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Conteúdos: 



Relações entre significante & significado – perspetiva semiótica 



Percepção, princípios Gestalt e integração multisensorial 



memória sensorial 
(inconsciente) 

Mecânica geral da percepção 

memória a longo prazo 
(inconsciente) 

memória a curto prazo 
(atenção/ consciente) 

atenção/ consciente: pequena parte da informação 

percepção = processo de síntese multisensorial  

Eventos activam memórias de eventos semelhantes. 
Memórias semi-activas (Snyder 2001) permanecem 
inconscientes, e informam expectativas psicofísicas. 

Objectivo primordial do cérebro =  
detectar, perceber e  reagir em tempo útil. 



input de estímulos 

Foco na própria percepção 
Permear complexidade sensorial 

(Kant 1790, Bergson 1910) 

limitação temporal da 
memória a curto prazo 

Foco num propósito (entender causas e significados, cumprir tarefas): 
Percepção simplifica com pressupostos inconscientes 

ex. princípios Gestalt 

A experiência da complexidade 

objectivo primordial do 
cérebro é eficácia 

Percepção não-pragmática Percepção pragmática 

Intelecto & intuição > interacção livre 



Princípios Gestalt: pressupostos psico-físicos 



Integração multisensorial 

“Ilusões multisensoriais”  = percepção distorce informação divergente 

Efeito ventriloquista (Ventriloquist Effect) 
 domínio da visão 

Ilusão do flash duplo (Double Flash Illusion) 
 domínio da audição 

Efeito McGurk (McGurk Effect) 

Integração multisensorial é governada por conceitos 
 “Audiovisual objects” (Kubovy and Schutz 2010) 

Visão tende a dominar sobre audição 
 MAS atenção pode ser manipulada de modo a evitar domínio visual  

(Sinnett et al. 2007, Sá 2013) 

Integração multisensorial = processo de interacções automáticas/ inconscientes entre os sentidos 



Sumário 

Como é que a percepção prioriza os estímulos? 

atenção automática conclusividade controlo individual 



FERRAMENTAS DE ANÁLISE  
&  

MODELO DE VISUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA 
PERFORMANCE / INSTALAÇÃO / FILME / MÚSICA E ARTE SONORA  



Interacção: transparência e materialidade do interface 

FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE DESIGN DE INTERACÇÃO 



design de interacção!

 comportamento linear do interface 
coincide sempre com expectativas!

convém foco num propósito!

comportamento não-linear do interface!
envolve o inesperado!
potencia percepção não-pragmática!

interface como extensão do corpo!
& como alteridade!

desafia gestos ensaiados!
acorda capacidades adormecidas!
potencia “expressividade” !

Paradigmas de interação “transparente” vs. “material” 

interface “transparente”  
facilidade = sensação de“imediato” 



Parameterização do esforço cognitivo requerido pela interação em tempo real 

requer competências técnicas e admite o insperado 
mas permite sensação de imediatez e/ou 
limita o tipo de imprevistos possíveis 

interacção linear e claramente perceptível ou 
output não depende muito da interacção 

Interacção não dá sensação de imediatez e/ ou 
requer grande processamento cognitivo e/ ou 
sistema pode não funcionar 

Pouco esforço Médio esforço Alto esforço 



POUCO ESFORÇO COGNITIVO EM TEMPO REAL 
Tod Machover & MIT Lab, Ted Talk (2008) 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=Zj2QoLhfwew 
Golan Levin & Zachary Lieberman , reFace (2010)   

 http://www.flong.com/projects/reface-anchorage  
Alvin Lucier, Music for Solo Performer (1965) 

 https://vimeo.com/53888614 & http://www.alvin-lucier-film.com/solo_performer.html 

MÉDIO ESFORÇO COGNITIVO EM TEMPO REAL 
Oscar Fishinger, Lumigraph (1940s)  

 http://www.centerforvisualmusic.org/WritingLight.htm &  https://vimeo.com/13787280 
Sensorband, Soundnet (1996) 

 http://v2.nl/events/soundnet   
Steina Vasulka, Violin Power (1990s-...) 
         https://www.youtube.com/watch?v=9mg1weOHWSs     

ALTO ESFORÇO COGNITIVO EM TEMPO REAL 
Martin Howse, “Psychogeophysics” (desde 2009)  

 https://vimeo.com/54006161  

Exemplos e bibliografia relacionada 

Adriana Sá, “Designing Musical Expression”. In Proceedings of xCoAx – Conference on Computation, 
Communication, Aesthetics & X  (Lisboa, 2017). http://2017.xcoax.org/pdf/xCoAx2017-Sa.pdf  



Atenção, intensidade, continuidades e descontinuidades 

FERRAMENTA PARA A ANÁLISE DE TRABALHOS SONOROS, VISUAIS E AUDIO-VISUAIS 



Atenção Endogena 
(controlo individual) 

Atenção e intensidade 

Intensidade 
depende do evento, do panorama e da resolução perceptual 

eventos infrequentes 

Grande actividade 
neurológica 

Atenção Exogena 
(automática) Atenção 



Continuidades e descontinuidades 

 CONTINUIDADE EXÓGENA: estímulos correspondem às expectativas psicofísicas 

> ESTÁVEL: sem movimento intrínseco; mínima intensidade / atenção desvia-se 

> PROGRESSIVA: qualquer aumento/ diminuição gradual; Gestalt Good Continuation 

 DESCONTINUIDADE: sequência de eventos é imprevista 

> RADICAL: ruptura / viola expectativas psicofísicas; máxima intensidade / atenção automática 

> AMBIVALENTE: contínua e descontínua; intensidade depende de atenção deliberada  

 CONTINUIDADE ENDÓGENA:  
representação mental global do trabalho; relação entre todas as continuidades e descontinuidades 



estável progressiva 

continuidade endógena 

ambivalente radical 
baixa 

intensidade 
alta 

intensidade 

Parameterização de continuidades e descontinuidades 

Atenção Endógena 
(controlo individual) 

Atenção Exógena 
(automática) 

continuidade exógena descontinuidade 



estável progressiva 

continuidade endógena 

ambivalente radical 
baixa 

intensidade 
alta 

intensidade 

Movimento sonoro, movimento visual e domínio sensorial 

Atenção Endógena 
(controlo individual) 

Atenção Exógena 
(automática) 

continuidade exógena descontinuidade 

 MOVIMENTO SÓNICO 

MOVIMENTO VISUAL 

Dinâmica visual conduz ao domínio da visão sobre a audição 



estável progressiva 

continuidade endógena 

ambivalente radical 
baixa 

intensidade 
alta 

intensidade 

Atenção Endógena 
(controlo individual) 

Atenção Exógena 
(automática) 

continuidade exógena descontinuidade 

 MOVIMENTO SÓNICO 

MOVIMENTO VISUAL 

Dinâmica visual NÃO conduz ao domínio da visão sobre a audição 

Movimento sonoro, movimento visual e domínio sensorial 



Exogenous continuity occurs when the stimuli panorama fulfils expectations; one perceives continuity 
regardless of individual variables such as deliberate attention and internalised traditions. Exogenous continuity 
can be steady or progressive: 

Steady continuity has no intrinsic motion; it is of lowest intensity. It dispenses with attention. Conscious 
awareness is likely to deviate and focus upon any simultaneous stimuli, or upon internal states.  

Progressive continuity occurs when successive, non-abrupt events display a similar interval of motion. 
It fulfils the expectation that once something begins to move in a certain direction, it will continue to move 
in that direction - Gestalt of good continuation). 

Discontinuity implies that the sequence of elements is not foreseen. Disruptive discontinuities prompt automatic 
attention, with an automatic increase in neural activity. Yet we can obviously also perceive discontinuity in non-
disruptive ways – that is the very premise of Gestalt psychology. Hence I distinguish between radical and 
ambivalent discontinuity: 

Radical discontinuity is disruptive; it violates psychophysical expectations. It is of highest intensity, 
prompting automatic attention. Radical discontinuities “monopolise” short-term memory. They are 
prioritised in any stimuli competition to reach conscious awareness, and the increase in neural activity 
means great demand in terms of information processing. 

Ambivalent discontinuity is simultaneously continuous and discontinuous. Perceiving discontinuity 
depends on deliberate attention – on working memory optimising perceptual resolution. At lower 
resolution, the foreseeable logic is shifted without disruption. At high resolution, the discontinuity 
becomes more intense. Higher intensity implies greater attention/ neural activity. 

Finally, endogenous continuity “wraps” perceptual motion, binding any types of continuities and 
discontinuities in meaningful ways. It occurs at a high hierarchical level in perceptual organisation. This is 
perhaps the most subjective type of continuity. It depends on complex synergies of biological/ psychophysical 
factors, combined with personal and cultural factors. Endogenous continuity corresponds to the mental 
representation of the work as whole.  



CONTINUIDADE ESTÁVEL (intensidade mínima) 
La Monte Young & Marian Zazeela, Dream House (desde 1970s)  

 https://www.youtube.com/watch?v=3ahgq-zVQLc 
Elaine Radigue, Triologie de la Mort (1998)  

 https://www.youtube.com/watch?v=PnbGirPTgF0   

CONTINUIDADE PROGRESSIVA (intensidade baixa) 
Qualquer aumento ou diminuição gradual de volume, tom, densidade, ritmo… 
Gary Hill (1980), Black White Text 

 https://vimeo.com/111239049  

DESCONTINUIDADE AMBIVALENTE (intensidade subjectiva) 
Thomas Wilfred, Lumia (performed with the clavilux, since 1919)   

 https://www.youtube.com/watch?v=ojVX8FWYc4g  
Phill Niblock, Movements of People Working (desde 1970s )  

 http://www.videodetective.com/movies/phill-niblock-the-movement-of-people-working/201525  
Hildergard Westerkamp, For You (2005)  

 http://www.sfu.ca/~westerka/assets/mp3s/furdich.mp3  

DESCONTINUIDADE RADICAL (intensidade máxima) 
Ryoji Ikeda, Superimposition (desde 2012)  

 https://vimeo.com/49873167  
Woody & Steina Vasulka, Noise Fields (1994)  

 http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=483  

Exemplos e bibliografia relacionada 

Adriana Sá, “How An Audio-Visual Instrument Can Foster the Sonic Experience”. In Live Visuals for 
Performance, Gaming, Installation, and Electronic Environments, eds. L. Aceti, S. Gibson, S. M. 
Arisona, O. Sahin, Leonardo Electronic Almanac vol. 19, No. 3, MIT Press (2013):284-305. 
http://ojs.gold.ac.uk/index.php/lea/article/view/84  



Mapeamentos audio-visuais e percepção 

FERRAMENTA PARA A ANÁLISE DE TRABALHOS AUDIO-VISUAIS 



Percepção audio-visual 

“Objectos audiovisuais” (Kubovy and Schutz 2010) 
 interacções automáticas dependem de conceitos – não da sincronia 

“Added Value” | “Synchresis” | “Dissonant Harmony” (Chion 1994) 
 

“Ilusões multisensoriais” (Ventriloquist Effect, Double Flash Illusion, McGurk Effect) 
 interacções automáticas entre os sentidos distorcem informação divergente 

conceitos inconclusivos > percepção não-pragmática 

conceitos conclusivos > percepção pragmática 



Efeitos perceptivos da sincronia audio-visual 

Conclusividade admite inconsistência 

Pontos de sincronia muito espaçados não indicam relação de causa-efeito  

Sincronia – forte sensação de causalidade > Gestalt common fate 
Sincronia constante – causa-efeito claramente perceptível > Gestalt good continuation 



Mapeamento audio-visual fungível 

Componentes 
sincronizados 

Componentes 
sem relação 

Complexidade  
Inconsistência 

Sensação de causalidade extende-se ao todo 

Relações causais permanecem inconclusivas 

Desiste-se de entender causa-efeito >> foca-se na própria percepção 

Percepção considera informação convergente e divergente 



Parameterização da relação audio-visual 

relação inconclusiva baixa coerência relação conclusiva   

grande esforço cognitivo 

sensação de pouca causalidade 
ex. > música clássica + flashes de luz   

relação causa-efeito é inequivoca 
ex. > synch entre  ver  e ouvir cão a ladrar 

pouco esforço cognitivo 
domínio da visão 

divergências ignoradas 

médio esforço cognitivo 

sensação de causalidade mas 
relação causa-efeito é ambígua 
ex. > synch entre ver cão a ladrar + ouvir pássaro 
ex. > mapeamento audio-visual fungível fungível 



RELAÇÃO AUDIO-VISUAL CONCLUSIVA (pouco esforço cognitivo) 
Norman McLaren, Dots (1940)  

 https://www.youtube.com/watch?v=E3-vsKwQ0Cg  
Ryoji Ikeda, Test Pattern (2008)  

 https://www.youtube.com/watch?v=RFxFWNbW8rk   
Barri, Tarik, Versum (2015) 

 http://tarikbarri.nl/projects/versum   

RELAÇÃO AUDIO-VISUAL INCONCLUSIVA (médio esforço cognitivo) 
John Whitney, Arabesque (1975)  

 https://www.youtube.com/watch?v=w7h0ppnUQhE    
Gary Hill (1980), Black White Text 

 https://vimeo.com/111239049  
William Kentridge, Automatic Writing (2003)  

 https://www.youtube.com/watch?v=OmvK7A84dlk  
Sensors Sonic Sights (2007) 

 http://www.dailymotion.com/video/x8c420  

POUCA RELAÇÃO (grande esforço cognitivo) 
Toni Conrad, The Flicker (1966)  

 https://www.youtube.com/watch?v=ZJbqnztjkbs  

Exemplos 

Michel Chion, Audio-Vision: Sound on Screen. Columbia University Press (1994).  

Adriana Sá, Baptiste Caramieux and Atau Tanaka, “The Fungible Audio-Visual Mapping and its 
Experience”. In Journal Of Science And Technology Of The Arts 6 No. 1 (2014): 85-96. 
http://dx.doi.org/10.7559/citarj.v6i1.131  



Set-up físico 

FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE PERFORMANCES SONORAS, VISUAIS E AUDIO-VISUAIS 



Parameterização da situação do performer relativamente ao output do sistema 

SEPARADO INTEGRADO INVISÍVEL 

performer separado 
da imagem 

relação imagem / mundo físico atenção enquadrada  pela imagem atenção dividida 

performer integrado 
com a imagem 



PERFORMER INTEGRADO 
Ryoji Ikeda, Superimposition (2012)  
https://vimeo.com/49873167   
Guy Sherwin, Man with Mirror (2011) 
https://vimeo.com/31609396  

PERFORMER SEPARADO 
Um perfomer sentado ao lado duma projeção visual 

   
PERFORMER INVISÍVEL 

Steina Vasulka, Strage Music for Nam June Pike (2013)  
https://www.youtube.com/watch?v=9mg1weOHWSs  

Exemplos 



Categorização semântica  

FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE TRABALHOS SONOROS, VISUAIS E AUDIO-VISUAIS 



Parameterização de tipologias semânticas 

semântica INFORMACIONAL 

semântica EXPRESSIVA semântica AMBIENTAL 

descontinuidades continuidades 

ex. som dum piano, grande plano 
duma pessoa, cadeiras do público a 
rodear um performer … 

ex. imagens e sons da natureza 
ou da cidade, performer por trás 
das cadeiras do público  … 

sons e imagens reconhecíveis, 
correspondência entre som e imagem 
projectada e/ ou gesto do performer … 

foco sobre o indivíduo 

percepção de causas & significados 

foco sobre o contexto 



Arena performativa e sensação de presença 

FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE TRABALHOS SONOROS, VISUAIS E AUDIO-VISUAIS 



Sensação de presença 

teoria dos media (Sacau e tal. 2008, Hartmann e al. 2015) 
arte sonora (Lopéz 2004, Voeglin 2010) 
performance audio-visual (Sá 2016) 

“Spatial Presence” = sentimo-nos fisicamente num espaço mediado 
                        = sensação cognitiva > depende da atenção 

            & pode variar ao longo do tempo  

predisposição individual 

Fatores influenciais: 

dinâmica & semântica do som 

dinâmica & semântica da imagem 

correspondência audio-visual 

Iluminação (local/ difusa)  

posição dos altifalantes e/ ou 
projecções visuais 

 configuração arquitectónica 



Parameterização da arena performativa 

DISTRIBUIDA LOCAL  AMPLIADA 

foco sobre o indivíduo / objecto 
implica semântica expressiva 

presença além do espaço físico  
implica semântica informacional 

ex. amplificador/ projecção visual 
perto do performer 

ex. videojogos, 
filmes, som do mar 

ex. fontes sonoras/ 
projecções visuais 

distribuidas pelo espaço 

imersão 
implica semântica ambiental 



ARENA PERFORMATIVA LOCAL 
Guy Sherwin, Man with Mirror (2011) 
https://vimeo.com/31609396  

ARENA PERFORMATIVA DISTRIBUÍDA 
William Kentridge, More Sweetly Play the Dance (2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=pA7uob5PIPw  
David Byrne, Playing The Building (2008) 
https://www.youtube.com/watch?v=eWMBYUQk6RU  
Ryoji Ikeda, Superimposition (2012)  
https://vimeo.com/49873167 

ARENA PERFORMATIVA AMPLIADA 
Hildergard Westerkamp, For You (2005)  
http://www.sfu.ca/~westerka/assets/mp3s/furdich.mp3  
Bruce Odland & Sam Auinger, Sonic Vista (2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=_Rpx__KD4qg 
Atau Tanaka, Global String (2000) 
http://doc.gold.ac.uk/~mas02at/globalstring/   
Barri, Tarik, Versum (2015) 
http://tarikbarri.nl/projects/versum  

Exemplos 

Adriana Sá, A Perceptual Approach to Audio-Visual Instrument Design, Composition and 
Performance. Goldsmiths, University of London (Creative Commons licence), (2016):125-128, 
129-202, 233. http://research.gold.ac.uk/19431/  



Modelo de visualização paramétrica 



Modelo de visualização paramétrica 

descontinuidades! imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

inconclusiva 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

conclusiva n/a ou baixa 

domínio  visão 

interacção!
esforço 

arena performativa!
distribuida local 

performer! separado invisível integrado 

gesto fisico 

som/imagem 

ampliada 



The Interaction parameter represents to which extent the system output depends on the performer’s Real-Time 
Effort, motor and/ or conceptual. Little effort can mean two things: either the relation between deliberate human 
agency and system output is linear and clearly perceivable, or the output behaviours do not depend much on the 
performer’s interaction. Medium effort denotes complex interface behaviours and required expertise, but also a 
sense of immediacy and/ or technical configurations that rule out undesired outcomes. High effort indicates that 
the interaction with the system does not feel immediate, and/ or the interaction is demanding in terms of cognitive 
processing, and/or the system does not rule out any undesired outcomes. 

The Discontinuities parameter includes two sub-parameters: one for the range of Sonic Discontinuities and the 
other for the range of Visual Discontinuities. To represent the sonic and visual dynamics we use my taxonomy of 
continuities and discontinuities related with attention, which distinguishes Steady Continuities (SC), Progressive 
Continuities (PC), Ambivalent Discontinuities (AD) and Radical Discontinuities (RD). A sensory modality exhibiting 
radical discontinuities prompts automatic attention; e.g. radical visual discontinuities convey visual dominance. A 
lower level of discontinuity means that deliberate attention is required.  

The Ecological Fit parameter shows to which extent what we see fits with what we hear. It represents whether 
concepts of causation are more conclusive or inconclusive, enabling inferences about sensory dominance. Low fit 
means a weak sense of causation. High fit means conclusive concepts of causation. Medium fit means 
inconclusive concepts. The parameter includes two sub-parameters: one for the Fit Between Sound and Image, 
and the other for the Fit Between Physical Gesture and System Output. In this way, the model can show to 
which extent conclusiveness/ inconclusiveness derives from the audio-visual mappings, or the audio-visual 
relationship in space. 

Parâmetros parte 1: interacção, descontinuidades e correspondência audio-visual 



Parâmetros parte 2: visibilidade do performer, semântica e arena performativa  

The Performer Visibility axis shows whether the performer appears Integrated or Separated from the visual 
projection, or if she is Hidden. The parameter shows to which extent physical gesture influences our assessments 
on ecological fit. It also provides cues about the scale of the instrument/ system, which influences the sense of 
spatial presence.   

The Global Semantics parameter extends Pressing’s characterisation of sounds [1997] to the audio-visual 
domain. The semantics of an audio-visual performance work depend on the semantics of the sound, the image 
and the audio-visual mapping, on the performer’s visible gesture, her location, and the distribution of sound 
sources in space. The Informational dimension of a work prompts causal and semantic percepts. The Expressive 
dimension indicates a focus upon the performer’s personal expression and skills. The Environmental dimension 
indicates a focus upon space and context.   

The Performative Arena parameter relates the physical and psychological space of the work. It distinguishes 
three types of arena, corresponding to different modes of spatial presence. Local denotes a focus upon the 
performer. It relates to the expressive semantics of the work. It denotes a sound source placed next to the 
performer, and/ or her physical location next to the visual projection. Distributed means that the sound source(s) 
and/ or the visual projection(s) are distributed in space. It relates to the environmental dimension of the work. 
Extended means that the sense of spatial presence exceeds the physical performance location. The extended 
arena denotes the audience’s mental transportation to another space. This depends on the informational load of 
the sound, the image and the audio-visual relationship - regardless of whether the sounds and images are more 
expressive or environmental. Extending spatial presence to a virtual world beyond the screen requires at least a 
medium level of audio-visual fit. 



Exemplo #1 –música concreta 

semântica global!

informational 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

Pierre Schaeffer, Etude aux Chemins de Fer (1948), 2’53” 
https://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA  

descontinuidades!



Exemplo #2 - video 

descontinuidades!
imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

expressiva ambiental 

som 

Gary Hill, Black White Text (1980), 7’20”, https://vimeo.com/111239049  

DR DA CP CE 

inconclusiva conclusiva n/a ou baixa 



Exemplo #3 - video 

imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

inconclusiva 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

conclusiva n/a ou baixa 

Woody & Steina Vasulka, Noise Fields (1994), 11’16”  
http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=483  

descontinuidades!



descontinuidades! imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

interacção!
esforço 

arena performativa!
distribuída local 

performer! separado invisível integrado 

gesto fisico 

som/imagem 

Exemplo #4 - performance 

Ryoji Ikeda & co., Superposition (2012), 1’37” http://www.ryojiikeda.com/project/superposition  

ampliada 



descontinuidades! imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

interacção!
esforço 

arena performativa!
local 

performer! separado invisível integrado 

gesto fisico 

som/imagem 

Exemplo #5 - performance 

Sensors Sonic Sights (2006-8), 6’  
https://vimeo.com/5683200  

distribuída ampliada 



Exemplo #6 - performance 

Steina Vasulka, Violin Power performance at Strange Music for Nam June Paik (1994), 37’27” 
https://www.youtube.com/watch?v=9mg1weOHWSs 

descontinuidades! imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

interacção!
esforço 

arena performativa!
local 

performer! separado invisível integrado 

som/imagem 

distribuída ampliada 



Exemplo #7 – instalação 

Atau Tanaka, Global String (2000) 
http://doc.gold.ac.uk/~mas02at/globalstring/ & https://vimeo.com/46800992  

descontinuidades! imagem 

correspondência 
audio-visual!

semântica global!

informational 

expressiva ambiental 

som 

DR DA CP CE 

interacção!
esforço 

arena performativa!
local 

performer! separado invisível integrado 

gesto fisico 

som/imagem 

distribuída ampliada 


