosa tomentosa',656, a + 275);
//círculos de cor das rosas no mapa
fill(0,174,255,200);
ellipse(650,a-4,10,10);
fill(255,144,0,200);
ellipse(650,a+25,10,10);
fill(255,0,0,200);
ellipse(650,a+55,10,10);
fill(255,240,0,200);
ellipse(650,a+88,10,10);
fill(11,204,66,200);
ellipse(650,a+118,10,10);
fill(254,6,234,200);
ellipse(650,a+148,10,10);
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fill(158,6,254,200);
ellipse(650,a+178,10,10);
fill(174,254,161,200);
ellipse(650,a+208,10,10);
fill(127,246,217,200);
ellipse(650,a+238,10,10);
fill(252,83,8,200);
ellipse(650,a+268,10,10);
//texto em alaranjado
fill(random(200,255),80,0,200);
textSize(45);
text('clica na rosa',250,550);
}
// teclas para acionar as rosas
//function mouseOver() {

//}
function keyTyped() {
if (key == '1') {
background(0);
let imgM = createImg('Mapa_Rosa_agrestis.png', 'Sketch Files');
imgM.position(350, 404, 269, 500);

etc…
}
}
//tentar tapar o vídeo
//fill(0);
//rect(0,0,750,500);
// vid.hide()
// {rect(0,0,750,400)
// fill(120)}
}
//function mousePressed() {
// let d = dist(mouseX, mouseY, 35, 80);
//if (d < 25) {
// background(200);
//}
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https://editor.p5js.org/anacc/full/iNFGWFhXh

20 de Abril
Por realizar : //imgB.mouseOver(changeBackground);

inserir uma forma para o utilizador imprimir através de botões:
//input = createInput();
//input.position(500, 800);
//button = createButton('imprimir');
//button.position(input.x + input.width, 65);
//button.mousePressed(aprovado);
//aprovado = createElement('Parabéns', 'a tua demanda foi bem sucedida!');
//aprovado.position(500, 800);
//textAlign(CENTER);
//textSize(50);
}

Posso tentar algo como "conditional statements":
Conditional logic
Boolean expression ( true / false---1/0) se algo é verdadeiro realize este código senão não
realize...através de "operadores relacionais" como >; <; ==;<=;>=
Ex:
If (boolean expression) { // pode ser verdadeira ou falsa, só se executa se for verdadeira.
(entra o código)
}
Se for falsa também pode utilizar-se a expressão "else" { entra outro código}
Com muitas variantes (mas só executa a primeira verdadeira depois volta ao início, ou para
executar todas por exemplo a primeira tem um valor maior que a segunda e por ai fora...só
executa uma de cada vez se tirar o else e ficar apenas if executa todas..)
else if (. ... ){
} else if (.......){
}else (.......){
{
Outra variante and e or ( e /ou). &&....||
mouseIsPressed ---- requer um boolean statement --true/false--- que é diferente da função
mousePressed ---a primeira refere-se a um ponto específico e a segunda é geral.
If (mouseIsPressed){
(fazer algo)
}
Esta interação realiza-se apenas quando clico no rato.
Let on = false
// um Not operator ....!
If (!on){
....ou seja quando é verdadeiro uma vez que iniciamos com
on =false
Executar código
}
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Ou
If (mouseX<100){
on=!on
}

Em loop usar
While (....boolean exp. True){

Executar o código....eternamente enquanto for verdadeiro
}
Para as rosas e círculos do menu pensar em:
Let x=0
ellipse(x, 25,25,25)
x=x+50;

Em vez disto posso usar:
Let x=0;
While(x<550){
ellipse(x, 25,25,25)
x=x+50;
}

Enquanto x for menor que 550 vai desenhar sempre uma elipse atrás de outra até chegar aos
550...
Ou melhor
For ( x=0; nx<550; x=x+50){

Ou For ( x=0; x<550; x+=50){

ellipse(x, 25,25,25)
}

Escrever
X= x+50

É igual a
X +=50

Escrever
X=x+1

É igual a
X++

Pode usar-se a expressão "For" dentro de outra
Por ex:
For ( x=0; x<550; x+=50){
For ( y=0; y<550; y+=50) { ----constrói tb no eixo y
ellipse(x, y,25,25)
}

29 de Abril
Uma alternativa ao desenho ou composição final pode ser:
Function draw (){
Translate(mousex,mousey);
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Img (---,---,---,---);

A função translate define a posição da localização dos eixos (0,0)
Para a localização do rato (mouseX, mouseY)
Rotação
Rotate()
Rotate(mouseX/100.0)
Rect(40,30,160,20);

Para rodar uma forma à volta do seu centro:
Deve colocar-se o desenho com o centro nas coordenadas (0,0)
Associado com a translação permite melhor controlo:
Duas formas diferentes "rotate" e depois "translate"
let angle =0.0
Function setup
….
Function draw
Translate(mouseX, mouseY) ;
Rotate(angle);
Rect (-15,-15,30,30);
Angle +=0.1;

Ou
"Translate" e depois "rotate"
Function draw
Rotate(angle);
Translate(mouseX,mouseY) ;
Rect (-15,-15,30,30);
Angle +=0.1;

Para simplificar pode usar-se:
rectMode() ou ellipseMode() ou imageMode()
Importante:
Para isolar o efeito de transformação de forma a não afetar as outras funções deve usar-se:
push() e pop()
Quando push está a decorrer mantém um determinado sistema e após pop restaura o sistema
Function draw
Push();
Translate(mouseX,mouseY) ;
Rect (0,0,30,30);
Pop()
Translate(20,30)
Rect (0,0,30,30);

Talvez precise do push e pop quando clicar no rato...
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11 de Maio
•

Justificar a janela do sketch para qualquer tamanho e as rosas movimentadas
também na parte inferior do Sketch para qualquer tamanho de ecrã.

•

Dificuldades em pressionar a rosa e abrir para um retângulo preto e "bordar"
a rosa.

•

Exemplo para uma demanda (podia ser orientada- uma rosa do "Norte" ou
"Algarve"...)

Ver ex:
let words = ['apple', 'bear', 'cat', 'dog'];
let word = random(words); // select random word
text(word, 10, 50); // draw the word

•

Não sei se use "mouseOver e mouseOut" ou “clicked (px,py)” com uma
definição de intervalo para x e para y da imagem??

12 de Maio
ex: de mousePressed
Function mousePressed (){
For (let i=0; i <bubbles.length; i++){
Bubbles [i].clicked(mouseX, mouseY);
}
}
Clicked (px, py){
Let d= dist (px,py, this.x, this.y);
If (d< this r){
Rect(0,300,width, 600)
Image (...)
}

Outra forma para a interseção:
If (px.intersects(imgB)). {
Rect(0,300,width,600)
Show.imgB
}

Para desenhar a linha da rosa bordada:
Function draw() {
If(mouseIsPressed){
Line(pmouseX,PmouseY,mouseX,mouseY);
}
}

14 de Maio
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•

Ver como encontrar um local server:

python -m SimpleHTTPServer (or python -m http.server if using python3)
Para o teste da consolidação de algum conhecimento a identificação das principais zonas de
Portugal pareceu-me mais interessante uma vez que a nomenclatura das rosas é um
conhecimento difícil de adquirir.
Para tal adicionei ao sketch a zona para pesquisar a rosa:
let words = ["Uma Rosa do Norte","Uma Rosa do Centro","Uma Rosa de Lisboa e Vale do Tejo","Uma Rosa do
Alentejo","Uma Rosa do Algarve"];
let index=0

E
index = index +1
if (index == words.length) {
index = 0;
text(words[index], 50, 400);

Tenho ainda um problema pois não consigo que as zonas alterem está sempre no 1º termo
(Norte) porque inicia sempre no primeiro termo…

15 de Maio
Última fase da interação - o imitar das linhas que "bordam" as rosas.
(para unir ao primeiro sketch)- jogar também com a transparência
let img;
function setup() {
createCanvas(windowWidth, windowHeight);
background(0);
img = loadImage('Agrestis.Peq.Br.png');
//fill(0);
//rect(20, 300, 600, 600);
}
function draw() {
image(img, 20, 300, 500, 500);
line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
strokeWeight(random(1, 10));
stroke(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255));
// criar botões
input = createInput();
input.position(windowWidth/2, 100);
button1 = createButton('imprimir');
button1.position(input.x + input.width, 365);
button2=createButton('Parabéns a tua demanda foi bem sucedida!');
button2.position(input.x + input.width, 65);
// button.mousePressed('aprovado');
//aprovado = createElement('Parabéns', 'a tua demanda foi bem sucedida!');
//aprovado.position(600,500);
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//textAlign(CENTER);
//push();
// fill (255);
//textSize(250);
//pop();

18 de Maio
•

Pensar em usar links para o museu botânico:

Ex:
createA('http://p5js.org/', 'this is a link');
createA(href, html, [target])
href
String:
url of page to link to
html
String:
inner html of link element to display
target
String:
target

where

new

link

should

open,

could

be

_blank,

_self,

_parent,

_top.

(Optional)

(está em referências do P5js)

20 de Maio
Apresentação do sketch a um público restrito.
Críticas:
• Melhorar a posição dos quadros fazer uma alteração dos quadros para uma
vertical na lateral esquerda
•

Os tamanhos das rosas na legenda são muito pequenos e é difícil
compreender e distinguir as formas

•

As rosas estão muito rápidas e são difíceis de “apanhar”

•

O desenho que se propõe no final é desinteressante.

•

A cor não é vista como variedades de brancos, mas “rosas”, “verdes claros”...

Alterações:
• Mudança dos quadros
•
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Alteração do tamanho das rosas da legenda e do mapa

•

Alteração da posição das rosas em movimento (continuo sem conseguir
realizar mouseOver…)

(Já alterei o vídeo)
Talvez fosse interessante a parte final conter uma máquina de bordar em desenho e a partir da
posição da agulha realizar uma interação a partir deste ponto para o desenrolar do bordado
que se tornaria cada vez mais branco (ir do 220 até 255 em RGB).
Sketch com as alterações:
https://editor.p5js.org/anacc/full/mBUQGyQSe

21 de Maio
Inserção da imagem da máquina
https://editor.p5js.org/anacc/full/Azd1d4yoE
Tentei arrastar as flores de forma a criar interação (sem sucesso através do exemplo:
if (windowWidth > w || windowHeight > h) {
//se pintan las bolas de verde
fill(0, 255, 0);
//se llama a la funcion crecer para cada una de las bolas
for (var i = 0; i < numBolas; i++) {
bolas[i].crecer();
}
}

Outro ex: https://editor.p5js.org/laurajunco/sketches/BkEKWjCCW
Como não define cada imagem de forma individualizada pelo que o exemplo não foi
utilizado)

22 de Maio
Tenho ainda um problema pois não consigo que as zonas alterem está sempre no 1º termo
(Norte)
Talvez:
if (i<words.length-1)}
i++;
} else{
i=0;
}

Para mover a rosa ver:
mouseDragged
function setup() {
createCanvas(400, 400);
background(220);
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}
//when the mouse button is pressed and moving (dragged)
draw an ellipse
function mouseDragged() {
ellipse(mouseX, mouseY, 50);
}

25 de Maio
Consegui usar o mouseDragged para levar a rosa até à máquina, mas não consigo fazer esta
operação
Para cada rosa de forma individual...
function draw() {
background(0);
image(imgC,x1*1, y1++,50,50);
image(imgD, x2*2, y2++, 50,50);
}
function mousePressed() {
startX = mouseX;
startY = mouseY;
startX1 = mouseX;
startY1 = mouseY;
startX2 = mouseX;
startY2 = mouseY;
}
function mouseDragged() {
diff = startX - mouseX;
x = x - diff;
startX = mouseX;
diff1 = startY - mouseY;
y = y - diff;
startY = mouseY;
diff3 = startX1 - mouseX;
x1 = x1 - diff;
startX1 = mouseX;
diff4 = startY1 - mouseY;
y1 = y1 - diff;
startY1 = mouseY;
diff5 = startX2 - mouseX;
x2 = x2 - diff;
startX2 = mouseX;
diff6 = startY2 - mouseY;
y2 = y2 - diff;
startY2 = mouseY;
}
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15 de Jun
Para link, ex:
function mousePressed(){
if (mouseY == 120 && mouseX >= 110 && <= 130){
//range accounting for text length
window.open("http://www.google.com", _self);
}

20 de Jun
Ver:
Javascript Random Image Tutorial
Outro ex: https://editor.p5js.org/laurajunco/sketches/BkEKWjCCW
Continuo sem conseguir arrastar a rosa e sem tornar as zonas do país diferentes de sketch
para sketch.

23 de Jun
Hoje finalmente consegui arrastar a rosa com ajuda da comunidade do Processing:
Enviou-me um. Exemplo de mouseDragged() ... Estava a colocar a função Mouse dragged dentro da função draw...”

Foi retirada a função mousePressed e manteve-se:
function mouseDragged() {
if (dist(x, y, mouseX, mouseY) < sz) {
x = mouseX;
y = mouseY
}
if (dist(x1, y1, mouseX, mouseY) < sz) {
x1 = mouseX;
y1 = mouseY
}
if (dist(x2, y2, mouseX, mouseY) < sz) {
x2 = mouseX;
y2 = mouseY
}
}

24 de Jun
Continuo sem conseguir integra a interação do desenho a imitar o bordado
Talvez:
let myp5 = new p5(s); ou ver tb iframes

Não resolvi o local server

25 de Jun
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Erros o texto das coordenadas c/ random aparece rapidamente um sobre o outro...
Se usar:
let fr=0.01
let coordenadas = [ 'Norte','Centro','Lisboa e Vale do Tejo','Alentejo', 'Algarve'];
push();
frameRate(fr)
fill(255);
textSize(20);
text('procura a rosa na zona do
',200,200)
let index = int(random(0, coordenadas.length));
if (index == coordenadas.length) {
index = 0;}
text(coordenadas[index],440,200);
pop();

Entra em conflito com as imagens das rosas... Dificuldade nesta incompatibilidade
A adicionar ainda:
• Música da máquina quando a rosa é transportada
• A máquina a mexer (random de 5 px por exemplo)
• Adicionar o quadro final com o "bordar da rosa" com a ação...

26 de Jun
Continuo sem o quadro final:
https://editor.p5js.org/anacc/full/kakuH7Ui8
const s = ( p ) => {
let x = 100;
let y = 100;
p.setup = function() {
p.createCanvas(700, 410);
};
p.draw = function() {
p.background(0);
p.fill(255);
p.rect(x,y,50,50);
};
};
let myp5 = new p5(s);
Ou
let myp5 = new p5(s, 'myContainer');

ou

ainda

posso

realizar

um

final

com

https://p5js.org/reference/#/p5.Image/play

27 de Jun
alteração do movimento das rosas que estavam sobrepostas:
}
image(imgH, x6, y6, sz, sz);
x6 = x6 + 1;
y6 = y6 + 3;
if (x6 > 1400) {
x6 = 550;
}
if (y6 > 1100) {
y6 = -1;
}
…até ao 9
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possibilidade

de

um

gif

Alteração da posição do texto das zonas, após o movimento das rosas antes ficavam ocultas :
push();
let coordenadas = ['Norte', 'Centro', 'Lisboa e Vale do Tejo', 'Alentejo', 'Algarve'];
textFont(fontRegular);
fill(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255), 200);
textSize(25);
let i = int(random(0, length.coordenadas));
if (i = 0, i < length.coordenadas, i++);
text(coordenadas[i], 280, 370);
pop();
https://editor.p5js.org/anacc/full/DVT8pQnJJ

27 de Jun
Para música da máquina tinha este código:
let attackLevel = 1.0;
let releaseLevel = 0;
let attackTime = 0.001;
let decayTime = 0.2;
let susPercent = 0.2;
let releaseTime = 0.5;
let env, triOsc;
function setup() {
let cnv = createCanvas(100, 100);
cnv.mousePressed(playEnv);
env = new p5.Envelope();
triOsc = new p5.Oscillator('triangle');
triOsc.amp(env);
triOsc.freq(220);
}
function draw() {
background(220);
text('tap here to play', 5, 20);
attackLevel = map(mouseY, height, 0, 0, 1.0);
text('attack level: ' + attackLevel, 5, height - 20);
}
function playEnv() {
triOsc.start();
env.setRange(attackLevel, releaseLevel);
env.play();
}

Usei antes :
mySound = loadSound('maquinaPq.mp3');
mySound.play().time(0.5);

2 de Jul
Para a escolha das zonas:
Ver isto:
index = index +1
if (index == words.length) {
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index = 0;
text(words[index], 50, 400)
Talvez:
index+=index
Ou index*=index
Ou ainda:

Ver ex:
let words = ['apple', 'bear', 'cat', 'dog'];
let word = random(words); // select random word
text(word, 10, 50); // draw the word
Usei:

let coordenadas = [ 'Norte','Centro','Lisboa e Vale do Tejo','Alentejo', 'Algarve'];
let coordenada = random(coordenadas);
text (coordenada,440,200);
Não funcionou...
Tentei:

push();
let coordenadas = ['Norte', 'Centro', 'Lisboa e Vale do Tejo', 'Alentejo', 'Algarve'];
textFont(fontRegular);
fill(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255), 200);
textSize(25);
let i = int(random(0, length.coordenadas));
if (i = 0, i < length.coordenadas, i++);
text(coordenadas[i], 280, 370);
pop();

3 de Jul
Para a interação final usei:

stroke(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255));
ang1+=0.01;
if(ang1>2*PI) ang1=0;
ang2+=0.05;
if(ang2>2*PI) ang2=0;
let nx=sin(ang2)*raio/3;
let ny=cos(ang2)*raio/3;
let x1=nx-sin(ang1)*raio;
let y1=ny-cos(ang1)*raio;
let x2=nx+sin(ang1)*raio;
let y2=ny+cos(ang1)*raio;
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translate(width/2,height/2);
line(x1,y1,x2,y2);
Pop();
}
A abrir em: (sem video)
http://localhost:8000/Documents/UA/P5/NV4/
não resulta uma vez que não posso usar “background” em Function setup().

4 de Jul
Tentei criar uma imagem que seja a soma de todos os perfis de rosas, passeias a preto, mas o resultado
foi negative, não resultou.

5 de Jul
Encontrei uma forma de interação final em:
Forma de repetir a linha : Recreating Vintage Computer Art with Processing
Tentei ver as formas de divisão do círculo para compreender como interagir na forma final, pensando
em dividir o circulo por 10 de forma a colocar uma flor em cada uma (a div em 5 de o a PI dá PI/5)
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6-9 de Jul
Interação final, em estudo.
E procura de exposição na web encontrando um Localhost…

10 de Jul
Entrega da implementação do artefacto
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P.A.C.
DMAD - 2019/2020
Projeto de um Conto Interativo
Implementação

Projeto: Ana Cristina Completo
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Implementação
Breve Introdução
Nesta fase de implementação cujo resultado final é a soma do confronto entre a ideia inicial e o artefacto (Marcos, 2017).
Realizaram-se ajustes pontuais de forma a tentar colmatar alguns erros da própria programação e outros resultantes da fase
anterior de testes e correções.
A implementação deste artefacto - conto interativo- tinha como grande finalidade desconstruir um conto de forma a criar,
através das suas palavras, contextos para explorar conhecimentos diversos.
O conto tem vindo a sofrer alterações desde a tradição oral à escrita e actualmente com a introdução das novas tecnologias
gostaríamos de recriar o media do conto propondo um conto interativo. Esperamos também com o artefacto reforçar o sentido
de uma aprendizagem não linear mas multidirecional aberta à expansão do conhecimento de forma lúdica respeitando a
individualização da pesquisa e da aprendizagem
Esperamos com o mesmo abrir caminho para a criação de ferramentas diversas baseadas nas novas tecnologias de forma a
serem inseridos em contextos escolares.
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Implementação

Desenho - Esquema final do artefacto

Figura 1.Esquema do artefacto
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Implementação
1. Alterações
•
•

Mudança parta um único quadro com os QR’s, desenho dos espécimes e sua distribuição pelas zonas do país;
Imagem da máquina em imitação de um pequeno movimento para simular a máquina a trabalhar quando o cursor
está sobre a agulha;

•

Alteração da imagem final a simular uma forma de bordado ;

Figura 2. Imagem final do Conto Interactivo

2.Implantação do Artefacto
Artefacto implementado na web com reformulação do sketch em:
<iframe src=“https://editor.p5js.org/anacc/embed/Yu9PRGWmy"></iframe>
https://editor.p5js.org/anacc/full/Yu9PRGWmy
https://editor.p5js.org/anacc/sketches/Yu9PRGWmy
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3. Principais Componentes

Figura 3. Imagem final do vídeo da narração

Figura 4. Som de máquina de bordar
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4. Arquitetura do Artefacto
CÓDIGO EM P5JS
let a = 450, c = 130, b = 45;
let imgA;
let imgB, imgC, imgD, imgE, imgF, imgG, imgH, imgI, imgJ, imgL, imgM, imgN;
let x, y, x1,y1,x2, y2,x13,y13,x14,y14;
let x3 = 550,y3 = 20,x4 = 550,y4 = 30,x5 = 550,y5 = 20,x6 = 550,y6 = 40,x7 = 550,y7 = 30,x8 = 550,y8 = 20,x9 = 550,y9 = 40,x10 = 550,y10 =
30,x11 = 550,y11 = 20,x12 = 550,y12 = 40;
let sz = 70;
let coordenadas;
//let fr;
let t=0;
let ang1 = 0, ang2 = 0;
let raio = 250;
let vid = "demanda1.mp4";
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function preload() {
fontRegular = loadFont('BadScript-Regular.ttf');
let coordenadas = ["Norte", "Centro", "Lisboa e Vale do Tejo", "Alentejo", "Algarve"];
// mySound = loadSound('maquinaPq.mp3');
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function setup() {
background(0);
let canvas = createCanvas(windowWidth, windowHeight);
//video
vid = createVideo(['demanda1.mp4'],vidLoad);
vid.size(550, 300);
vid.position(0, 20);
//imagens das espécimes
imgC = createImg('R.Bl.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgB = createImg('Agrestis.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgD = createImg('Corymbifera.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgE = createImg('Mircantha.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgF = createImg('Pouzinii.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgG = createImg('Rubiginosa.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgH = createImg('sempervirens.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgI = createImg('Squarro.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgJ = createImg('Stylosa.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
imgL = createImg('Tomentosa.Peq.Br.png', 'Sketch Files');
//imgM = createImg('StylosaPeqPB.png', 'Sketch Files');
imgN = createImg('rosa_blondeanaPbPeq.png', 'Sketch Files');
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4. Arquitetura do Artefacto
CÓDIGO EM P5JS (CONT.)
//imagem da máquina
imgMaq = createImg('maqP.png','sketch.js');
//imagem do mapa
imgA = createImg('mapaRosas3.png', 'Sketch Files');
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function vidLoad() {
vid.play().time(1);
vid.volume(0.5);
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
function draw() {
background(0);
//imagem do mapa
imgA.position(0,460);
imgA.size(600,450);
//imagem da máquina
image(imgMaq, 1159, 405, 420, 660);
push();
//texto da demanda
textFont(fontRegular);
noStroke();
fill(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255));
textSize(25);
text('Procura a rosa na zona:

', 40, 370);

fill(random(200, 255), random(200, 255), random(200, 255));
noStroke();
textSize(45);
text('clica na rosa, leva-a para a agulha da máquina', 600, 200);
text('e deixa o cursor na agulha', 750, 250);
pop();
// definir zonas
push();
textFont(fontRegular);
noStroke();
fill(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255));
textSize(25);
let coordenadas = ['Norte', 'Centro', 'Lisboa e Vale do Tejo', 'Alentejo', 'Algarve'];
let i = int(random(0,coordenadas.length));
text(coordenadas[1], 280, 370);
pop();
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4. Arquitetura do Artefacto
CÓDIGO EM P5JS (CONT.)
//imagens das espécimes em movimento
push();
image(imgB, x3, y3, sz, sz);
x3 = x3 + 2;
y3 = y3 + 2;
if (x3 > 1400) {
x3 = 550;
}
if (y3 > 1100) {
y3 = -1;
}
image(imgC, x4, y4, sz, sz);
x4 = x4 + 2;
y4 = y4 + 3;
if (x4 > 1400) {
x4 = 550;
}
if (y4 > 1100) {
y4 = -1;
}
image(imgD, x5, y5, sz, sz);
x5 = x5 + 1;
y5 = y5 + 2;
if (x5 > 1400) {
x5 = 550;
}
if (y5 > 1100) {
y5 = -1;
}
image(imgE, x6, y6, sz, sz);
x6 = x6 + 2;
y6 = y6 + 4;
if (x6 > 1400) {
x6 = 550;
}
if (y6 > 1100) {
y6 = -1;
}
image(imgF, x7, y7, sz, sz);
x7 = x7 + 2;
y7 = y7 + 1;
if (x7 > 1400) {
x7 = 550;
}
if (y7 > 1100) {
y7 = -1;
}
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4. Arquitetura do Artefacto
CÓDIGO EM P5JS (CONT.)
image(imgG, x8, y8, sz, sz);
x8 = x8 + 3;
y8 = y8 + 2;
if (x8 > 1400) {
x8 = 550;
}
if (y8 > 1100) {
y8 = -1;
}
image(imgH, x9, y9, sz, sz);
x9 = x9 + 1;
y9 = y9 + 3;
if (x9 > 1400) {
x9 = 550;
}
if (y9 > 1100) {
y9 = -1;
}
image(imgI, x10, y10, sz, sz);
x10 = x10 + 4;
y10 = y10 + 1;
if (x10 > 1400) {
x10 = 550;
}
if (y10 > 1100) {
y10 = -1;
}
image(imgJ, x11, y11, sz, sz);
x11 = x11 + 5;
y11 = y11 + 3;
if (x11 > 1400) {
x11 = 550;
}
if (y11 > 1100) {
y11 = -1;
}
image(imgL, x12, y12, sz, sz);
x12 = x12 + 2;
y12 = y12 + 6;
if (x12 > 1400) {
x12 = 550;
}
if (y12 > 1100) {
y12 = -1;

}
pop();
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4. Arquitetura do Artefacto
CÓDIGO EM P5JS (CONT.)
// quando a flor está na máquina a ser bordada
push();
if (mouseX > 1305 && mouseX < 1325 && mouseY > 600 && mouseY < 620) {
noStroke();
fill(0);
rect(620, 365, 570, 600);
image(imgMaq, random(1150, 1155), random(400, 405), 420, 660);
// mySound.play().time(0.5);
translate(935,600);
stroke(random(220, 255), random(220, 255), random(220, 255));
strokeWeight(2.8);
for(let i = 0;i<100;i++){
line(x1(t+i),y1(t+i),x2(t+i)+20,y2(t+i)+20);
}
t+=0.9;
}
// muda a inicial x da linha
function x1(t){
return sin(t/10)*50+sin(t/15)*50+sin(t/20)*50;
}
// muda a inicial y da linha
function y1(t){
return cos(t/10)*50+cos(t/15)*50+cos(t/20)*50;
}
// muda o final x da linha
function x2(t){
return sin(t/15)*100+sin(t/25)*120+sin(t/35)*100;
}
// muda o final y da linha
function y2(t){
return cos(t/15)*100+cos(t/25)*100+cos(t/35)*100;
}
pop();
//imagem da rosa do fundo do bordado
imgN.position(700,480);
imgN.size(300,300);
}
function mouseDragged() {
if (dist(x3, y3, mouseX, mouseY) < sz) {
x3 = mouseX;
y3 = mouseY;
}
if (dist(x4, y4, mouseX, mouseY) < sz) {
x4 = mouseX;
y4 = mouseY;
}

70

P.A.C.
P R O J E T O D E U M C O N T O I N T E R AT I V O - A FÁ B U L A D A B O R D A D E I R A D E F E R N A N D O
PESSOA

Implementação
4. Arquitetura do Artefacto
CÓDIGO EM P5JS (CONT.)
if (dist(x5, y5, mouseX, mouseY) < sz) {
x5 = mouseX;
y5 = mouseY;
}
if (dist(x6, y6, mouseX, mouseY) < sz) {
x6 = mouseX;
y6 = mouseY;
}
if (dist(x7, y7, mouseX, mouseY) < sz) {
x7 = mouseX;
y7 = mouseY;
}
if (dist(x8, y8, mouseX, mouseY) < sz) {
x8 = mouseX;
y8 = mouseY;
}
if (dist(x9, y9, mouseX, mouseY) < sz) {
x9 = mouseX;
y9 = mouseY;
}
if (dist(x10, y10, mouseX, mouseY) < sz) {
x10 = mouseX;
y10 = mouseY;
}
if (dist(x11, y11, mouseX, mouseY) < sz) {
x11 = mouseX;
y11 = mouseY;
}

if (dist(x12, y12, mouseX, mouseY) < sz) {
x12 = mouseX;
y12 = mouseY;
}
function keyTyped() {
if (key === 'g') {
save('rosa.png');
}
}
}
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5. Desenho da Exposição
Este conto interativo será realizado em P5 js e é destinado a um público estudantil entre os 8 e os 9 anos (últimos anos do 1º ciclo
do ensino básico). A sua interação será realizada online e será aberta ao público convidado e intervencionada em simultâneo uma
vez que pode ser aberta em diversos dispositivos.

Figura 3. Desenho do espaço expositivo
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Conclusão
Podemos concluir que durante o processo de implementação do artefacto e após ajustes apresentados em testes e correções,
resultantes da crítica do público restrito, o artefacto sofreu algumas alterações pontuais. Estas foram consequência dos seguintes
impedimentos: noções básicas de programação em java script para as ações pretendidas, aperfeiçoamento da aparência do
artefacto em cada momento de alteração e visualização, através de pesquisa em fóruns e tutoriais, das possibilidades que o
programa de código utilizado podia potencializar.
Contudo da fase inicial de idealização até à final da implementação alguns aspectos ficaram por resolver e outros foram
acrescentados. Por resolver e visando futuras intervenções fica a expansão de ligações que este tipo de artefactos pode
possibilitar através da abertura de novos links, na www, para outras plataformas de informação. O que nos leva a caminhar num
sentido de conceito de aprendizagem em expansão e em rede. Uma forma de aprendizagem que permite um percurso
individualizado dentro de uma infinidade de conhecimentos possibilitados pela internet.
Ficou por explorar a exportação da forma final, ou composição da “criação da rosa” pelo utilizador para uma impressora, ou
máquina de bordar industrializada, ou uma interação como Face Tracker (através de QR) para utilizar em telemóvel, ou ainda
para uma Pen Plotter de forma a deixar um registo para o observador/criador ( como oferta ou prémio de participação).
Contudo a concretização da ideia de poder transformar um conto através das novas tecnologias para um “conto interativo” ficou
presente no artefacto apresentado. Esta forma de conto - conto interativo- para exploração de conhecimentos pode ter uma
evolução e ser aperfeiçoada quer em termos de novas formas de animação e programação quer em termos de exposição num
determinado espaço expositivo criando mais intimidade e imersão no ambiente do conto.
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