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INTRODUÇÃO:

Instalações artísticas são obras de arte que dialogam com o espaço ao seu redor. Instalações
artísticas interativas tem como acréscimo a participação de sua audiência, sendo que o contexto
artístico apenas existe com a presença e interação da mesma [1]. A participação da audiência tem sido
presente em incontáveis obras de arte ao longo da história, porém apenas em décadas mais recentes
a participação da audiência com a obra de arte começou a ser mediada utilizando sensores, atuadores
e computadores digitais.

Uma característica relevante e interessante de sistemas e ambientes simulados é que eles são
capazes de atingir aspectos que seriam impossíveis fisicamente no mundo material. Isso é comumente
visto em jogos eletrônicos, onde o mundo criado muitas vezes possui físicas e características que não
são concebíveis no mundo, porém proporcionam uma grande imersão e uma ótima ambientação [2].

O link entre o mundo real e o virtual por meio de sensores e aparatos de captação tem
produzido uma grande diversidade de obras de arte, ou outros tipos de criações, como jogos
eletrônicos de realidade aumentada, documentação de espaços físicos de difícil acesso, entre outros.

Contudo, é muito comum que as formas de interação apresentadas acima necessitem de
hardware especializado, assim como ambientes altamente controlados, gerando uma série de
restrições para com sua disseminação entre o público. Tal hardware pode variar entre caixas de som,
objetos de iluminação, projetores, sensores de captura de movimentos e de sons, e até mesmo
pode-se considerar como uma restrição o acesso a um ambiente físico para sediar a instalação. Todos
esses elementos possuem um preço e uma disponibilidade associada, sendo que essas podem variar
de lugar para lugar, sendo variáveis muito imprevisíveis, o que impossibilita a difusão natural e
igualitária do que está sendo construído [3, 4].

Atualmente, o mundo se vê mudado em decorrência da crise causada pelo COVID-19 no
período do final de 2019 até começo de 2022. Nesse tempo, muitas interações interpessoais e
artísticas sofreram severas mudanças, devido às restrições de contato. Tais mudanças fizeram com
que muitas interações passassem a ser digital e a distância.

Apesar da pandemia estar caminhando para um fim próximo, a sociedade continua ainda hoje
utilizando de muitos artifícios virtuais criados na crise. Isso ocorreu pela grande facilidade que tais
medidas proporcionaram, tanto num aspecto financeiro quanto social.

Essa reflexão nos mostra como o cenário atual se encaixa nas ideias expressas pelo projeto
MOTUS [5]. Esse que por sua vez traz como proposta o desenvolvimento de uma ferramenta para a
criação de instalações audiovisuais sediadas na web, onde a ferramenta captura o movimento do
usuário e o devolve como estímulos sonoros. Para interagir e utilizar a ferramenta como um todo não é
necessário instalar nenhum software, e principalmente, não é necessário possuir nenhum hardware
especializado, a única requisição é utilizar algum aparelho com câmera e acesso à internet.
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Sendo o sistema sediado na web, as questões trazidas sobre as limitações do espaço físico e
da interação entre pessoas durante a pandemia perdem seu impacto restritivo. Isso uma vez que
MOTUS possui a capacidade de ser utilizado sem a necessidade de um ambiente físico para sua
alocação, e sem a necessidade da interação direta entre usuários.

O projeto original MOTUS [5] tinha como implementação uma dinâmica mais fechada, atrelando
aspectos estéticos, poéticos e funcionais. Sendo assim, músicos que utilizaram a ferramenta relataram
a baixa diversidade da mesma, demandando uma maior maleabilidade do software. A partir desse
feedback surgiu a proposta do MOTUS 4, com a intenção de manter a objetivo inicial de disseminação,
e ao mesmo tempo traduzir a ferramenta para um framework mais novo e implementar várias
modificações de maneira a tornar o software o mais modificável e reutilizável pelo público.

METODOLOGIA:

Como discutido previamente, MOTUS 4 é uma reimplementação de suas versões anteriores,
utilizando o ambiente de desenvolvimento Processing em conjunto com o framework p5.js. Assim
sendo, para produzir seu código foi necessário apenas o uso de um computador comum, com ambas
as ferramentas acima instaladas, uma webcam (comumente incluída em notebooks) e o acesso à
internet. O projeto em si não possui nenhuma parte física.

Ao decorrer do projeto, foram feitas reuniões semanais para se discutir o avanço e o
cumprimento do cronograma proposto. Inicialmente foi necessário iniciar o primeiro contato com a
ferramenta Processing com o framework p5.js já instalado. Para isso, nos encontros semanais foram
passados materiais escritos e em vídeo a fim de se começar a compreender o processo de utilização
da ferramenta.

O estudo do ambiente consistiu em entender o seu fluxo de funcionamento, uma vez que o
Processing é dividido em várias sub-rotinas que são executadas de maneiras diferentes. Um exemplo
é a sub rotina draw é a que realiza a renderização dos parâmetros na tela, e ela é executada a cada
frame do programa. Em contrapartida, a sub rotina setup é executada apenas uma vez no início do
programa, sendo responsável por ajustar as configurações iniciais projetadas.

Ao longo dos dois primeiros meses, foram feitos inúmeros testes e exercícios de fixação dos
conceitos iniciais do instrumento. Tais exercícios consistiam em principalmente utilizar das principais
subrotinas que o ambiente poderia oferecer. Um exemplo de exercício realizado foi o de desenvolver
uma interface extremamente simplificada do que se esperaria do projeto final. Repetindo esse
processo pela completude do período mencionado, foi possível compreender com segurança as
ferramentas que o ambiente Processing tem a oferecer para o projeto.

Em seguida a esse processo, o foco da pesquisa sofreu um desvio, sendo não mais
inteiramente voltada à ferramenta, mas sim a algoritmos de detecção de movimento em geral. O
objetivo era compreender algoritmos de uma maneira mais ampla, sem se ater a um framework de
desenvolvimento específico.

O primeiro algoritmo de detecção de movimento por câmeras que foi estudado consistia em
aplicar um filtro detector de bordas na imagem capturada. A partir dessa nova imagem filtrada, que se
tornava em uma matriz esparsa apenas com as bordas, era possível calcular por subtração de frames
(delimitados pelas áreas do retângulos criados) o quanto as bordas haviam se deslocado [6].

Esse método, em teoria, se mostrava muito capaz de detectar até pequenos movimentos com
precisão, ao mesmo tempo em que eliminava quase que por completo o ruído captado pela câmera
(uma vez que o ruído não era detectado como borda). Entretanto, testes práticos iniciais mostraram
que a aplicação de um filtro de bordas frame a frame proporcionava um custo computacional muito
elevado para uma ferramenta que seria sediada via web-browser. Com isso, o método se tornava
irresponsivo e demasiadamente pesado, mostrando-se necessário a busca de outro método
computacionalmente mais eficiente.

O segundo método estudado foi apenas parcialmente aprofundado, pois verificou-se
rapidamente que ele iria contra uma das propostas iniciais do projeto MOTUS 4. O método em questão
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consistia em utilizar uma câmera especializada capaz de processar algoritmos de mapeamento
corporal, assim como é feito pelo Kinect© (câmera produzida pela Microsoft© para os consoles Xbox©s)
[7]. Por mais que o estudo de algoritmos de mapeamento tenha sido iniciado, ele foi descartado pois
percebeu-se que a necessidade de uma câmera/hardware específico iria contra a ideia inicial do
projeto de se basear apenas em equipamentos ubíquos.

Por fim, o último algoritmo estudado provou-se ser o mais simples computacionalmente e o que
providenciava um bom balanço entre responsividade e peso computacional. Esse método consiste em
transformar os frames consecutivos capturados dentro das áreas dos retângulos em imagens de
magnitude (preto e branco), e com isso fazer a derivada temporal entre os frames. Esse algoritmo
pode ser considerado de certa maneira autoral, uma vez que combina duas técnicas, a conversão da
imagem em magnitude e a derivada temporal dos frames, que separadas não geram nenhum tipo de
captura de movimento. Porém, quando combinadas, com pequenos ajustes também autorais, podem
ser usadas para se criar uma métrica capaz de avaliar a quantidade de movimento em uma
determinada área da imagem.

Em linhas gerais, o método se dá da seguinte maneira: cada retângulo possui uma área A,
definida por sua largura J e por sua altura I, e está posicionado na tela nas coordenadas (x0, y0). O
movimento m dentro de cada área J x I em cada instante t, usando os valores de magnitude de cada
pixel (p[i, j, t]) é calculado por:
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Este método não é tão refinado como o primeiro, porém o seu baixo custo computacional
compensa sua falta de sofisticação. Em testes iniciais, o método provou-se capaz de detectar com
precisão movimentos de média e alta intensidade, sendo que movimentos com baixa intensidade ainda
são capturados porém com uma precisão menor. Em relação a ruídos, este método se provou mais
sensível, porém, com ajustes manuais/configuráveis de pesos, escalas e valores de referência, foi
possível minimizar os efeitos negativos causados.

A partir do estudo explicado acima, foi decidido que o último método de captura de movimento
atendia de maneira satisfatória os requisitos de responsividade do projeto. Ao mesmo tempo em que
seu peso computacional não se tornaria uma barreira levando em conta que o projeto será sediado via
web.

Com a detecção de movimentos escolhida e implementada, a pesquisa se virou para seu último
foco de estudos, a escolha de um algoritmo de sintetização de sons. Para esta parte, foram feitas
reuniões semanais para decidir qual seria o foco do sintetizador de sons. A partir disso, foi decidido
que a melhor opção seria criar um sintetizador simples de demonstração, deixando o código facilmente
modificável para futuras alterações.

Chegamos à essa conclusão para poder manter o projeto o mais adaptável possível para seu
público. Como Motus 4 se propõe a ser uma ferramenta de composição de ambientes, se torna
necessário deixar a cargo de seu usuário escolher como o som de sua obra será composto (utilizando
o movimento detectado). Com isso, o método de sintetização escolhido utiliza uma função nativa da
plataforma Processing que permite modificar a velocidade de reprodução de um áudio a partir de um
peso dado de input (no caso, a quantidade de movimento detectada).

Por fim, o código inteiro do projeto foi repassado, se atentando à funções redundantes, loops
desnecessários e alocação de memória excessiva. Isso foi feito para melhor otimizar o desempenho do
projeto, uma vez que ele é executado em um web browser. Em última adição, foram implementadas
pequenas funcionalidades extras, que foram escolhidas por meio de reuniões, para melhorar a fluidez
entre usuário e ferramenta.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Ao fim do período de desenvolvimento do sistema, chegamos em um software completamente
diferente de suas versões anteriores. Enquanto outras versões possuíam aspectos poéticos e técnicos
atrelados, Motus 4 consegue desacoplar essas duas características. Isso uma vez que o código do
sistema foi desenvolvido seguindo os princípios de programação model-view-controller.

Neste princípio computacional, os processos realizados são feitos e implementados por classes
e objetos separados e bem definidos. Isso cria uma maior facilidade na leitura e modificação do código.
Com isso, chegamos a um projeto em que é possível futuramente realizar modificações em áreas
diferentes do mesmo, sem comprometer o funcionamento do todo.

Como o sistema é sediado em um browser web, seu processamento computacional é limitado.
Sendo assim, para que o projeto não varie seu desempenho de acordo com o dispositivo que está
sendo utilizado, seu frame rate foi travado em 30 fps.

Os resultados práticos obtidos pelo desenvolvimento do projeto foram de acordo com o
esperado pelo planejamento. Primeiramente a interface gráfica foi finalizada, tendo um menu geral
contendo as opções da ferramenta e um feed em tempo real da câmera centralizado. Sobre o feed da
câmera o usuário da ferramenta pode arrastar o cursor do mouse para criar áreas retangulares de
dimensões arbitrárias. Dentro dessas áreas criadas é onde o algoritmo de captura de movimento irá
atuar.

Figura 1 - Interface Gráfica             Figura 2 - Feedback visual

Outras funções importantes implementadas são as configurações que podem ser acessadas
para cada área criada quando ocorre um double-click sobre ela. Essas opções podem ser vistas na
esquerda da Figura 1 abaixo da escrita “Module Options”. Dentre elas, as que não são auto
explicativas são  a sensibilidade do modelo e a escolha de sons.

A primeira interage diretamente com o peso do mecanismos de captura de movimentos, quanto
maior o slider de sensibilidade, mais o retângulo será reativo a pequenos movimentos detectados nele.
A segunda opção mencionada é utilizada para escolher entre três samples sonoros de teste oferecidos
pela ferramenta, ou para fazer o upload de um sample sonoro do próprio usuário.

Analisando com mais profundidade a Figura 1 e o que é mostrado na Figura 2, é possível
perceber que várias funcionalidades mostradas não estavam presentes na proposta inicial. Isso
aconteceu porque durante as reuniões semanais do projeto foram levantados questionamentos
relevantes sobre a fluidez do sistema planejado. Com isso foram propostos as novas adições acima,
como: modo fullscreen; screenshot; salvamento de configuração atual; carregamento de
configurações, reset do sistema, configurações gerais de volume e um feedback visual proporcional à
quantidade de movimento medida dentro da área de captura.

Por fim, o único resultado que não é possível ser mostrado por meio de textos e fotos é o
sintetizador de áudio. Sendo assim, um vídeo demonstrativo da ferramenta em pleno funcionamento
pode ser visto no link.

CONCLUSÕES:
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Dado o trabalho apresentado, e os resultados obtidos, é possível prever que Motus 4 pode ter
vários usos, sendo que muitos deles podem divergir da arte em si. Além disso, todas as features
implementadas tiveram uma ideia por trás que as inspiraram. Porém, também podemos perceber que
muitas vezes os usos reais delas podem também divergir do esperado.

Um dos aspectos centrais da proposta que todas as versões do Motus carregam é a
acessibilidade da ferramenta para todos os seus usuários. Motus 4 foi desenvolvido para ser sediado
via web, isso previne que artistas e usuários tenham que instalar e/ou comprar softwares e hardwares
especializados. Além disso, a audiência de peças e instalações feitas com Motus 4 não terá a
necessidade de visitar localidades físicas .

A virtualidade de obras de arte no geral se tornou essencial em tempos de pandemia de
COVID-19. Como ainda o mundo sofre as consequências causadas pela doença, a utilização de meios
de comunicação virtuais continua em alta. Logo, Motus 4 surgiu como uma ferramenta capaz de
amparar artistas durante esse período.

Concluindo, este trabalho teve como objetivo reimplementar a ferramenta Motus, criando novas
opções e funcionalidades que a permitissem ser mais modificável e adaptável. Além disso, o novo
framework utilizado proporcionou uma revitalização no código, assim como um maior suporte para
ferramentas atuais.

No futuro planejamos nos comunicar com mais artistas para receber um maior feedback. Dessa
maneira será possível reiterar a ferramenta, realizando novas modificações e ajustes para melhor se
adequar às necessidades de seus usuários.
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