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RESUMO 

 

Esta pesquisa examina a poética da corporeidade na geração de ideias para aplicações de 

Realidade Aumentada (RA). Delimita-se a geração de ideias para o processo do design de 

interação. Em seu percurso, o presente trabalho trata a RA como motor poético para a 

corporeidade, condição humana de existência. Para compreender essa condição de existência, 

o trabalho discute a noção de corpo a partir de abordagens filosóficas e, em particular, da 

fenomenologia. Ainda, apresenta o corpo a partir de abordagens sociológicas e antropológicas. 

Com base nas ciências da cognição, o trabalho considera o corpo como parte do processo 

cognitivo. A partir da filosofia da tecnologia, discute-se a tecnicidade como condição de 

existência para a corporeidade. Esta investigação também assume o corpo como mídia, com 

base em estudos da fenomenologia e das mídias. Por se tratar de mídia, o corpo se caracteriza 

como uma força poética pela sua capacidade de produzir e revelar mundos. Pela sua capacidade 

de informar gestos, movimentos. Posteriormente, a pesquisa apresenta o conceito, 

características, princípios e práticas da RA. Foca-se em princípios que ilustram o papel do corpo 

nesse paradigma de interação. Ademais, o estudo discorre sobre a RA como força poética para 

a corporeidade e como extensão do corpo humano. A investigação também examina o corpo 

como recurso para a geração de ideias. Para sustentar a noção de corpo como recurso, o material 

textual também identifica métodos, técnicas, ferramentas (MTFs) e outros recursos que apoiam 

a experiência corporal na fase de ideação. No que concerne às MTFs, a pesquisa visa dar ênfase 

ao bodystorming, método de ideação discutido e aplicado por parcela significativa dos autores 

citados no decorrer do estudo. O trabalho discute recursos complementares, como objetos e 

configurações socioespaciais, como fontes generativas de ideias. O estudo também comenta a 

implicação de outras áreas do conhecimento no processo de ideação. A pesquisa se caracteriza 

por uma abordagem qualitativa. Assume-se o paradigma interpretativista como concepção 

filosófica, de maneira a sugerir que a realidade é produto da experiência. Pelo caráter 

interpretativista, o estudo adota a Análise de Discurso (AD) como estratégia de investigação. 

Trata-se de uma disciplina que se interessa pelas falas ou, em específico, exposição de ideias. 

No que diz respeito aos métodos específicos de pesquisa, o trabalho estabelece uma pesquisa 

de campo. A pesquisa de campo compreende um workshop que, por sua vez, se estrutura em 

um seminário, duas sessões de bodystorming e uma prática de percepção corporal. A coleta de 

dados se dá por práticas de observação e entrevistas semiestruturadas. A análise e interpretação 

dos dados se configura por meio de dispositivos teóricos e analíticos da AD. Tem-se como 

resultado um objeto discursivo, constituído pela discussão de condições estritas e amplas de 

produção de sentido. Por fim, há a produção do sujeito como efeito do discurso da corporeidade, 

como efeito do contexto imediato, das configurações socioespaciais, do método bodystorming, 

da prática de percepção corporal e dos princípios de Realidade Aumentada. 

 

 

 

Palavras-chave: Corporeidade. Corpo. Design de Interação. Geração de Ideias. Realidade 

Aumentada.  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research investigates the poetics of embodiment in the ideation for Augmented Reality 

(AR). The research delimits its scope for interaction design ideation process. This work deals 

with AR as a poetic engine for embodiment, a human condition of existence. To understand 

this condition, the work discusses the notion of the body from philosophical approaches and, in 

particular, from phenomenology. Furthermore, it presents the body from sociological and 

anthropological approaches. Based on cognitive science, the work presents the body as part of 

the cognitive process. Based on the philosophy of technology, technicity is discussed as a 

condition of existence for embodiment. This investigation also assumes the body as media, 

based on studies of phenomenology and media. As media, the body is characterized as a poetic 

force due to its ability to produce and reveal worlds, to inform gestures and movements. 

Subsequently, the research presents the concept, characteristics, principles, and practices of AR. 

It focuses on principles that illustrate the role of the body in this interaction paradigm. 

Furthermore, the study discusses AR as a poetic force for embodiment and extension of the 

human body. The investigation also examines the body as a resource for generating ideas. To 

support the notion of the body as a resource, the textual material also identifies methods, 

techniques, tools (MTTs), and other resources that support the bodily experience in the ideation 

phase. Concerning MTTs, the research aims to emphasize bodystorming, an ideation method 

discussed and applied by a significant number of the authors mentioned during the study. The 

work examines complementary resources, such as objects and socio-spatial configurations, as 

generative sources of ideas. The study also comments on the implication of other disciplines, 

fields, or areas of knowledge in the ideation process. A qualitative approach characterizes the 

research. The interpretivist paradigm is adopted as a philosophical conception to suggest that 

reality is a product of experience. Due to its interpretivist character, the study adopts Discourse 

Analysis (DA) as an investigation strategy. It is a discipline interested in speeches, debates, or, 

specifically, the exposition of ideas. Thus, the study investigates how humans produce 

meanings, senses, and directions in the production of ideas for AR under the perspective of 

embodiment. Concerning specific research methods, the work establishes field research. The 

field research comprises a workshop which, in turn, is structured into a seminar, two 

bodystorming sessions, and a body awareness practice. Data collection takes place through 

observational practices and semi-structured interviews. The analysis and interpretation of data 

are configured through theoretical and analytical devices of DA. A result is a discursive object, 

constituted by the discussion of strict and broad conditions for the production of meaning. 

Finally, there is the production of the subject as an effect of embodiment discourse, as an effect 

of the immediate context, socio-spatial configurations, the bodystorming method, the practice 

of body perception, and the principles of Augmented Reality. 

 

Keywords: Embodiment. Body. Interaction Design. Ideation. Augmented Reality.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

Parcela significativa das interfaces contemporâneas são predominantemente baseadas 

no uso de telas que, por sua vez, dependem de modelos emprestados de paradigmas da 

computação móvel ou fixa tradicionais, como computadores de mesa, minimizando o papel do 

corpo. É com base nos sentidos humanos predominantes e no constante uso das telas, que 

designers continuam a desenvolver aplicações primariamente baseadas em experiências e 

conhecimento visual e/ou sonoro. Desse modo, outras experiências sensoriais são 

negligenciadas.  

Embora o smartphone forneça feedback tátil e ainda permita interações mais ricas por 

meio do movimento do dispositivo, tais dispositivos móveis ainda permanecem com pouca 

exploração de habilidades sensoriais e motoras. Desse modo, abre-se a oportunidade para 

explorar, inovar e inspirar a interação humano-computador. Para Erkut e Dahl (2017), essa 

oportunidade permite apreciar o desenvolvimento de habilidades e práticas corporais. 

De modo implícito, o corpo humano está presente em muitas pesquisas iniciais da 

Interação Humano-Computador. Contudo, nesse campo, o corpo não havia sido discutido até o 

final dos anos 90 (SVANÆS, 2013a).  

Como disciplina científica com início na segunda metade do século XX, a IHC se 

apoiava, predominantemente, no paradigma das clássicas ciências cognitivas (SVANÆS, 

2013a). Nesse paradigma, apresentavam-se modelos que consideravam o usuário com base na 

metáfora de processamento de informação. Mas, como aponta Svanæs (2013a), no fim da 

década de 80 muitos pesquisadores já discutiam que esse modelo ignorava aspectos que nos 

definem como humanos, como a experiência vivida pelo corpo. 

De acordo com Bodker (2006) e Ots (1994), a terceira onda da IHC provoca a 

necessidade de desenhar para experiências corporais. Há nessa onda, um crescimento de 

tecnologias baseadas em corpo. Para Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), a computação 

ubíqua e tecnologias tridimensionais digitais, como a Realidade Aumentada e a Realidade 

Virtual, aumentaram a força do papel do corpo na IHC.  

Rogers, Sharp e Preece (2013) destacam que, a partir dos anos 80, tecnologias como 

reconhecimento de voz, multimídia, visualização da informação, realidade virtual, realidade 

aumentada, entre tantas outras, abriram caminhos para o desenho de novas aplicações e, 

consequentemente, processos adequados para a realização desses projetos.  
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Tecnologias emergentes, como a Realidade Aumentada, oferecem oportunidades para 

superar desafios no desenvolvimento de novos modos de interação (LEE; DÍAZ-

KOMMONEN; XIAO, 2019). Tem-se aqui, o objetivo de capacitar humanos para, de modo 

efetivo, desenharem interações mais intuitivas. A emergência de diversos paradigmas de 

interação exigiu novos modos de pensar os processos de design ou mesmo o próprio conceito 

de Design. 

Para Löbach (2001), o conceito de design causa confusão. De acordo com o autor um 

conceito amplo de design faz com que o objeto da configuração permaneça em aberto. Desse 

modo, Löbach (2001) sugere relacionar o conceito de design um conceito outro.  

Esta pesquisa concentra a investigação em um conceito específico, o de Design de 

Interação, o qual Rogers, Sharp e Preece (2013) compreendem como o desenho de produtos 

interativos que, por sua vez, sustentam a atividade cotidiana do ser humano. Ademais, as autoras 

apontam que essa disciplina de Design implica na produção de experiências que melhorem a 

comunicação, interação e, por consequência, o modo como as pessoas realizam suas atividades 

diárias.  

O Design de Interação, em paralelo ao advento de novas tecnologias, se expandiu e se 

desenvolveu, não apenas como uma disciplina, mas como um campo acadêmico nas últimas 

décadas (SVANÆS, 2013a). Svanæs (2013a) discute como esse campo ou essa disciplina, 

mudou suas tradições cognitivas na Interação Humano-Computador (IHC), a partir de novos 

paradigmas de interação. 

Esses paradigmas são acompanhados de concepções filosóficas ou, então, maneiras de 

pensar o design, modos de pensar o seu processo. Conforme Rogers, Sharp e Preece (2013), 

essas mudanças de paradigmas estimulam a produção de novas metáforas conceituais.  

Para melhor compreender esses paradigmas de interação, faz-se necessário abordar o 

que é interação. Hornbæk e Oulasvirta (2017) destacam que existem poucas definições de 

interação e que o termo é confuso. Isso ocorre porque o conceito está relacionado a diferentes 

abordagens, distintos modos de produção das relações entre o humano e o computador. Desse 

modo, os autores informam alguns conceitos a partir da literatura da Interação Humano-

Computador.  

Pode-se compreender a interação a partir das seguintes abordagens (HORNBÆK; 

OULASVIRTA, 2017): (i) interação como ferramenta de uso; (ii) interação como Optimal 

Behavior; (iii) interação como experiência; (iv) interação como controle; (v) interação como 
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transmissão [de informação]; (vi) interação como diálogo; e (vii) Embodied Interaction. O 

presente estudo se concentra em olhar a interação sob o ponto de vista do Embodied Interaction.  

Essa abordagem de interação implica na maneira de agir, ser e estar em condições de 

um mundo configurado material e socialmente (HORNBÆK; OULASVIRTA, 2017). Na 

perspectiva desse conceito de interação, Hornbæk e Oulasvirta (2017) destacam que uma boa 

interação fornece recursos para apoiar uma participação de modo fluido no mundo. Dourish, 

(2004) refere-se ao termo Embodied Interaction como uma possibilidade de interação que 

acontece no mundo, se corporifica em uma configuração física e social. Esse mundo empresta 

forma e substância para que essa interação corpórea possa existir.  

Para Hornbæk e Oulasvirta (2017), a interação como uma ação corpórea aponta para 

uma experiência vivida. De acordo com os autores, esse modo de interação visa compreender 

como nossos corpos moldam ou corporificam tudo o que pensamos e fazemos. Nessa 

abordagem, as interações significativas entre agentes humanos e agentes tecnológicos estão 

fortemente vinculados às práticas sociais e aos hábitos físicos. 

Esta noção de interação também pode emprestar discussões abordadas por Dreyfus 

(1996), que dizem respeito às características inatas do corpo, habilidades corporais e hábitos 

culturais. Estes aspectos determinam como os humanos percebem e agem em diferentes 

ambientes, assim como produzem sentido no mundo.  

De acordo com Hornbæk e Oulasvirta (2017), o conceito de Embodied Interaction1 

compreende a interação como corporeidade2. Dourish (2004) busca descrever o conceito de 

corporeidade com base na psicologia ecológica de Gibson e, principalmente, em escolas do 

pensamento da fenomenologia. Dessa filosofia, destacam-se a fenomenologia hermenêutica de 

Heidegger e a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Para Dourish (2004), a 

corporeidade é a propriedade de se manifestar no e como parte do mundo.  

Polak (1997), a partir dos estudos de Merleau-Ponty, trata a corporeidade como o 

modo de ser do humano. A autora, destaca que o termo é essencial para as pessoas que buscam 

compreender e se envolver com a existência humana. Por esse ângulo, Frosh (2018) discute a 

corporeidade como uma condição humana de existência. O autor situa a corporeidade como 

 
1 O termo embodied diz respeito àquilo que é relativo ao corpo, o corporal, o corpóreo. O termo, que se mostra 

com muita frequência ao longo da pesquisa, se concentra no domínio do embodied interaction (SEGURA; VIDAL, 

2018). O embodied interaction, por sua vez, está fortemente associado a noção de embodiment. 
2 Em inglês, embodiment. A tradução para corporeidade se fundamenta na obra ‘Fenomenologia da Percepção’ 

de Merleau-Ponty (1999), e nos textos de Cupani (2016), Polak (1997) e demais autores, citados no decorrer da 

pesquisa, que discutem o tema em português. 
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condição e limitação de existência ao apontar que somos corpos físicos em configurações 

físicas. As pesquisas desses autores enraízam essa condição de existência em abordagens da 

fenomenologia.  

Merleau-Ponty (1999), citado por parcela significativa dos autores deste estudo, 

aborda o corpo como nosso meio geral de ser no mundo. O autor não separa o corpo da mente 

como na visão dualista de Descartes. É na contramão dessa dicotomia [corpo-mente] que 

Merleau-Ponty (1999) argumenta que “somos corpos”.  E são estes corpos que interagem com 

um objeto projetado.  

Para fins didáticos, é comum dividir o projeto de um objeto em fases e etapas. Löbach 

(2001), por exemplo, divide o processo de Design em quatro fases distintas, mas 

interdependentes: (a) fase de preparação; (b) fase de geração; (c) fase de avaliação; e (d) fase 

de realização.  

Na primeira, busca-se conhecer o problema, coletar e analisar informações. A segunda 

compreende o desenvolvimento de alternativas do problema. Na terceira fase, examinam-se as 

alternativas geradas na fase anterior. Por fim, a última fase implica na realização da solução de 

problema. Essa divisão é compartilhada por diversas disciplinas do design, inclusive o Design 

de Interação.  

Enquanto Cupani (2016, p. 175) traz a ideia de projeto como “coração dos 

procedimentos tecnológicos”, Baxter (2000, p. 61) comenta que “a geração de ideias é o coração 

do pensamento criativo” do processo projetual. A fase de ideação compreende a produção de 

alternativas possíveis para a solução de um problema (LÖBACH, 2001). Tanto Baxter (2000) 

quanto Löbach (2001) argumentam que, para sermos criativos, faz-se necessário que nessa fase 

devemos nos libertar dos bloqueios que governam as ações do cotidiano.  

Na geração de ideias a escolha dos recursos para solucionar o problema é importante. 

Entre eles, destacam-se os procedimentos como métodos, técnicas e ferramentas. Para Löbach 

(2001), métodos adequados devem ser buscados para se chegar a uma solução viável. No 

Design de Interação, é comum fazer uso de métodos, técnicas ou ferramentas que apoiam o 

desenho de interfaces e interações gráficas. Contudo, tais métodos podem não ser suficientes 

para tratar de interações que exploram o ambiente físico como em sistemas de realidade virtual 

ou aumentada, por exemplo.  

Este estudo delimita a sua investigação na geração de ideias para a Realidade 

Aumentada. Busca-se delimitar a esse paradigma de interação, dada sua popularidade com o 
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jogo Pokemon Go em 2016 e o aumento significativo de aplicações a partir desse jogo. Ademais 

há destaque para aplicações, como Spark AR3, que, de maneira simplificada, permitem aplicar 

projetos de Realidade Aumentada em redes populares de compartilhamento de foto e vídeo, 

como Instagram e Facebook. 

A Realidade Aumentada se destaca como um paradigma de interação emergente com 

o potencial para explorar possibilidades de ações para a interação, inclusive corpóreas. Esse 

sistema de interação se caracteriza pela sobreposição de entidades digitais em objetos ou 

ambientes do mundo físico, de modo a permitir que entidades reais e virtuais coabitem o mesmo 

espaço em tempo real (TORI; HOUNSELL; KIRNER, 2020; AZUMA, 2017; KIRNER; 

SISCOUTTO, 2007; AZUMA, 1997).  

Azuma (2017) destaca que a RA é uma experiência imersiva com capacidade de gerar 

a ilusão de que os elementos virtuais existem no espaço real. Destacam-se como características 

gerais da RA (AZUMA, 1997): combinação do real e virtual; registro em três dimensões; e 

interatividade em tempo real.  

Um termo comumente associado a RA é a Realidade Misturada que, de acordo com 

Drascic e Milgram (1996) compreende o arranjo de alguma proporção de ambiente reais e 

virtuais. O termo foi proposto por Milgram e Kishino (1994) nos anos 90, de modo a 

compreender qualquer informação do mundo real mesclada com informação do mundo digital 

(RICCI; TUMMOLINI; CASTELFRANCHI, 2017). Vale destacar que a RA permite explorar 

a interação além da tela de um computador de mesa ou de um smartphone. Este último, por 

exemplo, possibilita que o humano possa se deslocar no espaço e interagir com as configurações 

físicas do ambiente real.  

Neste trabalho, a RA atua como uma peça exemplar entre os paradigmas de interação 

que evidenciam o papel do corpo na IHC. Desse modo, busca-se discutir e explorar a geração 

de ideias com base nesse paradigma sob a lente da corporeidade.  

Com base nesta introdução, esta pesquisa tem como objetivo responder a seguinte 

questão de pesquisa: Como gerar ideias para aplicações de Realidade Aumentada sob a 

perspectiva da corporeidade? 

 

 

 
3 https://sparkar.facebook.com/ar-studio/ 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Examinar a poética da corporeidade na fase de geração de ideias para aplicações de Realidade 

Aumentada.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Descrever a Realidade Aumentada como motor poético para a corporeidade; 

2. Examinar a corporeidade como recurso para a geração de ideias no processo de design 

de interação; 

3. Identificar métodos, técnicas, ferramentas e outros recursos para a geração de ideias na 

perspectiva da corporeidade; 

4. Aplicar a força poética do corpo na geração de ideias para aplicações de Realidade 

Aumentada. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na década de 80, Winograd e Flores (1986) eram algumas das vozes que colocavam 

em crise a abordagem que reduzia o humano a uma máquina de processamento de símbolos. Os 

autores eram críticos da ciência cognitiva e de campos como a Inteligência Artificial (IA). A 

IA compreende modelos computacionais da mente que, acompanhada de outras disciplinas 

como linguística e neurociência, domina as ciências da cognição.  

Bunge (1980), uma das primeiras pessoas a fazer uso do termo “filosofia da 

tecnologia”, também critica as ambições da IA. Esse autor aponta múltiplas fontes de 

conhecimento, entre elas, a experiência sensorial. 

Tem-se no cerne das ciências cognitivas, o cognitivismo, que consiste na ideia de que 

a cognição compreende a manipulação de símbolos (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1991). 

Para além desta noção, há também o conexionismo que, por sua vez, discute que as ações reais 

ocorrem no nível das conexões.  
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Todavia, Varela, Thompson e Rosch (1991) buscam superar essas noções ao proporem 

o termo enaction. Trata-se de uma abordagem que critica a ideia de que a mente é um espelho 

da natureza. Compreende uma abordagem que busca por em crise as ciências que separam 

mente e corpo. Na noção de enaction, as estruturas corpóreas não estão separadas dos sistemas 

cognitivos.  

Para Varela, Thompson e Rosch (1991), o mundo é como um background. 

Compreende um campo que não separa nossas estruturas, comportamentos e cognição das 

experiências. Trata-se de abordar a cognição como experiência.  

Para Tan e Chow (2018), novos paradigmas de interação podem se fundamentar na 

ideia de corporeidade para, dessa maneira, facilitar interações significativas situadas e 

contextuais. Ainda, Kirsh (2013) destaca que entramos em um mundo de interfaces físicas, 

tangíveis e naturais. Desse modo, podemos interagir com entidades virtuais por meio de gestos 

ou movimentos do corpo. As tecnologias e técnicas que acompanham esses novos paradigmas 

redefinem nosso modo de viver no mundo.  

Para sustentar essa necessidade de assumir o papel do corpo na Interação Humano-

Computador, Svanæs (2013a) comenta que toda interação dos agentes humanos com agentes 

tecnológicos é corporificada, de modo ao trazer à tona a ideia de onipresença da tecnologia na 

experiência cotidiana. Uma compreensão mais rica das tecnologias requer a compreensão da 

fisicalidade do seu contexto de uso.  

Svanæs (2013a) estende suas discussões às reflexões de Dourish (2004) ao introduzir 

a noção de corpo vivido de Merleau-Ponty (1999). Para Ots (1994), esse corpo vivido 

compreende sentimentos, sensações e emoções. Trata-se de um corpo que experiencia o mundo. 

Percebe, conhece o mundo por meio do corpo.  

Essas tecnologias digitais “fora da prateleira” ou fora da mesa, como comenta Svanæs 

(2013), são tangíveis, móveis, sociais e ubíquas. Esses aspectos forçam mudanças no indivíduo 

e na sociedade. Para Ashkenazi (2012), nossa compreensão da tecnologia, e também nossas 

habilidades, afetam nossa percepção, de modo a orientar para uma variedade de definições. Para 

o autor, o desenvolvimento dessas tecnologias deveria se fundamentar em abordagens 

fenomenológicas.  

Autores das ciências da computação, como Dourish (2004) e Winograd e Flores 

(1986), também se apoiam nessas abordagens. Dourish (2004), por exemplo, aborda a 

corporeidade com base na fenomenologia e discute que o termo compreende uma interação 
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humano-artefato que aprecia a natureza contextual, corporal, social e situada. O autor, se inspira 

na fenomenologia de Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. 

Vale destacar que, conforme Svanæs (2013a), Dourish foi o primeiro a atingir uma 

ampla audiência para tratar a corporeidade na IHC. Dourish (2004) sugere a fenomenologia e 

estudos das ciências sociais para constituir a computação tangível e social.  

Ainda, estudos da fenomenologia também são adotados por parcela considerável dos 

autores citados ao longo deste estudo. A necessidade de abordar essa filosofia se justifica na 

atenção que seus estudiosos dão ao corpo na experiência humana.  

O advento de paradigmas de interação, como a Realidade Aumentada e a Computação 

Ubíqua, desafia práticas de design de interação. Para Ducros, Klokmose e Tabard (2019), assim 

que esses paradigmas passam a integrar no ambiente, designers devem considerar os locais onde 

a tecnologia será implantada, além de outros fatores contextuais. Conforme Messeter (2009), o 

projeto para essas tecnologias deve se sustentar em condições culturais, sociais, materiais, assim 

como considerar as dinâmicas de uma situação que, de modo contínuo, modifica essas mesmas 

condições. Entre outras condições que devem ser exploradas com a emergência dessas 

tecnologias pode-se citar as condições humanas de existência, como a corporeidade, a 

sociabilidade, a tecnicidade, entre tantas outras.   

A Computação Ubíqua, por exemplo, permite a interação do corpo humano com 

informação digital em qualquer lugar. Todavia, Caon et al., (2016) destacam que muitas dessas 

interações ainda negligenciam ou exploram poucas habilidades sensório motoras dos humanos. 

Além disso, os autores apontam que, parcela significativa das interações ocorrem por meio de 

computadores tradicionais, como computadores de mesa ou laptops, ou mesmo interfaces 

móveis, como os smartphones ou tablets. Nessas interações, privilegiam-se os sentidos da visão 

e audição. 

Para Levisohn e Schiphorst (2011), designers não têm desenvolvido habilidades 

suficientes para pensar interações além das telas, para o domínio das abordagens de interação 

que se fundamentam em teorias da corporeidade. Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019) 

comentam que a importância desses estudos se dá ao enfatizar movimentos naturais e livres. 

Com base nessas problemáticas, o desenho para e por meio do movimento se torna 

cada vez mais significativo na IHC. Erkut e Dahl (2017) apontam que nos estudos recentes da 

IHC é amplamente aceito que designers devem desenvolver habilidades corporais e aprender 

como fazer uso do movimento como um material de design. Pode-se pensar além da 
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sensibilização do sentido da visão para a produção de projetos gráfico-visuais, ou o afinamento 

da audição para projetos sonoros.  

O design empreende parcela significativa do seu currículo para sensibilizar o sentido 

da visão, pois se apoia em uma cultura predominantemente visual. Entretanto, Varela, 

Thompson e Rosch (1991) comentam que a percepção visual compreende uma relação 

intermodal com as demais modalidades sensoriais. Para os autores, esse mundo colorido, ou 

então, essa realidade percebida pela visão é trazida à tona por um processo complexo de 

acoplamento estrutural que envolve as estruturas corporais, a experiência vivida.  

A partir daqui pesquisadores passam a propor abordagens de design para apoiar a 

geração e ideação para o corpo em movimento. Ainda nessa perspectiva, Ducros, Klokmose e 

Tabard (2019) argumentam que houve um interesse crescente em fases iniciais de design e na 

exploração generativa de ideias.  

Para Sirkin e Ju (2014), um dos desafios que os designers encaram no dia a dia é o 

desbloqueio do conhecimento tácito. Para os autores, esse processo se torna ainda mais 

desafiador quando se trata de projetos com interações físicas, onde aspectos cruciais de um 

projeto não são possíveis de verbalizar ou mesmo materializar por meio do desenho. Aqui, tem-

se a importância de encontrar modos para descrever experiências corporais de interações que, 

como apontam Alaoui et al. (2017), podem servir como um recurso para o processo de design.  

Esses desafios somados aos paradigmas de interação que ultrapassam os limites da 

tela, como a Realidade Aumentada, a Computação Ubíqua, a Internet da Coisas, entre outros, 

exigem a adoção de novas abordagens para a inovação em Design.  

Busca-se, desse modo, por diferentes processos, métodos, técnicas e ferramentas de 

design ou de outras áreas que possam complementar as práticas tradicionais. Surge a 

necessidade de investigar práticas que exploram a força poética da corporeidade, ou seja, a sua 

capacidade de produzir ou revelar habilidades físicas, movimentos, gestos, assim como 

interações corpóreas.  

Desse modo, Smit et al. (2016) destacam a necessidade de adotar novas abordagens para 

o processo de design. Aqui, busca-se por diferentes processos, métodos, técnicas ou ferramentas 

de design. Exige-se a necessidade de examinar ferramentas que exploram a potência da 

condição de corporeidade e as habilidades físicas dos participantes.  
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Hummels, Overbeeke e Klooster (2007) buscam promover o designer como um expert 

do movimento. De acordo com os autores, esses profissionais precisam compreender e fazer 

uso de métodos para facilitar o desenvolvimento de suas habilidades corporais.  

Kirsh (2013) enfatiza o papel que o corpo desempenha na compreensão e possível 

transformação da realidade.  

Para explorar o papel do corpo no processo de design, opta-se pela Realidade 

Aumentada. Se olhar pela perspectiva da RA, o designer terá de lidar com dispositivos 

tecnológicos posicionados na cabeça (óculos de realidade aumentada), na mão (smartphones; 

tablets) ou mesmo em dispositivos estacionários (computador de mesa). Cada um desses 

dispositivos permite múltiplas formas de interação e, em particular, distintos modos de 

interação do corpo humano com sistemas computacionais.  

 

1.3 ESCOPO 

 

Esta pesquisa tem o propósito de investigar a condição de corporeidade na produção 

de ideias para a Realidade Aumentada. Busca-se dar ênfase para o papel do corpo nas etapas 

iniciais do processo de design. A investigação não tem interesse nas demais fases do processo 

de design.  

O estudo não tem a intenção de propor novos métodos, técnicas, ferramentas ou outros 

procedimentos. Seu foco é compreender a experiência do corpo como parte essencial na fase 

de ideação. Ainda, discutir como esse corpo produz significado nesse processo.  

A noção de corpo tratada nesta pesquisa se origina na fenomenologia. Essa noção é 

tratada por parte significativa dos autores citados no percurso deste texto. O corpo é, então, 

abordado pelo olhar da corporeidade. Discorre-se sobre um corpo vivido, um corpo que 

experiencia, um corpo sensível ao mundo. Um corpo para além do olhar mecanicista. Para além 

do caráter utilitarista.  

Busca-se, também, assumir o corpo como mídia. Pela sua capacidade de produzir 

significado. Essa produção de sentido é informada em gestos, movimentos, sua relação com o 

espaço e com os objetos que o circundam. Por se tratar de mídia, esse corpo também é 

compreendido como uma força poética, dada sua potência para produzir e revelar mundos na 

experiência vivida.  
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A Realidade Aumentada será abordada, primordialmente, pelo olhar da corporeidade. 

Desse modo, a RA será discutida com base na sua qualidade de produzir condições para o corpo 

agir na interação humana-computador. 

A geração de ideias também deve ser discutida pela lente da corporeidade. Os métodos, 

técnicas e ferramentas, assim como os demais recursos levantados na pesquisa devem discutir 

o papel do corpo na fase de ideação.  

Em outras palavras, o tema corporeidade é objeto de discurso que atravessa os demais 

temas da pesquisa.  

Por fim, a investigação do corpo como produtor de sentido se materializa em uma 

pesquisa de campo que, por sua vez, visa praticar a teoria abstrata levantada ao longo do texto. 

 

1.4 ADERÊNCIA AO EGC 

 

Esta pesquisa se adere ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A aderência se 

dá pelo objeto de estudo do programa, o conhecimento. 

Nesta pesquisa, o conhecimento compreende interações entre agentes humanos e 

tecnologias. Por tecnologias, traz-se à presença a investigação e aplicação de métodos, técnicas 

e/ou ferramentas que apoiam os modos do corpo do agente humano agir e produzir 

conhecimento.   

A pesquisa habita uma das três áreas de concentração do programa, que diz respeito a 

Mídia do Conhecimento. Todavia, busca-se provocar as áreas de Gestão do Conhecimento e 

Engenharia do Conhecimento, ao trazer à presença discussões de autores que podem influenciar 

disciplinas de todas as áreas do programa.  

Uma das provocações compreende discussões de Nonaka e Takeuchi (1997) que 

comentam como a cultura ocidental peca ao caracterizar como conhecimento somente aquilo 

que está relacionado ao processamento de informações de fácil comunicação, como números, 

palavras, fórmulas, etc. Nonaka e Takeuchi (1997) trazem à tona questões sobre o conhecimento 

tácito. Um conhecimento que, para os autores, considera a experiência do corpo. 

O conhecimento tácito também é discutido por Polanyi (1966) e, com base em seu 

trabalho, pode-se estabelecer que esse tipo de conhecimento geralmente compreende um 
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conhecimento que abrange a mente e o corpo humano. O presente estudo, ao tratar de corpo e 

da experiência vivida por este, busca dar ênfase no conhecimento tácito.  

No que diz respeito a Mídia do Conhecimento, Sousa (2019, p. 107) aponta que esse 

termo “[...] compreende todo sistema mediador que, com alguma autonomia, produz novas 

informações e simula o processo de conhecimento”. Nessa simulação, o autor destaca que o 

agente humano é mídia essencial durante o processo cognitivo. Sousa (2019) comenta que esse 

agente, mediador do conhecimento, é composto de corpo e mente.  

É com base em Sousa (2019), Merleau-Ponty (1999), McLuhan (1964), Katz e Greiner 

(2005), que esta pesquisa assume o corpo como mídia.  

Ainda, por se tratar de mídia, o corpo também é compreendido como poético. A poética 

da mídia-corpo se dá pela sua capacidade de produzir e revelar novas informações, novos 

mundos, novas realidades.  

Já a Realidade Aumentada, que será abordada como extensão do corpo e condição para 

a corporeidade, é também compreendida como Mídia do Conhecimento. A mídia do 

conhecimento Realidade Aumentada atua em acordo com a mídia corpo para produzir 

conhecimento.  

Contudo, o estudo principal desta pesquisa visa trazer o corpo para o processo de 

produção de aplicações de Realidade Aumentada. Busca-se, dessa maneira, pensar como o 

corpo, com base em métodos, técnicas e ferramentas, atua na produção desses paradigmas de 

interação.  

Tem-se a intenção de investigar como a experiência corporal produz conhecimento no 

processo de design e, em particular, na fase de ideação. Com base na “epistemologia material” 

de Baird (2004), a ideia é sustentar a discussão de que as aplicações de RA encarnem o 

conhecimento produzido nas práticas possibilitadas pelos métodos, técnicas e ferramentas.  

O corpo é objeto de estudo ou peça exemplar em discussões de outros trabalhos do 

EGC. Na área de concentração da Mídia do Conhecimento, Cavenaghi (2018) também assume 

o corpo como mídia. Nessa pesquisa, examina-se o corpo de apresentadores de telejornais 

brasileiros. Em seu trabalho, Cavenaghi (2018), busca identificar e sistematizar códigos não-

verbais desses apresentadores.  

Na área de Gestão do Conhecimento, a tese de Paulista (2009) busca trazer à tona 

discussões sobre o impacto das expressões corporais na criação e compartilhamento do 
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conhecimento. Seus resultados revelam que essas expressões tem o mesmo valor que a 

expressões verbais.  

Ainda na mesma área de concentração, Gariba (2010) aborda a linguagem corporal da 

dança na tomada de decisão. Em sua pesquisa, a autora busca discutir o conhecimento sensível 

e sua articulação por meio da dança. Técnicas de improvisação e processos coreográficos são 

algumas tecnologias da dança que também atravessam as discussões na atual investigação. 

Conforme Gariba (2010) essas práticas estimulam a criatividade.  

Para discutir a construção de conhecimento, Cardoso (2017) também adota a expressão 

corporal como um dos possíveis recursos em métodos pedagógicos, como a pedagogia 

psicodramática. A autora analisa essa pedagogia e, consequentemente, seus métodos na criação 

do conhecimento em disciplinas de metodologia de pesquisa no ensino superior. Aqui, o corpo 

é compreendido como um recurso para facilitar a compreensão do conteúdo exposto nessas 

disciplinas.  

O quadro 1 apresenta, em ordem decrescente do ano de produção, os trabalhos que 

abordam o tema corpo ou similares.  

Quadro 1 – Pesquisas desenvolvidas no PPGEGC sobre o tema corpo ou similares. 

CORPO 

Ano Autor Título 
Dissertação (D) 

/ Tese (T) 

2018 Cavenaghi, B. 
O corpo como mídia: códigos para a gestão da 

comunicação não verbal no telejornalismo 
T 

2017 Cardoso, A. S.  

Pedagogia psicodramática como forma de construção 

do conhecimento: uma experiência na disciplina 

metodologia de pesquisa no ensino superior 

D 

2010 Gariba, C. M. S. 

Tomada de decisão: uma abordagem utilizando a 

linguagem corporal da dança e a gestão do 

conhecimento 

T 

2009 Paulista, G. P. 

Incorporando Meta Learning: o papel crítico da 

expressão não-verbal na interação face a face e na 

performance de equipes de trabalho 

T 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

No EGC, há autores que já discutiram a geração de ideias, como Fernandes (2017), 

Dorow (2013), Miguez (2012) e Prada (2009). Todavia, suas pesquisas não compreendem a 

centralidade do corpo no processo.  

Prada (2009) discute a modelagem do conhecimento na fase de ideação. Dorow (2013) 

apresenta um estudo de caso e foca esse estudo no processo de geração de ideias. Já Fernandes 

(2017) propõe um framework para o processo de identificação de oportunidades e, por 

conseguinte, traz discussões sobre a produção de ideias. Miguez (2012) traz à tona abordagens 

para as fases iniciais do processo de inovação. Todas essas pesquisas estão situadas no processo 

de inovação. A atual pesquisa, com base nas discussões de outros autores levantados no decorrer 

do texto, também se insere no contexto de inovação.  

A seguir, O quadro 2 apresenta, em ordem decrescente do ano de produção, os 

trabalhos que discutem o tema Geração de Ideias.  

Quadro 2 – Pesquisas desenvolvidas no PPGEGC sobre o tema geração de ideias. 

GERAÇÃO DE IDEIAS  

Ano Autor Título 
Dissertação (D) 

/ Tese (T) 

2017 Fernandes, R. F.  

Framework conceitual para o processo de 

identificação de oportunidades do front end da 

inovação 

D 

2013 Dorow, P. F.  
O processo de geração de ideias para inovação: 

estudo de caso em uma empresa náutica 
D 

2012 Miguez, V. B.  
Uma abordagem de geração de ideias para o processo 

de inovação 
D 

2009 Prada, C. A.  

Proposta de modelo para o gerenciamento de 

portfolio de inovação: modelagem do conhecimento 

na geração de ideias 

D 

Fonte: elaborado pelo autor.  

No que concerne à Realidade Aumentada, há apenas uma pesquisa no banco de Teses 

e Dissertações do EGC.  

Em seu trabalho, Braga (2012) desenvolve diretrizes para o design de interação da RA. 

Sua pesquisa levanta discussões que também perpassam a presente investigação, como as 

teorias da cognição situada ou questões sobre o caráter tangível nas recentes tecnologias da 
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interação humano-computador. Na sequência, o quadro 3 apresenta, em ordem decrescente do 

ano de produção, o trabalho que discute o tema Realidade Aumentada. 

 

Quadro 3 – Pesquisas desenvolvidas no PPGEGC sobre o tema Realidade Aumentada. 

REALIDADE AUMENTADA  

Ano Autor Título 
Dissertação (D) 

/ Tese (T) 

2012 Braga, M. C. G.  
Diretrizes para o design de mídias em realidade 

aumentada 
T 

Fonte: elaborado pelo autor.  

A presente pesquisa busca trazer à tona novas discussões para os tópicos: corpo, 

geração de ideias e realidade aumentada. No que diz respeito ao tópico corpo, o trabalho visa 

contribuir com discussões sobre a condição de corporeidade no processo de percepção e 

produção de conhecimento. Quanto a geração de ideias, o texto tem o propósito de identificar 

e apresentar novos métodos, técnicas e ferramentas, com ênfase na experiência corporal, para, 

dessa maneira, enriquecer o repertório de MTFs presentes nos demais trabalhos do programa.  

No que concerne à Realidade Aumentada, a investigação intervém com uma visão de 

mundo interpretativista. Ademais, a pesquisa deve discutir a RA como um motor poético para 

a corporeidade, pela sua capacidade criativa de produzir conhecimento. Por fim, o trabalho 

busca reunir e compor os três tópicos, até então discutidos de maneira separada em trabalhos 

do banco de teses e dissertações do programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

 

1.5 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Os planos e procedimentos que compreendem um projeto de pesquisa demandam 

decisões que refletem desde a visão de mundo do pesquisador até as estratégias de investigação 

e métodos para a coleta, análise e interpretação dos dados.  

Esta pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa. O estudo se apoia no 

paradigma interpretativista (MORGAN, 1980), de modo a observar o mundo a partir de uma 

realidade subjetiva. Aqui, o que interessa para o pesquisador são as maneiras de ver o mundo a 
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partir do olhar dos participantes, de modo a compreender como cada indivíduo ou grupo 

interpreta a realidade.  

Neste estudo, os indivíduos agem no mundo a partir da corporeidade e passam a 

interpretar a realidade com base nessa condição de existência. Assim como a corporeidade, a 

pesquisa qualitativa é derivada da fenomenologia (MERRIAM, 2009). Morgan (1980), destaca 

que a visão de mundo da abordagem interpretativista compreende que a realidade social é o 

produto da experiência dos indivíduos. Na perspectiva desta investigação, a realidade é 

produzida com base em uma experiência vivida, corporal.  

 Para apoiar a concepção filosófica desta pesquisa qualitativa, Merriam (2009) aponta 

quatro características para compreender essa abordagem: foco no significado; pesquisador 

como instrumento primário; processo indutivo; e descrição rica.  

A pesquisa tem como propósito compreender como os humanos produzem 

significados, criam sentido ou interpretam suas experiências. Ou, no contexto desta 

investigação, como os sujeitos, sob a condição de corporeidade, produzem significados na fase 

de ideação para a Realidade Aumentada. 

 Nesta abordagem o pesquisador parte da coleta de dados para a construção de 

conceitos, hipóteses ou objetos teóricos. Por fim, a abordagem também se destaca por sua rica 

descrição, devido ao uso de textos e imagens que enriquecem a pesquisa, de modo a transmitir 

o que o pesquisador aprendeu sobre o fenômeno.  

 Quanto à área da ciência, a pesquisa é prática. Desse modo, busca-se intervir na 

comunidade de Design por meio da promoção de um workshop. No que diz respeito à 

finalidade, a pesquisa se caracteriza por ser aplicada. Assim, reúne-se o conhecimento básico 

para solucionar um problema real (CRESWELL, 2010).  

Como a intervenção se delimita aos processos de design e, em particular, à fase de 

geração de ideias, o ângulo desta pesquisa se apresenta em uma perspectiva pedagógica. Como 

há pouco estudo sobre a produção de ideias sob a perspectiva da corporeidade na Realidade 

Aumentada, essa pesquisa se destaca pelo seu caráter exploratório.  

Por fim, tem-se a pesquisa de campo como procedimento para esta abordagem. Com 

base em Freire (2013), o quadro 4 a seguir apresenta a classificação da pesquisa. 
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Quadro 4 - Classificação da pesquisa.  

Abordagem 
Área da 

Ciência 
Finalidade 

Ângulo da 

Pesquisa 
Objetivos Procedimentos 

Qualitativa Prática Aplicada Pedagógico Exploratória 
Pesquisa de 

Campo 

Fonte: adaptado de Freire (2013). 

Creswell (2010) destaca que as estratégias de investigação da pesquisa qualitativa 

estão interessadas em como os significados são construídos. Esta pesquisa adota a Análise do 

Discurso (AD) como estratégia de investigação.  

A escolha da AD se dá pelo caráter interpretativista desta pesquisa. Para Orlandi 

(2003), a Análise do Discurso se interessa em situações em que há humanos falando ou, no 

ângulo desta investigação, pessoas expondo ideias. Busca-se, com essa análise, compreender o 

funcionamento do sentido.  

Na AD, a tarefa do analista é compreender como os textos produzem sentidos. Aqui, 

o texto é compreendido como aquele que tem começo, meio e fim. Em outras palavras, as 

linguagens verbais ou mesmo não-verbais podem ser consideradas textos nessa análise. Desse 

modo, as entrevistas e a pesquisa de campo - registrada em formato audiovisual - são 

consideradas peças de linguagem, exemplares do discurso a ser construído pelo procedimento 

analítico. 

Neste estudo, entrevistas semiestruturadas, observações e a revisão da literatura 

compreendem as fontes de dados. Uma revisão narrativa da literatura contempla os dois 

primeiros objetivos específicos da pesquisa. Uma revisão integrativa da literatura busca 

responder o terceiro objetivo específico do estudo que, por sua vez, visa identificar métodos, 

técnicas, ferramentas e outros recursos para a produção de ideias na perspectiva da 

corporeidade. 

A revisão sistemática integrativa atuou como método para a análise da literatura, 

sustentada por etapas bem definidas de Botelho, Cunha e Macedo (2011). Os procedimentos 

dessa revisão estão disponíveis no Apêndice A deste trabalho.  
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1.6 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

O primeiro capítulo desta pesquisa introduz o problema e a questão de pesquisa. 

Aborda-se, brevemente, as definições de Corporeidade, Geração de Ideias e Realidade 

Aumentada. O capítulo também apresenta os objetos geral e específicos. Na sequência, 

justifica-se a necessidade do tema desta investigação. No escopo, delimita-se cada um dos 

temas introduzidos. Ainda, discute-se o porquê o presente trabalho se adere ao PPGEGC da 

UFSC. Por fim, tem-se a caracterização da pesquisa.  

O capítulo seguinte se constitui de duas partes principais: Corporeidade e Realidade 

Aumentada.  

Na primeira parte, discorre-se sobre a corporeidade como condição de existência; o 

corpo no âmbito das noções de técnica e tecnologia; a tecnicidade como condição para a 

corporeidade. Ainda, traz-se a discussão sobre o corpo como mídia e a poética da corporeidade. 

Em seguida, apresentam-se o conceito e as características da Realidade Aumentada. 

Comenta-se sobre alguns campos relacionados a esse paradigma de interação, assim como suas 

possíveis áreas de aplicação. Ademais, identificam-se os princípios e práticas da RA que 

evidenciam o papel do corpo na interação, tais como o posicionamento dos dispositivos, 

modalidades sensoriais e técnicas de interação. Em seguida, a RA é abordada como força 

poética para a corporeidade e como extensão do corpo. 

O terceiro capítulo foca na geração de ideias. Busca-se trazer à tona a noção de corpo 

como recurso para a fase de ideação. Identificam-se métodos, técnicas, ferramentas, recursos 

complementares e abordagens interdisciplinares no processo de produção de ideias.  

O quarto capítulo discute e detalha a estratégia de investigação adotada nesta pesquisa, 

a Análise de Discurso. Apresentam-se os procedimentos da coleta, registro e interpretação dos 

dados.  

O quinto capítulo compreende o estudo principal. Nele, os dados são analisados por 

meios dos dispositivos teóricos e analíticos da AD. Seus resultados são descritos e, 

simultaneamente, discutidos, de modo a constituir o objeto teórico desta pesquisa.  

O último capítulo apresenta as considerações finais da investigação. Esse capítulo 

responde à questão de pesquisa em relação aos objetivos. Por fim, apresentam-se 

recomendações e sugestões para trabalhos futuros.  
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2  CORPOREIDADE COMO CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA 

 

São diversas as condições de existência compartilhadas pelos humanos que podem ser 

definidas e configuradas pelas mídias (FROSH, 2018), entre elas: a existência dimensional, 

pois habitamos dimensões de espaço e tempo; emoção, pois nos sentimos e sentimos o outro; 

consciência, pois pensamos, imaginamos; sociabilidade, pois somos seres sociais; 

corporeidade, pois somos corpos físicos em configurações físicas, entre outros atributos que 

caracterizam a existência humana. Esta pesquisa se concentra na corporeidade, mas não ignora 

as demais condições de existência.  

De acordo com Levisohn e Schiphorst (2011), teorias sobre a condição de 

corporeidade têm sido objeto de pesquisa em diversas disciplinas, tais como os recentes estudos 

nas ciências da cognição, estudos midiáticos, performance, artes visuais, artes da cena e 

filosofia. Além destas, este trabalho considera a discussão em disciplinas da sociologia, da 

antropologia e das ciências da computação.  

Nessas disciplinas, o tema corporeidade se destaca como uma alternativa que critica a 

filosofia cartesiana que divide mente e corpo. Conforme Levisohn e Schiphorst (2011), essa 

dicotomia assume a mente como superior na construção da experiência do humano.  

A corporeidade é uma condição que, de acordo com Romano (2008) e Frosh (2018), é 

comum entre os seres humanos, mesmo com as diferenças sociais, históricas ou culturais entre 

os grupos ou indivíduos. Para Polak (1997), a corporeidade é essencial para compreender a 

existência humana. Ainda, essa condição permite compreender outras condições de existência, 

como a consciência. Para Johnson (2008), uma das questões da corporeidade diz respeito a 

abordar o corpo como base para a estrutura de uma experiência consciente.  

Segundo Le Breton (2007), a existência é, antes de qualquer coisa, corporal. Para 

Romano (2008), a corporeidade se dá pela experiência de ter um corpo e da sua inserção em 

um contexto biológico, psicológico e cultural (ROMANO, 2008) ou, ainda, em um contexto 

social (DOURISH, 2004a). Ou, a partir de uma das suposições que acompanham a poética da 

mídia (FROSH, 2018), a condição de corporeidade se dá num mundo contemporâneo 

completamente tecnológico.  

Na sociologia do corpo, o termo também é compreendido como fenômeno social e 

cultural (LE BRETON, 2007). Le Breton (2007) recorre aos estudos de Villermé, Buret, Marx 
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e Engels para discutir o corpo como um fato da cultura. Nessa perspectiva, o autor estabelece 

que a “a corporeidade é socialmente construída” (LE BRETON, 2007, p. 18).  

Dourish (2004) e Winograd e Flores (1986) tratam a corporeidade como a propriedade 

de manifestação de ser humano no e como parte do mundo. Para os autores aqui citados, a 

corporeidade é um componente do pensamento fenomenológico.  

Dourish (2004) assume essa abordagem filosófica para formular bases para sistemas 

interativos e para a Interação Humano-Computador. O autor faz uso do termo “corporeidade” 

para capturar o sentido de “presença fenomenológica” (DOURISH, 2004, p. 115). Dourish 

(2004) adota a corporeidade como um aspecto fundamental para a interação.   

Tanto Dourish (2004) quanto Winograd e Flores (1986) bebem na fonte da psicologia 

ecológica de Gibson e na fenomenologia hermenêutica de Heidegger para constituir o que eles 

compreendem como corporeidade. Dourish (2004) também recorre à fenomenologia de Husserl 

e de Merleau-Ponty. Esses autores são abordados por tratarem de uma filosofia da experiência 

vivida.  

Além disso, Hornbæk e Oulasvirta (2017) apontam que abordar a interação a partir da 

noção de corporeidade, implica em ressaltar como o corpo humano molda o que pensamos e 

fazemos. Para complementar, é possível recuperar a noção de corporeidade de De Mello (1994, 

p. 75), que a descreve na “maneira como o corpo age e faz, como ele intervém no espaço e no 

tempo [...]”. 

Para Dourish (2004), a corporeidade denota uma condição de participação ativa do 

humano no mundo. Conforme o autor, esse mundo – físico e social – empresta forma, 

substância e significado para que as interações entre os agentes possam ocorrer. Ou seja, a 

corporeidade situa a ação e vai além do contato físico entre o corpo e um sólido (DOURISH, 

2004). Não diz respeito somente a uma realidade física, apesar de que é nesta realidade que ela 

se manifesta.  

Parcela significativa dos autores que tratam da corporeidade enraíza fortemente o 

conceito na fenomenologia da percepção desenvolvida por Merleau-Ponty. Para Merleau-Ponty 

(1999), o corpo é um espaço de expressão. De acordo com o autor, ser corpo significa “estar 

atado a um certo mundo” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 205). Na perspectiva do autor, a 

experiência corporal fornece um modo de acessar o mundo ou objetos. São os sentidos 

humanos, como olhos, tato, ouvidos, que permitem ao corpo acessar o mundo.  
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Em diálogo com o status participativo discutido por Dourish (2004), Merleau-Ponty 

(1999) destaca que a participação do corpo no mundo se dá pela percepção. Conforme Le 

Breton (2007), o corpo é a base da relação com o mundo e é nele que a existência humana toma 

forma. Segundo o autor,  

 

“Existir significa em primeiro lugar mover-se em determinado espaço e tempo, 

transformar o meio graças à soma de gestos eficazes, escolher e atribuir significado e 

valor aos inúmeros estímulos do meio graças às atividades perceptivas, comunicar aos 

outros a palavra, assim como um repertório de gestos e mímicas, um conjunto de 

rituais corporais implicando a adesão dos outros (LE BRETON, 2007, p. 8).” 

 

De acordo com Daolio, Rigoni e Roble (2012), Merleau-Ponty discorre uma ideia de 

corporeidade que, por sua vez, estabelece que a percepção do mundo se fundamenta não 

somente em um corpo biológico, mas também é condicionada pela sociedade e cultura de cada 

grupo. Na fenomenologia de Merleau-Ponty, Daolio, Rigoni e Roble (2012, p. 185) descrevem 

que “o corpo possibilita e inaugura a existência e a presença do ser no mundo”.  

 

2.1 CORPO, TÉCNICA E TECNOLOGIA 

 

Cupani (2016) discorre sobre as realidades tecnológicas e suas múltiplas faces. Para o 

autor, a tecnologia não se caracteriza apenas como objetos ou um conjunto destes, “[...] mas 

também como sistemas, como processos, como modos de proceder, como certa mentalidade” 

(CUPANI, 2016, p. 12). Para complementar, tem-se na obra de Cupani (2016) a ideia de refletir 

sobre uma atitude e mentalidade tecnológica. Essa mentalidade se materializa nas técnicas e 

tecnologias e determina modos de agir. Consequentemente, intervém nos modos do corpo se 

manifestar.  

Simondon (1989 apud CUPANI, 2016) destaca a importância de compreender as 

realidades tecnológicas, pois sabe-se que elas moldam a cultura da sociedade. As consequências 

do mundo tecnológico também são pesquisadas pela fenomenologia das tecnologias.  O filósofo 

Don Ihde (1990) comenta como a produção dos artefatos transforma a realidade e a experiência 

do agente humano. Assim como outros autores apresentados em sessões anteriores, Ihde (1990) 

valoriza as contribuições de Heidegger e Merleau-Ponty para tratar do objeto tecnologia. É com 

base nesses autores que Ihde (1990) discorre sobre tecnologia na dimensão perceptiva. O uso 

contínuo das tecnologias constitui a condição de corporeidade.   
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Para Ihde (1990), a técnica compreende um efeito de reciprocidade entre o agente 

tecnológico e o agente humano em uma determinada ação humana. A técnica, conforme 

complementa Cupani (2016), reflete uma extensão da nossa corporeidade. Uma extensão que 

se apresenta de várias formas. Essa ideia da tecnologia e/ou técnica enquanto extensão do corpo 

vivido será, posteriormente, discutida com base na Realidade Aumentada e outros exemplos.  

Conforme Cupani (2016, p. 122), “a fenomenologia procura não esquecer o caráter 

encarnado do ser humano. O corpo aqui mencionado é, certamente, o ‘corpo-sujeito’ (Merleau-

Ponty), a vivência da corporeidade; a experiência humana é sempre a de um ser-encarnado-no-

mundo”. Ihde (1990) destaca que a experiência é condicionada pela tecnologia.  

Para Mauss (2017), o corpo é o primeiro instrumento do humano, o primeiro meio 

técnico. Ao tratar o corpo como meio técnico – ou objeto técnico nas palavras de Le Breton 

(2007) – Mauss (2017) destaca que antes das técnicas dos instrumentos, há as técnicas do corpo. 

Por essa expressão o autor compreende os modos como o humano serve-se de seu corpo. Vale 

destacar que o estudo desse autor ainda contém vestígios da dicotomia cartesiana. Todavia, 

Daolio, Rigoni e Roble (2012) advertem que Mauss busca superar essa oposição.  

Os objetos são produzidos por meio de procedimentos submetidos a uma ou mais 

técnicas (CUPANI, 2016). Na perspectiva do corpo como meio técnico, os procedimentos se 

submetem as suas condições, as suas limitações.  

O corpo, mídia, meio técnico e poético, torna-se, nesta investigação, um motor. Cupani 

(2016) recupera o sentido etimológico da palavra motor, conferindo-o a ideia de algo que move. 

Ainda, pode-se pensar em técnicas e tecnologias que movem o corpo de maneiras distintas. Do 

mesmo modo que procedimentos se sujeitam ao meio corpo, este também se sujeita a regras de 

outras técnicas ou tecnologias.  

Diferentes tecnologias do corpo, como o yoga por exemplo, habilitam novas técnicas 

corporais para o indivíduo. Desse modo, o agente humano desenvolve ou revela novas posições 

para o corpo. Tem-se, então, uma outra atitude e/ou mentalidade para o corpo. Aqui, o corpo, 

sujeitado a prática do yoga, compreende a manifestação de um saber.  

Nessa perspectiva, pode-se pensar a tecnologia como um modo de conhecimento 

(MITCHAM, 1994). Pode-se trocar a prática de yoga por outras tecnologias do corpo e, dessa 

maneira, tem-se novos modos do corpo produzir.    

De acordo com Cupani (2016), a produção de artefatos presume a necessidade de 

adquirir habilidades. Nessa perspectiva, é interessante pensar que as habilidades corporais 
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adquiridas na experiência ou prática vivida pelo indivíduo pode intervir na produção de objetos 

ou processos artificiais. 

Para Mauss (2017), a sociedade tem seus próprios hábitos. Entretanto, mesmo em uma 

determinada sociedade, os hábitos variam de indivíduo para indivíduo ou de um grupo de 

pessoas para outro.  

Conforme Daolio,  Rigoni e Roble (2012, p. 185), “há uma construção social do corpo 

e do gesto, mas que se impõe de modo diferenciado a cada indivíduo, de acordo com suas 

condições de estar no mundo”. Essa construção também se realiza a partir de tecnologias e 

técnicas produzidas pela sociedade que, por sua vez, atravessam os sujeitos e os oferecem 

diferentes condições. Segundo Cupani (2016, p. 15), “[...] a maneira de produzir e servir-se dos 

artefatos depende, obviamente, do tipo de sociedade em que tais atividades ocorrem”.  

Faz-se necessário trazer à discussão, a compreensão de Mitcham (1994) sobre o 

significado de tecnologia. Para o autor, deve-se iniciar com os aspectos das condições humanas 

e, então, discorrer sobre como as técnicas ou a tecnologia se adequam a essas condições. Seus 

estudos são fundamentados em discussões filosóficas, como a hermenêutica.  

Além da hermenêutica, Cupani (2016) comenta que há estudos no campo da tecnologia 

inspirados na fenomenologia. Esses estudos, assim como os já apresentados até aqui, discutem 

como as tecnologias condicionam a experiência humana e como essas experiências impactam 

na sociedade. Tem-se em autores como Cupani (2016) e Mitcham (1994) a necessidade de 

compreender as condições humanas de existência.  

Quantos as condições humanas, este trabalho também apresenta o mesmo interesse, 

mas o delimita à condição de corporeidade. Essas reflexões surgem com a necessidade de 

compreender a corporeidade. 

 

2.1.1 Tecnicidade como condição para a corporeidade 

 

Ao examinarmos a presença do corpo em uma sociedade completamente tecnológica, 

a cibersociedade, podemos pensar a tecnicidade (FROSH, 2018) como uma condição e 

limitação humana que, por sua vez, define os modos do humano agir no mundo. Assim como a 

corporeidade, Frosh (2018) também compreende a tecnicidade como uma condição de 

existência. Para Frosh (2018), a tecnicidade diz respeito às ferramentas, instrumentos, 
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tecnologias que gerenciam outras condições da nossa existência, como a sociabilidade e, claro, 

a corporeidade.  

Conforme Cupani (2016), a tecnicidade compreende esquemas de ação que o humano 

informa nos artefatos. Desse modo, esses artefatos condicionam as maneiras do corpo humano 

se comportar no mundo com base nesses esquemas. De acordo com Cupani (2016), “os 

esquemas da imaginação criadora humana antecipam o meio que tornará possível o 

funcionamento do objeto técnico”.  

Simondon (1989 apud CUPANI, 2016) trata a tecnicidade como uma condição estética 

de existência. Para o autor, trata-se de uma das formas que o humano estrutura sua relação com 

a natureza. Por isso, conforme Cupani (2016), “tecnicidade não é um mero conjunto de meios, 

mas um conjunto de condicionamentos da ação humana e um conjunto de incitações a agir”. O 

autor enfatiza que essa condição não deve ser subestimada pela sociedade.  

Coloca-se aqui a necessidade de uma educação tecnológica para produzir uma atitude 

e mentalidade tecnológica no humano. Desse modo, os agentes humanos podem estar 

conscientes da condição de tecnicidade.  

A partir dos estudos de Mauss (2017) e Frosh (2018), é interessante pensar como o 

corpo se adapta as diversas linguagens das novas mídias, aos distintos paradigmas de interação. 

Ou ainda, como as técnicas do corpo se solidarizam com as técnicas de outras tecnologias para 

trazer à presença um novo modo do humano agir no mundo. Aqui, vale trazer à tona a ideia de 

cumplicidade da tecnologia com o humano, discutida por Borgmann (1984). Borgmann (1984) 

também traz a fenomenologia para o seu pano de fundo e, dessa maneira, destaca que a 

experiência é modificada pelas tecnologias.  

A selfie é uma peça exemplar para discutir a tecnologia como condição para novas 

atitudes do corpo. Podemos trazer as discussões de Mauss (2019) para pensar a selfie como 

prática desenvolvida pela cultura de tirar fotos e, em particular, fotos de si mesmo. Essa prática 

cultiva novas habilidades corporais. Para Frosh (2018), trata-se de uma habilidade adquirida e 

que requer prática. Em outras palavras, o autor comenta que o ato de tirar uma selfie não é 

natural para o corpo.  

Ainda, Frosh (2018) destaca que há uma ação recíproca do corpo para com as 

possibilidades de ações das tecnologias. Apesar de possibilitar a expressão, a selfie também se 

caracteriza pelo seu caráter disciplinar. Nessa perspectiva, Frosh (2018) comenta que essa 

dualidade está presente na maioria das inscrições sensoriais. Essas inscrições passam a 
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constituir a condição de tecnicidade e, consequentemente, de corporeidade no momento de 

produção da imagem. Isto é, o corpo se inscreve em diferentes tecnologias e estas, por sua vez, 

criam condições para o corpo humano se comportar de certas maneiras, a partir de novas 

habilidades corporais.  

Com base nesse exemplo, é possível refletir como outras tecnologias e/ou técnicas 

ajudam a constituir diferentes modos do corpo se manifestar. Posteriormente, a Realidade 

Aumentada será compreendida com base nessas discussões e pela sua capacidade de informar 

novas possibilidades de o corpo atuar com as recentes tecnologias.  

 

2.2 CORPO COMO MÍDIA 

 

Merleau-Ponty (1999, p. 201) apresenta “[...] o corpo como mediador de um mundo”. 

Já Le Breton (2007, p. 7), na sociologia, aponta que as ações que compõem o mundo cotidiano 

envolvem a “mediação da corporeidade”. Para Merleau-Ponty (1999) o corpo é mídia para ter 

e acessar um mundo. É com base nessa perspectiva que essa investigação aceita o corpo como 

uma mídia.  

Para complementar o pensamento de Merleau-Ponty (1999), vale destacar a Teoria 

Corpomídia, proposta por Katz e Greiner (2005) que, por sua vez, compreendem o corpo para 

além da dicotomia natureza-cultura. Para Katz (2013), essa divisão é ainda presente nas 

questões sobre o corpo. Esse discurso que critica a separação natureza e cultura e, também, 

corpo e mente, presente nas discussões de Merleau-Ponty (1999), transcorrem disciplinas de 

várias áreas do conhecimento, como a Interação Humano-Computador ou estudos da mídia. 

Katz e Greiner (2013) não pensam o corpo como veículo de transmissão, quando o 

tratam como mídia. A mídia a qual se referem “diz respeito ao processo evolutivo de selecionar 

informações que vão construindo o corpo. A informação se transmite em processo de 

contaminação” (KATZ; GREINER, 2005, p. 131). Novas informações percebidas pelo corpo 

negociam com as já abrigadas e acabam por constituir novos modos do corpo se manifestar e 

aguçar a percepção.  

De acordo com Johnson (1987), nosso corpo, constantemente, coleta informação 

sensorial na interação com o mundo. Para Núñez-Pacheco e Loke (2017a) e Johnson (1987) 

essa informação coletada ou, então, percebida pelo sentidos do órgão humano, molda o modo 
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como um sujeito constrói significado. Para Varela, Thompson e Rosch (1991), o organismo 

modifica e é modificado pelo meio.  

Para Katz (2013, p. 212), a teoria corpomídia compreende as “relações possíveis entre 

corpos e ambientes”. O corpo, na Teoria Corpomídia, modifica e é modificado pelo ambiente. 

Em suas relações com ambientes, as informações que estavam fora do corpo o cruzam e o 

modificam. De acordo com Katz (2013, p. 214): 

 

“O conceito de corpomídia nos ajuda a negar que o corpo primeiro se forma e depois 

começa a atuar no ambiente, como a tradicional separação entre natureza e cultura 

sustenta. Olhando ainda mais de perto para o corpo, compreende-se também que nele 

não se aplica a oposição entre teoria e prática.” (KATZ, 2013, p. 214) 

 

A discussão dessas dicotomias natureza/cultura, teoria/prática ou mesmo corpo/mente 

perpassa e constitui não apenas a noção de corpo como mídia nesse trabalho, mas também a 

noção de corporeidade. Esse corpo, que se manifesta no mundo, é constituído pelos ambientes, 

pelas situações onde está inscrito. O mundo constitui, transforma, forma o corpo e este informa 

gestos, movimentos. O corpo intervém e constitui o mundo. Tem-se, desse modo, um corpo 

mediando um mundo e o mundo mediando um corpo.  

De acordo com Sousa (2019), o corpo é considerado mídia enquanto uma coisa 

observável e reconhecível. É mídia pela sua capacidade de dar forma às sensações e sentimentos 

que, como aponta o autor, associam-se com palavras ou conceitos. Sousa (2019) ainda destaca 

que a mediação implica em composição e configuração da mídia e da informação. A mídia é, 

para o autor, “a parte física da informação” (2019, p. 23).  Pode-se pensar o mundo como um 

sistema de mediação que compõe e configura a mídia corpo.  

Para Le Breton (2007, p. 8), “[...] o corpo produz sentidos continuamente e assim 

insere o homem de forma ativa, no interior de um dado espaço social e cultural”. Nessa 

perspectiva, o autor aponta a experiência corporal como a responsável pela modelagem de 

percepções sensoriais ao integrar novas informações.  

Tem-se aqui o uso do corpo em sua dimensão facial ou gestual (LE BRETON, 2007) 

ou como descreve Mauss (2017), o ser humano serve-se do corpo ao envolver aspectos físicos, 

cognitivos, sociológicos, entre outros. Ou ainda, conforme Sousa (2019, p. 48), os seres 

humanos usam seus corpos “como mídia comunicativa e interativa”.  

Nesse cenário, o corpo é o meio para se atingir um fim, é um dos recursos para 

materializar ou, em outras palavras, “dar corpo” às ideias. 
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2.2.1 Poética da corporeidade 

 

Para Frosh (2018), as mídias são forças poéticas. Por se tratar de uma mídia, o corpo 

pode também ser percebido como um motor poético. Bordwell (2008) argumenta que a poética 

deriva do termo grego poiesis: fazer ativo. O termo também provém de poiein que compreende 

a ideia de “trazer à presença” (CUPANI, 2016). 

Frosh (2018) descreve o termo a partir de definições obtidas no dicionário Oxford. O 

autor destaca a definição de poética que enfatiza a produção, criação, composição, formação. 

A poética da mídia salienta a capacidade da mídia de produzir e revelar mundos (FROSH, 

2018). Ou então, trazer mundos à presença. Desse modo, o corpo assume seu potencial poético 

ou produção criativa para informar ideias, produzir conhecimento. Com base nas discussões de 

Heiddeger, Cupani (2016, p. 41) comenta que “o conhecimento é, em seu sentido primário, um 

des-ocultar”. 

O corpo é, para Merleau-Ponty (1999), uma potência de ação. Uma força para agir no 

mundo. A corporeidade, enquanto condição de existência, combina-se com a experiência por 

meio da formação de mundos.  

Desse modo, a formação de mundos se dá pelos sentidos humanos. Esses mesmos 

sentidos são para Santaella (2014), as interfaces do corpo. A autora destaca a importância de 

considerar a potência natural dos corpos para as interfaces tecnológicas. Essas interfaces são, 

então, estendidas ou aumentadas com as interfaces tecnológicas para possibilitar a produção 

criativa de novas realidades, mundos, novas formas de ser e existir.  

 

2.3 REALIDADE AUMENTADA  

 

Conforme Bhutta, Umm-E-Hani e Tariq (2016), princípios, técnicas e tecnologias que, 

atualmente, constituem a RA são explorados desde os anos 60. O desenvolvimento da Realidade 

Virtual (RV) contribuiu para o aparecimento da RA. Até mesmo Azuma (1997), estudioso 

influente nesse campo, assume a tecnologia como uma variação da RV. 

O termo Realidade Aumentada é cunhado apenas no fim do século XX, pelos 

pesquisadores Caudell e Mizell (1992). A década de 90 compreende uma significativa 

contribuição para a RA. Nessa década, Azuma (1997) define as principais características da 

RA, citadas até os dias atuais pelos demais autores levantados ao longo desta seção.  
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A RA é compreendida como qualquer sistema com as seguintes características: 

combinação do real e virtual, interatividade em tempo real e registro em três dimensões 

(AZUMA, R. T., 1997; AZUMA, R. et al., 2001; AZUMA, 2017).  

Enquanto na Realidade Virtual, o agente humano fica totalmente imerso em um 

ambiente artificial, na RA o indivíduo interage com entidades reais e digitais. A RA permite 

sobrepor objetos reais e virtuais em ambientes ou objetos físicos.  

De acordo com, Jeon e Choi (2009), a RA implica na transformação do ambiente real 

em um espaço semi-virtual. Por meio de um dispositivo tecnológico, os objetos gerados por 

computador passam a coexistir com objetos da realidade física, no mesmo espaço e em tempo 

real. Para Bhutta, Umm-E-Hani e Tariq (2016), a realidade física se torna o ponto de partida 

para combinação dos objetos reais e virtuais.  

De acordo com Azuma (1997, p. 356), “a realidade aumentada eleva a percepção e 

interação do usuário com o mundo real”. Esta pesquisa assume que RA pode aumentar a 

percepção de um ou mais sentidos do órgão humano, mas, simultaneamente, pode reduzir a 

percepção de outros sentidos ou mesmo ocultar objetos da realidade física. Essa discussão será 

novamente abordada em subseções posteriores.   

A experiência em um sistema de RA é, conforme apontam Ricci, Tummolini e 

Castelfranchi (2017), tipicamente interativa. Ou seja, os agentes humanos podem perceber e 

modificar a informação percebida se desejarem. Os humanos podem exibir a informação em 

uma dada situação e produzir um significado e, novamente, exibir a informação em outra 

situação, outro contexto ou apenas em outro local e, por conseguinte, obter novos sentidos.  

As características da RA, apresentadas anteriormente por Azuma (1997), refletem a 

necessidade de não a limitar a tecnologias específicas, como óculos de RA ou outros 

dispositivos móveis. Além disso, essas características podem se somar com outros sistemas de 

interação.  

 

2.3.1 Campos Relacionados 

 

Para além da RA, há outros paradigmas de interação ou mesmo campos relacionados 

que podem complementar e constituir uma experiência em Realidade Aumentada. A integração 

de outras técnicas ou tecnologias à RA pode possibilitar a produção de sistemas mais ricos, 



43 

 

 

mais interativos e inteligentes. Como exemplo, pode-se citar a computação ubíqua ou pervasiva, 

e a Internet das Coisas (Internet of Things - IoT).  

No que se refere a IoT, tem-se que esse paradigma de interação compreende que o 

dispositivo conectado com a internet não é, necessariamente um laptop, tablet ou smartphone, 

mas o que McEwen (2014) descreve como uma “coisa” (thing). Essas coisas são, por sua vez, 

embutidas por computadores com propósitos gerais.  

Na IoT, sensores, sistemas de software, conexão em rede e outros dispositivos da 

computação estão incorporadas em objetos do mundo real. A infraestrutura da internet e a 

computação em nuvem são meios que tornam os dados acessíveis na Internet da Coisas. Ao 

contrário de apresentar um número reduzido de poderosos dispositivos de computação, como 

smartphones, a Internet das Coisas se origina no propósito de haver um grande número de 

dispositivos menos poderosos, todavia espalhados pelo ambiente e incorporado nas coisas 

(cadeiras, mesas, geladeiras, etc.).  

No domínio da RA, esses dispositivos da IoT podem se integrar e se comunicar com 

entidades geradas por computador. Nessas situações, a IoT e RA, passam a fazer parte de um 

mesmo sistema de mediação.  

Para exemplificar, pode-se citar o aplicativo Hue Lights4, disponível na loja virtual da 

Microsoft. O aplicativo, desenvolvido pela AfterNow, permite o controle da cor e do brilho da 

iluminação de um objeto do mundo físico (luminária). Esse controle ocorre por meio de 

comando de voz e simples gestos. Nessa aplicação, a RA assume o papel de interface e permite 

a comunicação das coisas (luminárias) dispostas no espaço com os gestos ou comandos de voz 

interpretados pelas técnicas de RA.  

Rogers, Sharp e Preece (2013) discutem a Computação Ubíqua como um paradigma 

que, assim como a IoT, também está inserido no ambiente. Outro termo, comumente associado 

a esse paradigma diz respeito a computação pervasiva.  

Para Rogers, Sharp e Preece (2013), a computação pervasiva compreende a integração 

total das tecnologias. Todavia, Ricci, Tummolini e Castelfranchi (2017) comentam que a 

computação ubíqua não difere da pervasiva, apresentando-as com as mesmas características. 

Para os autores, ambas compreendem o uso pervasivo das tecnologias de computação. O caráter 

pervasivo desses sistemas também caracteriza a IoT.  

 
4 Hololens Hue Lights app is live on the Microsoft Store | https://www.afternow.io/hololens-hue-lights-app-is-live-

on-the-microsoft-store/ 

https://www.afternow.io/hololens-hue-lights-app-is-live-on-the-microsoft-store/
https://www.afternow.io/hololens-hue-lights-app-is-live-on-the-microsoft-store/
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A computação ubíqua foi proposta por Weiser (1991) na década de 90, de maneira a 

adiantar a introdução das tecnologias massivas no dia a dia dos humanos. Segundo Rogers, 

Sharp e Preece (2013), Weiser afirmou que os computadores não seriam percebidos no 

ambiente. A contribuição do autor reflete a noção de computação móvel que possibilita o acesso 

as informações em qualquer local. Noção esta também prevista pela IoT e que ajuda a constituir 

princípios e práticas da RA.  

Conforme Ricci, Tummolini e Castelfranchi (2017), a computação ubíqua torna-se 

madura nos últimos anos devido a Internet das Coisas. Para os autores, a computação ubíqua 

ajuda a criar ambientes inteligentes que compreendem camadas físicas e virtuais. De acordo 

com Ricci, Tummolini e Castelfranchi (2017), as ações ou eventos na camada que compreende 

a realidade física surte efeito na camada gerada por computador e vice-versa.  

A RA, juntamente com os demais paradigmas citados nesta sessão, pode contribuir 

para criar novas formas do agente humano interagir com entidades virtuais e/ou ambientes 

inteligentes. A combinação desses sistemas de interação conferem múltiplas aplicações em 

diversas áreas.  

Azuma (1997), Kirner, Claudio e Siscoutto (2007), Carmigniani et al. (2011), 

Krevelen e Poelman (2010), Schmalstieg e Höllerer (2016), Kim et al. (2017) destacam que são 

diversas as áreas para aplicações da Realidade Aumentada. Destacam-se a área da saúde e 

aplicações no setor de entretenimento, como games (AZUMA, 1997; KIRNER; SISCOUTTO, 

2007; KREVELEN; POELMAN, 2010; SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016), além de 

aplicações em educação (KIRNER; SISCOUTTO, 2007; KREVELEN; POELMAN, 2010; 

KIM et al., 2017) e treinamento (KREVEN; POELMAN, 2010; SCHMALSTIEG; 

HÖLLERER, 2016; KIM et al., 2017).  

Outras aplicações compreendem a manutenção e reparo (AZUMA, 1997; 

SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016), anotação, planejamento de caminho de rôbos 

(AZUMA, 1997), navegação (AZUMA, 1997; SCHMALSTIEG; HÖLLERER. 2016; KIM et 

al. 2017), aplicações militares, como segmentação de aeronaves (AZUMA, 1997; 

KREVELEN; POELMAN, 2010) e sistemas de informação pessoal (KREVELEN; 

POELMAN, 2010; SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016).  

Também é possível encontrar aplicações na indústria e construção (KIRNER; 

SISCOUTTO, 2007; KREVELEN; POELMAN, 2010; SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016), 
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na ciência, nas artes (KIRNER; SISCOUTTO, 2007), além de projetos para televisão, 

propaganda e comércio (SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016). 

A diversidade de aplicações em RA também é constituída pela pluralidade de 

princípios e práticas desse paradigma de interação. Alguns destes princípios e práticas também 

são compartilhados pelos campos relacionados a RA, como a computação ubíqua, a internet 

das coisas, a realidade aumentada, entre tantos outros. 

 

2.3.2 Princípios e Práticas da Realidade Aumentada 

 

As características gerais da RA levantadas por Azuma (1997) têm uma abordagem 

conceitual que, por sua vez, não considera a diversidade de princípios e práticas desses sistemas 

de interação. De modo minucioso, Schmalstieg e Höllerer (2016) apresentam um conjunto de 

princípios para a Realidade Aumentada. No livro Augmented Reality: Principles and Practices 

(2016), os autores mapeiam e examinam diversos princípios para compreender o pano de fundo 

da Realidade Aumentada.  

Schmalstieg e Höllerer (2016) apresentam alicerces metodológicos e técnicos sobre 

esse paradigma de interação, de modo a propor um texto sobre princípios que dizem respeito as 

técnicas ou tecnologias para interação, tipos de displays, modalidades sensoriais, entre outros. 

Muitos desses princípios ajudam a sustentar a ideia de Realidade Aumentada como extensão do 

corpo ou como condição para o corpo agir no mundo.  

Antes de discutir a RA com base em abordagens filosóficas, sociológicas ou de estudos 

da mídia, vale destacar alguns princípios desse paradigma de interação. Desse modo, busca-se 

discutir princípios que designers, engenheiros ou outros indivíduos interessados devem levar 

em consideração durante o desenvolvimento de aplicações em RA.  

 

2.3.2.1 Rastreamento, Registro e Calibração 

 

No que concerne aos sistemas de RA, Schmalstieg e Höllerer (2016) apontam o 

rastreamento (tracking), a calibração e o registro como termos relevantes para a área. Tais 

aspectos são associados às ações de medida e alinhamento de objetos. As técnicas de 

rastreamento compreendem uma das áreas de pesquisas maduras da RA, como destacam Kim 
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et al. (2017). No contexto da Realidade Aumentada, a técnica de rastreamento tem o propósito 

de rastrear ou orientar a posição de uma entidade (SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016).  

De acordo com Kirner e Siscoutto (2007) é possível rastrear qualquer objeto que se 

apresenta na cena durante a interação. Pode-se, dessa maneira, rastrear objetos da realidade 

física, como artefatos, superfícies do ambiente e, claro, gestos, movimentos, partes isoladas de 

um corpo ou mesmo sua totalidade.  

Para Tori (2009 p. 51), “rastrear significa [determinar] a posição exata, no espaço, de 

objetos e/ou partes do corpo do usuário”. O rastreamento desempenha um papel fundamental 

nas experiências corporais com RA, pois é utilizada com frequência para interpretar a posição 

e determinar a orientação do corpo e sua relação com outros objetos e ambientes do mundo real.  

Kirner e Siscoutto (2007) descrevem que, por meio das técnicas de rastreamento, o 

indivíduo tem a possibilidade de controlar a posição da entidade digital em ambientes 

aumentados. Em outras palavras, as pessoas podem tocar, agarrar, soltar ou, então, mover 

elementos virtuais.  

Para Kim et al. (2017), a técnica também é necessária na integração de objetos virtuais 

no mundo real. Podem-se ressaltar dispositivos de rastreamento que consistem de câmeras 

digitais ou outros dispositivos, como GPS, acelerômetros, sensores sem fio, entre tantos outros. 

Segundo Carmigniani e Furht (2011), cada um desses dispositivos apresenta diferentes níveis 

de precisão e dependem do tipo de sistema a ser desenvolvido.  

Quanto à técnica de registro, Schmalstieg e Höllerer (2016) apontam que ela 

compreende o alinhamento de propriedades espaciais. O registro é caracterizado pela precisão 

do alinhamento de objetos virtuais com objetos ou ambientes da realidade física que, segundo 

os autores, é uma das metas dos sistemas de Realidade Aumentada.  

Tori (2009, p. 51) aponta que “a perfeita justaposição entre elementos virtuais e reais, 

garantindo-se a continuidade, em tempo real, entre os mesmos, é fundamental em ambientes de 

realidade aumentada”. Tem-se, desse modo, um princípio que, somada às técnicas de 

rastreamento, busca alinhar entidades virtuais com partes do corpo para que, desse modo, seja 

possível a produção de uma experiência ainda mais rica e sofisticada.  

No que diz respeito a calibração, Schmalstieg e Höllerer (2016) reconhecem esse 

aspecto como o ajuste offline quanto às ações de medidas. De acordo com os autores, essa 

técnica é responsável por um registro estático, enquanto o rastreamento é responsável por um 

registro dinâmico.  
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A calibração tem em seu processo a comparação de medidas feitas por meio de dois 

dispositivos diferentes, o dispositivo de referência e o dispositivo que será calibrado. O primeiro 

não precisa ser, necessariamente, um dispositivo, substituindo-o por um valor de referência ou 

por um sistema de coordenadas conhecido (SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016). Desse 

modo, as referências são usadas para determinar parâmetros a serem considerados nos 

dispositivos a serem calibrados. Na perspectiva da RA, isso significa que os componentes 

relacionados às tecnologias de rastreamento precisam ser calibrados para garantir um 

alinhamento preciso durante o registro.  

 

2.3.2.2  Posicionamento do dispositivo  

 

Os aspectos que dizem respeito ao posicionamento dos dispositivos discutidos neste 

tópico estão organizados de acordo com a distância do olho humano para com relação ao 

dispositivo. Questões a serem discutidas a partir da categoria proposta por Schmalstieg e 

Höllerer (2016) refletem a necessidade de apresentar a interação em RA por meio do 

posicionamento dos dispositivos. A organização dos dispositivos compreende: head mounted-

display (HMD); handheld display; dispositivos estacionários; e dispositivos de projeção.  

O HMD compreende o espaço da cabeça, por exemplo, capacetes ou óculos de 

realidade virtual ou aumentada. Dispositivos do tipo handheld são aqueles associados ao espaço 

em torno do corpo, enquanto dispositivos estacionários e de projeção referem-se ao espaço do 

mundo. Há uma variedade de dispositivos que podem envolver diferentes configurações de RA, 

como óculos de Realidade Virtual e Aumentada, computadores de mesa, smartphones, tablets, 

entre outros.  

Krevelen e Poelman (2010) classificam esses dispositivos em: head-worn; portátil; e 

espacial. Zhou, Duh e Billinghurst (2008) também classificam os dispositivos em três 

categorias: see-through head-mounted display; dispositivos baseados em projeção; e 

dispositivos portáteis.  

Todas essas classificações podem evocar diferentes modos do corpo agir. Pode-se 

pensar no uso de dispositivos usados na região da cabeça (head mounted display, head-worn) 

que possibilitam a ideia de mãos livres durante a interação com objetos virtuais. Ou, então, o 

uso de dispositivo móveis (handheld, portáteis), como smartphones, que ocupam uma região 
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do corpo. Nesse caso, uma das mãos segura o dispositivo que, por sua vez, passa a ser extensão 

do tato, mas, também, da visão. Em sentido figurado, ver com as mãos.  

Já dispositivos fixos ou estacionários (computadores de mesa, espelhos digitais) ou 

mesmo dispositivos de projetação, permitem outras configurações para o corpo. Aqui, o 

dispositivo compreende o espaço do mundo, mas ainda em constante relação com o corpo do 

indivíduo.  

Ainda, Schmalstieg e Höllerer (2016) abordam quatro técnicas quanto ao 

posicionamento dos dispositivos: near-eye displays; dispositivos portáteis; dispositivos 

estacionários; e dispositivos de projeção. Nos próximos parágrafos serão discutidas 

características dessas técnicas a partir dos fundamentos apresentados, principalmente, por 

Zhou, Dug e Billinghurst (2008), Krevelen e Poelman (2010) e Schmalstieg e Höllerer (2016). 

O modo de exibição near-eye, ou em outras palavras, próximo do olho do usuário, 

compreende o dispositivo usado da região da cabeça, como Head Mounted Displays (óculos de 

RV ou RA). Tanto as entidades da realidade física como aquelas geradas por computador são 

apresentadas sobre a visão do indivíduo.  

Tem-se, na perspectiva do handheld, a popularização dos smartphones e tablets que, 

por sua vez, se apresentam como dispositivos portáteis. Esta categoria se apresenta em maior 

volume se comparada aos demais dispositivos, sendo uma técnica ideal para a introdução da 

RA para as pessoas, devido baixo custo de produção e facilidade de uso (KREVELEN; 

POELMAN, 2010). Nos últimos anos, o jogo Pokémon Go5, por exemplo, popularizou a RA 

em dispositivos móveis.  

Para Zhou, Duh e Billinghurst (2008), handhelds são boas alternativas se comparados 

às demais tecnologias, por apresentar aspecto pouco intrusivo, socialmente aceitável e preço 

acessível. Quando se trata de dispositivos handheld, os indivíduos seguram dispositivos em 

suas próprias mãos. Esses dispositivos empregam pequenas tecnologias computacionais como 

sensores, câmeras e processadores (CARMIGNIANI et al., 2011).  

De acordo com Carmigniani et al. (2011), dispositivos como smartphones apresentam 

uma combinação de câmeras, acelerômetros e sistemas de geolocalização, além de outros 

componentes que conferem uma melhor experiência durante a interação do usuário e, 

consequentemente, do seu corpo no espaço. Essa combinação também garante que smartphones 

 
5 https://pokemongolive.com/en/ 

https://pokemongolive.com/en/
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se tornem plataformas cada vez mais promissoras para o desenvolvimento de aplicações em 

RA.  

Já os dispositivos estacionários compreendem computadores de mesa, laptops ou 

mesmo espelhos com suas câmeras embutidas. Segundo Schmalstieg e Höllerer (2016), esses 

dispositivos fazem uso de uma fonte de vídeo e informação de rastreamento. Nesse caso, a 

webcam captura a imagem do mundo físico e combina com objetos virtuais gerados por 

computador.  

Quando se tratam de espelhos virtuais (virtual mirror), estes também apresentam 

câmeras que capturam a imagem dos indivíduos e as exibem sobre o espelho (SCHMALTIEG; 

HÖLLERER, 2016). Nessa situação, o corpo humano é rastreado por meio de uma ou mais 

câmeras. Schmalstieg e Höllerer (2016) destacam que aplicações em espelhos virtuais são 

interessantes para enriquecer a experiência do usuário de algum modo, como, por exemplo, 

permitir que o indivíduo experimente “roupas virtuais” ao se observar no espelho.  

Por fim, em dispositivos de projeção, utilizam-se projetores de vídeo, elementos 

óticos, hologramas e outras técnicas de rastreamento que exibem a informação gráfica 

diretamente sobre objetos físicos. Segundo Zhou, Duh e Billinghurst (2008) existem diversas 

técnicas de dispositivos baseadas em projeção que permitem sobrepor informações digitais 

sobre objetos ou ambientes reais.  Ao contrário de sistemas near-eye e handheld, o usuário não 

necessita usar ou carregar qualquer dispositivo como óculos de Realidade Aumentada, 

smartphones ou tablets.  

Na projeção espacial, o corpo está separado da tecnologia, mas esta, por sua vez, 

continua sendo extensão daquele. Uma aplicação em RA que compreende o uso de projeção 

espacial permite a participação de diversos corpos durante o processo de interação, já que o 

sistema possibilita escalar mais pessoas.  

 

2.3.2.3  Modalidades sensoriais  

 

Os sistemas de Realidade Aumentada mais habituais costumam se apresentar como 

displays visuais, ou seja, por meio de imagens visuais (AZUMA, 1997; SCHMALSTIEG; 

HÖLLERER, 2016; RICCI, TUMMOLINI; CASTELFRANCHI, 2017). Para além da visão, 

outros sentidos devem ser explorados, como o tato, a audição, ou mesmo o olfato e o paladar 
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(AZUMA, 1997; CARMIGNIANI et al., 2011; SCHMALTIEG; HÖLLERER, 2016). Os dois 

últimos ainda recebem menor atenção nos estudos que dizem respeito à Realidade Aumentada.  

Este tópico tem a intenção de compreender a possibilidade de enriquecer o mundo 

físico com base em outros sentidos do órgão humano. Ou seja, busca-se considerar os sentidos 

como interfaces biológicas para acessar o mundo. Ademais, este texto traz à tona a ideia da 

soma dessas interfaces naturais com as interfaces tecnológicas, posteriormente discutidas como 

extensões do corpo humano.  

 

2.3.2.3.1 Visão 

 

A visão se apresenta como a modalidade sensorial mais comum em projetos de 

Realidade Aumentada. Schmalstieg e Höllerer (2016) discorrem sobre como o interesse na RA 

tem foco no domínio visual. Dessa maneira, os autores trazem à discussão, aspectos que dizem 

respeito a displays ou dispositivos abordados no tópico anterior, como possibilidade de 

integração de modalidades não-visuais. Esses aspectos consideram a percepção do usuário 

sobre o mundo físico, de modo a evidenciar o papel das modalidades sensoriais durante o 

processo de interação.  

No que se refere à visão humana, Heilig (1992 apud SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 

2016) argumenta que esse sentido sofisticado é responsável por entregar quantidade 

significativa da informação para o cérebro. Nesse contexto, Schmalstieg e Höllerer (2016) 

destacam que considerações como as de Heilig levaram a RA a concentrar seu interesse e 

desenvolvimento ao aumento da percepção visual do ser humano. Ademais, a visão é 

considerada como sentido primário no humano, tanto em pesquisas biológicas quanto 

evolucionárias (SCHIFFMAN, 2000; WYBURN; PICKFORD; HIRST, 1964). Os inputs 

visuais se sobressaem em relação aos demais sentidos. 

A busca de informações sobre o sistema visual humano, capacita o Designer a pensar 

a produção de conteúdos virtuais que se integram à realidade física existente (SCHMALSTIEG; 

HÖLLERER, 2016). Na perspectiva dessa modalidade, diversos displays visuais foram 

adotados para implementar os sistemas de Realidade Aumentada. Devido às propriedades da 

visão, esses displays foram revelando requisitos e uma variedade de características de modo a 

possibilitar a produção de informações digitais convincentes.  

 



51 

 

 

 

2.3.2.3.2 Audição 

 

Ao abordar aplicações que compreendem técnicas de RA, percebe-se a abundância de 

experiências visualmente imersivas. Entretanto, as experiências auditivas ainda são pouco 

representadas se comparada à modalidade visual. Em contrapartida, há pesquisas que buscam 

mudar o paradigma da RA de modo a propor ou aprimorar experiências sonoras. De acordo 

com Schmalstieg e Höllerer (2016), existe um trabalho significativo em projetos de RA com 

foco no “aumento” por meio de dispositivos de áudio.  

Já na década de 70 surgiram protótipos ou outros experimentos de aplicações que 

funcionavam como guias para pessoas com deficiência visual (SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 

2016). Nessa situação, a necessidade surge para suprir questões referentes ao fator ergonômico 

e o projetista pode intervir com uma aplicação segura e confortável para pessoas com cegueira 

ou baixa visão, por exemplo.  

De acordo com Schmalstieg e Höllerer (2016), a investigação da modalidade sonora 

na RA supre a necessidade de propagação de áudio em ambientes de maior complexidade. A 

RA busca sintetizar o som do espaço, de maneira a abeirar o som espacial para uma qualidade 

convincente. Nessa situação, há recursos que despontam com o propósito de aperfeiçoar a 

sensação de imersão no processo de interação entre o ambiente físico e virtual.  

A ideia, na perspectiva do sentido da audição, é pensar a espacialidade do som na 

computação espacial, de modo a fornecer um som tridimensional e experiências sonoras mais 

imersivas. Tornar o enriquecimento da modalidade sonora como parte essencial em sistemas de 

RA, propondo, dessa maneira, experiências convincentes para o sentido da audição.  

Ainda, pensar o som como uma entidade digital que pode ser posicionada, ou mesmo 

movida com precisão, em um espaço tridimensional. Ademais, pode-se estabelecer uma relação 

da tridimensionalidade do som para com os objetos virtuais situados em ambientes ou objetos 

físicos.  

 

2.3.2.3.3 Tato 

 

De acordo com Paterson (2007), a modalidade sensorial que compreende o sentido 

tátil é complexo e afinado. Hayes e Rajko (2017) comentam que a pele humana percebe 
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distintos e complexos padrões de informação. Essa complexidade também traz à presença os 

desafios na produção de interações. 

Para Schmalstieg e Höllerer (2016), oferecer uma impressão de toque realista em 

aplicações de RA ainda é um desafio. A discussão acontece pela ausência de um objeto físico 

e, consequentemente, de seus atributos. A representação convincente do toque é caracterizada 

como tecnologia háptica.  

O feedback produzido pela tecnologia háptica pode ser classificado em duas 

categorias: feedback cinestésico e feedback tátil. A primeira, de acordo com Schmalstieg e 

Höllerer (2016), propõe um feedback sentido por meio dos nervos e músculos do corpo humano, 

enquanto a segunda compreende um feedback orientado por uma variedade de sensores. Pode-

se pensar esses sensores como extensões do corpo, pois passam a assumir o papel do sistema 

nervoso.  

 

2.3.2.3.4 Olfato e Paladar 

 

Para Schmalstieg e Höllerer (2016), a ideia de propor estímulos sensoriais coordenados 

pode ser percebida nas experiências de Morton Heilig, na década de 60, com a patente para o 

Simulator Sensorama. Esse sistema oferecia experiências sensoriais com base em modalidades 

sonoras e olfativas. Os estímulos sensoriais explorados por Heilig são fundamentais para 

compreender experiências multissensoriais que o paradigma da RA pode oferecer.  

 

2.3.2.4 Técnicas de Interação 

 

Com o desenvolvimento da IHC, originaram-se demandas por novas formas de 

interface com o mundo físico e virtual. Kirner e Siscoutto (2007, p. 13) descrevem que “a 

interação consiste na capacidade do usuário em atuar em ambientes virtuais e aumentados, 

promovendo alterações e reações às suas ações”. Os autores apontam a interação como um dos 

fatores que garantem o sucesso da aplicação.  

Na perspectiva da RA, a produção de técnicas apropriadas se destaca como um dos 

princípios para promover uma relação intuitiva entre os agentes humanos e as entidades virtuais 

das aplicações (ZHOU; DUH; BILLINGHURST, 2008; CARMIGNIANI; FURHT, 2011). 

Entre as técnicas de interação para sistemas de RA, citam-se as interfaces tangíveis (KELNER, 



53 

 

 

TEICHREIEB, 2007; ZHOU; DUH; BILLINGHURST, 2008; CARMIGNIANI; FURHT, 

2011; KREVELEN; POELMAN, 2010; SCHMALSTIEG; HÖLLERER), interfaces 

multimodais (CARMIGNIANI; FURHT, 2011; SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016), 

interfaces hápticas (KREVELEN; POELMAN, 2010; SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016), 

interfaces baseadas em gestos (KELNER; TEICHRIEB, 2007; KREVELEN, POELMAN, 

2010), interfaces visuais, interfaces auriculares (KREVELEN, POELMAN, 2010) e interfaces 

multissensoriais.  

O trabalho se delimita a discutir algumas dessas técnicas para exemplificar e sustentar 

a ideia da RA como uma rica extensão para o corpo. Essas técnicas estão, de algum modo, 

associadas com as diversas modalidades sensoriais já discutidas neste trabalho. 

 

2.3.2.4.1 Interfaces tangíveis 

 

A interação natural com a realidade física é um dos princípios que difere a RA da RV 

(SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016). Nessa perspectiva, a interface tangível, originalmente 

proposta por Fitzmaurice et al. (1995 apud SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016) e Ishii e 

Ullmer (1997), Ullmer e Ishii (2001) e Ishii (2008), apresenta-se como uma forma de 

computação ubíqua. Em outras palavras, a interface tangível se caracteriza pela exploração do 

uso de ferramentas e coisas reais durante o processo de interação.  

Nesse domínio, Ishii e Ullmer (1997) apresentam a noção de tangible bits. Essa visão 

permite pensar na ideia de agarrar ou manipular bits ao acoplá-los em superfícies ou objetos 

físicos. Essa noção compreende uma relação de reciprocidade entre o ciberespaço e o espaço 

físico. Ishii e Ullmer (1997) comentam que podemos habitar ambos os espaços, 

simultaneamente. Ou ainda, de maneira poética, habitar um espaço produzido por mídias físicas 

e digitais.  

Essa técnica permite manipular entidades virtuais por meio de objetos do mundo físico 

(BASTOS; TEICHRIEB; KELNER, 2006; ZHOU; DUH; BULLINGHURST, 2008).  Para 

Schmalstieg e Höllerer (2016), é essa manipulação de entidades físicas rastreadas que 

compreende uma interface tangível. Nesse ângulo, as coisas da realidade física se tornam 

dispositivos de entrada e saída. 

De acordo com Zhou, Duh e Billinghurst (2008), nessa técnica de interação, os objetos 

manipulados apresentam propriedades, como texturas e volumes, as quais os agentes humanos 
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já estão familiarizados, tornando-os fáceis de usar. Para os autores, a manipulação dos objetos 

físicos oferece uma interação intuitiva com os objetos virtuais.  

A interface tangível, e as demais interfaces discutidas a seguir, surgem para superar as 

interações confinadas as tradicionais interfaces gráficas do usuário, baseadas em desktops ou 

laptops. Para Ishii e Ullmer (1997), as interações dessas interfaces estão separadas dos 

ambientes comum, o qual vivemos. Ou seja, nas interfaces tradicionais, há o espaço do ambiente 

virtual e o espaço do ambiente real. Cada um deles possibilitando diferentes relações 

existenciais.  

O caráter tangível das recentes interfaces acompanha o advento da computação ubíqua, 

ainda nos anos 90. Essa computação, assim como as interfaces tangíveis, busca romper com o 

modelo dominante das interfaces que enquadram a computação em uma tela retangular. Ou 

ainda, que mantém o corpo fixo e preso as mesmas configurações.  

Dessa maneira, Ishii e Ullmer (1997) visam deslocar a computação para as direções 

que assumem o papel do corpo na interação e aos ambientes físicos que habitamos. Essa 

transição também ocorre acompanhada pelo campo da computação vestível (MANN, 1996). Os 

óculos de RA ou luvas são exemplos da computação vestível, dado seu caráter de vestir a região 

da cabeça ou das mãos.  

As pesquisas de Ishii e Ullmer (1996) se inspiram na Realidade Aumentada. Os autores 

têm como propósito compreender a integração da realidade física com mídias computacionais. 

Para além destes, há também os estudos de Billinghurst, Kato e Poupyrev (2008) que, por sua 

vez, também destacam as possibilidades da RA em uma interação intuitiva com objetos físicos. 

Em suas investigações, os agentes humanos conseguem manipular objetos virtuais ao fazer uso 

de dispositivos que já utilizam no mundo físico, como por exemplo, as suas próprias mãos.  

Aqui, as mãos se tornam interfaces de entrada para manipular entidades virtuais. Desse 

modo, não há a necessidade de trazer a experiência outros objetos, como os marcadores QR 

code. O próprio corpo faz interface entre o ciberespaço e o espaço real.  

O corpo confere ao agente humano o que Ishii (2008, p. 1) chama de “dupla cidadania”, 

pois, nessas situações, o corpo pode habitar espaços virtuais e reais, de modo simultâneo. Ishii 

(2008) destaca que o humano desenvolveu habilidades sofisticadas para manipular objetos 

físicos. Todavia, muitas dessas habilidades ainda não estão empregadas na interação do mundo 

digital. Para o autor, interfaces tangíveis são produzidas com base nessas habilidades. Desse 

modo, essas habilidades que compreendem a manipulação de coisas físicas – como pegar, 
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agarrar ou pressionar um objeto – podem ser materiais para pensar a produção de ideias para 

interfaces citadas ao longo deste texto.  

 

2.3.2.4.2 Interfaces hápticas 

 

As interfaces hápticas compreendem qualquer modo de interação que faça uso do 

toque, inclusive no contexto das interfaces tangíveis, multissensoriais, baseadas no 

reconhecimento de gestos, entre tantas outras.  

Para discutir os sistemas hápticos na RA, Vallino e Brown (1999) destacam a 

necessidade de inputs sensoriais em tempo real. Desse modo, os sistemas podem permitir que 

o agente humano possa mover objetos virtuais enquanto interagem em um ambiente virtual com 

ou sem o uso de objetos físicos.  

Trata-se de uma área emergente na RA, que capacita o humano a tocar objetos reais e 

virtuais, mediado por alguma técnica ou tecnologia. Conforme Vallino e Brown (1999), essa 

interface é capaz de oferecer experiências que habilitam as sensações do toque. A ideia é trazer 

à presença a sensação de tocar uma entidade virtual.  

Para Jeon e Choi (2009), essa sensação é produzida por estímulos hápticos 

sintetizados. Pode-se pensar no uso de uma caneta. Com ela o agente humano pode explorar e 

tocar um objeto virtual. Essa caneta, caracterizada como uma interface tangível, passa a ser uma 

extensão do sentido do tato.  

 

2.3.2.4.3 Interfaces multimodais 

 

Pesquisas que compreendem a imersão do usuário em ambientes virtuais surgiram 

ainda no final século XX, propondo o controle de objetos por meio da combinação de gestos, 

olhares e comandos de voz. Nesse âmbito, Schmalstieg e Höllerer (2016) apontam que os 

agentes humanos fazem uso de suas habilidades corporais e seus sentidos, simultaneamente.  

A interface multimodal se caracteriza pelo arranjo de diversas formas de entrada e 

saída no processo de interação (SCHMALSTIEG; HÖLLERER, 2016). Ademais, segundo 

Schmalstieg e Höllerer (2016), o que melhor caracteriza esse tipo de interface é a diversidade 

de canais sensoriais simultâneos, de maneira que os pontos fracos de uma técnica ou tecnologia 

sejam substituídos pelos pontos de outras.  
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Para Carmigniani e Furht (2011), trata-se de uma forma de interação humano-

computador mais expressiva, robusta e eficiente. Os autores destacam que essas interfaces 

permitem a combinação flexível de múltiplas modalidades sensoriais, ou ainda, a mudança de 

uma modalidade para outra conforme a necessidade da tarefa a ser realizada.  

Essa técnica reconhece uma maior liberdade do agente humano ao permitir que ele 

escolha o modo de interação. Tem-se, desse modo, uma melhor aceitação social desses sistemas 

pervasivos.  

 

2.3.3 Realidade Aumentada como força poética para a corporeidade 

 

Pelo seu caráter de combinar elementos reais e digitais e pela interatividade ocorrer, 

principalmente, na relação do corpo com o espaço físico, a Realidade Aumentada pode ser uma 

força poética para a corporeidade. Para Frosh (2018), a corporeidade do cotidiano fundamenta 

a poética da mídia. Em outras palavras, ao produzir e desvelar mundos, a mídia não pode ignorar 

a corporeidade que, conforme o autor, diz respeito ao nosso contato físico e sensorial com as 

tecnologias.  

De acordo com Frosh (2018), o termo poética ecoa uma dupla relação com a mídia, 

pela sua capacidade de produção e revelação de mundos. Pode-se pensar aqui, a produção 

criativa de outras realidades, como a Realidade Aumentada que, por sua vez, é a soma de uma 

realidade física e uma realidade gerada por computador.  

A RA se constitui, então, na solidariedade entre mundos, realidades e entidades 

díspares. É na mutualidade da cena do mundo real com aquela gerada por computador que surge 

uma outra realidade, a aumentada. Aqui, concentra-se a força poética desse paradigma de 

interação, em sua capacidade de trazer mundos à presença.  

Por se tratar de uma mídia, a Realidade Aumentada desempenha poiesis, ou seja, 

produz e revela mundos ao propor novas configurações e possibilidades de existência. Suas 

técnicas e tecnologias passam a constituir os panos de fundo para a experiência corpórea do 

humano.  

Segundo Frosh (2018), as mídias permitem que os humanos se conectem a realidades 

além de suas percepções físicas imediatas. Na RA, o humano se conecta aos elementos digitais 

ou a outros agentes humanos – de modo remoto ou em um espaço real compartilhado – a partir 

de um ou mais dispositivos tecnológicos. Destacam-se entre os dispositivos, o smartphone, os 
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óculos de Realidade Aumentada, os projetores de vídeo ou mesmo os computadores de mesa 

ou laptops com câmeras embutidas (webcam), já discutidos em tópicos anteriores.  

Na perspectiva da computação vestível somada à RA, além dos óculos, a experiência 

pode ser complementada com luvas que operam como extensões do tato, possibilitando outra 

forma de acessar objetos gerados por computador. Ao fazer uso desses dispositivos 

tecnológicos, as tecnologias da RA passam a ser parte da nossa experiência. Temos, por meios 

desses recursos tecnológicos, “[...] uma diferente relação existencial com o mundo” (CUPANI, 

2016, p. 124). Esses novos modos de acessar o mundo, mediados pela tecnologia, modificam a 

experiência do agente humano.  

É na perspectiva dessas novas configurações e modos de acessar o mundo que se 

recorre ao termo “poética”. Para Frosh (2018), o termo pode ser compreendido como 

reorientação. Desse modo, o autor destaca que a mídia, enquanto força poética, traz mundos à 

presença a partir de novas camadas de existência e de significação para os humanos. Destaca-

se na Realidade Aumentada, a informação digital, produzida por computador, e revelada por 

meio dos dispositivos tecnológicos citados anteriormente.  

Como exemplo, cita-se um jogo clássico em Realidade Aumentada, o Pokémon Go. 

Ao contrário de um jogo digital em consoles convencionais ou mesmo em computadores de 

mesa, o Pokemon Go, sustentado por sistema de geolocalização, permite que o jogador 

desempenhe um grande deslocamento no ambiente real a partir de dispositivos móveis 

(smarphone, tablet) para capturar um elemento digital, o Pokémon. O humano pode se deslocar 

da própria casa para um ponto específico da rua, por exemplo. Nesse deslocamento, a Realidade 

Aumentada implica em novas configurações físicas e espaciais para o corpo.  

Em um console, é provável que o indivíduo permaneça sentado, com os olhos 

direcionados para a tela de um computador ou de uma televisão. Aqui, as principais ações 

físicas ocorrem, principalmente no contato com o controle do console ou no teclado e/ou mouse 

de um computador.  

Além da condição referente a corporeidade, a Realidade Aumentada pode promover 

novas configurações de sociabilidade no Pokemon Go. Ao deslocar o usuário no espaço e, 

particularmente, em um espaço público, a RA acessa o mundo além da sua casa, revela 

coexistência de objetos reais e virtuais e promove a conexão com outros indivíduos. No jogo, 

em uma batalha de treinadores, os jogadores podem enfrentar amigos ou mesmo desconhecidos 

na rua. Para isso, é necessário escanear um código no dispositivo móvel de outra pessoa. Assim, 



58 

 

 

você permanece próximo a outro jogador por alguns minutos. A batalha passa a existir com a 

presença de pelo menos dois agentes humanos em um mesmo ponto do ambiente real.  

A Realidade Aumentada realiza o trabalho poético a partir da multiplicidade de 

mundos, no resultado da combinação do real e virtual e, mesmo, no envolvimento das realidades 

de humanos conhecidos ou não. Na RA, esse envolvimento se dá pela proximidade de corpos, 

como no exemplo citado, ou mesmo de modo remoto.  

A poética, enquanto desvelamento do mundo, pode revelar lugares até então 

desconhecidos pelos agentes humanos, ou mesmo trazer à presença pessoas com as quais tais 

agentes nunca tiveram contato. Ainda vale destacar que a presença é multimodal, ou seja, ela 

surge com base nas diversas modalidades sensoriais do humano.  

Pra Frosh (2018), o “mundo dado”, ou, a condição de corporeidade ou sociabilidade, 

é dado por meio da mídia. A RA tem potência para incorporar o mundo com uma cena 

produzida por computador e é capaz de povoar nossos espaços privados e compartilhados com 

indivíduos ou elementos de outros mundos, como o virtual. Em outras palavras, a Realidade 

Aumentada tem poder de criação poética do mundo ao permitir a exibição e/ou criação de 

cenários críveis a partir do entrelaçamento das cenas do mundo físico com elementos do mundo 

digital em tempo real.  

Essa experiência de realidades entrelaçadas, revela-se por meio de representações e da 

tangibilidade. Pode-se estabelecer a potencialidade e as possibilidades da Realidade Aumentada 

e seu uso poético na composição e produção de formas, mundos e realidades.  

De acordo com Frosh (2018), mesmo que não os percebamos diretamente, esses 

mundos continuam a existir. A experiência em RA é um exemplo interessante para discutir isso, 

pois para perceber a existência de um elemento digital no espaço real é necessário o uso de 

algum dispositivo tecnológico. São estes dispositivos que tornam o objeto virtual disponíveis 

para o indivíduo. Sem eles, mesmo que os agentes humanos não consigam acessar as entidades 

virtuais, elas não deixam de existir na cena do mundo virtual ou, então, nas nuvens.  

Outro aspecto interessante é que um mesmo elemento digital no ambiente real pode 

ser percebido por diferentes grupos ou pessoas, mas somente participa dessa experiência 

aqueles que têm uma mídia disponível para acessar a formação de mundos que se dá na soma 

de duas realidades. Essa realidade alternativa gerada pela RA, estabelece um outro modo do 

corpo agir, estar no mundo. Um outro modo para sua existência.  
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Para Frosh (2018), a mídia é um meio que define não apenas nossas condições, mas 

também limitações humanas compartilhadas. Para tratar dessas condições, o autor resgata as 

palavras de Peters (2015, p. 15 apud FROSH, 2018; tradução nossa) que destaca que “a mídia 

é nossa infraestrutura de estar, o habitat e os materiais pelos quais agimos e somos”.  

Para complementar, recupera-se a frase clássica de McLuhan (1964, p. 21), “o meio é 

a mensagem”. Aqui, McLuhan (1964, p. 21) aponta que “[...] é o meio que configura e controla 

a proporção e a forma das ações e associações humanas”. Para o autor é como a mídia é 

empregada que determina o seu valor.  

Mitchell (2005 apud FROSH, 2018) descreve que o meio não apenas inclui o emissor 

e o receptor, mas que os constitui. Desse ângulo, é a mídia que configura e controla ações e 

associações (MCLUHAN, 1964), constitui e entrelaça os agentes humanos e define condições 

e limitações de existência (FROSH, 2018). É, ainda nessa perspectiva, que Frosh (2018) trata a 

mídia como um arranjo complexo de entidades híbridas, agentes e ações humanas.  

Na RA, a complexidade dessa configuração se dá no arranjo de elementos digitais com 

elementos reais e na constituição da interação entre agentes humanos e tecnológicos em tempo 

real. O encontro entre as entidades de mundos diferentes é, então, estruturado com base em um 

conjunto de arranjos tecnológicos e socioespaciais.  

 

2.3.4 Realidade Aumentada como extensão do corpo 

 

Para McLuhan (1964, p. 36), “cada produto que molda uma sociedade acaba por 

transpirar em todos e por todos os seus sentidos”. Desse modo, resgata-se a ideia de meio como 

extensão dos nossos sentidos (MCLUHAN, 1964). Para o autor, qualquer tecnologia é uma 

extensão do corpo. Conforme Varela, Thompson e Rosch (1991), o mundo se estende para além 

dos humanos, mas não está separado da sua corporeidade. 

Retoma-se aqui, a noção meio como mensagem (MCLUHAN, 1964) ao compreender 

que a Realidade Aumentada, enquanto extensão, deve exigir e propor novas configurações entre 

os sentidos do corpo humano. Para Hornbæk e Oulasvirta (2017), a tecnologia oferece recursos 

para que o humano melhor participe e esteja no mundo pela perspectiva da corporeidade.  

De acordo com Frosh (2018), nossa relação com as mídias e nossa presença no mundo 

são multissensoriais e corpóreas. Conforme o autor, as mídias alteram de modo dramático as 
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relações do corpo no mundo, principalmente com a introdução de dispositivos digitais e 

interfaces interativas.  

A partir dessas considerações, Frosh (2018) também resgata em sua pesquisa a noção 

de mídia como extensão, pela sua potência de aumentar capacidades sensoriais, afetivas, 

comunicativas e cognitivas, mas também por diminuir ou limitar outras.  

Santaella (2014) aponta que 

 

Nas visões pós-humanas da humanidade, a materialidade do corpo é inseparável de 

extensões e mediações que hoje culminam nas interfaces tecnológicas dos mais 

variados tipos e que se desempenham como extensões intensificadoras                                 

e amplificadoras do potencial natural dos sentidos e da mente. (SANTAELLA, 2014, 

p. 28) 

 

Para acessar o mundo digital, Santaella (2014) destaca que essas interfaces se adaptam 

às diferentes habilidades humanas. Aqui, o acesso aos dados digitais vai desde os computadores 

de mesa até a Realidade Virtual ou Realidade Aumentada. Essas interfaces tecnológicas 

desempenham o papel de ampliar os sentidos. Desse modo, na Realidade Aumentada, essas 

interfaces permitem que elementos da realidade física e da realidade digital sejam percebidos.  

Santaella (2014) aponta que as interfaces abrem caminho para novas camadas da 

realidade ou, como descreve Frosh (2018), novas camadas de significação e existência. 

Enquanto extensão dos sentidos, McLuhan (1964) enfatiza que os meios permitem estabelecer 

novos índices relacionais. É nessa inter-relação que as extensões operam como “produtores de 

acontecimentos” (MCLUHAN, 1984, p. 66). Essas novas camadas reveladas permitem que os 

humanos se redefinam e, claro, quando essa tecnologia é compartilhada pela sociedade, 

permitem que esta também seja redefinida.  

Dois exemplos levantados tanto por Santaella (2014) quanto por Frosh (2018) são os 

microscópios e telescópios. Essas interfaces nos revelam ambientes micro e macroscópicos, 

respectivamente. Tais ambientes somente são desvelados por meio da tecnologia.  

Cupani (2016, p. 122) destaca que “as tecnologias que usamos, desde os corriqueiros 

óculos até os sofisticados aparelhos científicos, industriais e médicos, têm um duplo efeito. Elas 

simultaneamente ampliam e reduzem a nossa experiência.” A Realidade Aumentada, por sua 

vez, revela entidades virtuais ou mesmo objetos e ambientes físicos ao propor novos 

significados por meio da coexistência entre elementos reais e digitais. Significados estes que, 

na perspectiva da RA, são produzidos em tempo real durante o registro dos objetos digitais na 
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cena do mundo físico. Ao mesmo tempo, a RA esconde objetos ou partes do ambiente físico ao 

trazer à presença entidades digitais.  

Esse duplo sentido, de aumento e redução, presente no uso de qualquer tecnologia e, 

claramente ilustrado pela RA também complementa a noção de Realidade Diminuída (RD). 

Trata-se de um termo cunhado por Fung e Mann (2004) que, por sua vez, descrevem a 

modificação da realidade ao ocultar objetos indesejáveis para a cena. Todavia, o termo 

“Realidade Diminuída” não é comumente utilizado. 

Pode-se pensar que a RD visa, particularmente, na redução da percepção do mundo 

físico. Nessa perspectiva, a RA assume o papel de reduzir a percepção do mundo ao trazer à 

presença entidades virtuais que se sobrepõem em ambientes ou objetos do mundo físico.  

Ainda nessa perspectiva, Ihde (1990) comenta sobre o risco do aumento ou redução da 

percepção que a tecnologia ou a técnica produz. Pois, para o autor, o que está ocultado ou 

esquecido podem ser aspectos importantes para a experiência do humano no mundo. Na busca 

pelo aumento de uma determinada capacidade humana, o indivíduo acaba fascinado pelo que é 

aumentado pela RA e deixa de perceber as outras possíveis realidades.  

Para Cupani (2016, p. 195), “a tecnologia descarrega o homem do peso de tarefas, mas 

ao fazer isso o descentra, o distrai e o dissipa, pois o exime de compromissos específicos, de 

disciplina e do desenvolvimento de determinadas habilidades”. O caráter poético da mídia, não 

apenas desvela mundos, mas também os produz. E nessa produção poética, ao revelar a 

realidade gerada por computador, a realidade física pode acabar ocultada pelo fascínio da 

entidade virtual.  

O uso da bengala, mencionado por Merleau-Ponty (1999) também é um bom exemplo 

de compreender a tecnologia como extensão do corpo. A bengala é, para uma pessoa com 

cegueira ou baixa visão, uma extensão para o tato, mas também uma analogia para o sentido da 

visão.  

Merleau-Ponty (1999, p. 211) destaca que quando ela se torna um instrumento 

familiar, a bengala passa a ser “um apêndice do corpo, uma extensão da síntese corporal”. 

Tornar familiar implica em adotar o meio e aceitá-lo como extensão dos corpos. Sofre-se, desse 

modo, um “fechamento” ou “deslocamento da percepção” (MCLUHAN, 1964, p. 63). É pela 

corporeidade que, conforme, descreve Le Breton (2007, p. 8), o humano “[...] faz do mundo a 

extensão de sua experiência”.  
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Para Cupani (2016), a extensão dessa experiência compreende o desejo de uma 

simbiose artefato-humano. Esse desejo, claro, anseia pela extensão das nossas capacidades.  

Na RA, o smartphone é um dos dispositivos comuns para acessar elementos digitais. 

Mesmo quando os indivíduos não buscam aumentar a realidade, o dispositivo costuma estar 

próximo ao corpo, nas mãos ou mesmo em seus bolsos. Acompanham os agentes humanos para 

uma diversidade de ações. O smartphone e outros dispositivos da RA, como óculos, se 

conformam nas mãos, na região da cabeça ou próximos de alguma região do corpo. Essas 

extensões também produzem novas formas de sociabilidade expressiva (FROSH, 2018).  

Aqui, a poética da mídia traz mundos à presença com base em qualidades estéticas da 

interface. Para Dourish (2004), as qualidades estéticas de uma interface são capazes de 

configurar a experiência dos humanos no uso das mídias. O autor trata aqui de uma estética 

encarnada, uma estética que se dá na experiência de um corpo vivido pela mediação dos agentes 

tecnológicos.  

A interface touchscreen, usada em algumas aplicações de RA, constitui o que Farman 

(2012) trata como inscrição sensória do corpo na mídia digital. Retomando o exemplo da 

aplicação do Pokemon Go, os jogadores se movem com o corpo para um determinado lugar 

para capturar o Pokemon. No local, a captura ocorre com a inscrição do sentido do tato ao 

deslizar o dedo sobre a tela para arremessar um objeto virtual, a pokebola.  

Aqui vale destacar que, parcela significativa das interfaces móveis, como smartphones 

e tablets, permitem que além de navegar com o dispositivo pelo ambiente real, o humano usa a 

interface touchscreen para navegar pelas operações do ambiente virtual do dispositivo. Esse 

processo duplo é descrito por Verhoeff (2012) como “cartografia performativa”. Tem-se aqui 

uma mobilidade macroespacial no ambiente real e movimentos micro corporais (FROSH, 2018) 

para operar em um ambiente gerado por computador. O corpo se inscreve, simultaneamente, 

em um ambiente físico e digital para agir em uma realidade aumentada.    

Para Frosh (2018), a mídia justifica, motiva e disciplina a performance realizada pelo 

corpo durante seu uso. As condições das possibilidades de existência dessas performances são 

determinadas por parâmetros técnicos das tecnologias.  

Na Realidade Aumentada, determinados dispositivos podem potencializar ou limitar 

as performances dos humanos. Ainda, vale ressaltar que Manovich (2013) aponta que a cultura 

tecnológica contemporânea implica em performances dinâmicas. Essa cultura, por sua vez, 
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contribui para tornar os humanos mais conscientes de seus corpos e dos ambientes que estão 

situados.  

 

2.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Em síntese, este capítulo discutiu a corporeidade como uma condição de existência. 

Trouxe à discussão um olhar pelos estudos das ciências da cognição, estudos da mídia, das artes 

da cena. Assim como abordagens filosóficas, sociológicas e antropológicas. Até mesmo 

contribuições das ciências da computação constituíram a noção de corporeidade para este 

trabalho.  

Essas abordagens compreendem a corporeidade como uma condição humana de 

existência. Pelo lente da sociologia do corpo, essa existência é corporal. Trata-se da experiência 

do corpo se inscrever em um contexto social, cultural, psicológico e biológico. Pela perspectiva 

sociológica, é na relação como o mundo que a corporeidade toma forma.  

Ainda no âmbito da sociologia, o corpo foi considerado como um fato da cultura e da 

sociedade. Um fenômeno social e cultural. O corpo como base para a estrutura de uma 

experiência consciente.  

Na perspectiva das ciências da computação, a corporeidade diz respeito a propriedade 

de manifestação do humano no e como parte do mundo. Trata-se uma condição de partição 

ativa.  

O capítulo também discutiu a noção de tecnologia para além de objetos. Desse modo, 

a tecnologia pode ser compreendida como sistemas, processos, modos de proceder, atitudes e 

mentalidades tecnológicas. E que, assim como a condição de corporeidade, a tecnologia 

intervém no modo do corpo se manifestar. A tecnologia como modo de conhecimento. Ou 

ainda, como as tecnologias condicionam a experiência humana. 

Para além da tecnologia, a técnica foi apresentada como extensão da corporeidade, de 

uma experiência vivida que se dá na relação do agente humano com o agente tecnológica. O 

texto também abordou o corpo como meio técnico pelas perspectivas da antropologia e da 

sociologia. A técnica e tecnologia foram abordadas pela filosofia da tecnologia.  

  Para complementar, o capítulo compreendeu a tecnicidade como uma condição de 

existência que, por sua vez, condiciona a corporeidade. Condição que, assim como a 

corporeidade, define os modos do humano agir no mundo.  
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A tecnicidade diz respeito a técnicas ou tecnologias que gerenciam outras condições 

de existência. Ou, então, tecnicidade como condição estética de existência. Tratou-se de 

compreende como as tecnologias modificam a experiência humana.  

Ademais, o capítulo também abordou com corpo como mídia. Pelo olhar da sociologia, 

a mediação da corporeidade. Pela perspectiva da filosofia, o corpo como mediador do mundo. 

Por se tratar de mídia, o texto também discutiu a poética da corporeidade. O modo como a mídia 

corpo produz, cria, compõe e forma mundos, realidades. O corpo como potência de ação.  

Após discorrer sobre a corporeidade, visou-se abordar a Realidade Aumentada pela 

perspectiva dessa condição de existência. Primeiramente, apresentaram-se o conceito, as 

características, os campos relacionados e os princípios e práticas da RA.  

No que concerne aos campos relacionados, buscou-se apresentar outros paradigmas de 

interação que podem constituir a RA, como a Internet das Coisas, Computação Ubíqua ou 

Pervasiva.  

Para tratar dos princípios e práticas da Realidade Aumentada, visou-se focar em 

aspectos que diziam respeito a orientação e posição do corpo do humano, como rastreamento, 

registo e calibração.  

Levou-se em consideração o posicionamento dos displays, como óculos de RA, 

smartphones, projeção espacial ou dispositivos estacionários. Comentou-se sobre a relação do 

corpo como esses dispositivos. Desse modo, considerou-se que esses dispositivos tornam 

disponíveis outros modos do corpo agir. Dispositivos que passam a ser extensão do tato, do 

olho e dos demais sentidos do órgão humano.  

O texto também enfatizou a exploração de outras modalidades sensoriais. Ademais, 

discutiu a relação das interfaces biológicas, como visão, audição e tato, com as diferentes 

interfaces tecnológicas.  

Quanto às técnicas de interação, buscou-se introduzir algumas formas de interfaces 

como o mundo físico e virtual. Como interfaces tangíveis, hápticas e multimodais. No modo 

como as interfaces tangíveis produz uma interação intuitiva com artefatos físicos. Ou, na 

maneira como interfaces hápticas trazem a sensação do toque à presença.  

Após compreender alguns princípios da RA, o capítulo discutiu esse paradigma de 

interação como uma força poética para a corporeidade. Assumiu-se, então, que a RA tem 

capacidade de produzir e revelar outras realidades. Essas realidades ou formações de mundo 
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resultam da combinação das entidades reais com objetos ou ambientes do mundo reais. Desse 

modo, a RA produz novas configurações e possibilidades de existência.  

Por fim, o capítulo discorreu sobre a RA como extensão do corpo humano. Essa noção 

se deu pela possibilidade da RA aumentar as capacidade sensoriais, cognitivas, afetivas e 

comunicativas dos agentes humanos. A Realidade Aumentada como extensão de uma 

experiência vivida, extensão da corporeidade.  
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3  CORPO COMO RECURSO PARA A GERAÇÃO DE IDEIAS  

 

Diversos autores revelam que a experiência corporal tem se tornado essencial no processo 

de criação de ideias (CONGORRA, 2011; O’SHANGHNESSY; WARD, 2014, THOLANDER, 

2014; HUMMELS, 2016; WILDE; VALLGARDA; TOMICO, 2017). O’Shanghnessy e Ward 

(2014) apontam que a consideração da fisicalidade, do movimento e do corpo humano na Interação 

Humano-Computador cresceu nas últimas décadas. Para Ducros, Klokmose e Tabard (2019), há um 

interesse em fases iniciais do processo de design e, em específico, na exploração generativa. 

De acordo com Núñez-Pacheco e Loke (2017b), alguns designers, pesquisadores e 

escolas de design têm colocado em prática a ideia do corpo como fonte generativa de ideias, ao 

trazer a experiência vivida como centro do discurso. O corpo experienciado como um material 

para moldar o design. Para Wilde, Vallgarda e Tomico (2017), o papel do corpo se tornou 

essencial na fase de ideação.   

 Segundo Núñez-Pacheco e Loke (2017a), os aspectos sensoriais do corpo vivido são 

raramente discutidos como material, recurso ou mesmo inspiração para o processo de design. 

Para os autores, o foco no corpo vivido possibilita imaginar artefatos ainda não inventados. Para 

complementar, Hsueh, Alaoui e Mackay (2019) comentam como a exploração ativa dos 

participantes fomenta a criatividade e a habilidade de imaginar futuros possíveis.  

Para Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), há muitas pesquisas das técnicas do corpo 

para o desenho de novos conceitos no domínio do design. Assume-se o vocabulário do corpo, 

adquirido nas experiências vividas, para sustentar a produção de ideia no processo de Design. 

Designers, então, produzem ideias por meio do engajamento físico e social, de modo a usar 

seus corpos, adereços disponíveis e o ambiente que o circunda.  

Para Vidal e Segura (2018), esses elementos ajudam designers a compreender e 

desenhar experiências sustentadas por objetos físicos e elementos do contexto socioespacial. O 

uso do corpo como um recurso passa a ser um ponto de referência para o processo de design.  

De acordo com Vidal e Segura (2018), o advento de parcela significativa de 

tecnologias emergentes na IHC traz à tona o papel da experiência corporal das pessoas e, 

especificamente, dos designers no processo de design. Na IHC, podemos destacar a RA, 

brevemente discutida em seções anteriores. Ainda, podemos perceber como a interação nesse 

paradigma amplia o cuidado para com o corpo na Interação Humano-Computador.  
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No que diz respeito ao Design de Interação, por exemplo, Erkut e Dahl (2017) 

destacam a necessidade de educar designers de interação. Os autores apontam o movimento 

como um material de design.  

Os estudantes ou profissionais da área assumem o corpo como um recurso, de modo a 

obter experiência em primeira pessoa de qualidades percebidas no ato do movimento. Por 

qualidades, Erkut e Dahl (2017) se referem a sensação de como o movimento é desempenhado, 

além da ação em si. Por exemplo, o indivíduo pode realizar a ação de alcançar ou agarrar um 

objeto real ou virtual e, nesse ato, informar se o movimento é leve, pesado, suave, entre outras 

qualidades. Dessa maneira, a pessoa pode investigar qualidades possíveis de cada uma das 

ações que realiza.  

Para Erkut e Dahl (2017), o movimento desempenha um papel significativo na 

interação e na produção de experiências. Como qualquer outro recurso de design, como papel, 

materiais para colorir, softwares de desenho, aplicativos de prototipação, o movimento também 

requer exploração. Trata-se, nesse caso, de uma exploração física. De acordo com Loke e 

Robertson (2013) essa exploração pode gerar respostas inesperadas e insights. Aqui, o 

imprevisto, desempenha um caráter poético. O inesperado pode ser desvelado por práticas do 

corpo durante a geração de ideias. Ou seja, a exploração física traz à presença movimentos e 

gestos não previstos.  

Desse modo, Erkut e Dahl (2017) discutem ao longo de sua pesquisa a necessidade de 

desenvolver habilidades corporais, pois desenhar para e por meio do corpo está se tornando 

cada vez mais importante na Interação Humano-Computador. Caon et al. (2016) destaca a 

necessidade de não negligenciar essas habilidades corporais nas práticas de design de interação. 

Desse modo, o autor aponta para a redescoberta dos sentidos humanos. Sugere-se que o designer 

busque ampliar o vocabulário do corpo ao se inscrever em disciplinas para além da área do 

Design, como a dança, o teatro ou mesmo práticas de yoga ou demais práticas de percepção 

corporal. Essas práticas contribuem para enriquecer a experiência corpórea e, como comenta 

Rzezonka (2018), a incorporar essas experiências no processo de ideação. 

Para uma abordagem centrada no corpo, Caon et al. (2016) discute a exploração de 

habilidades sensório-motoras em projeto de interações para o corpo. Os autores destacam a 

importância da experiência física, pois esta é usada como recurso para estimular a criatividade, 

e inspirar o desenho de interfaces multissensoriais. Núñez-Pacheco e Loke (2017a) e Núñez-

Pacheco e Loke (2017b) também discutem o corpo como uma ferramenta generativa para a 
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criatividade e como uma fonte de qualidades estéticas para o design. Para Núñez-Pacheco e 

Loke (2017a), o corpo se caracteriza como uma fonte ativa de produção de ideias.  

A interação do corpo na área de Design não deve compreender somente a interação 

com o produto final, mas se faz necessário que o designer ou time de projetistas incluam o corpo 

no processo criativo e, em particular, na fase de geração de ideias (SMIT et al., 2016). Para 

Smit et al. (2016) o engajamento corporal e, consequentemente, sensorial tem potência para 

orientar os resultados do projeto em um time de Design. Essa potência, que tem a linguagem 

do corpo como motor, pode complementar a linguagem verbal e/ou gráfico visual que, por sua 

vez, têm suas próprias condições e limitações. Do mesmo modo que essas linguagens, Tan e 

Chow (2018) apontam o engajamento corporal na produção de significados metafóricos.  

Ainda, segundo Smit et al. (2016), essa perspectiva corpórea pode diminuir a distância 

entre os múltiplos stakeholders envolvidos em um processo colaborativo de Design. Em um 

processo como esse, os participantes se inserem no espaço de design e assumem seus pontos de 

vista, suas experiências e habilidades e as somam com as dos demais integrantes da prática.  

Para possibilitar diversos modos do corpo agir em um espaço de design e, 

particularmente, na geração de ideias, pode-se retomar a condição de tecnicidade. Ou seja, 

assumir outras tecnologias ou, então métodos, técnicas, ferramentas que, por sua vez sustentam 

essas diferentes maneiras do corpo agir no mundo. Ou ainda, trazer à presença técnicas ou 

tecnologias de disciplinas de outras áreas do conhecimento.  

As abordagens de outras disciplinas podem considerar as práticas tradicionais de 

design, complementar e enriquecer o vocabulário e as habilidades corporais dos designers. 

Métodos, técnicas, ferramentas, outros recursos e, claro, outras disciplinas podem ser adotadas 

como meios que revelam e/ou produzem novos modos de agir.  

 

3.1 MÉTODOS, TÉCNICAS E FERRAMENTAS  

 

De acordo com Segura, Vidal e Rostami (2016) ainda não há um conjunto de métodos, 

técnicas, ferramentas ou outras práticas acessíveis em comunidades de pesquisa no campo da 

Interação Humano-Computador. No que concerne a produção de aplicações para apoiar os 

modos de agir do corpo, os autores ressaltam a necessidade de métodos que contribuem no 

engajamento, articulação e melhor proveito de experiências manifestadas no e por meio do 

corpo.  
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O desapontar de tecnologias ou técnicas na IHC implicam, não apenas na substituição, 

mas também na complementação ou adaptação de métodos tradicionais nas áreas projetuais. 

Tem-se, dessa maneira, a necessidade de adotar métodos, técnicas, ferramentas ou outros 

recursos de outras áreas do conhecimento.  

Busca-se, então, a apropriação de procedimentos metodológicos que melhor preencham 

o desafio de desenvolver projetos que, por sua vez, evoquem experiências baseadas no corpo. 

Recorre-se, desse modo, à produção ou adoção de métodos para paradigmas de interação que 

priorizam ou contemplem ações físicas em seu processo de uso.  

Abordagens alternativas são exploradas no design de interação, design de moda, design 

de produtos, entre outras disciplinas identificadas ao longo deste texto. Tratam-se Métodos, 

Técnicas e/ou Ferramentas (MTF’s) com abordagens que podem desenvolver experiências 

significativas.  

Buchenau e Suri (2000) acreditam que MTF’s são fundamentais para produzir ou 

desvelar essas experiências, de modo a admitir que esses recursos condicionam o modo como 

pensamos e agimos.  Kirsh (2013) discute como ferramentas modelam nossas percepções, de 

modo a alterar como visualizamos ou agimos no mundo. É com base nessas discussões que 

passamos a revisar o conceito das coisas, dos objetos, dos espaços.  

Uma famosa reflexão de McLuhan (1964) ecoa nos estudos de Kirsh (2013) e também 

interessa a esta pesquisa. McLuhan (1964) comenta que moldamos ferramentas e elas, por 

conseguinte, nos moldam. Para Kirsh (2013), essas ferramentas alteram o modo como 

engajamos e interagimos com e no mundo. Pode-se trazer essas discussões para pensar como 

os métodos, as técnicas e as ferramentas condicionam, moldam as percepções e, 

consequentemente, a maneia como o humano age em uma atividade.  

Para complementar, O’Shanghnessy e Ward (2014) e Wilde, Vallgarda e Tomico 

(2017), apontam seus interesses em práticas que formalizam e consideram o corpo em processos 

de Design. Aqui, destacam-se as primeiras fases do processo e, em particular, a que diz respeito 

a geração de ideias. Métodos de ideação que sustentam a exploração do corpo dos participantes 

pode ser útil para expandir o espaço de design.  

Muitas das práticas apresentadas ao longo do texto focam em como Designers podem 

ajustar, adaptar ou mesmo combinar métodos, técnicas e/ou ferramentas para produzir artefatos 

para a Interação Humano-Computador. Esses métodos, ferramentas e técnicas compartilham 

um objetivo comum, o corpo no processo de design.  
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Nas próximas subseções, apresentam-se MTFs que assumem o papel do corpo no 

desenvolvimento de produtos ou experiências nas fases iniciais do processo de projeto. Há um 

destaque para a prática de bodystorming, por se tratar de um método discutido por parcela 

significativa dos autores e pela sua similaridade com práticas tradicionais de ideação, como o 

brainstorming.  

Ainda, vale destacar que muitas MTF’s discutidas nos próximos tópicos apresentam o 

termo embodied. De acordo com Segura et al. (2016), esse termo se concentra no domínio do 

Embodied Interaction que, por sua vez, está situado na abordagem da corporeidade. 

Outro termo que inspira as práticas de ideação é o sketching. Esse termo aparece ao 

longo dos textos ou mesmo no nome de alguns métodos, como o Vocal Sketching (EKMAN; 

RINOTT, 2010), Embodied Sketching (Segura et al., 2016) e Situared Sketching (DUCROS; 

KLOKMOSE; TABARD, 2019) .  

Buxton (2010) distingue o sketching de prototipação. O primeiro domina as primeiras 

fases do processo de design. Já a prototipação compreende as últimas fases. Todavia, vale 

destacar que o termo prototyping também aparece em algumas práticas, como em Experience 

Prototyping (BUCHENAU; SURI, 2000). Aqui, o termo se difere das considerações de Buxton 

(2010) e intervém na geração de ideias.  

Para Ducros, Klokmose e Tabard (2019), o sketching se caracteriza pelo baixo custo. 

O seu processo pode ser efetivo no engajamento dos participantes e na geração de ideias. O 

sketching in-situ foi uma fonte de inspiração, de modo a permitir a exploração de ambientes e 

tomar nota de oportunidades sugeridas pela ação do contexto (DUCROS; KLOKMOSE; 

TABARD, 2019). Nesse processo é possível trazer à tona as características do espaço, dos 

objetos presentes na situação e/ou possibilidades de atividades que podem ocorrer em um 

determinado local.  

 

3.1.1 Bodystorming 

 

São multíplices os métodos de ideação levantados por autores presentes neste estudo. 

Destaca-se, entre eles, o bodystorming. De acordo com Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), o 

bodystorming é considerado, por muitos designers, um importante método generativo para a 

ideação.  Tal método é discutido e aplicado por parcela significativa dos pesquisadores citados 

ao longo desta pesquisa, como: Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), Ducros, Klokmose; 
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Tabard (2019); Segura et al. (2019); Vidal e Segura (2018); Mougenot et al. (2017); Cozza, 

Tonolli e D’andrea, (2016); Segura et al. (2016); Segura,Vidal e Rostami (2016); 

O’shaughnessy e Ward (2014); Tholander (2014); Oppegaard e Still  (2013); Giaccardi et al. 

(2012); Hemmert et al. (2010); Ekman e Rinott (2010); Medler e Magerko (2010); Schleicher, 

Jones e Kachur (2010); Gerber (2009); Oulasvirta, Kurvinen e Kankainen (2003); e Burns et 

al., (1995). Este último deve ser creditado por cunhar o termo bodystorming nos anos 90 e pela 

popularização do uso de corpos e do espaço no projeto de sistemas digitais. 

O bodystorming busca trazer o processo do brainstorming para a experiência física. 

Assim como a prática de brainstorming, a prática de bodystorming permite que os participantes 

explorem novos conceitos por meio de atividades livres de cenários, julgamentos e proposta de 

design sem compromisso (MARTIN, 2012; SCHLEICHER; JONES; KACHUR, 2010). Desse 

modo, esse método se destaca por inspirar novas ideias. Busca-se, por meio desse e dos demais 

métodos discutidos nos próximos tópicos, traduzir o conhecimento tácito por meio de geração 

de ideias.  

No bodystorming, designers usam seus próprios corpos, recursos complementares, 

como adereços ou ferramentas, assim como o espaço que o circunda para esboçar ideias 

(VIDAL; SEGURA, 2018). Conforme Vidal (2018), as sessões visam gerar uma abundância de 

ideias. Para Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), essa prática permite que os participantes ajam 

com o corpo em uma dada situação com o objetivo de desenvolver ideias. Aspectos sociais e 

físicos da situação onde os designers estão inscritos influenciam o modo como os participantes 

agem.  

Tholander (2014) comenta que o método compreende uma experiência vivida, de 

modo a assumir a atividade física como um motor para a criatividade. Na área de Design, por 

exemplo, os estudantes ou profissionais podem fazer uso do corpo para encenar ou representar 

funcionalidade ou uso de produtos (SEGURA; VIDAL; ROSTAMI, 2016). Quanto à 

experiência do usuário, Mougenout et al. (2017) aponta que o bodystorming, por meio da 

interação corpórea com o espaço, promove e prevê novas soluções no contexto de User 

Experience Design.  

Para Schleicher, Jones e Kachur (2010), a prática é uma possibilidade de prototipação 

no contexto. Oulasvirta, Kurvinen e Kankainen (2003) destacam que o bodystorming apresenta 

maior potencial quando aplicado no contexto original. Os autores apontam que o método se 
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trata de um brainstorming conduzido “na selva”6 (OULASVIRTA; KURVINEN; 

KANKAINEN, 2003, p. 127, tradução nossa) que, por sua vez, envolve estar fisicamente 

situado no contexto que interessa aos pesquisadores.  

A experiência corporal em um ambiente específico permite a produção de um modelo 

mental dos múltiplos fatores contextuais de modo rápido e com menor esforço 

(OULASVIRTA; KURVINEN; KANKAINEN, 2003). Na geração de ideias, isso provoca um 

feedback imediato por parte dos atores envolvidos em relação à diversos aspectos de um 

contexto.  

Nesse método, os autores até aqui citados assumem o contexto como um recurso de 

design. Segura et al. (2019) aponta que o bodystorming permite diferentes arranjos dos recursos 

de design, como recursos socioespaciais. Em outras palavras, trata-se de uma prática 

dependente do poder evocativo do corpo, contexto e outros recursos, que permitem a produção 

de novas combinações.  

Porfirio et al., (2019) aplicou o bodystorming em um time de design de modo a apoiar 

a compreensão de complexas interações humano-robôs. Nessas práticas, cada integrante do 

time interpretaram um papel e investigaram como a interação humano-robô fluiria.  

Nos estudos citados, o método é considerado útil para a geração de ideias, 

demonstrando que as sessões são memoráveis e inspiradores, além de promover um repertório 

corporal.  

Para Ducros, Klokmose e Tabard (2019), o bodystorming compreende um número de 

práticas como atividades de brainstorming em uma situação, além de encenações das ideias, 

com o apoio de sketches, adereços físicos ou mesmo a reconfiguração do espaço que circunda 

os praticantes. É um método que foca mais no processo do que nos resultados, mas que pode 

ser aplicado em outras situações. 

Além de ser um método para a fase de ideação, O’Shangnessy e Ward (2014) destacam 

que o bodystorming também tem força para desenvolver empatia, promover a criatividade por 

meio de atividades corporais e aprimorar a comunicação entre colegas, clientes e/ou usuários. 

Ademais, a prática pode ser aplicada em outras fases do processo de Design, como avaliação e 

prototipação. Por fim, vale destacar que os autores citados apontam o bodystorming não como 

um substituto, mas como uma prática complementar a outros métodos.  

 
6 “In the wild”. 
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Para além do bodystorming, há outros métodos, técnicas ou ferramentas que tratam a 

experiência corpórea como parte essencial em suas práticas. Entre eles, destacam-se o 

Informance Design (BURNS; et al.,  1994), o Experience Prototyping (BUCHENAU; SURI, 

2000), o Embodied Design (SEGURA; et al, 2009), o Embodied Design Improvisation (LEE; 

DÍAZ-KOMMONEN; XIAO, 2019; SIRKIN et al., 2014), o Embodied Storming (CAON et al., 

2016; SCHLEICHER; JONES; KACHUR, 2010), o Vocal Sketching (EKMAN; RINOTT, 

2010), o Embodied Narratives (GIACCARDI; DIÁZ, 2012) e o Embodied Sketching (VIDAL; 

SEGURA,  2018; SEGURA; et al., 2016). Vale destacar que o bodystorming inspira ou se 

integra em parcela significativa dessas MTF’s.  

 

3.1.2 Embodied Ideation: Métodos  

 

Schleicher, Jones e Kachur (2010) apresentam o Embodied Storming, uma variação do 

bodystorming, com ênfase na imediação e experiência tácita. O método permite a rápida 

comunicação entre humanos. Os autores destacam a necessidade de, primeiramente, promover 

a experiência corporal, adiando o processo de ideias. Foca-se, desse modo, não apenas na fase 

de ideação, mas também na promoção da consciência corporal. Produz-se, então, condições 

para que as pessoas possam exprimir suas ideias. Segura et al. (2016), Wilde, Vallgarde e 

Tomico (2017) e Segura et al. (2019) também discutem práticas de percepção corporal em suas 

investigações.  

Nas discussões de Caon et al. (2016) sobre o Embodied Storming é possível perceber 

um aspecto de valor semelhante ao bodystorming, ao considerar a prática como brainstorming 

fisicamente situado. Tem-se aqui, a proposta de revelar ideias ou propostas de design em 

contextos reais. Nessa perspectiva, quando engajados, os participantes agem no contexto real 

para aprender com suas ações.  

O humano age e aprende ao se inscrever em práticas de ideação e, pela sua condição 

de corporeidade, compreende as limitações das ações físicas em suas condições dimensionais. 

O participante age em determinada situação e produz conhecimento sobre a realidade a qual 

está situado.  

Para o desenvolvimento de interações baseadas em movimento, Segura, Vidal e 

Rostami (2016) se apropriam do bodystorming ao considerar aspectos físicos e sociais. Por 

meio de workshops, os autores procuram explorar como designers “coreografam” (SEGURA; 
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VIDAL; ROSTAMI, 2016, p. 197, tradução nossa) uma atividade física e social no contexto 

das mídias digitais. Para apoiar o bodystorming, adotam-se recursos que dizem respeito a 

aspectos físicos, espaciais e comportamentais do ambiente no qual a performance ocorre. A 

atividade tem como propósito abrir espaço para novas ideias.  

Oulasvirta, Kurvinen e Kankainen (2003) exploram os benefícios do bodystorming em 

quatro estudos de caso. Entre os benefícios, destacam-se: feedback imediato para a geração de 

ideias, o entendimento acurado dos fatores contextuais e sessões inspiradoras.  

Cozza, Tonolli e D’Andrea (2016) também adotaram o bodystorming em seus 

workshops. Neles, as práticas promoveram o uso de artefatos para o desenvolvimento de um 

repertório de movimentos e gestos. Hemmert et al. (2010) fez uso do bodystorming para 

promover o engajamento de crianças. O método possibilitou que crianças manifestassem suas 

ideias de modo rápido e com fidelidade.  

Em anos recentes, Segura et al. (2016) desenvolveram o Embodied Sketching como 

uma prática de design que compreende métodos de ideação inspirados na experiência vivida do 

corpo. A interação da prática se concentra em apoiar a produção de ideias, incluir a experiência 

corporal na primeira fase de um processo de projeto e fomentar a criatividade por meio de um 

processo lúdico que considera o corpo dos participantes.  

O Embodied Sketching é constituído por três fases: (a) bodystorming de ideias; (b) 

codesign com usuários e (c) sensibilização de Designers. Esta última é adotada por assumir um 

caráter subjetivo na prática corporal dos designers, de modo a permitir que eles possam 

desenvolver uma apreciação estética.  

A prática de Segura et al. (2016) é ilustrada por meio de três workshops com diferentes 

propósitos e participantes. Por fim, cinco princípios caracterizam o Embodied Sketching: (1) 

abordagem corpórea centrada na atividade para a promoção da produção de ideias; (2) uso de 

um conjunto de recursos; (3) engajamento físico e prático por parte dos designers; (4) uso da 

experiência física e lúdica; e (5) promoção da sensibilização (SEGURA, et al., 2016). Para 

Vidal e Segura (2018) o Embodied Sketching é compreendido com um termo guarda-chuva que 

descreve outras práticas de ideação, como o Embodied Design Ideation, discutido a seguir.  

Nessas práticas, tem-se o envolvimento físico como motor para a exploração de futuras 

experiências sustentadas no uso de tecnologias. Assim, como em outras práticas que assumem 

o corpo como recurso, o EDI destaca o movimento como elemento fundamental para acessar e 
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compartilhar o potencial da ação corpórea. O movimento é compreendido como uma ferramenta 

para moldar experiências ainda não existentes.  

Assim como o Embodied Sketching, o Embodied Design (SEGURA, et al., 2019) 

também se caracteriza como uma prática usada para sensibilizar e estimular a criatividade. Para 

Segura et al. (2019) e Wilde, Vallgarda e Tomico (2017), o Embodied Design Ideational (EDI) 

tem um caráter idiossincrático. Em outras palavras, essas práticas dependem do modo de agir 

ou da sensibilidade dos atores envolvidos no processo.  

De acordo como Seguro et al. (2019) e Vidal e Segura (2018), o EDI adota práticas 

somáticas e práticas das artes cênicas e das artes performáticas. Estas são inseridas no processo 

de modo a sensibilizar designers e outros participantes. Tais práticas serão melhor discutidas 

no tópico sobre abordagens interdisciplinares no processo de ideação.  

Como discorrem Vidal e Segura (2018), o EDI aparece para complementar os métodos 

ou outras práticas tradicionais da fase de geração de ideias, como o próprio brainstorming. 

Desse modo, essa abordagem de ideação atravessa ou intervém em outras práticas de modo a 

centralizar a experiência corporal de designers, usuários ou outros sujeitos envolvidos no 

processo de design.  

De acordo com Vidal e Segura (2018), alguns EDI podem assumir características, 

princípios e práticas similares ao Embodied Sketching, ao Bodystorming ou ainda pensar o 

esboço de movimentos físicos, coreografias de interação ou atividades de criação colaborativa. 

Segundo Castán e Tomico (2018), os métodos de EDI têm sido experimentados para fornecer 

insights significativos, além de resultados bem sucedidos no processo de IHC.  

No Embodied Design, por exemplo, Segura et al. (2019) aplica um workshop para que 

os usuários explorem ideias por meio da experiência corporal. Os autores destacam o uso da 

adereços, como sondas tecnológicas de treinamento, que, durante o processo de ideação, 

buscam estimular a criatividade e o engajamento físico. Como resultado, tem-se uma atividade 

rica em ideias.  

Ainda na abordagem do EDI, Wilde, Vallgarda e Tomico (2017) propõem um 

framework com oito métodos que, por sua vez, dividem-se em três categorias: (a) novas formas 

mateiriais; (b) novos conceitos; (c) novos comportamentos (corporais). Cada método abordado 

pelos autores introduz o corpo de múltiplas formas no processo.  

Na primeira categoria, os métodos implicam em: ações recíprocas entre corpo, material 

e contexto; na investigação do comportamento de materiais no corpo em movimento; e no 
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arranjo de objetos em diversas partes do corpo como o objetivo de promover a imaginação. A 

segunda categoria propõe métodos que incorporam expressões estéticas do passado, de modo a 

explorar roupas históricas para inspirar o desenvolvimento de tecnologias vestíveis; métodos 

que adotam o teatro de objetos para contar histórias e produzir performances; além de práticas 

com o propósito de engajar os participantes na cocriação. Por fim, a última categoria implica 

na emergência de novos movimentos e novas ideias. Ademais investe na investigação somática 

colaborativa para compreender a relação tecnologia e percepção. Os métodos, brevemente 

descritos neste parágrafo, constituem um framework que, por sua vez, pode ser usado para 

desenvolver novos métodos de ideação.  

Da mesma maneira que Segura et al. (2016), Segura et al. (2019) e Wilder, Vallgarde 

e Tomico (2017), Tsaknaki et al. (2019) também busca importar estudos de outras áreas que 

dizem respeito ao desenvolvimento da percepção corporal. Os autores destacam a necessidade 

de incluir o movimento como parte do processo. Em suas pesquisas, sugerem métodos e 

técnicas que bebem na fonte de outras disciplinas, como o conhecimento somático. 

No contexto do Design Thinking, Sirkin e Ju (2014) propõem o termo Embodied 

Design Improvisation. Esse método tem a intenção de promover a interação corporificada. Para 

Sirkin e Ju (2014, p. 1), ela refere-se a “técnica avaliativa e generativa para extrair 

conhecimento tácito sobre a experiência corporificada”. A técnica pode ser utilizada, 

principalmente, para desenvolver elementos de design como o propósito de engajar usuários 

em aplicações de Realidade Virtual ou Aumentada. De acordo com os autores, alguns 

pesquisadores adotaram o Embodied Design Improvisation para designers compreenderem e 

avaliarem a interações produzidas durante o processo de design.  

De maneira a complementar o Embodied Design Improvisation, Sirkin e Ju. (2014) 

destacam técnicas ou tecnologias de vídeo, assim como storyboarding ou prototipação.  

Para Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), o Embodied Design Improvisation é 

compreendido como um método colaborativo, o qual designers combinam e organizam dados 

obtidos de distintas configurações físicas e emocionais.  

Busca-se, com essa prática, compreender como o processo de design pode se beneficiar 

da improvisação. A técnica de improvisação, segundo Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), 

pode propor perspectivas e evocar habilidades que são críticas para designers. Nessa pesquisa, 

as sessões de improvisação concentram o foco em interações, mais do que em dispositivos.  



77 

 

 

Nessas práticas de improvisação, os autores se baseiam da ideia da performance 

enquanto estrutura aberta. Uma ideia que dialoga com características do bodystorming ou da 

geração de ideias como um todo. Um espaço aberto para performar, para explorar ideias. Essas 

sessões de improvisação são informar, embora Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019) ou mesmo 

Sirkin e Ju (2014) apontam a possibilidade de empregar exercícios de aquecimento ou técnicas 

estruturadas. Ainda, Sirkin e Ju (2014) encorajam a adoção das práticas do Embodied Design 

Improvisation em outros domínios de design. Ao adotar o método, designers começam a 

explicitar coisas que são conhecidas, mas, muitas vezes, difíceis de articular.  

Todas essas práticas de Embodied Design, ou mesmo as demais práticas discutidas ao 

longo deste texto, implicam no desenho para o corpo experiencial, como apontam Alaoui et al. 

(2017). Essa discussão evoca a noção de corporeidade ao pensar a produção de ideias para um 

corpo vivido, que experiencia. Essa condição de existência cruza a pesquisa de parcela 

significativa dos autores. 

Giaccardi e Diáz (2012) apresentam o Embodied Narratives (EM), prática que se 

destaca com um processo rápido e iterativo. O EN busca propor experimentos que exploram a 

percepção de crianças em um processo colaborativo de design. Os autores reconhecem a 

influências de outros métodos de ideação como o bodystorming ou mesmo técnicas de teatro.  

A produção de ideais originais, fundamentadas nas ações físicas, também é abordada 

por Mougenout et al. (2017). Os autores introduzem uma pesquisa com a aplicação de quatro 

workshops: (a) time trial; (b) idea sports; (c) argument clicnic; (d) idea gym. Nesta última, por 

exemplo, destacam-se exercícios criativos orientações pelas limitações corporais. Inicia-se a 

prática com um aquecimento, de maneira a desafiar, fisicamente, os participantes. Em seguida, 

estabelece-se o “round & round”, um debate sobre posições físicas. No exercício seguinte, “Idea 

Yoga”, desdobra-se a ideação. Por fim, em “Let’s Get Physical”, os participantes trabalham no 

refinamento das ideias. As limitações físicas ajudam a delimitar, orientar e desenvolver ideias. 

Ducros, Klokmose e Tabard (2019) apresentam o Situated Sketching que se 

fundamenta em práticas espaciais, sociais e culturais de uma determinada situação. Trata-se de 

uma prática interessante para o projeto de espaços públicos, onde atividade humanas são 

multifacetadas. 

Em Buchenau e Suri (2000) estabelecem o Experience Prototyping, uma prática que 

sustenta a participação ativa  dos membros de equipes de projeto, usuários e outros agentes, por 

meio de métodos que permitem aos participantes experienciarem a si mesmos (BUCHENAU; 
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SURI, 2000, tradução nossa). Trata-se muito mais de uma atitude do que um conjunto de 

técnicas. Além de se concentrar na exploração de ideias, a atividade busca compreender 

experiências existentes e o desenvolvimento da comunicação de ideias.  

Na perspectiva de outras modalidades sensoriais, para além do tato, Ekmon e Rinott 

(2010) propõem o Vocal Sketching, de modo a assumir a voz como recurso para gerar ideias. 

Por abranger o uso do corpo durante a experimentação vocal, o método apresenta princípios 

similares ao bodystorming.  

 

3.1.3 Embodied Ideation: Técnicas  

 

No que concerne a apropriação de técnicas para complementar as práticas e métodos 

discutidos até aqui, Hemmert et al. (2010) contribuem com uma comparação de diversas 

técnicas de sketching. Gerber (2009) aborda o uso de técnicas de improvisação teatral, 

somando-se aos parâmetros do brainstorming tradicional. Aqui, a improvisação é acolhida de 

modo a promover uma geração interdisciplinar de ideias.  

Ao integrar princípios do bodystorming. Oppergaard e Still (2010) abordam uma 

técnica generativa para o projeto de mídias móveis, assumindo perspectivas dos participantes 

sobre a força dessas mídias em determinados locais.  

Burns et al. (1994) discorre sobre o Informance Design, uma técnica de visualização 

com base em estudos de performance que permitem o diálogo entre designers e uma audiência. 

O propósito da técnica é gerar ideias, estimular a imaginação, desenvolver a empatia e 

aprimorar a comunicação entre os agentes envolvidos no processo.  

Bhömer, Canova E Laat (2018) discutem técnicas de design baseadas no corpo que 

inspiram o desenvolvimento de malhas no contexto da indústria têxtil. Essa prática pode se 

integrar aos procedimentos adotados por designers de moda e estudantes ou profissionais de 

áreas afins.  

 

3.1.4 Embodied Ideation: Ferramentas  

 

Nesta investigação, o corpo é, de modo primeiro, compreendido como uma mídia e, 

por efeito, poético. Todavia, é possível compreender ao longo das discussões anteriores, como 

recurso ou mesmo ferramenta. Essas abordagens admitem tratar o corpo como uma parcela, 



79 

 

 

aqui significativa, em um todo de um processo. O corpo é, então, um recurso entre tantos outros 

recursos. É ferramenta, entre tantas outras ferramentas. O corpo, então, combina-se com outros 

recursos ou outras ferramentas para desempenhar poiesis, ou seja, trazer as ideias a presença 

[física].  

Aqui, a soma do recurso corpo a outros recursos ou ferramentas compõem um sistema 

de mediação. Dessa maneira, as ferramentas apresentadas a seguir ajudam o corpo a agir no 

mundo ou, particularmente, produzir ações físicas na fase de ideação. Smit et al. (2016), 

Hummels (2016), Tholander (2014) e Gongora (2011) são alguns dos autores que investigam, 

propõe ou, então, produzem ferramentas que apoiam a experiência corporal dos agentes 

envolvidos no processo de geração de ideias.  

Para complementar o Embodied Design, Smit et al. (2016) desenvolveu um toolset 

chamado Skills. Trata-se de uma ferramenta que visa apoiar o processo de design colaborativo. 

Com o apoio dessa ferramenta, os estudantes exploram suas próprias habilidades por meio de 

práticas de movimento. O estudo inspira-se pela fenomenologia, cognição corporificada, social 

situatedness e Teoria Ecológica da Percepção. Esta última, como destacam Hummels e Lévy 

(2013) e Van Dijk, Van Der Lugt e Hummels (2014) implica no corpo em ação que, por sua 

vez, esta inscrito em uma situação sociocultural como ponto de partida. Ou seja, a ferramenta 

desenvolvida por Smit et al. (2016) pode intervir nas diversas práticas discutidas anteriormente. 

Por fim, vale destacar que, de acordo Smit et al. (2016), a ferramenta pode ser aplicada em 

atividades com participantes designers e não-designers.  

Gongora (2011) aborda o desenvolvimento do Replay, uma ferramenta que assume 

técnicas de improvisação, percepção corporal e externalização corporal.  

Nas práticas do Situated Sketching, Ducros, Klokmose e Tabard (2019) experimentam 

a ferramenta Ébauche. Essa ferramenta permite que os designers esbocem interfaces de modo 

colaborativo. Nela, os autores investigam como o papel e o sketching digital influenciam a 

produção de ideias. Ainda, trata-se de uma ferramenta que apoia práticas de bodystorming. 

Pode-se pensar a adaptação dessas ferramentas digitais para outros métodos de ideação.  

O Synthé, discutido por Porfirio et al. (2019), diz respeito a uma ferramenta que produz 

condições para designers atuarem e agirem em práticas de bodystorming. Nessas práticas, a 

ferramenta possibilita múltiplas demonstrações de uma mesma interação. É interessante trazer 

à tona como parcela significativa considerável das ferramentas também é inspirada por práticas 

de bodystorming. 
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Hummels (2016) descreve o Embodied Encounters Studio (EES), um que compreende 

um palco a interação diferentes ferramentas responsáveis no incentivo do encontro e registros 

para uma posterior análise de dados. O EES estimula a comunicação não verbal e, assim, 

permite que os participantes explorem conceitos na prática.  

Para apoiar, o registro de qualidades sensoriais e perceptivas, Tholander (2014) 

apresenta o body-cards. Trata-se de cartões com o propósito de documentar experiências 

corporais e apoiar a produção de ideias.  

Já Chang et al., (2017) apresentam o sistema TASC (Tangibles For Augmenting 

Spatial Cognition) que, por sua parte, combina o rastreamento de movimentos e objetos 

tangíveis de modo a criar uma melhor sensação de presença ou condição de corporeidade em 

ambientes virtuais.  

 

3.2 RECURSOS COMPLEMENTARES 

 

Parcela considerável das MTFs pode vir acompanhada de outros recursos 

complementares. Recursos que, por sua vez, ajudam a constituir as práticas citadas nas seções 

anteriores.  

Esta seção apresenta e discute a capacidade dos objetos e da configuração espacial na 

produção de gestos, movimentos, mundos. Ainda, destaca a intervenção da capacidade criativa 

de agentes humanos de outras áreas do conhecimento no processo de geração de ideias. 

 

3.2.1 Objetos  

 

De acordo com Segura et al. (2016), métodos, técnicas ou ferramentas são recursos 

úteis para sustentar a produção de ideias. Entretanto, é possível trazer à tona outros recursos 

para a fase de geração de ideias, como artefatos, ambientes. Aqui, a ideia é compreender a 

interação do corpo vivido com artefatos, produtos e o espaço físico (LOKE et al., 2007; LOKE 

et al., 2007) . Desse modo, pode-se pensar na produção de gestos com base na relação corpo-

objeto, corpo-espaço, corpo-mundo.  

Kirsh (2013) discute a ideia do corpo como parte do processo de pensamento. Ou seja, 

podemos complementar nesse processo o uso de objeto. Pode-se pensar com objetos físicos e, 

desse modo, novas possibilidades se abrem para pensar projetos de computação, como a 
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realidade aumentada, a realidade virtual, a computação tangível. Para Kirsh (2013) coisas, 

podem ser considerados constituintes do processo do pensamento. Segundo o autor, as coisas 

usadas no exercício de pensar e, aqui pensar ideias, mudam nosso corpo, nossa percepção e 

concepção das próprias coisas e do mundo.  

Kirsh (2013) destaca que manipular uma coisa física pode ser parte de um método para 

orientar o pensamento. A interação com um objeto físico orienta o sistema percepto-motor. 

Essas considerações podem complementar as discussões dos tópicos anteriores sobre métodos, 

técnicas e ferramentas que, por sua vez, também ajudam a constituir o pensamento, afetar como 

as coisas são percebidas, como tarefas são desempenhadas. Enfim, moldam como percebemos.  

Estende-se as discussões de Kirsh (2013) para o campo da cognição incorporada, um paradigma 

que inclui o ato de pensar com as coisas.  

Para Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019), a utilização de adereços contribui no 

engajamento de usuário ou dos demais participantes do processo de design. Conforme Núñez-

Pacheco e Loke (2017a), o uso desses recursos contribuir na exploração de qualidades estéticas 

que emergem do estímulos sensoriais vividos no corpo na relação com objetos, ambientes, etc. 

Esses adereços ou mesmo outros recursos fazem parte do sistema de mediação, que apoiam o 

modo do corpo agir em uma determinada situação e também a informar ideias. Assim como o 

corpo, Núñez-Pacheco e Loke (2017a) apontam esses recursos como fontes ativas para geração 

de significado. Tais recursos influenciam a condição de corporeidade e como esta se manifesta 

no mundo. 

Pode-se pensar o potencial poético desses recursos que, por sua vez, atuam como 

mídias e informam e/ou sugerem possíveis ações físicas para o indivíduo agir no espaço. O 

estímulo provocado pelo uso desses artefatos ou na participação em um determinado local 

podem revelar ou desenvolver habilidades corporais. E para Núñez-Pacheco e Loke (2017a), 

mesmo um simples estímulo pode moldar narrativas dos participantes. Em investigações dos 

autores, usa-se motores de vibração, além de meios ou outros materiais não tecnológicos.  

Nesses estudos, o indivíduo interage com objetos e complementa o processo com seu 

próprio significado. Ou seja, somam-se os modos de agir do sujeito com os artefatos usados 

durante a experiência para pensar ou produzir ideias.  

Em suas práticas, Erkut e Dahl (2017) estavam atentos às qualidades dos objetos para 

o desenvolvimento de habilidades de movimento. Smit et al. (2016) preocuparam-se com a 

exploração de materiais. Esses autores visavam combinar diferentes objetos e mapear suas 
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qualidades formais e interativas. Ou seja, os objetos se caracterizam por seu peso (leve; pesado), 

seu tamanho (grande; pequeno); suas formas (simples; complexas; orgânicas; inorgânicas). 

Ademais, Smit et al. (2016) também consideraram a expansibilidade dos artefatos envolvidos 

no processo. Nessa exploração, avaliava-se a amplitude de movimento proporcionada pelo uso 

do objeto. Os autores não desprezavam as múltiplas possibilidades de interação, suas qualidades 

e as possíveis conexões entre objetos distintos.  

De acordo com Smit et al. (2016) o uso de objetos provocou curiosidade nos 

participantes, além de estimular ainda mais a exploração desses recursos. No Bodystorming, 

por exemplo, Vidal, Segura e Waern (2018) destacam que o uso de adereços estimulou a 

criatividade. Para Smit et al. (2016), a tangibilidade dos objetos parece ter estimulado o agente 

até mesmo no momento de comunicar suas perspectivas e pensamentos, na hora de socializar a 

ideia. Os objetos permitiram coordenar ações e decisões dos atores envolvidos no processo.  

Nos estudos de Hemmert et al. (2010), crianças usaram máquinas fotográficas para 

registrar suas atividades durante a prática de bodystorming. Na prática do Embodied Design, 

Segura et al. (2019) apontam a utilização de artefatos tecnológicos que externar informações 

proprioceptivas durante a exploração. O Traning Technology Probe (TTP) é um adereço usado 

como recurso para impulsionar a criatividade em um workshop de criação colaborativa 

(SEGURA; et al., 2019).  

Ducros, Klokmose e Tabard (2019) investigam uma sonda tecnológica, desenvolvida 

para a coleta de informações e para a inspiração de novas ideias. Em práticas de Embodied 

Narratives (GIACCARDI; DÍAZ, 2012), crianças são equipadas com câmeras digitais 

instantâneas. Nesse caso, o recurso, que passa a ser uma extensão da criança, atua como um 

catalisador para exploração e expressão das experiências, de modo a incentivar o uso 

performativo do corpo.  Com a câmera, as crianças exploram ambientes sociais que, por sua 

vez, apoiam a produção de ideias. Em outras palavras, o ambiente passa a transformar a 

experiência da criança. Em situações como essa, o participante pode registrar a experiência a 

partir do seu ponto de vista e somar seus registros com os dos demais participantes para produzir 

novas ideias. 

Em sessões de Bodystorming, Vidal et al. (2018) investigaram o uso de múltiplos 

objetos com distintas propriedades materiais. A seleção desses objetos ocorreu de modo a 

evocar diferentes qualidades e estímulos sensórias para as diferentes modalidades sensórias a 

serem exploradas. Seus objetos visavam sensibilizar os participantes de maneira a fomentar a 
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criatividade e testar ideias. Para os autores, a exploração corporal com esses objetos atuava 

como catalizador para o processo de geração de ideias. As habilidades físicas e experiências de 

cada sujeito moldava o tipo de ideia que era proposta. 

 

3.2.2 Configuração espacial 

 

Na prática do Embodied Sketching, Segura et al. (2016) aborda o bodystorming como 

um método de ideação situado, ou seja, uma prática inscrita e situada em um contexto. Essa 

prática compreende a configuração socioespacial como um recurso que influencia a experiência 

corporal. Ducros, Klokmose e Tabard (2019) também discute que o ambiente molda a produção 

de ideias. E, desse modo, Vidal, Segura e Waern (2018) assume o contexto socioespacial como 

um recurso de design. Aqui, esse recurso pode condicionar os modos do corpo agir em uma 

situação em qualquer um dos métodos citados ao longo deste estudo. 

Traz-se à essa perspectiva a necessidade de compreender como melhorar a habilidade 

espacial (CHANG et al., 2017). Para esses e os demais autores desta seção, as habilidades 

espaciais são essenciais para áreas da IHC. O raciocínio espacial é um domínio que se presta 

para a interação física.  

Pesquisas recentes no campo da Embodied Interaction, da interação tangível têm 

apontado relações entre corporeidade e cognição espacial no uso de sistemas interativos. Aqui, 

pode-se retomar as práticas de bodystorming e outros métodos e técnicas discutidos 

anteriormente. Ou seja, práticas que sugerem a possibilidade de desenvolver habilidades 

espaciais. Chiu et al. (2018), por exemplo, aponta a aprendizagem dessas habilidades em 

práticas do Embodied Design. Assim como os demais métodos de ideação, essa prática ajuda a 

desenvolver gestos e movimento. Esse movimento, por sua vez, se dá na relação do indivíduo 

com o espaço. As características do espaço, assim como de objetos, oferecem diferentes 

possibilidades de ação que, para Tan e Chow (2018) são consideradas recursos de design.  

De acordo com Tan e Chow (2018), o espaço físico pode solicitar ações corporais 

durante a produção de interação significativas. Ou seja, o espaço desempenha poieses ao trazer 

à presença possíveis ações do corpo ao se manifestar em um determinado espaço. Nesse 

processo, o espaço não é negligenciado e, desse modo, as configurações espaciais, físicas e 

também sociais são consideradas na fase de ideação.  
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Para Denis e Loomis (2006), a habilidade espacial diz respeito ao processamento da 

informação do ambiente. Desse modo, a informação espacial pode dar forma a geometria de 

um objeto, assim com sua relação para com os demais objetos de uma situação. Ou então, 

informar as rotas que foram experienciadas durante a navegação.  

 

3.2.3 Recursos humanos 

 

Para além dos artefatos e do ambiente, Tholander (2014) destaca as pessoas como 

recursos essenciais. Para Segura et al. (2016), destacam-se, entre os atores envolvidos no 

processo, os usuários que, na geração de ideias, trabalham em colaboração com Designers. Em 

uma das situações discutidas pelos autores, os usuários finais são incentivados a participar de 

uma atividade colaborativa.  

Hemmert et al. (2010) e Giaccardi e Diaz (2012) destacam a experiência subjetiva da 

criança no processo de ideação. Aqui, soma-se a potência criativa das crianças às forças de 

criação dos projetistas.  

Já Cozza, Tonolli e D’Andre (2016) descrevem uma experiência com pessoas idosas 

nas etapas da geração de ideias. De acordo com Segura et al. (2016), a inclusão dessas pessoas 

durante o processo democratiza o design e dá poder aos usuários.  

Por assumir métodos e técnicas de outras áreas, vale trazer à discussão o envolvimento 

de instrutores e diretores de teatro, coreógrafos (SEGURA; VIDAL, ROSTAMI, 2016), atores 

(SCHLEICHER; JONES; KACHUR, 2010; O’SHANGHNESSY; WARD, 2014; SIRKIN; JU, 

2014), bailarinos (SIRKIN; JU, 2014; RZEZONKA, 2018), instrutores de yoga (TSAKNANI; 

et al., 2019) e outros especialistas em teorias e práticas corporais.  

Conforme Sirkin e Ju (2014), profissionais além do contexto de design oferecem novas 

experiências e perspectivas. Diferentes atores podem se envolver em um time de design. Essa 

ampla variedade de agentes intervindo no processo de design pode incluir usuários, clientes, 

comunidades locais, especialistas, profissionais, pesquisadores. Pode-se incluir a indústria, o 

governo, organizações não governamentais, entre outros. Estes agentes vêm acompanhados de 

diferentes backgrounds, conhecimentos e habilidades.  

Apesar dessa variedade de profissionais, nos estudos apresentados, destacaram-se 

como recursos os projetistas, como designers e engenheiros. Segura, Vidal e Rostami (2016), 

envolvem um time de designers físico e socialmente ativo durante sua experimentação.  
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Smit et al. (2016) comenta sobre a possibilidade de conexão de sujeitos com suas 

diferentes linguagens e de como estas implicam em diferentes perspectivas e modos de pensar 

e visualizar as ideias. Ainda vale considerar que as habilidades, os humores e movimentos de 

cada humano envolvido no processo influenciam os outros participantes. Tem-se, na 

diversidade de agentes possíveis, o fomento de equipes interdisciplinares durante a fase de 

ideação e a necessidade de arranjar esses recursos humanos em diferentes situações.  

Do mesmo modo que os métodos e outras práticas discutidas no tópico anterior, teorias 

e práticas das disciplinas de diferentes áreas podem ser tratadas como recursos responsáveis na 

promoção do engajamento físico durante a fase de ideação.  

 

3.3 ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES NO PROCESSO DE IDEAÇÃO 

 

Muitos dos autores citados importam práticas de outras áreas do conhecimento, de modo 

a promover um processo interdisciplinar no campo da Interação Humano-Computador e, em 

particular no Design de Interação. Desse modo, surge a necessidade de enriquecer o processo de 

ideação no design de interação corpórea com base em abordagens de múltiplas disciplinas. 

Por exemplo, a partir das MTFs citadas anteriormente, é possível identificar uma 

diversidade de áreas que podem compor as bases para configuração de produtos digitais na 

perspectiva do design de interação corpórea. Alguns pesquisadores se inspiram nas Artes Cênicas, 

emprestando técnicas do teatro (GONGORA, 2011; GIACCARDI et al., 2012; 

O’SHANGHNESSY; WARD, 2014; SIRKIN; JU, 2016; SEGURA; VIDAL; ROSTAMI, 

2016; WILDE; VALLGARDA; TOMICO, 2017, LEE; DÍAZ-KOMMONEN; XIAO, 2019). 

Outras artes do corpo também são adotadas e integradas às teorias e práticas no contexto da 

ideação, como a dança (MOEN, 2007; O’SHANGHNESSY; WARD, 2014; SEGURA; 

VIDAL; ROSTAMI, 2016; ALAOUI et al., 2017; ERKUT; DAHL, 2017) e a performance 

(BURNS et al., 1994; DIAZ, 2012; SEGURA; VIDAL; ROSTAMI, 2016; LEE; DÍAZ-

KOMMONEN; XIAO, 2019). 

 

3.3.1 Fenomenologia 

 

De modo a promover a atenção reflexiva à experiência vivida, adota-se a perspectiva 

da fenomenologia como método de investigação. De acordo com Varela, Thompson e Rosch 
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(1991), a fenomenologia diz respeito a uma filosofia da experiência humana. Além da 

fenomenologia da experiência vivida de Merleau-Ponty (1999), os autores também se 

fundamentam na fenomenologia existencial de Heidegger (1988). Ambos discutem o corpo na 

experiência humana e a impossibilidade de afastar essa experiência de crenças e práticas 

culturais. Segundo Svanæs (2013), o método fenomenológico explicita o background de um 

fenômeno, isto é, as condições que fazem o fenômeno aparecer para nós no modo que ele é. 

Para Wilder, Vallgarda e Tomico (2017), as abordagens da fenomenologia abrem 

portas para uma série de métodos nas artes da cena, da performance, por exemplo. O Embodied 

Design Ideation, discutido por Segura et al. (2019) assume aspectos no campo da 

fenomenologia. Smit et al. (2016) e Chang et al. (2017) também se inspiram nessa e em outras 

filosofias.  

Dourish (2004) se inspira na fenomenologia de Husserl, Heidegger, Schütz e Merleau-

Ponty. Além dele Winograd e Flores (1986) também absorve a fenomenologia de Heidegger 

em suas discussões e, desse modo, somar esses estudos às abordagens de inteligência artificial.  

Para Svanæs (2013), a fenomenologia é útil para explicar a natureza holística da 

experiência interativa do usuário e na contexto-aware computing. O autor discute como a 

fenomenologia de Merleau-Ponty fornece insights para apoiar o corpo vivido na IHC. É 

importante destacar que na obra Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (1999) trata de 

muitos tópicos sobre corpo e corporeidade, além de dedicar um capítulo inteiro para discutir o 

tema. Muitos desses tópicos encontram-se nas discussões de Svanæs (2013) e outros autores 

que assumem as teorias da fenomenologia em suas pesquisas.  

De acordo com Svanæs (2013), desde o uso de Merleau-Ponty em trabalhos de 

pesquisadores no campo da IHC no anos 90 e 2000, um número de trabalhos na Interação 

Humano-Comutador e Design de Interação tem referenciado a fenomenologia de Merleau-

Ponty. Seus estudos também passam a compor esta pesquisa e contribuem na compreensão do 

termo corporeidade discutido e apresentado neste trabalho.  

A fenomenologia é trazida à tona na discussão de diversas tecnologias, como telefones 

móveis, computação tangível, full-body games, tecnologias para práticas de dança, instalações 

de arte interativa, entre tantas outras (SVANÆS, 2013a). Vidal (2018) se volta para a 

fenomenologia e pós-fenomenologia que, por sua vez, considera a tecnologia como fenômeno 

no pano de fundo.  
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Vale destacar, que a fenomenologia é uma filosofia que também percorre outras áreas 

do conhecimento citadas nos tópicos seguintes, como o teatro, a dança e a performance. Ou 

seja, é possível que a abordagem fenomenológica acompanhe algumas práticas ou disciplinas 

dessas áreas. Do mesmo modo, a fenomenologia, enquanto concepção filosófica pode 

acompanhar a visão de mundo dos sujeitos que participam do processo de design.  

 

3.3.2 Ciências da Cognição  

 

No âmbito das ciências cognitivas, destacam-se a cognição situada, cognição 

incorporada e distribuída (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1991; SCHLEICHER; JONES; 

KACHUR, 2010; OPPEGAARD; STILL, 2013; SMIT et al., 2016, WILDE; VALLGARDA; 

TOMICO, 2017, ).  

A cognição que assume o corpo como parte do processo cognitivo surge na segunda 

metade do século XX. A abordagem incorporada surge de modo a colocar em crise a clássica 

ciência cognitiva, particularmente centrada em processos mentais e, comumente, negligente ao 

papel do corpo. Para Wilson (2002), Dreyfus (1996) e Varela, Thompson e Rosch, (1991), a 

cognição incorporada acredita que os processos cognitivos são moldados pelo corpo. Para os 

autores a mente se fundamenta no corpo e nas interações deste com o mundo. Ainda, vale 

destacar que as tradições fenomenológicas compreendem a raiz filosófica que alicerça essa 

abordagem das ciências cognitivas.  

De acordo com Wilder, Vallgarda e Tomico (2017), o Embodied Design se baseia na 

cognição incorporada e situada. Perspectivas teóricas dessas ciências também são apontadas 

por Oppegaard e Still (2013). Para abordar a cognição incorporada (Embodied Cogntion), 

Varela, Thompson e Rosch (1991) trazem à tona sua perspectiva enativista. Nessa perspectiva, 

não apenas a mente, mas o corpo inteiro, assim como sua histórica biológica e mesmo o 

ambiente, somados aos aspectos culturais e sociais são necessários para compreender a 

cognição. Conforme Varela, Thompson e Rosch (1991), as ciências da cognição se distanciam 

da ideia de mente como dispositivo de entrada e saída – que processo informação. 

O termo enação é cunhado por Maturana e Varela (1987) a partir da expressão acción, 

em espanhol. O termo action, ou ação em tradução livre, contribui para dar ênfase em processos 

motores e sensoriais, percepção e ação.  
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Para Varela, Thompson e Rosch (1991), esses processos são inerentes a cognição 

vivida. Desse modo, os autores tratam a cognição como embodied action. Este termo está 

acompanhado de dois pontos discutidos por Varela, Thompson e Rosch (1991). Primeiramente, 

a cognição está sujeita aos tipos de experiências que surgem na condição de ter um corpo com 

diversas capacidades sensório-motoras. Segundo Varela, Thompson e Rosch (1991), essas 

capacidades estão incorporadas em um contexto sociocultural. Os comportamentos físicos são, 

para os autores, um efeito do meio. Dessa maneira, o meio influencia o modo como o humano 

percebe o mundo, como o humano o conhece.  

Para complementar, Varela, Thompson e Rosch (1991) destacam que a abordagem 

enativa implica em dois pontos: a ação é guiada pela percepção; e estruturas cognitivas 

emergem de recorrentes padrões que habilitam a ação. Em suas discussões, os autores buscam 

debater como o humano pode guiar suas ações em uma determinada situação. Essa situação 

muda de acordo com as ações daquele que percebe.  

De acordo com Varela, Thompson e Rosch (1991), esse paradigma das ciências 

cognitivas se fundamenta nos estudos de Gibson (1979). Para Gibson (1979), a percepção é 

ativa e baseada nas possibilidades de interações. Nos estudos de Varela, Thompson e Rosch 

(1991), a abordagem enativa também bebe na fonte da fenomenologia da percepção de 

Merleau-Ponty (1999). Os escritos de Merleau-Ponty (1999) guiam as mais recentes ciências 

da cognição. Varela, Thompson e Rosch (1991) propõem uma continuação moderna da 

pesquisa da filosofia fenomenológica de Merleau-Ponty (1999).  

Para Kirsh (2013), essa abordagem oferece novos modos de pensar o corpo, a mente e 

a tecnologia. Tem-se nas discussões de Kirsh (2013), a ideia de pensamento físico que se trata 

de uma versão externa das teorias da cognição incorporada.  

É com base nessas abordagens que também é possível trazer à tona as teorias de 

Affordance  (GIBSON, 1979). Essas teorias discutem a interação com objetos e ambientes como 

um processo ativo. Os indivíduos percebem, com seus sentidos, as affordances que despertam 

– ou revelam – possíveis ações corporais. Essas affordances permitem que os indivíduos ajam 

no mundo de acordo com as condições informados pelas coisas que os circundam. Aqui, vale 

recuperar os objetos, artefatos ou ambientes como recursos na fase de produção ideias, pois 

para Varela, Thompson e Rosch (1991), os objetos aparecem para o observador de modo a 

possibilitar ações (affording) e certos modos de interação. Os sujeitos percebem os objetos, os 
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usam com seus corpos e moldam novos modos de perceber o mundo, de conhecer uma 

determinada situação.  

Ainda, vale considerar nesta seção, a abordagem Gibsoniana da percepção (GIBSON, 

1979) que constitui as teorias de affordance e percorrem os estudos de Varela, Thompson e 

Rosch (1991). Nessa abordagem, o mundo percebido pelo sujeito é definido com base em seu 

repertório de ações. Se esse repertório é alterado, altera-se, também, o modo pelo qual a 

realidade é constituída. Métodos, técnicas, ferramentas ou outros recursos ajudam a aumentar 

o repertório de ações. Com o repertório ampliada ou modificado, pode-se ter novas percepções 

das coisas e estas podem oferecer novas affordances e, consequentemente, novas possibilidades 

de ações.  

Ainda, a habilidade do sujeito ao fazer uso desses recursos também ajuda a determinar 

diferentes condições para a percepção. Uma mesma ferramenta usada por pessoas com 

diferentes habilidades pode constituir modos distintos de perceber uma mesma situação. Ou 

seja, as habilidades se combinam com os métodos, técnicas, ferramentas, instrumentos para 

constitui um mundo de possibilidades ainda maior. Essas possibilidades são reveladas durante 

a realização das tarefas.   

Para Chang et al. (2017) e Smit et al. (2016) as teorias do Embodied Cognition são 

fundamentadas na noção de que há uma forte relação entre percepção e cognição. Para os 

autores, o processo cognitivo é situado e moldado pelo corpo e no modo como esse corpo 

interage no mundo. Ainda, de acordo com Chang et al. (2016), as ações no ambiente moldam 

o pensamento. Até mesmo Tan e Chow (2018), que discutem o espaço como recurso, elaboram 

suas pesquisas com base em teorias da interação incorporada. De acordo com Gibson (1979) e 

Wilson (2002), os processos cognitivos dizem respeito as interações entre os corpos das pessoas 

e os ambiente físicos. Desse modo, pode-se retomar aqui, as discussões sobre os recursos 

anteriores, como objetos e ambientes, e de como eles nos revelam possibilidades de ações para 

o corpo agir em uma determinada situação.  

De acordo com Johnson (1987) e Lakoff e Johnson (1980), nas ciências da cognição, a 

corporeidade é influenciada pela linguísticas cognitivas. Trata-se de um campo que acredita 

que a linguagem considera o modo como as pessoas pensam.  
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3.3.3 Teatro 

 

Conforme os estudos de Gongorra (2011), Giaccardi e Diaz (2012) e O’Shanghnessy 

e Ward (2014), algumas abordagens de design são emprestadas de práticas do teatro. Os autores 

destacam o teatro de improvisação. Em Gongorra (2011), a improvisação contribui para o 

desenvolvimento de projetos de interfaces de computador, principalmente no domínio da 

computação tangível. 

O’Shanghnessy e Ward (2014) adotam o teatro físico de improvisação, uma 

abordagem que considera a corpo como aspecto essencial para a criação teatral e, quando 

aplicado a lógica do presente estudo, a criação de ideias a partir da experiência física. No Teatro 

físico de improvisação os atores produzem material original. De acordo com os autores, os 

métodos de treinamento e improvisação das artes da cena são negligenciados como possíveis 

fontes para o design de interação.  

Para além da improvisação, tem-se o drama que, por sua vez, têm sido utilizado para 

o engajamento de usuário no processo de design (LEE, J. H.; DÍAZ-KOMMONEN; XIAO, 

2019). Nesse processo, o drama tem sido usado para estimular o movimento do corpo como 

uma ferramenta entre designers e outros atores envolvidos, como os usuários.  

Ainda, tem-se a prática de interpretar papéis, o role-playing, usado em práticas como 

o bodystorming (LEE, J. H.; DÍAZ-KOMMONEN; XIAO, 2019) que estimular a imaginação 

e evoca performances.  

 

3.3.4 Dança   

 

De acordo com Alaoui, S. et al. (2017), a dança apresenta um corpo de conhecimento, 

tanto teórica quanto prático, de muita riqueza para o desempenho e produção de movimento. 

Esse conhecimento inspira trabalhos na Interação Humano Computador. Moen (2017), por 

exemplo, destaca a influência das teorias da dança moderna na IHC. A colaboração da área 

também se revela na participação dos estudantes ou profissionais da área, como dançarinos e 

coreógrafos. Segundo Alaoui et al. (2012), esses agentes contribuem na formalização de um 

vocabulário de movimentos para a interação.  

No Embodied Design Ideation, Rzezonka (2018) inclui a participação de bailarino de 

maneira a propor novos e ricos modos de comunicar as ideias por meio do movimento. A inter-
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relação sujeito bailarino e sujeito designer é capaz de revelar novos insights. Rzezonka, (2018), 

destaca que bailarinos são especialistas na memorização do movimento, assim como em 

técnicas de comunicação por meio do corpo. Desse modo, suas técnicas podem ser de grande 

valia para o processo de design.  

Nesse processo, o designer pode desenvolver habilidades de corpo para se tornar 

criativo em diferentes modalidades sensoriais para além da visão. Hsueh, Alaoui e Mackay 

(2019), por exemplo, aborda a criatividade cinestésica na dança. Essa criatividade compreende 

a habilidade do corpo para produzir futuros alternativos em atividades de design participativo. 

Trata-se para Svanæs (2013a) de um processo criativo corpóreo. Para apoiar essa criatividade, 

Hsueh, Alaoui e Mackay (2019) propõem um conjunto de qualidades no campo do design de 

interação.  

Na criatividade cinestética, a cinestesia, ou propriocepção, diz respesito a percepção e 

execução do próprio movimento (HSUEH; ALAOUI; MACKAY, 2019). Para Laban (1975), 

essa atividade ocorre em diferentes níveis de controle motor, como o esforço muscular realizado 

durante as atividades. A ideia é estar atento a esse esforço para considerar na avaliação de ideias, 

por exemplo.  

Na perspectiva da Embodied Interaction, Erkut e Dahl (2017) discutem o seu ensino 

em colaboração com coreógrafos de dança contemporânea. Ou seja, a dança ou o sujeito da 

dança não intervém apenas no processo de design, mas pode colaborar no ensino aprendizagem 

das áreas de design e, em particular, no design de interação. Teorias na dança moderna e estudos 

com bailarinos ou coreógrafos especializados têm abertos novas oportunidades para formalizar 

o corpo na IHC e explorar novos paradigmas para a interação.  

Nesse âmbito, O’Shangnessy e Ward (2014) trazem à discussão a teoria do esforço de 

Laban. Dessa teoria, adotam-se técnicas para apoiar a descrição e categorização das qualidades 

observadas. Nas práticas de Erkut e Dahl (2017), participantes relataram que as qualidades de 

movimento foram conceitos de difícil apreensão e aplicação no design.  

A dança, assim como as demais disciplinas discutidas nesta seção, ressaltam como o 

processo cognitivo depende da relação do corpo com a situação em que se encontra. Como 

demonstra Kirsh (2013) em um estudo que envolve bailarinos, muito do conhecimento corpóreo 

depende da prática, mais do que pensar sobre a atividade a ser desempenhada. Em Kirsh (2013), 

os dançarinos profissionais usam seus corpos para fins epistêmicos e cognitivos.  
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3.3.5 Performance   

 

Giaccardi e Diaz (2013) destacam a performance como uma dimensão expressiva e 

sustentada por práticas de improvisação. A performance tem potência para estimular a 

imaginação e contribuir na geração de ideias. Aqui, a fase de ideação é inspirada por ações 

físicas nos contextos cotidianos. Burns et al. (1994) adotam a performance para explorar 

problemas de design e fomentar a multi e interdisciplinaridade, além de impulsionar o trabalho 

colaborativo.  

A performance pode ser considerada “uma estrutura aberta para ser preenchida com a 

experiência e conhecimento próprio dos participantes” (DIAZ; REUNANEN; SALMI, 2009, 

p. 83). Lee, Díaz-Kommonen e Xiao (2019) também trazem o estudo da performance para a 

geração de ideias e discutem como essa estrutura aberta possibilita a geração de conteúdo 

significativo. Para os autores, esse método pode ser aplicado a diversos domínios que 

contenham movimento físico. Desse modo, a performance é uma prática possível em 

abordagens de interação, principalmente, na interação que se fundamenta na corporeidade. 

Ainda, a performance pode assumir um papel significativo na geração de ideias para a Interação 

Humano-Computador e, especificamente, na Realidade Aumentada.  

Para Wilde, Vallgarda e Tomico (2017), tradições do campo da performance são 

usadas para complementar e estender teorias que se referem as práticas de ideação e assumem 

o corpo no processo de design. Desse modo, performance, ou mesmo o teatro e a dança, se 

integram aos métodos de ideação e são compreendidos como recursos que geram 

empoderamento para engajar fisicamente os agentes envolvidos.  

 

3.3.6 Práticas de percepção corporal 

 

Para o desenvolvimento da percepção corporal, autores se apoiam em abordagens 

somáticas (SEGURA; VIDAL; ROSTAMI, 2016; SEGURA et al., 2016; WILDE; 

VALLGARDA; TOMICO, 2017; TSAKNANI et al., 2019), e adotam princípios teóricos e 

práticos de estudos no campo da fenomenologia (GONGORA, 2011; OPPEGAARD; STILL, 

2013; THOLANDER, 2014; WILDE; VALLGARDA; TOMICO, 2017). Estudos no âmbito da 

fenomenologia podem ser adotados em práticas somáticas, de modo a promoverem a percepção 

física nas práticas.  
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Segundo Alaoui et al. (2017), o termo ‘somática’ é de origem grega e significa pessoa 

viva, consciente, corporal. Refere-se às práticas que assumem a perspectiva em primeira pessoa 

para desenvolver consciência da sensação e percepção corporal.  

Significativa parcela dos trabalhos importam teorias e práticas que incentivam o 

desenvolvimento da percepção corporal. Entre as práticas, destaca-se a somaestética que, de 

acordo com Segura et al. (2016) também envolve a performance. Para os autores, a somaestética 

ajuda os agentes envolvidos no processo a lidarem com as experiências vividas. De acordo com 

Alaoui et al. (2017), muitos pesquisadores exploram benefícios da somaestética em projetos 

para o corpo. Conforme Tsaknani et al. (2019) essa prática potencializa a imaginação por meio 

da experiência corporal. Ainda, Vidal e Segura (2018) destacam que a somaestética é um campo 

interdisciplinar que traz à tona o papel do corpo e de sua sensibilidade. Essa prática auxiliar os 

participantes a acessarem e/ou articularem fenômenos corpóreos interessantes para o processo 

de design.  

Lee, Lim e Shusterman (2014), Shusterman (2011) e Shusterman, Estevez e Velardi 

(2018) colocam o corpo subjetivo como centro de interesse nas abordagens da somaestética.  

Pelo seu caráter interdisciplinar, Segura, Vidal e Rostami (2016) destacam a adoção 

da somaestética no processo de design. Teorias, métodos e outras práticas da somaestética 

fornecem apoio ao papel do corpo, não apenas como um objeto de representação, mas como 

uma ferramenta para apreciação estética (SEGURA; VIDAL; ROSTAMI, 2016; TSAKNANI; 

et al., 2019). Na IHC, Schiphorst (2009) explora a somaestética do toque e aborda a poética da 

interação e a os sentidos humanos como produtores de significados. 

Muitas atividades de Embodied Design Ideation são inspiradas em práticas somáticas 

(VIDAL; SEGURA, 2018). Para Lee, Díaz-Kommone e Xiao (2019), a consciência do corpo 

tem sido um dos componentes primários na experiência do movimento. De acordo com os 

autores, quando há uma compreensão mais profunda da experiência do movimento, tem-se uma 

enorme força para transformar a experiência do usuário em interações baseada no movimento 

do corpo. Campos como a somática, permitem desenvolver habilidades aguçadas da 

experiência, da observação de si e do que o circunda, atenção e síntese do movimento.  

Essas práticas de percepção têm o propósito de sensibilizar não apenas designers, mas 

todos os outros participantes do processo de design. Segundo (VIDAL; SEGURA, 2018), 

busca-se promover essa sensibilização por meio do engajamento com a experiência corporal. 

As atividades de sensibilização propostas por Vidal e Segura (2018) se apoiam na somaestética 
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e também são inspiradas em técnicas de defamiliarization (LOKE; ROBERTSON, 2013). De 

acordo com Caon et al. (2016), essas práticas provocam a redescoberta dos sentidos humanos, 

suas combinação ou a exploração isolada de cada sentido.  

Núñez-Pacheco e Loke (2017a) apresentam uma técnica somática, a qual chamam de 

Focusing. Esta tem o propósito de articular a dimensão tácita da experiência dos participantes. 

Trata-se de uma prática psicossomática que usa a técnica de body scanning. Nesta técnica, o 

indivíduo intensifica a atenção para com seu corpo. Em (NÚÑEZ-PACHECO; LOKE, 2017b), 

os participantes se engajam em uma série de exercícios somáticos de modo a estimular os 

sentidos, também visando acessar a dimensão tácita da experiência.  

O Método de Feldekrais é outra prática somática presente nas investigações da IHC. 

Esse método compreende práticas que oferecem estruturas para descrever a interação do corpo 

em pequena escala e micro movimentos (FELDENKRAIS, 1972). Por meio da prática de 

Feldenkrais, Núñez-Pacheco e Loke (2017b) trazem à tona princípios somaestéticos como 

ferramenta para a ideação. Para Loke et al. (2013), esse método busca a quebra com os hábitos 

corporais das pessoas e se aplica na IHC para permitir que os usuários desenvolvam a 

consciência dos seus movimentos. Desse modo, o designer ou demais participantes da prática 

enriquecem o vocabulário da linguagem do corpo para, então, aprimorar a qualidade das 

interações na IHC. 

A filosofia da somaestética se inspira, não apenas em Feldenkrais (1972), mas também 

em considerações fenomenológicas do movimento humano na percepção. 

Na Interação Humano Computador, Alaoui et al. (2017) aponta a integração dos 

campos de estudos do movimento e somática com o domínio do design de interação. De acordo 

com Núñez-Pacheco e Loke (2017a), a somaestética têm ganhado atenção na comunidade da 

IHC, por oferecer uma visão alternativa à dicotomia cartesiana. Além de refletir a somaestética 

de Lee, Lim e Shusterman (2014), o trabalho de Núñez-Pacheco e Loke (2017a) também se 

inspira na Arte da Experiência de Dewey (2010) e na filosofia do implícito de Gendlin (2004). 

A filosofia somaestética coloca o corpo fenomenal como elemento central no domínio da 

percepção. 

Na filosofia do implícito, Gendlin (2004) lida com questões que dizem respeito a 

exploração das dimensões explícitas e tácitas do corpo. Já em Dewey (2010), a experiência 

como um fenômeno cotidiano e aqui a dimensão implícita é um processo contínuo. De acordo 

com Núñez-Pacheco e Loke (2017a), a terceira onda da IHC trouxe contribuições em direção 
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as perspectivas de Dewey. Aqui, discute-se como transferir a qualidade estética, experienciada 

pelos sujeitos, para interações cotidianas com artefatos.  

Ainda no que diz respeito as práticas de consciência corporal, pode-se citar o yoga 

como uma prática para sensibilizar os designers e inspirar a ideação. Para Vidal et al. (2018), o 

yoga é uma das práticas somáticas que possibilitam a exploração do corpo. Vale ainda penar na 

ideia do yoga como uma tecnologia do corpo que consiste de um conjunto de técnicas que, por 

sua vez, evocam modos do corpo agir distintos daqueles movimentos cotidianos. Para Stephens 

(2014) e Stephens (2012) o yoga compreende o improviso na consciência corporal, além do 

controle do corpo e de seus movimentos.  

Vidal et al. (2018), por exemplo, trabalha com praticantes de yoga. Os autores optam 

pelo yoga devido seu amplo alcance de habilidades físicas, além de considerarem que a prática 

tem um impacto no potencial das ideias.  Os participantes compreendem níveis de habilidades 

e backgrounds diferentes. Há instrutores de certificados ou fisioterapeutas com mais dez anos 

de experiências no ensino de yoga. Um praticante altamente habilidoso difere daquele com 

habilidades em nível de iniciante. É possível que essa diferença também reflita na intervenção 

dessa prática na geração de ideias. Ainda, Vidal et al. (2018) também traz às suas 

experimentações, artistas de circo e performance, além de pesquisadores do campo da Interação 

Humano-Computador com bacground em design.  

Varela, Thompson e Rosch (1991) apontam a necessidade de envolver tradições não-

ocidentais para refletir sobre a experiência humana. Desse modo, os autores citam as práticas 

meditativas e a exploração das filosofias de tradições budistas. Essas tradições são consideradas 

de modo a examinar a experiência de uma meditação plena ou mindfulness. Conforme Varela, 

Thompson e Rosch (1991), no mindfulness a mente está presente na experiência corporal. Trata-

se de uma prática que dialoga com a visão de mundo desta investigação e, com a noção de 

corporeidade e, claro, com as abordagens de outras disciplinas discutidas até aqui, como a 

filosofia fenomenológica e os recentes paradigmas nas ciências da cognição. Desse modo, essa 

prática não tem a intenção de desengajar, ou separar, a mente do mundo fenomenal. Pelo 

contrário, segundo Varela, Thompson e Rosch (1991) a meditação tem força para capacitar a 

mente a estar ainda mais presente no mundo. A prática ajuda o humano a estar mais consciente 

dos seus comportamentos.  

De acordo com Harari (2018), nos anos recentes, pesquisadores da mente e do cérebro 

demonstraram crescente interesse em práticas de meditação. Para o autor, essa prática pode 
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complementar outros métodos, técnicas e ferramentas de pesquisa da mente. Para além de 

objeto de estudo, Harari (2018) ainda destaca que algumas universidades praticam a meditação, 

além de tratá-la como objeto de estudo do cérebro. Segundo Harari (2018), a meditação diz 

respeito a qualquer prática que considera a observação direta da própria mente.  

Em práticas de meditação, Varela, Thompson e Rosch (1991) destacam a respiração 

com umas das atividades corporais simples e básicas. Práticas como essas, assim como as outras 

citadas ao longo desta seção, ajudam a tornar palpável teorias abstratas que fundamentam as 

pesquisas de Varela, Thompson e Rosch (1991), como as de Heidegger e Merleau-Ponty. De 

acordo com Varela, Thompson e Rosch (1991), nas tradições indianas a filosofia nunca se 

tornou uma ocupação puramente abstrata. Essas práticas ajudam a materializar, dar corpo a 

essas teorias.  

 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Em resumo, o presente capítulo abordou o corpo como recurso para a geração de 

ideias. Buscou-se destacar a necessidade de considerar o corpo na Interação Humano-

Computador, no processo de design e, especificamente, na fase de ideação.  

Comentou-se sobre a necessidade de colocar em prática a noção de corpo como fonte 

generativa de ideias ao trazer a experiência vivida na centralidade do discurso. Acredita-se, 

desse modo, que o corpo desempenha um papel significativo na produção das experiências. 

Considerou-se que o desenho para e por meio do corpo está cada vez mais presenta nas 

discussões da IHC.  

Discutiu-se como a exploração física têm capacidade de revelar insights, produzir 

respostas inesperadas. Desse modo, a experiência vivida assumiu um caráter poético na 

imprevisibilidade na fase de geração de ideias.  

Ademais, o capítulo também discorreu sobre a adoção de métodos, técnicas, 

ferramentas, assim como outros recursos que ajudam a constituir modos dos agentes humanos 

experienciarem e produzirem ideias.  

Desse modo, o texto discutiu a necessidade de métodos que contribuem na articulação 

de experiências que se manifestam no e por meio do corpo. A necessidade de procedimentos 

que evoquem experiências baseadas na experiência corporal. Comentou-se sobre a adoção de 
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métodos que contemplem a experiência física no processo de design. A exploração de 

abordagens alternativas para a produção de ideias.  

Com base na noção de tecnicidade, discutida no capítulo anterior, o atual discorreu 

sobre como métodos, técnicas e ferramentas condicionam novos modos dos humanos agirem 

no mundo. No âmbito deste capítulo, o corpo passou a ser considerado como situação e local 

para a produção de ideias.  

Este texto apresentou diversas práticas de ideação que consideram o corpo no processo 

de design. Práticas que valorizam a experiência tácita. Entre elas, embodied storming, embodied 

sketching, embodied design ideation, embodied design improvisation, embodied narratives, 

situated sketching, experience prototyping, vocal sketching, informance design.  

O capítulo visou dar ênfase ao método de bodystorming que, por sua vez, compreende 

uma prática discutida por parcela considerável dos autores desta investigação. Trata-se de um 

método que considera aspectos físicos e sociais da situação, em uma atividade livre de 

julgamento. Assim como os demais métodos, o bodystorming também compreende a 

experiência vivida. Considera-se com um dispositivo para a condição de corporeidade.  

Para enriquecer a discussão, o texto também trouxe à tona recursos complementares e 

abordagens interdisciplinares que, por sua parte, ajudam a constituir as experiências nos 

métodos de ideação.  

Desse modo, a pesquisa considerou tratar objetos, artefatos, a configuração 

socioespacial e mesmo agentes humanos como recursos na constituição do pensamento. 

Recursos como fontes ativas na geração de significados. Recursos que sugerem diferentes 

modos de participação dos humanos, influenciam a condição de corporeidade. Além disso, 

provocam curiosidade e coordenam ações e decisões dos agentes envolvidos na geração de 

ideias. Os objetos e o espaços, por exemplo, evocam diferentes estímulos sensoriais, diferentes 

qualidades.  

O envolvimento de profissionais, pesquisadores, agentes de outras áreas do 

conhecimento no processo de design, pode contribuir com novas experiências, conhecimentos, 

habilidades. Diferentes linguagens, distintas perspectivas e modos de pensar e visualizar ideias.  

Por fim, as abordagens de outras disciplinas podem modificar as concepções 

filosóficas e alterar os procedimentos metodológicos, os métodos, técnicas, as atitudes, os 

modos de pensar o Design. Alterar as maneiras de produzir significados.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa. Aqui, a abordagem se sustenta 

na concepção filosófica do paradigma interpretativista (MORGAN, 1980). Esse paradigma 

compreende o mundo a partir de uma realidade subjetiva. Desse modo, o pesquisador se 

interessa pelos modos de perceber o mundo a partir da experiência dos participantes. Busca-se 

compreender como cada indivíduo ou, então, sujeito de uma situação, interpreta a realidade. 

Nesta investigação, os sujeitos se inscrevem em uma situação atravessada pelo 

discurso da corporeidade e passam a interpretar a realidade com base nessa condição de 

existência. Do mesmo modo que a corporeidade, a pesquisa qualitativa deriva seus 

procedimentos da abordagem fenomenológica (MERRIAM, 2009).  

De acordo com Morgan (1980), a visão interpretativista compreende que a realidade 

social é produto da experiência dos indivíduos. No âmbito desta pesquisa, produz-se a realidade 

com base em uma experiência vivida, corporal.  

A pesquisa visa compreender como os humanos produzem significados, sentidos, 

direções ou como interpretam suas experiências. Ou, na especificidade desta investigação, 

como os sujeitos, sob a condição de corporeidade, produzem sentidos na fase de ideação para 

sistemas de Realidade Aumentada.  

A pesquisa parte da coleta de dados para a construção de um objeto teórico. Destaca-

se pela rica descrição, devido ao uso de texto e imagens que enriquecem a investigação    

 

4.1 ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

No que concerne à estratégia de investigação, a pesquisa opta pela Análise do Discurso 

(AD), dado seu caráter interpretativista que, por sua vez, sustenta a visão de mundo deste 

trabalho.  

Para Orlandi (2007), a AD trata de uma disciplina de interpretação. Essa disciplina se 

interessa pela diversos modos de produzir significado. Compreende uma corrente analítica 

popularizada por Eni Orlandi no Brasil e, anteriormente por Pêcheux (1990; 1995) na França. 

Conforme Orlandi (2007) a AD discorre sobre o discurso. A autora comenta que essa 

palavra traz à presença a “[...] ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento” 

(ORLANDI, 2005, p. 15).  
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Esta disciplina busca observar os humanos falando (ORLANDI, 2005; Sousa, 2011). 

A Análise do Discurso se interessa pelas falas, conversas, debates, diálogos, inclusive a 

exposição de ideias. Desse modo, essa corrente abre caminhos para responder à questão de 

pesquisa deste trabalho que, por sua vez, busca investigar a produção de sentidos na fase de 

ideação. Busca-se compreender como as ideias são produzidas e não o que elas significam.  

Sousa (2011) comenta que a AD se interessa por palavras ditas de maneira oral ou 

escrita, mas também por modos não-verbais da linguagem. Na presente investigação, assume-

se que os humanos falam, não apenas por meio da linguagem de natureza verbal, mas pela 

linguagem do corpo. Trata-se, não apenas de palavras em movimento como considera a AD, 

mas de corpo em movimento.  

A análise se interessa na fabricação do sentido, busca examinar seu funcionamento. 

Dessa maneira, visa-se investigar como os efeitos de linguagem são produzidos. Busca-se 

compreender a língua produzindo sentido. A AD compreende a mediação entre o humano e a 

realidade social. Mediação essa caracteriza pelas condições de produção.  

A AD se filia as teorias da Linguística, Marxismo e Psicanálise. Na primeira, busca 

derivar a não transparência da linguagem, a sua opacidade, sua espessura material. Do 

Marxismo, busca mobilizar a noção de materialismo histórica. Aqui, aborda a historicidade 

compreende o modo como os sentidos circulam, a maneira como são produzidos. O termo 

histórico ao discurso, enquanto os textos, seus objetos empíricos, são também objetos 

históricos. Objetos perpassados por várias formações discursivas.  

Da psicanálise, a AD desloca a noção de homem para a de sujeito. Um sujeito que 

funciona pela ideologia. Aqui, ideologia é uma condição para constituir o sujeito e os sentidos. 

Ela compreende o modo como os sentidos são produzidos em condições sócio-históricas. 

Segundo Orlandi (2005), o objeto empírico é inesgotável. Desse modo, esta pesquisa 

não visa detalhar, de forma exaustiva, os seus resultados. A AD não visa a completude. 

 

4.1.1 Objeto discursivo 

 

O objeto discursivo não é um dado empírico. Não se trata de algo concreto. Para 

Orlandi (2005), esse objeto presume o trabalho do analista. O analista busca, então, transpor a 

camada da superfície linguística, revelar seus possíveis discursos. Tem-se a necessidade de 

converter essa superfície em objeto teórico. 
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No âmbito deste trabalho, o discurso é o objeto que se interpõe entre o indivíduo e as 

formas não verbais e não-verbais da linguagem. É o objeto que intervém na fala do indivíduo, 

no modo como ele se expressa, na maneira como produz significados.  

O discurso é aquilo que rege as diversas modalidades de linguagem. É um objeto 

teórico que conduz a fala. Que orienta o gesto, o movimento. Trata-se do “[...] regime simbólico 

em que um simples ruído ou uma simples imagem produz sentido e por isso mesmo, demanda 

interpretação” (SOUSA, 2011, p. 11).  

Dado que o discurso não é, de maneira imediata, manifesto nas linguagens verbais ou 

não-verbais. Tem-se a necessidade de construí-lo. O objeto discursivo é construído por meio de 

um procedimento analítico.  

 

4.2 MÉTODOS DE PESQUISA  

 

Após compreendida e selecionada a estratégia de investigação, o pesquisador 

considerou outro componente para a estrutura da pesquisa qualitativa: os métodos específicos. 

Conforme Creswell (2010), esses métodos se caracterizam por envolver os procedimentos que 

englobam questões pertinentes a coleta, análise e interpretação dos dados.  

Para Creswell (2010) esses métodos apresentam uma visão ampla dos procedimentos 

e que estes, por sua vez, adaptam-se de acordo com a estratégia selecionado pelo pesquisador. 

Desse modo, os métodos dessa pesquisa se adaptam para a estratégia da Análise de Discurso.  

 

4.2.1  Coleta e Registro dos dados 

 

A pesquisa organizou e estruturou um workshop para praticar a poética da 

corporeidade na produção de ideias para a Realidade Aumentada. O workshop foi 

fundamentado nas discussões dos métodos, técnicas ou ferramentas discutidas no capítulo 3 e, 

em particular, no método de bodystorming. 

O workshop se estruturou em três encontros. No primeiro encontro, apresentou-se um 

seminário com os principais temas desta pesquisa: corporeidade, geração de ideias, Realidade 

Aumentada. Ainda, ocorreu a apresentação de um projeto que, por sua vez, orientou a produção 

de ideias. O seminário foi intercalado com entrevistas semiestruturadas.  
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O segundo encontro compreendeu a primeira sessão de bodystorming. Já o último 

encontro, realizado uma semana após a primeira sessão, compreendeu a segunda sessão de 

bodystorming, antecedido por uma prática de percepção corporal. Karina Collaço, professora e 

artista da dança, guiou a prática de percepção corporal. 

Quanto aos participantes, o estudo buscou selecionar estudantes ou profissionais das 

áreas de Design. 

Embora a pesquisa aborde a Realidade Aumentada, os voluntários não necessitavam 

ter experienciado a produção, ou mesmo alguma aplicação de RA anteriormente. O experimento 

também não exigiu a experiência prévia em alguma prática corporal específica. Sabe-se que a 

fase de geração de ideias, como discutido na introdução desta pesquisa, compreende uma etapa 

crucial no processo de Design. Desse modo, presumiu-se que os interessados tivessem 

conhecimento desta etapa. Visou-se trazer à pesquisa qualquer indivíduo da área interessado 

nos temas corporeidade, geração de ideias e/ou Realidade Aumentada.  

Com objetivo de limitar o número a seis participantes, deu-se prioridade para 

estudantes que realizaram disciplinas de projetos digitais em seus cursos ou profissionais da 

área que atuam no campo do projeto digital, como UX Designers, UI Designers, Designers de 

Interação ou relacionados.  

A delimitação a seis participantes se deu pela possibilidade de acompanhar os 

participantes em tempo real, de maneira remota. O número reduzido facilitaria a captura e 

acompanhamento dos participantes durante o processo.  

Os participantes deveriam ter idade acima de 18 anos, de qualquer gênero e qualquer 

estado civil.  

Os candidatos deveriam ter acesso a computadores pessoais ou dispositivos móveis 

(smartphones, tablets) para participarem, de modo remoto, do workshop.  

Com base na resolução 466 de 12/12/2012, que trata dos preceitos éticos da pesquisa, 

a investigação não considerou a participação de indivíduos ou grupo vulneráveis, pois as 

informações desejadas na investigação poderiam ser obtidas por meio de participantes com 

plena autonomia. 

Desse modo, cinco estudantes de Design foram selecionados para a pesquisa de campo. 

Destes, três estudantes cursam Desenho Industrial na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Os demais estudam Design na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Todos 

os estudantes selecionados têm experiências com o desenvolvimento de produto digitais.  
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Por meio de videoconferência, os participantes realizaram a atividade em suas próprias 

casas. De maneira remota, os participantes foram observados e entrevistados. Busca-se observar 

como os participantes produzem as ideias. Quais as condições que atuam como mecanismos de 

produção de sentido.  

Tem-se, desse modo, uma coleta de dados por meio da observação e entrevistas. As 

entrevistas passam a funcionar como um espaço de significação na perspectiva da estratégia de 

investigação desta pesquisa.  

No que diz respeito a observação, há a opção do observador como participante. Nessa 

opção o papel do pesquisador é conhecido pelos participantes. O pesquisador, observador e, 

também, participante, pode registrar informações, caso ocorram. Ainda, há a opção do 

observador completo, a qual o pesquisador observa sem participar. A primeira opção 

compreende as sessões de bodystorming. A segunda compreende a prática de percepção 

corporal. Nesta, a professora de dança intervém como participante e orientadora do percurso.  

Durante as observações qualitativas, buscou-se realizar anotações de campo sobre o 

comportamento e o modo como os participantes produziam significados durante as práticas em 

seus locais de pesquisa.  

Quanto às entrevistas, realizaram-se entrevistas semiestruturas individuais e/ou em 

grupo em todos os encontros. As entrevistas envolveram questões abertas, de modo a suscitar 

concepções acerca dos temas abordados e de suas experiências. A entrevista também ocorreu 

por meio de videoconferências.  

Quando aos procedimentos de registro de dados, realizaram-se notas descritivas, como 

a transcrição das entrevistas, registro audiovisual e fotográfico. O registro fotográfico ocorreu 

por meio da captura de tela (printscreen). Ademais, notas reflexivas que compõem e constituem 

o objeto teórico também compreendem o protocolo observacional. 

Todos os procedimentos de coleta, registro e análise de dados foram aprovados pelo 

comitê de ética, com registro CAAE: 44768821.2.0000.012. 

 

4.2.2 Análise e interpretação dos dados 

 

A extração de sentido dos textos e imagens desta pesquisa de campo se apoiaram nos 

procedimentos analíticos da AD. A análise se sustenta na intervenção de dispositivos de 

interpretação da AD (ORLANDI, 2005).  
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Há o dispositivo teórico da interpretação que, por sua vez, sustenta-se em princípios 

gerais da análise do discurso, como noções de condição de produção em sentido amplo 

(intradiscurso, memória discursiva) e estrito (intradiscurso), noção de materialidade, 

historicidade, ideologia. Estes princípios são discutidos ao longo dos resultados. A AD descreve 

condições de natureza social, histórica, ideológica em sentido amplo, e condições do contexto 

imediato, em sentido estrito. As condições, enquanto mecanismos de funcionamento, são o que 

interessam ao analista. 

Conforme Orlandi (2005, p. 27), esse dispositivo teórico “[...] objetiva mediar o 

movimento entre a descrição e a interpretação”. Trata-se de um artefato teórico que gerencia a 

relação do analista com o objeto, com a interpretação.  

Há ainda um dispositivo analítico, definido pela natureza do material que se analista 

(corpus) e pela questão formulada pelo analista. O levantamento da questão provoca o início 

da análise. O dispositivo analítico também cruza teorias literárias com perspectivas filosóficas. 

Traz-se à tona recursos teóricos que competem ao domínio de conhecimento desta pesquisa.  

O corpus se caracteriza pela sua materialidade tangível e também por sua 

provisoriedade. Trata-se apenas de uma peça exemplar dos discursos a serem acessados a partir 

de suas condições de produção.  

A seguir, apresenta-se o corpus, matéria concreta para a análise. Em seguida, no 

capítulo sobre os resultados discute-se as condições estritas e amplas de produção, apoiadas por 

outras noções da Análise do Discurso, assim como noções teóricas levantadas ao longo desta 

pesquisa. O corpus discursivo, objeto teórico desta pesquisa, é constituído em função do 

material produzido, do corpus empírico e da pergunta posta pelo analista.  

 

4.3 CORPUS EMPÍRICO 

 

A análise iniciou-se por meio da configuração de um corpus. Esta pesquisa estrutura 

um corpus empírico para realizar o processo de análise. Trata-se de um material construído 

especialmente para a pesquisa. Esse material compreende duas práticas de bodystorming. A 

segunda sessão de bodystorming foi precedida por uma prática de percepção corporal. Somadas 

às entrevistas semiestruturadas e seminário, essas práticas constituem um objeto maior, o 

workshop.  
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Nesta análise, as entrevistas, as duas sessões de bodystorming e a prática de percepção 

corporal serão tratadas como um texto, uma unidade simbólica. Aqui, a noção de texto é 

compreendida com uma unidade com começo, meio e fim. Como unidade fechada em si mesma 

(ORLANDI, 2005). 

No âmbito da AD, as práticas de bodystorming e percepção corporal e as entrevistas 

podem ser consideradas texto porque significam, produzem sentidos. Cada componente do 

workshop passa a constituir o objeto simbólico e, desse modo, torna-se um objeto de 

interpretação.  

As entrevistas constituem peças exemplares de texto produzidas por meio da 

linguagem verbal. Já, o bodystorming e a prática de percepção corporal compreendem uma 

linguagem de natureza corpórea. Essas peças exemplares de texto se caracterizam por serem de 

natureza empírica, imediatamente perceptíveis.  

O objeto do discurso, resultado desta investigação, é constituído ao longo da análise. 

Dessa maneira, o texto passa a ser somente uma peça de linguagem do processo discursivo. Ou 

seja, as entrevistas, as práticas de percepção corporal e as sessões de bodystorming são apenas 

exemplares de um discurso. São materiais brutos, espaços significantes.  

Nesta pesquisa, o analista produz um workshop, corpus empírico, para produzir a 

materialidade simbólica, o texto. O discurso passa a ser acessado por meio dessa materialidade 

de natureza verbal e não-verbal. Segundo Orlandi (2005), a AD produz conhecimento a partir 

dessas unidades significativas. Concebe-se o conhecimento por meio da discursividade que 

atravessa os textos.  

Na sequência, apresentam-se discussões acerca das entrevistas, e das práticas de 

bodystorming e percepção corporal. O roteiro de entrevista completo pode ser conferido no 

Apêndice E deste trabalho.  

 

4.3.1 Encontro teórico: Seminário e Entrevista  

 

O primeiro encontro se caracterizou pela sua abordagem teórica. Esse encontro trouxe 

à tona discussão sobre os principais temas desta pesquisa: corporeidade, geração de ideias e 

Realidade Aumentada.  

 No que diz respeito a corporeidade, o seminário apresentou as discussões dessa 

condição de existência para os participantes do workshop. Quanto à geração de ideias, a 
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discussão girou em torno do método bodystorming e suas características. Fez-se breves 

comparações com práticas tradicionais e já conhecidas pelos participantes inscritos, como o 

método de brainstorming.  

No que concerne a Realidade Aumentada, o seminário destacou as características da 

RA, os princípios e práticas discutidas no decorrer desta investigação e ilustrou o paradigma de 

interação com mais de 50 exemplos de aplicações em RA. Buscou-se discutir o papel do corpo 

do uso dessas aplicações.  

O seminário também apresentou o Meduca, um protótipo de aplicativo mobile que visa 

dar apoio para o estudo de ortopedia (Figura 1). O protótipo foi desenvolvido pelas estudantes 

Jéssica Boesing e Luiza Wagner, na disciplina de Interfaces Digitais e Hipermídia do curso de 

Design da UFSC.  

 

Figura 1 – Objetivo e contexto do projeto Meduca. O aplicativo visa apoiar o estudo de ortopedia. O objetivo e o 

contexto também orientaram a geração de ideias na prática de bodystorming da atual pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado por Jéssica Boesing e Luiza Wagner. 

Esse aplicativo é forma material que sustenta a geração de ideias para a Realidade 

Aumentada na situação do workshop. Dada a discursividade da corporeidade que sustenta a 

atual pesquisa, os participantes do workshop deviam olhar o projeto Meduca como um ponto 

de referência que orienta a produção de sentidos durante as práticas de bodystorming. 
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Conforme as estudantes Jéssica e Luiza, a proposta do Meduca visou pensar a 

produção de aplicações voltadas para estudantes de medicina. O protótipo é resultado de um 

processo de design que considerou entrevistas com usuários e profissionais da área. Com base 

nessas entrevistas, as estudantes constituíram uma persona (figura 2).  

Esses mesmos procedimentos que as auxiliaram na geração de ideias de suas interfaces 

foram adotados para conduzir a produção de ideias na situação do bodystorming. Os 

participantes do workshop poderiam se orientar pelos objetivos da experiência da persona, mas 

não se limitar a eles.   

Figura 2 – Exemplo de persona para o projeto Meduca. 

 

Fonte: Elaborado por Jéssica Boesing e Luiza Wagner. 

A constituição de personas ou, então, requisitos definidos para projeto Meduca 

poderiam influenciar os participantes durante o processo de geração de ideias. Mesmo se 

caracterizando por uma aplicação para telas, requisitos de conteúdo como modelos 

tridimensionais e representação dos membros do corpo poderiam ser apropriados pelos 

participantes para pensar a ideação para Realidade Aumentada. Ou, ainda, requisitos de 

funcionalidade como recursos para isolar partes do objeto anatômico, técnicas de zoom, rotação 

de objeto também poderiam influenciar a prática.  

Os estudantes de design inscritos no workshop se apropriaram das peças exemplares 

das telas desenvolvidas para o Meduca (figura 3). A proposta do bodystorming visava pensar a 
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interação para além das telas. Ou, então, repensar a geração de ideias ou alternativas sob os 

princípios da Realidade Aumentada e sob o discurso da corporeidade. Os participantes 

passaram a pensar interações para a aplicação de ortopedia sob a lente do embodied interaction. 

 

Figura 3 – Exemplos da interface do projeto Meduca. No workshop, os participantes deveriam pensar essa 

interface a partir do paradigma de interação da RA.  

 

Fonte: Elaborado por Jéssica Boesing e Luiza Wagner. 

Como já mencionado, o Meduca é apenas um ponto de partida para a geração de ideias 

nesta pesquisa de campo. Trata-se de uma delimitação que estabelece um espaço de 

significação. Dessa maneira, os participantes passam a significar ou gerar ideias para o contexto 

do projeto Meduca. 

 

4.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou a caracterização da pesquisa que, por sua parte, se apoia em 

procedimentos da abordagem qualitativa. A concepção filosófica desta pesquisa compreende a 

visão de mundo interpretativista. Desse modo, a investigação visa compreender como humanos 

produzem significados.  
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Pelo seu caráter interpretativista, a pesquisa adota a Análise de Discurso como 

estratégia de investigação. Sua adoção se dá pelo interesse na produção de sentido. A Nesta 

estratégia, a construção do objeto discursivo ocorre a partir de procedimentos analíticos.    

Os métodos de pesquisa se apoiaram na estruturação de um workshop. O workshop 

compreende três encontros. No primeiro discutem-se as noções de corporeidade, geração de 

ideias e Realidade Aumentada. Nos demais, praticam-se sessões de bodystorming e de 

percepções corporal.  

Para a prática, selecionaram-se cinco estudantes de design. De modo remoto, o 

encontro ocorreu por meio de plataformas de videoconferência. Para além dos estudantes, 

houve a participação de uma professora e artista da dança. 

A coleta de dados se deu a partir de observações e entrevistas. O observador como 

participante nas sessões de bodystorming e como observador completo na prática de percepção 

corporal. Junto às observações, realizaram-se anotações de campo. Ocorreram entrevistas 

semiestruturadas de maneira individual e coletiva. Em seguida, houve registro fotográfico, 

audiovisual e por meio de notas descritivas. 

Já a análise se deu por meio da constituição dos dispositivos teórico e analítico da 

Análise de Discurso. Por fim, este capítulo também apresenta considerações sobre o corpus 

empírico analisado durante o processo interpretativo. 
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5 RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta e discute os resultados da pesquisa de campo. A pesquisa 

de campo compreende um workshop, que, por sua parte, visou a prática da força poética da 

corporeidade na produção de ideias para a Realidade Aumentada.  

O capítulo busca discutir os resultados com base nos dispositivos teóricos e analíticos 

da Análise de Discurso (AD). Na perspectiva do dispositivo teórico, a análise se filia nos 

conceitos da AD, tais como condição de produção, memória discursiva, interdiscurso, 

historicidade, materialidade, ideologia. Essas teorias intervêm de maneira a orientar a relação 

do pesquisador analista com a interpretação.  

No dispositivo analítico, recupera-se a teoria discutida ao longo da pesquisa. Ademais, 

tais noções são desencadeadas pela formulação de uma questão. Conforme Sousa (2011), não 

há análise sem o levantamento de uma questão. Para o autor a colocação de uma pergunta é 

fundamental para compreender a construção do sentido. Para esta análise, retoma-se a questão 

de pesquisa desta investigação: Como gerar ideias para aplicações de Realidade Aumentada 

sob a perspectiva da corporeidade? 

Por meio da AD, tem-se a necessidade de investigar como os sentidos são produzidos. 

Assume-se que há uma interpelação do discurso da corporeidade que atravessa as práticas 

realizadas na pesquisa de campo, mas que também há outros discursos que se relacionam ou se 

confrontam. Tais discursos são possíveis mecanismos para os agentes humanos exporem ideias, 

falarem.  

Dessa maneira, assume-se que as noções teóricas abordadas nos capítulos 2 e 3 

também auxiliam na construção da análise. A análise compreende um constante deslocamento 

entre as noções teóricas da AD, as teorias discutidas ao longo da pesquisa e consulta ao corpus. 

 

5.1 ENTREVISTA COMO ESPAÇO DE SIGNIFICAÇÃO  

 

Nesta análise, as entrevistas também atuam como um espaço de significação. Um 

espaço capaz de produzir conversas, debates, trocas. As entrevistas intervinham durante o 

seminário para trazer à tona a percepção dos participantes sobre os temas corporeidade, geração 

de ideias e Realidade Aumentada.  
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Buscou-se questionar o que motivou a inscrição do sujeito no workshop. Tratam-se de 

sujeitos estudantes de design industrial, gráfico, digital ou de produto. De maneira ampla, 

estudantes de design. Todos os participantes experienciaram a produção de pelo menos algum 

projeto digital.  

Alguns estudantes se inscreveram na prática pelo interesse no tema corporeidade, 

outros pelo tema Realidade Aumentada. Houve também o interesse pela prática de 

bodystorming, principalmente por uma participante que, por sua vez, estava produzindo um 

trabalho de conclusão de curso que discutia a pluralidade dos métodos de design.  

Há, por parte um dos sujeitos, o interesse em desestabilizar o espaço tradicional da 

geração de ideias, como a sala de aula por exemplo. Outro sujeito de design, também sujeito da 

dança, trouxe à conversa a necessidade de trazer colaborações do campo da dança para a área 

de design.  

Ao questionar sobre a RA, todos os participantes estavam cientes de pelo menos uma 

das características de RA que diz respeito à combinação do real-virtual. Todos também já 

tinham experienciado a Realidade Aumentada em smartphones. Com exceção de uma 

participante, todos os demais já experimentaram algum game em RA. Todos já experienciaram 

a RA sobreposta em seus rostos por meio ferramentas de redes sociais.  

De certa maneira, a entrevista revelava que os corpos dos participantes já haviam se 

inscritos em experiências de RA. Também comentaram sobre outras aplicações, como a 

Realidade Virtual que, por sua vez, lembravam princípios da RA. 

As entrevistas permitiam a produção de respostas erradas, do equívoco sobre todos os 

temas. Os participantes poderiam comentar suas percepções sobre a palavra bodystorming. 

Dessa maneira, durante as entrevistas passavam a significar de acordo com experiências 

anteriores.  

Uma participante significou o bodystorming como algo abstrato. Outro pensou em algo 

relacionado a arte contemporânea, como a dança. Há, também, a participante que o associou 

com o jogo imagem e ação. Já, uma participante imaginou um brainstorming com ênfase no 

corpo.  

No que concerne a percepção corporal, uma participante o imaginou como uma prática 

de meditação. Outro participante a descreveu como um espaço de expansão, um espaço que 

permite o exagero, em espaço de liberdade. Um dos inscritos assimilou com a ação de rabiscar, 

de soltar o gesto, fluir. Um modo outro de se expressar.  
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A entrevista também desvela outras práticas em que os sujeitos inscreveram seus 

corpos. Essas outras práticas compreendem outros espaços de significação para o corpo, mas 

com discursos que poderiam ser recuperados durante os exercícios do workshop. Cita-se como 

exemplo, a inscrição dos sujeitos na dança contemporânea, dança de salão, danças urbanas, 

ballet, jazz, yoga, aulas de circo, teatro, pole dance. Ou ainda, em práticas desportivas como 

basquete, futebol, vôlei, natação e/ou remo. Tratam-se de exemplos trazidos pelos participantes 

ao comentarem sobre suas experiências corporais para além da área do design.  

Há o sujeito que comenta o incentivo dos pais desde o período da infância. Em 

contrapartida, há os sujeitos que recusaram ou tiveram experiências desagradáveis ao se 

inscreverem em práticas por fatores externos.  

Todas essas práticas acompanham diferentes discursos, e, possivelmente, os 

participantes, quando sujeitos às práticas, passam a serem porta-vozes de seus discursos. Cada 

prática é um espaço diferente de significação, com discursos que ora se complementam, ora se 

opõem. Esses mesmos discursos que gerenciam esses corpos durante essas práticas, podem 

constituir uma prática como o bodystorming que, por sua parte, também assume o corpo como 

algo que significa na sua situação.  

Os participantes também comentam que essas práticas moldaram o modo como agiam 

em outras experiências. Práticas que ajudam a transformar a realidade, a moldar suas posturas, 

a aceitar ou, até mesmo, negar o corpo.  

Muitos das práticas traziam discursos que entravam em conflito com os discursos 

externos, como a pressão estética sobre o corpo da mulher, por exemplo. Essa pressão ou, então, 

a aceitação do próprio corpo foi um tema levantado por alguns participantes. De certo modo, a 

intervenção desse discurso pode alterar o rumo da produção de sentidos em uma prática de 

bodystorming. Mas ele é um, entre muitos discursos possíveis que podem ser acionados por 

uma análise de discurso.  

A entrevista semiestruturada também possibilitou o desenvolvimento da intimidade 

entre os participantes. Permitiu que o participante pudesse compartilhar seus interesses e 

percepções dos temas da pesquisa com os demais sujeitos.  

Um dos participantes comentou que a construção de intimidade é essencial para sentir 

conforto com o outro, além de diminuir a preocupação com o julgamento. Aqui, o sujeito se 

distancia do discurso de sair da zona de conforto e traz a necessidade de produzir uma zona 

confortável para o corpo agir. Para outra participante, conhecer o outro reduz a vontade de 
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desistência e reduz a ansiedade. Há a participante que, por ter muitas práticas de corpo, diz 

sentir conforto de ser visualizada por outros. Comentam que essa conversa estimula a 

curiosidade.  

Desse modo, a entrevista assumiu um caráter de warm-up, uma preparação para as 

práticas dos próximos encontros do workshop. Na perspectiva da Análise de Discurso, o que é 

dito no espaço significativo da entrevista também pode significar as palavras, gestos ou 

movimentos em outras palavras.  

 

5.2 PRIMEIRO ENCONTRO PRÁTICO: BODYSTORMING  

 

A primeira sessão de bodystorming permitiu que os participantes praticassem a teoria 

abstrata discutida no primeiro encontro do workshop. Durante o bodystorming, os participantes 

exploraram novas possibilidades de interação para a Realidade Aumentada, sob a condição da 

corporeidade. Dessa maneira, essa condição de existência passou a ser o principal parâmetro 

para a produção de ideias.  

Ademais, o aplicativo sobre estudo de ortopedia, desenvolvido por estudantes da 

UFSC, inspira a prática de bodystorming. Os participantes assumem esse aplicativo como ponto 

de partida para informar ideias em uma linguagem verbal e corporal.  

O moderador do workshop, autor desta investigação, iniciou a prática do bodystorming 

ao intervir com uma primeira ideia. Fez-se uso de um objeto – cabo de vassoura – para informar 

a ideia de uma coisa no espaço. Dada a situação que compreende o desenvolvimento de uma 

aplicação de ortopedia com técnicas de RA, a coisa no espaço poderia significar uma entidade 

virtual. O sentido para ela é também dado na linguagem verbal. Para o moderador, o objeto é 

percebido e, então, imaginado como uma estrutura óssea.  

O moderador move-se em torno do objeto. A ideia é pensar que a substituição da coisa 

física por uma entidade virtual pode provocar a revelação de uma mesma condição para o corpo, 

seja para a realidade física ou para realidade gerada por um computador.  

Outro objeto é trazido à tona pelo moderador de modo a exemplificar e provocar os 

demais participantes. Trata-se de uma luminária articulada (Figura 4). Pensa-se, desse modo, a 

possibilidade de imaginar uma estrutura óssea também articulada. Busca-se, nesse processo de 

caráter lúdico, produzir gestos ou movimentos que, posteriormente, possam ser adaptados e 

interpretados por tecnologias e técnicas de Realidade Aumentada.  
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Figura 4 – Moderador do workshop realiza movimentos condicionados por luminária articulada. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Na perspectiva do aplicativo Meduca, a luminária pode significar um membro superior 

do corpo, o braço. Ou mesmo, outras regiões do corpo conforme a imaginação do sujeito.  

Na primeira parte do bodystorming, sugere-se que todos os participantes imaginem 

estar com óculos de Realidade Aumentada (Figura 5). Ou seja, os participantes devem produzir 

ideias de maneira a agir com as duas mãos livres durante a prática.  

 

Figura 5 – Participantes imaginam o uso de óculos de Realidade Aumentada.  

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Sugere-se, no decorrer da prática, que os participantes se apropriem das ideias dos 

colegas, colaborem com os mesmos ou produzam novas ideias.  

Durante o exercício, uma das participantes indica o movimento das duas mãos para 

diversas direções, de modo a exprimir a ideia de movimento de uma entidade virtual.  
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Outra participante revela um pequeno boneco articulado (Figura 6). O boneco passa, 

então, a representar uma estrutura óssea em tamanho menor. O uso desse boneco provoca a 

possibilidade de pensar como aumentar ou reduzir o tamanho de objetos virtuais.  

Figura 6 – Participante faz uso de boneco articulado para representar objeto virtual. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Os participantes passam a produzir movimentos ou gestos que insinuem a ideia de 

zoom, rotação e manipulação de objetos virtuais (Figura 6). Dessa maneira, revelam-se gestos 

com as mãos que podem indicar a ideia de ampliar ou reduzir, rotacionar e movimentar 

entidades digitais. Investiga-se a ampliação e redução de uma entidade virtual ao afastar ou 

aproximar as mãos.  

Figura 7 – Participante apresenta possibilidades de manipulação, rotação, ampliação ou redução de objetos 

virtuais por meio dos gestos e/ou movimentos das mãos.  

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

O uso de objeto físicos, com o boneco articulado, condiciona o corpo dos participantes. 

Parte significativa do tempo, os participantes estão sentados em uma cadeira, diante de um 

computador pessoal que, por sua vez, se localiza em uma mesa. O participante, condicionado 
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por esses objetos, passa a produzir gestos e movimentos em uma mesma posição do espaço do 

seu ambiente.  

Há poucos deslocamentos no espaço durante grande parte da atividade. Dessa maneira, 

muitos dos gestos compreendem a região superior do corpo.  

Para além do boneco articulado, outro participante faz uso de um espelho dupla face 

(Figura 8) para informar o movimento de rotação dos pulsos e, consequentemente das mãos. 

Brinca-se com possibilidade de rotação de um objeto virtual tanto no eixo vertical quanto 

horizontal. Aqui, o uso de um objeto tangível provoca a exposição de uma ideia de rotação para 

sistemas de RA.  

Figura 8 – Participante utiliza espelho dupla face para informar o movimento das mãos. O exercício exemplifica 

uma possibilidade para a rotação de objetos virtuais. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Na sequência, o mesmo participante investiga como mudar de um objeto virtual para 

outro. Associa essa troca com a ação de “mudar de página”. O indivíduo usa a mesma rotação, 

revelada pela fisicalidade do espelho, para produzir a ideia de mudança. O mesmo gesto que, 

anteriormente, informava o movimento de rotação é, então, ressignificado para expressar a troca 

de uma entidade virtual por outra.  

Em seguida, outra participante, também em sua investigação na região das mãos, 

sugere pensar a captura de um objeto virtual com a ação de pegar o cabide (Figura 9). A 

participante acredita que a ação de pegar algo e, nesse caso, pegar um cabide compreende um 

movimento familiar para as pessoas. Ela aponta para a região dos ombros ou, então, 

especificamente desliza seus dedos pela clavícula para ilustrar a sua ideia. Para a participante o 

ato de agarrar um cabide pode ser o mesmo de agarrar um objeto virtual ou, em particular, uma 

estrutura de ossos com base nesse movimento.  
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Figura 9 – Participante utiliza uma ação familiar para representar a manipulação de um objeto virtual. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

A ação de girar um espelho dupla face ou pegar um cabide compreendem experiência 

já vividas pelos participantes. Elas antecedem a prática de bodystorming. Os objetos se tornam 

dispositivos ao permitirem o acesso a gestos que passam a constituir o vocabulário durante a 

geração de ideias. Esses objetos passam a produzir habilidades no corpo do sujeito que, com o 

passar do tempo, se tornam familiares. A Realidade Aumentada pode se apropriar desses gestos 

ou, então, produzir novas habilidade corporais.  

Com dois dedos, indicador e médio, uma participante busca demonstrar a possibilidade 

de modificar propriedades de um objeto percebido. Por exemplo, ao mover os dedos da 

esquerda para a direita, da direita para a esquerda ou, ainda, de cima para baixo ou de baixo 

para cima, pode-se pensar na mudança de valores de contraste, claridade, brilho, realces, 

sombras, temperatura, entre tantas outras propriedades de um objeto virtual situado em um 

espaço físico.  

Muitos dos gestos produzidos durante o exercício são similares àqueles gestos de 

interação em dispositivos móveis, como smartphones. Em algumas das ideias geradas, o uso 

dos dedos se movendo no ambiente são semelhantes à navegação dos dedos nas telas dos 

computadores. As principais diferenças compreendem a tridimensionalidade do movimento 

que, por sua vez, permite ir além do eixo X ou Y da navegação em tela, de modo a possibilitar 
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a sensação de profundidade. Os dedos, então, podem ser deslocados para a frente e para trás. 

Ademais, há uma maior amplitude do movimento.  

Esse gesto, viciado pelo uso intenso de dispositivos celulares, passa a ser familiar para 

os participantes durante a atividade de produção de ideias. Os participantes saem da tela para 

expor ideias para a RA, mas levam consigo muitos dos gestos ordinários à interação humano-

computador inaugurada pelo uso de telas em dispositivos móveis.  

Outro gesto possível para as telas é o de rotação produzido por um dos participantes 

em sua de sua mesa. Nessa situação, o indivíduo move o indicador em um sentido horário ou 

anti-horário para expressar a ideia de rotação.  

Durante a atividade, alguns participantes pensam na ideia de usar o próprio corpo como 

interface para visualizar os ossos do corpo humano gerados por computador. Um dos 

participantes demonstra como agiria se a informação digital fosse sobreposta em seu próprio 

corpo. Dessa maneira, investiga as condições e limitações do corpo para observar a si mesma. 

A ideia é pensar que o dispositivo pode interpretar uma região do corpo, como o braço, e que 

essa mesma região pode ser sobreposta por uma entidade virtual que, por sua parte, se alinhe e 

acompanhe o movimento do corpo.  

Há, no percurso da prática, uma possibilidade de pensar o menu sobre o braço do 

usuário da aplicação (Figura 10). Dessa maneira, o usuário acessaria o menu ao tocar ou deslizar 

seus dedos ou mão por um dos braços. Um dos participantes sugere que esse mesmo menu 

possa ser deslocado do braço para o ambiente físico. Ou seja, o menu pode ser visualizado na 

superfície do corpo ou da parede de um ambiente. Ainda, pode estar situado entre a parede e o 

usuário.  

Figura 10 – Participante sugere acessar um menu digital sobreposto na região das mãos ou dos braços. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Na segunda parte do bodystorming, busca-se pensar a produção de ideias para um 

dispositivo móvel, o smartphone. Dessa maneira, abandona-se a perspectiva dos óculos de RA 
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para abordar a geração de ideias para um dispositivo que se localiza na região das mãos. Nessa 

situação, o participante ocupa uma das mãos com seu smartphone (Figura 11).  

Figura 11 – Participantes geram ideias pela perspectiva de seus smartphones. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Durante esse exercício, os participantes passam a repetir alguns dos movimentos. 

Particularmente, os movimentos ou gestos possíveis de serem realizados com uma das mãos 

livres. Aqui, seus corpos se inscrevem e navegam pela tela do dispositivo e pelo espaço físico.  

No decurso do exercício, condicionados pelo uso de um artefato tangível em uma das 

mãos, os participantes questionam o uso de outras possibilidades de interação, como a interação 

por voz. Dessa maneira, uma participante sugere o uso da voz durante a experiência.  

Aqui, passa-se a comentar sobre os vícios dos gestos já utilizados na experiência com 

esses dispositivos. Há, desse modo, um bloqueio criativo. A cobrança parte dos próprios 

participantes. Estagnam. Conforme os participantes, trata-se do medo de errar ou de ser julgado 

pelo outro.  

Os participantes, que até então, não haviam experimentado óculos de RA, sentem-se 

mais livres quando pensam um dispositivo que não conhecem, mas imaginam. Quando a prática 

se volta para o uso de um dispositivo comum a todos, o smartphone, a geração de ideias vem 

acompanhada do julgamento e do medo do equívoco. Nesse momento, esquecem de 

experiências em RA vividas anteriormente. 

Com exceção de um, todos os demais participantes já experimentaram as técnicas de 

RA no aplicativo Pokemon Go. Ainda, todos afirmaram já ter feito uso de filtros em RA em 

redes sociais orientadas para o compartilhamento de vídeos ou fotos. Contudo, essas 

experiências são esquecidas pelos participantes nesse momento. Quando o moderador 

exemplifica e os lembram dessas aplicações, todos voltam a agir e a expor ideias.  
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No fim da primeira prática, os participantes focaram, principalmente, na região do 

rosto como interface para interagir com a informação digital.  

 

5.3 SEGUNDO ENCONTRO PRÁTICO: PERCEPÇÃO CORPORAL E BODYSTORMING 

 

5.3.1 Percepção corporal 

 

Nesta atividade, o pesquisador assume o papel de observador. Não há participação ou 

intervenção de sua parte. A prática de percepção corporal é, então, ministrada pela professora 

de dança Karina Collaço. A professora de dança carrega consigo uma bagagem com um rico 

repertório corporal que percorre mais de 30 anos de experiência com práticas do corpo.  

Karina comenta que seu corpo atravessa muitos lugares, como a dança contemporânea, 

o ballet clássico, o jazz, a dança moderna, as artes marciais, o yoga, a capoeira, ou mesmo o 

teatro e artes visuais.  

Ainda, a professora de dança pensa sua prática passeando por muitos outros lugares, 

como a literatura e a poesia. Karina diz assumir essas disciplinas como dispositivos que 

permitem explorar os caminhos de ser, de se fazer. Ou, se pensarmos, na perspectiva dessa 

investigação, outros modos de agir no mundo.  

Karina é convidada a passear por mais um campo, aquele que concerne a pensar o 

corpo na Interação Humano-Computador. A professora destaca que sua prática não é 

direcionada apenas para esta pesquisa, mas também para o contexto da pandemia. Dessa 

maneira, ela prepara uma prática direcionada para a sensibilização do corpo.  

No início da prática de percepção corporal, a professora sugere o uso de uma cadeira, 

preferencialmente, sem braços de apoio nas laterais. Ainda, recomenda um cobertor, tapete de 

yoga ou cangas para atividades realizadas no chão.  

Há uma breve conversa com os participantes. Nessa conversa, os participantes se 

apresentam e comentam brevemente seus interesses no workshop e suas experiências com 

percepção corporal, dança ou outras práticas de corpo.  

A ideia da professora é provocar e estimular o corpo e não apresentar uma sequência 

de gestos ou movimentos. Foca-se, principalmente, em fomentar a autonomia do participante. 

Dessa maneira, busca-se sugerir possibilidades de ação com as várias regiões do corpo e suas 

relações com os objetos e os espaços que os circundam.  
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Ainda, Karina comenta que prefere que os participantes mantenham os microfones 

ligados. Sente a necessidade de ouvir os barulhos, os ruídos. Para a professora, esses barulhos 

revelam a presença do outro durante a prática.  

Inicia-se a prática com o uso de uma cadeira. A cadeira é, desse modo, o objeto que 

passa a condicionar e dar novos sentidos para o corpo naquela situação. Sentados, os 

participantes são orientados a movimentarem suas mãos (Figura 12). Nesse exercício, todos são 

estimulados a brincar com as qualidades de movimento das mãos. Toques mais intensos. Mais 

sutis. Toques mais pressionados. Toques mais leves. 

Figura 12 – Na prática de percepção corporal, participantes iniciam a sensibilização do corpo ao explorarem a 

qualidade de movimentos das mãos.  

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Em seguida, explora-se as diferentes direções e rotações das mãos. Esses pequenos 

movimentos chegam até os pés e a cabeça. Refletem no corpo todo. Ao continuar a torção do 

pulso, o braço acompanha, em seguida o ombro, assim por diante.  

Na sequência, leva-se o toque das mãos para a região do rosto. Tem-se aqui, um outro 

universo para explorar. A professora incentiva a investigação da face. Ora a pele da mão toca o 

rosto, ora o rosto toca a pele da mão. Insinua-se uma reciprocidade na ação do toque. 

Prontamente, todos deslizam suas mãos para tocar o cabelo.  

Doravante, com as mãos na região da cabeça, Karina pede que os participantes 

imaginem a cabeça como uma bola (Figura 13). Ainda sentados, os participantes passam a 

mover a ‘bola’ para várias direções, passam a conduzir a cabeça com as próprias mãos. Para 

complementar, a professora solicitar que os participantes ativem seus olhos, parte do corpo 
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muito utilizada pelos designers. Com seus olhos ativados, passa-se a observar o espaço com 

mais atenção.  

Figura 13 – Por meio do uso das mãos, participantes conduzem sua cabeça para várias direções do espaço. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os participantes alternam entre olhar para o espaço, para os objetos e para o próprio 

corpo. Posteriormente, os participantes põem o movimento dos braços em foco. Aqui, Karina 

recomenda que os participantes capturem e se apropriem dos movimentos dos colegas. O 

movimento produzido por uma pessoa passa a integrar a exploração do outro. O exercício passa 

a explorar o movimento do espaço, das coisas, de si e do outro que, por sua vez, é mediado por 

um computador (Figura 14). Busca-se explorar um braço, depois o outro e, por fim, ambos. 

Nesse processo, a professora sempre instiga a pesquisa por diferentes qualidades de movimento.  

Figura 14 – Participantes exploram as possibilidades de movimento na região dos braços. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Logo depois, os participantes abandonam a cadeira e iniciam uma caminhada pelos 

seus espaços (Figura 15). Investigam-se as qualidades da ação de caminhar. Aconselha-se a 

variação de velocidade, como caminhar de modo rápido ou lento. Os espaços particulares de 

cada integrante do processo modificam o modo como o corpo se comporta quando precisa 

passar entre objetos, se espremer para chegar na lateral da cama ou de um armário.  

Figura 15 – Em pé, participantes exploração as qualidades de ação em caminhadas pelo espaço. Os participantes 

são aconselhados a variar a velocidade da caminhada. 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Os participantes apoiam seus corpos nos diversos móveis para modificar as qualidades 

estéticas durante o exercício. Ainda, nessa caminhada as pessoas passam a construir uma 

relação com os objetos e com o espaço. Essa investigação pode instigar novas percepções do 

indivíduo com seu ambiente.  

Finalmente, os participantes passam a explorar o chão. Produz-se outra percepção pela 

perspectiva do chão. Altera-se a distância do corpo para com os objetos situadas na parte 

superior dos móveis ou mesmo a distância do teto. Nesse processo, os participantes brincam 

com a possibilidade de construir trajetos para ficar de pé e retornar ao chão.  

Por fim, todos ficam deitados de barriga para cima para realizar breves exercícios de 

respiração e relaxamento. Ficam nessa posição por aproximadamente cinco minutos. Encerra-

se a atividade. 
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5.3.2 Bodystorming 

 

Na última prática do workshop, os participantes partem para mais uma exploração de 

ideias para o mesmo aplicativo da primeira sessão de bodystorming. Essa prática ocorre com 

um intervalo de 40 minutos após a prática de percepção do corpo e um intervalo de uma semana 

após a primeira sessão de ideação.  

Recomenda-se que, nessa seção, os participantes retomem gestos e movimentos da 

prática de percepção corporal para estimular e constituir um vocabulário diverso da semana 

anterior.  

No início da prática, uma participante sugere o uso dos membros inferiores do corpo, 

como as pernas ou os pés. Comenta sobre a ação de chutes no espaço para interagir com objetos 

virtuais. A participante inspira-se em dance pads, também conhecido como tapetes de dança. 

Tratam-se de plataformas que atuam como dispositivos de entrada. Esse dispositivo, 

posicionado no chão, possui um conjunto de setas que permite o controle da informação do 

ambiente digital. Para a participante a ideia de um menu nesse formato, físico ou virtual, 

possibilitaria a configuração de uma interface entre pés e informação digital.  

O usuário teria uma outra possibilidade de rotacionar, mover, ampliar ou reduzir 

objetos a partir dos princípios de um menu inspirado em tapetes de dança ou, então, outras 

plataformas localizadas em regiões de nível baixo.  

Outro participante discute acionar ou selecionar entidades digitais por meio de batidas 

dos pés no chão. O som passa a ser um dispositivo para tornar algo disponível em uma cena 

para a RA.  

Uma participante retoma a ação de chutar e, também, imagina um menu virtual 

registrado em superfícies baixas. Sugere o movimento do pé para as laterais para alternar entre 

objetos virtuais, com a mesma ideia de virar uma página. Associam esses movimentos ao scroll 

ou botão de rolagem do mouse.  

Os participantes se inspiram nas ideias dos colegas e pensam a possibilidade de um 

menu virtual que funcionam como uma esteira. Um participante expressa essa ideia ao arrastar 

seu pé no chão, de modo a trazer à tona a imagem de uma barra de rolagem. Ao contrário da 

primeira prática de bodystorming, os participantes passam parcela significativa do tempo na 

exploração da região das pernas ou pés (Figura 16).  
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Figura 16 – Participantes movimentam pernas e pés para representar a movimentação, rotação ou mesmo acesso 

a informações digitais, como menus.  

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

Ao longo da sessão, os participantes discutem sobre outras experiências similares a 

ideia de rolagem. Em sua experiência em um shopping, umas das participantes comenta que se 

inspirou em um mapa que, acompanhado de câmeras e/ou sensores, interpretava o movimento 

da cabeça. As rotações da cabeça, em sentido vertical e horizontal, permitiam alternar entre as 

informações digitais.  

Concentrando-se na região do rosto, os participantes passam a propor movimentos 

ainda mais finos, sutis ou mesmo complexos para outras possibilidades de interação com a 

informação digital. Um dos participantes propõe a movimentação do olho para interagir com o 

objeto virtual. Para o participante, os movimentos podem permitir deslocar objetos no espaço 

ou, então, que uma piscada pode funcionar como uma ação de agarrar o objeto. Os participantes 

comentam que esses pequenos movimentos podem ser úteis para usuários em situações de 

tetraplegia, por exemplo.  

Um dos participantes acompanha a narrativa e investiga o movimento da boca como 

uma ação que pode ser interpretada pelo computador. Aqui, o moderador retoma exemplos de 

filtros em redes sociais que interpretam os gestos faciais, como ações de abrir e fechar a boca, 

piscar o olho, movimentar as sobrancelhas, etc.  
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Uma participante usa a ação de abrir gavetas para produzir seus movimentos. Ela 

destaca que, durante a experiência na prática de percepção corporal, busca explorar algumas 

ações do corpo a partir do mobiliário. Dessa maneira, abre e fecha portas, puxa e empurra 

gavetas. A relação com as coisas no espaço a permitem desvelar gestos que complementam o 

seu vocabulário corporal.  

Os movimentos gerados ao longo da prática de percepção corporal, por vezes 

retomados na sessão de bodystorming, são redefinidos, transformados, adaptados para as ideias 

propostas.  

 

5.4 CONDIÇÕES ESTRITAS DE PRODUÇÃO 

 

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, compreende uma 

condição estrita de produção. A condição estrita de produção diz respeito ao contexto imediato, 

a circunstância da enunciação. Trata-se do intradiscurso, o aqui e agora da enunciação.   

Desse modo, os participantes do workshop são convidados a participar das atividades 

de maneira remota. Nesse âmbito, os corpos que se inscrevem nessa situação passam a estar 

localizados em diferentes espaços físicos. Os participantes passam a compartilhar seus espaços 

íntimos, como seus quartos, salas ou outros cômodos de suas casas.  

A pandemia, enquanto contexto imediato, afeta o modo como os participantes 

produzem significados. Em suas condições de produção, a pandemia configura o sujeito e a 

situação. Isso significa que, em outras situações, os participantes poderiam ser convidados a 

produzir ideias em um mesmo espaço físico, por exemplo. Dessa maneira, a presença física do 

outro participante poderia provocar outros modos de esboçar ideias.  

Na situação da pandemia, um participante não deixa de receber estímulos dos demais. 

Todavia, as condições de produção são outras. Essas condições afetam o modo como o discurso 

é constituído, mas também como a experiência vivida se manifesta.  

O método de bodystorming e a prática de percepção corporal gerenciam as condições 

de corporeidade dos participantes. Ademais, também afetam o modo como os sujeitos dessas 

práticas produzem significados em uma dada situação. Dessa maneira, é possível pensar que a 

substituição dessas práticas por outras também implicam em diferentes produções de discurso. 

Por exemplo, ao trocar uma prática de bodystorming por uma prática de brainstorming, os 

sujeitos podem esquecer, abandonar ou negligenciar a experiência vivida no processo.  
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Todavia, durante a prática do bodystorming, o corpo também corre o risco de ser 

deixado de lado quando o sujeito busca dar maior atenção para a linguagem verbal. Percebe-se 

que a natureza dessa linguagem é muito influente no processo de produção de ideias.  

De qualquer maneira, o método de bodystorming não deixa de afetar o modo como o 

corpo dos sujeitos se comportam na situação. O método ajuda a estruturar a relação dos sujeitos 

com o contexto. Esses métodos condicionam as ações humanas e promovem incitações para o 

corpo agir no mundo. 

O bodystorming produz condições para que os sujeitos possam expressar suas ideias. 

Os sujeitos informam as ideias orientados por princípios da Realidade Aumentada. Nesta 

investigação, os sujeitos passam a pensar as ideias a partir da concepção de Realidade 

Aumentada. Ou seja, esse paradigma de interação também intervém na maneira como o sujeito 

percebe a realidade na determinada situação. 

 Em outras palavras, os gestos ou movimentos expressados ao longo da prática 

significam para o contexto da RA. Ou seja, em outras situações, os gestos, movimentos ou 

mesmo as palavras, podem significar outra coisa.  

Para apoiar essa condição, o método assume aspectos físicos, espaciais ou mesmo 

comportamentais do ambiente ou da situação na qual a ideação ocorre. No bodystorming, os 

participantes passam a ter novas percepções de seus espaços íntimos.   

Os objetos e a configuração espacial dos seus ambientes privados também podem 

influenciar a produção de ideias. O corpo, o espaço, os objetos que circundam os sujeitos 

passam a constituir o processo de pensamento e alteram a percepção e concepção de mundo.  

O bodystorming, a prática de percepção corporal, a configuração do espaço, os objetos 

que circundam os sujeitos e até mesmo os princípios de Realidade Aumentada determinam, 

nessa discursividade e, claro, em suas condições estritas de produção, a estrutura e o 

funcionamento do discurso.  

No âmbito da AD, as práticas de bodystorming e percepção corporal são formas 

materiais ou, em outras palavras, a materialidade do discurso. São formas significativas. Essas 

formas afetam o modo como os sentidos são produzidos. Ou seja, diferentes materialidades 

produzem sentidos de maneiras distintas.  

O analista de discurso se interessa pela materialidade, pela espessura material, pela 

historicidade. Aqui, historicidade compreende como as formas materiais produzem sentidos. 

Os textos bodystorming, percepção corporal ou mesmo as entrevistas são objetos históricos. 



127 

 

 

Para Orlandi (2005), histórico ou historicidade não diz respeito a evolução, cronologia, nem 

mesmo compreende o texto como um documento. O histórico tem o sentido de discurso. 

Repetindo, a história, no âmbito da AD, está interessada nos mecanismos que produzem o 

sentido, nas diferentes materialidades.   

 

5.4.1 Bodystorming 

 

No contexto da AD, o bodystorming se caracteriza pela sua materialidade. Pela forma 

material do bodystorming, o sujeito do design significa com o seu corpo. O sujeito produz 

sentidos com seu corpo, condicionado pela tecnicidade do método bodystorming.  

O bodystorming se caracteriza como um modo de dizer que desorganiza os espaços 

íntimos e privados dos sujeitos. Na condição de bodystorming, também situados em um 

contexto de pandemia, os quartos dos sujeitos passam a serem espaços de ideação. De maneira 

remota, os espaços passam a ser compartilhados com outros participantes. O espaço se significa 

pelos procedimentos do bodystorming. 

A prática compreende uma nova forma do sujeito produzir sentidos. Ou, na 

especificidade desta pesquisa, uma nova forma de expor ideias. O corpo vivido do sujeito, o 

corpo do espaço e o corpo dos objetos, juntos, na formulação das ideias.  

Os ambientes da casa, em que os sujeitos realizam suas ações habituais, ganham nova 

materialidade significativa com a intervenção do bodystorming. A prática estabelece novos 

modos poéticos de habitar o espaço da casa.  

O bodystorming, ao colocar o corpo não como objeto, mas como uma situação, é, neste 

sentido, uma forma material de desorganização do discurso estabilizado que governa as práticas 

de design. O bodystorming é uma forma de pensar outra forma. Uma forma de expor ideias de 

maneira diferente das práticas tradicionais.  

Há, na prática, os momentos de bloqueio criativo, a vergonha a exposição da ideia ou, 

então, do corpo. Medo do julgamento. Esse silêncio da linguagem corporal ou mesmo verbal 

apaga a discursividade do bodystorming. Para a AD, tem-se um silêncio local, uma censura.  

Os sujeitos resistem a falar, porque também são sujeitos de uma sociedade que produz 

a censura, que julga o erro, mesmo em práticas em que esse discurso poderia ser abandonado. 

O silêncio passa a ser constitutivo do sujeito. Dessa maneira, o analista do discurso pode intervir 

para, novamente, recuperar a discursividade do bodystorming.  
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Essa vigilância de si também pode intervir em outras práticas de ideação ou, então, em 

práticas de percepção corporal. Por vezes, os sujeitos passam a questionar a produção de 

interação para o aplicativo de ortopedia. Como sujeitos da área de design, os participantes se 

sentem desconfortáveis ao não estarem na posição do sujeito de medicina que, por sua vez, 

pensaria o aplicativo a partir da sua experiência. 

Possivelmente, a participação dos sujeitos de medicina poderia intervir no processo de 

ideação e modificar os mecanismos de produção de sentido. Compreenderia uma nova 

materialidade que, em suas condições de produção, poderia trazer à presença as discursividades 

do campo da medicina.  

 

5.4.2 Percepção Corporal 

 

Na prática de percepção corporal, há a intervenção de um sujeito da dança, a 

professora. A inscrição desse sujeito faz derivar práticas ou, então, discursos de outras áreas do 

conhecimento para o campo do Design. Desse modo, a prática de percepção corporal vem 

carregada de discursos que podem percorrer as artes da cena, como dança, teatro ou 

performance ou, então, da educação somática. Essas práticas também derivam sentidos das 

ciências da cognição que assumem o corpo como parte do processo cognitivo.  

A prática de percepção corporal é, no âmbito da AD, uma forma material do processo 

discursivo. Princípios teóricos e práticas da filosofia fenomenológicas atentam a prática de 

percepção corporal e, na situação do workshop, deslizam para a formação discursiva que, por 

conseguinte, também constituem o sujeito de design.  

A percepção corporal é, dessa maneira, a materialidade que permite acessar o discurso 

do corpo vivido, do corpo que experiencia, da corporeidade no corpus empírico desta pesquisa. 

É materialidade que permite o atravessamento de discursos da cognição situada, incorporada e, 

também de tradições fenomenológicas.  

A percepção corporal ajuda a articular novos discursos que consideram a experiência 

dos sujeitos de design. Esses discursos-outros abrem novos caminhos para os estudantes ou 

profissionais da área pensarem o processo de design.  

Nessas circunstâncias, a percepção corporal, também situada em um contexto de 

pandemia e relacionado aos discursos que supõem o bodystorming, influencia o comportamento 



129 

 

 

dos sujeitos. Os comportamentos físicos são efeitos do meio, são efeitos da enunciação, dos 

discursos que os sustentam. 

A percepção corporal, com seus princípios e práticas, intervém no processo e modifica 

o sujeito de design. Desse modo, o sujeito passa a carregar, mesmo que inconscientemente, o 

discurso que atravessa a prática de percepção corporal. Os participantes se inscrevem na prática 

de percepção corporal e, dessa maneira, deixam o discurso orientar a sua percepção de mundo. 

Esse discurso-outro também atua na quebra de hábitos corporais dos participantes.  

Na perspectiva da AD, o discurso que atravessa a prática de percepção corporal é 

mobilizado e, então, chamado a intervir na sessão de bodystorming. Essa intervenção 

compreende a forma de pré-construído. O pré-construído compreende um espaço que aciona 

discursos da percepção corporal na prática de bodystorming.  

Os sujeitos da prática de bodystorming podem recuperar, de maneira inconsciente ou 

não, a discursividade que sustenta a prática de percepção corporal. Os discursos da percepção 

corporal podem orientar a experiência do sujeito durante a geração de ideias.  

Ainda, é possível pensar que a substituição dessa prática de percepção por outras de 

sensibilização do corpo pode acionar ou trazer à tona outras discursividades possíveis que, por 

sua vez, também podem circular em práticas de ideação. No bodystorming, aquilo dito antes, 

ou seja, a percepção corporal, retorna sob a forma de pré-construído e passa a constituir o 

processo de produção de ideias.  

 Há também o sujeito professora de dança que intervém no discurso e carrega consigo 

sua historicidade e materialidade. Esse sujeito carrega discursos que circulam na sua área de 

conhecimento ou em áreas que o sujeito se inscreve. A professora traz para o processo a 

discursividade da dança, do teatro e de outras artes da cena, da educação somática. Essas 

discursividades acionam o papel do corpo no processo e passam a moldar os sujeitos de design.  

Ao substituir a professora de dança por um outro coreógrafo, por uma diretora de 

teatro, por um bailarino, por uma atriz, por uma instrutora de yoga, outros discursos podem vir 

à tona e, dessa maneira, constituir diferentes condições de produção. Esses sujeitos vêm 

acompanhados de diferentes conhecimentos, habilidades e percepções de mundo.  

A materialidade do sujeito professora de dança e da situação percepção corporal 

permite a constituição de diferentes formulações discursivas para o campo do design e, em 

específico, para a fase de geração de ideias.  
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5.4.3 Configuração espacial 

 

O bodystorming se caracteriza como uma prática de ideação situada. Desse modo, os 

sujeitos se inscrevem e se situam em um contexto, também determinado pela sua configuração 

espacial. Aqui o espaço pode ser considerado uma condição de existência. Os sujeitos de design 

passam a habitar poeticamente seus espaços íntimos, como quartos e salas.  

O espaço passa a desempenhar poiesis ao condicionar a circulação do corpo pelo 

ambiente. Similar a uma folha de papel, comumente usada para a geração de ideias, o espaço 

físico também se caracteriza como um espaço para exposição de ideias na perspectiva do 

bodystorming.  

Assim como as bordas do papel, o espaço também tem suas fronteiras. O espaço físico 

da casa cria condições para o corpo agir e também o limita. A configuração do espaço influencia 

a experiência corporal. 

Na perspectiva da AD, pode-se pensar o espaço íntimo da casa dos sujeitos como um 

espaço político-simbólico. Trata-se de um espaço onde o corpo vive, experiencia e, sob o olhar 

da Análise do Discurso, o corpo textualiza. Produz a unidade simbólica a ser interpretada.  

A casa dos participantes compreende um espaço material que atua como um sítio de 

significação. Os sujeitos, condicionados pela forma material do quarto, da sala ou outros 

cômodos passam a produzir sentidos. A linguagem do corpo passa a se especializar nesses 

espaços. O corpo simboliza-se com a materialidade do espaço da casa.  

No bodystorming ou na prática de percepção corporal, o chão e as demais superfícies 

da casa constituem o espaço para o corpo significar. O chão, a parede ou mesmos os objetos se 

transmutam. O chão não é só chão, é matéria que auxilia a produção de ideias. O sujeito se 

inscreve na materialidade desse espaço e passa a expor ideias para a RA condicionado por essa 

condição dimensional de existência.  

O bodystorming intervém no espaço de cada sujeito e revela caminhos para a produção 

de gestos ou movimentos. Possibilita novas maneira do corpo falar ou manifestar ideias. Desse 

modo, o espaço, como recurso de design, também passa a ser forma material para produção do 

discurso. 

A situação do espaço íntimo, é composta por objetos que também ajudam a constituir 

a prática de ideação. Os objetos explorados pelos estudantes nas práticas de percepção corporal 

ou bodystorming, como o espelho dupla face, o boneco articulado ou mesmo as mesas ou 
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cadeiras, ajudam a sustentar a discursividade do corpo vivido. Traz à tona um discurso que não 

negligencia o papel do corpo na fase de ideação.  

Assim como os discursos, esses objetos orientam e constituem o pensamento e, por 

conseguinte, o sujeito. O uso dos objetos é atravessado pela discursividade da corporeidade, 

pelos princípios de Realidade Aumentada, pela memória discursiva da percepção corporal e/ou 

pelos discursos que circulam no método de bodystorming que torna livre de julgamento a 

exploração dos objetos e espaços.  

O uso desses artefatos pode moldar até mesmo as narrativas dos participantes 

assujeitados a determinadas situações.  

 

5.4.4 Princípios da RA 

 

Orientados por princípios da Realidade Aumentada, os sujeitos se deslocam pelos seus 

espaços e transferem sentidos para os objetos com os quais se deparam. Desse modo, os objetos 

e os espaços significam no contexto da RA.  

Gestos e movimentos passam a significar a interação com objetos físicos ou virtuais 

pois estão situados em uma prática que promove a exploração de ideias para RA. Esses mesmos 

gestos e ou movimentos poderiam significar outra coisa em outra situação. Poderiam produzir 

diferentes sentidos se orientados por princípios de Realidade Virtual ou, então, diferentes 

sentidos se sustentado por princípios de paradigmas de interação convencionais. 

Há um projeto, uma ideia de aplicação para a RA. Dessa maneira, os sujeitos projetam 

suas falas, seus gestos, seus movimentos para significar em uma direção, na direção da RA, na 

direção de paradigmas de interação com determinadas concepções filosóficas ou diferentes 

modos de pensar o design.  

Os objetos dos seus espaços não são apenas objetos físicos, mas passam a significar 

entidades digitais. O ato de pegar ou agarrar significa, dentro das condições, a manipulação de 

objetos virtuais. O chão e a parede passam a significar superfícies para a RA.  

A diversidade de princípios pode evocar diferentes modos dos sujeitos agirem nos seus 

espaços. Os sujeitos circulam e produzem sentidos, ou ideias, conduzido pela noção de 

diferentes modalidades sensoriais possíveis para a RA, por diferentes possibilidades técnicas 

de interação ou pelo modo como os dispositivos podem estar posicionados no corpo.  
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Dessa maneira, os sujeitos passam a significar objetos da casa, como possíveis 

interfaces tangíveis, hápticas, como recursos para a RA, por exemplo. Também passam a 

significar o próprio corpo como interface. O objeto não é somente objeto físico, é entidade 

digital, é interface, é algo outro na situação do workshop.  

Nessas condições de produção, os sujeitos também significam o corpo como interface 

para a RA. Na circunstância do bodystorming, a RA pode significar extensão do corpo. Mesmo 

sem a presença física de tecnologias da RA, como os óculos, os princípios se tornam meios que 

configuram a formas das ações dos sujeitos. Os sujeitos imaginam o uso dos óculos para pensar 

as possibilidades de interação com o corpo e essa formação imaginária passa a conduzir seus 

modos de significar.  

Os sujeitos se orientam pelos princípios e/ou práticas de RA em uma determinada 

configuração socioespacial, situada em um contexto imediato de pandemia. Situação essa 

também cruzada pelos procedimentos do bodystorming e pelas abordagens filosóficas da 

percepção corporal. 

 

5.5 CONDIÇÕES AMPLAS DE PRODUÇÃO 

 

Durante as práticas, os estudantes de design se inscrevem em situações já carregadas 

de uma memória discursiva. A memória discursiva é responsável pela constituição do sentido 

(SOUSA, 2011). Ela compreende o interdiscurso ou, então, condições amplas de produção do 

sentido. Conforme Orlandi (2005), o interdiscurso afeta a maneira como o sujeito significa. 

Em seu sentido amplo, as condições de produção compreendem o contexto sócio-

histórico ou, então, ideológico. Na AD, a ideologia também diz respeito ao modo como os 

sentidos são produzidos. O funcionamento dos sentidos. Dessa maneira, o termo está 

relacionado a historicidade. Ou seja, o contexto sócio-histórico intervém para que a língua e, 

por conseguinte, a forma material produza sentido.  

Ao contrário da tangibilidade do intradiscurso ou condições estritas do discurso, as 

condições amplas se caracterizam por serem tecnologias inacessíveis de discurso.  

Há, nas práticas de design, discursos com a lógica do mercado, sentidos produzidos 

por uma cultura produtivista, ou então, a ênfase no intelectualismo. Há discursos que 

abandonam o corpo, ou negligenciam. Discursos que tratam o corpo como objeto, como sujeito 
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ou mesmo como situação. Discursos que trazem à tona o papel do corpo, que apoiam sua 

manifestação.  

Há concepções filosóficas cartesianas que influenciaram e formaram o pensamento de 

escolas clássicas de design e que ainda estão presentes nos atuais cursos, disciplinas, métodos 

e outras práticas de design. Mas há também, mesmo que de maneira acanhada, intervenções de 

abordagens fenomenológicas ou de outras concepções filosóficas.  

São ecos de um dito antes, dito em outro local, mas que instigam os sujeitos no aqui e 

agora. Ecoam nas diferentes situações. Ou seja, discursos que se relacionam com discursos 

outros. Há uma inter-relação com outros discursos, nem sempre evidentes.  

Esses muitos discursos determinam o que dizemos, como produzimos sentidos. 

Discursos que sustentam essas possibilidades do dizer. Essas condições amplas são memórias 

discursivas que constituem os sentidos. Afetam o percurso das práticas de design. Afetam o 

modo como os sujeitos falam, conversam ou expõem ideias. 

Na situação do bodystorming, essa memória discursiva implica no modo como o 

sujeito produz e comunica ideias. Há nessa e em outras práticas de ideação, uma multiplicidade 

de discursos que afetam o modo como os sujeitos produzem sentidos. É essa multiplicidade que 

também caracteriza o interdiscurso, condição ampla de produção.  

Os sujeitos estudantes de design, quando inscritos na prática de bodystorming, passam 

a serem sujeitos dos discursos que sustentam a prática. As abordagens filosóficas que sustentam 

o bodystorming passam a constituir o sujeito inscrito nesse método. O mesmo ocorre com os 

indivíduos que se sujeitam as práticas de percepção corporal ou, então, a linguagens de natureza 

verbal. 

Quando o Design deriva procedimentos de outras áreas do conhecimento, esses 

procedimentos vêm acompanhados de discursos outros que afetam e transformam a realidade 

do Design e, consequentemente, de suas práticas pedagógicas, metodológicas e, claro, do 

sujeito de design. Práticas de outras abordagens disciplinares, como teatro, dança, performance 

ou percepção corporal deslizam para a área de Design e desestabilizam seus tradicionais modos 

de produção de sentidos.  
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5.5.1 Para além do discurso dicotômico corpo-mente 

 

O derradeiro intelectualismo governa parcela significativa dos atuais sistemas de 

produção. Para Cupani (2016, p. 53), “a difusão mundial da tecnologia, impulsionada pelo 

sistema capitalista de produção, originou a atual ‘cultura das máquinas’ da sociedade industrial 

[...]”. A exacerbação do intelectualismo ou, então, do experimentalismo como aponta o autor, 

manifestou consequências negativas para a “alma” do indivíduo. Esse efeito negativo, reprimiu, 

abandonou, negou o corpo.  

O desenvolvimento tecnológico, ao negligenciar o corpo e ascender a mente, bebeu, e 

ainda bebe, da fonte inaugurada pela dicotomia cartesiana. Essa divisão mente e corpo, já 

discutida ao longo do trabalho, é um discurso que atua na sociedade. É ainda presente em 

disciplinas de muitas áreas do conhecimento. É um discurso que se manifesta nas práticas, nos 

modos de conhecer o mundo.  

Para Cupani (2016), o foco exagerado nessa visão de mundo vem acompanhado de 

uma diminuição, perda, ou mesmo privação do senso de realidade. As vivências são mandadas 

para escanteio, devido “[...] ideias e sentimentos abstratos, padronizados, induzidos pelo 

ambiente tecnológico” (CUPANI, 2016, p. 57).  

Para Cupani (2016, p. 90), esse sistema se converteu na “substância da existência 

social”. Houve uma despersonalização dos processos das máquinas que, por sua vez, refletiu na 

existência humana, em um desligamento do corpo ou, então, um distanciamento do ambiente 

ou mesmo da situação em que se encontra. Em outras palavras, o sujeito desse sistema nega, 

não apenas o corpo, como outras possíveis realidades ou outras possibilidades de vivências. Há, 

dessa maneira, o empobrecimento da existência humana.  

Esse depauperamento acompanhou a sociedade industrial e refletiu na perda da 

sensibilidade estética. Para Burdek (2006), a padronização em massa provocou uma redução da 

linguagem formal. O dano sofrido pelo discurso de uma sociedade industrial não estagnou. Seu 

discurso percorre muitos campos até os dias atuais.  

Não à toa, muitos dos autores citados no decurso desta pesquisa apontam a necessidade 

de abordagens que não abdiquem a experiência vivida. Abordagens que devem discutir a 

corporeidade e outras condições de existência, como a sociabilidade, a tecnicidade, etc.  

Esse discurso também percorre o campo do Design ou Desenho Industrial. Já 

mencionado no decorrer da investigação, quando o conceito de design se relaciona com outros 
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conceitos, o design passa a adaptar seus procedimentos metodológicos ao termo associado. 

Ademais, o termo que se conjuga ao conceito de design traz consigo suas concepções 

filosóficas. Essas concepções filosóficas abrem caminhos para definir estratégias para 

investigar e produzir objetos de design. O design emprega a filosofia para fundamentar seus 

procedimentos metodológicos. 

Os pluralismos no conceito de design também implicam nas mudanças de paradigmas 

em metodologias, procedimentos metodológicos, métodos, técnicas e/ou ferramentas. Os 

discursos presentes na opacidade dessas condições de tecnicidade atravessam o indivíduo que, 

por sua parte, torna-se sujeito desses discursos. Principalmente, ao trazer à tona que a 

tecnicidade condiciona as demais condições de existência, como a corporeidade.  

As abordagens filosóficas empregadas nos processos, disciplinas ou cursos de design 

acompanham discursos que, por conseguinte, ajudam a produzir os sujeitos de design. Sujeitos 

que carregam os discursos, mesmo de modo inconsciente. Dessa maneira, os discursos são 

levados adiante pelos sujeitos, para o modo como percebem o mundo. Todavia, a disparidade 

das filosofias que acompanham as disciplinas de design, permitem a produção de diferentes 

discursos.  

O discurso cartesiano que separa corpo e mente ou, então, o discurso que divide 

natureza e cultura é um dos que interfere na área de design e produz outras dicotomias, como a 

divisão design/arte, por exemplo. Flusser (2017), nos lembra que a palavra está inter-

relacionada aos termos máquina e técnica. Todavia, esta última em sua origem grega, techné, 

significa “arte”. Para Flusser (2017, p. 183), esses termos “[...] derivam de uma mesma 

perspectiva existencial do mundo”.  

No âmbito do Design, a Bauhaus e a Escola de Design ULM são ainda muitos 

influentes nas disciplinas de design. Conforme Burdek (2006), a escola de ULM, por exemplo, 

carregava rigorosos princípios da filosofia cartesiana. Consequentemente, o discurso que se 

apresentava nessa escola afirmava a fronteira entre arte e design. O indivíduo que se sujeitava 

nessas disciplinas acabava por ser um mensageiro desses rígidos princípios. Para Burdek (2006, 

p. 40), a ULM, fundamentada no pensamento cartesiano, tinha como propósito o 

“disciplinamento intelectual” dos alunos. Por muito tempo, o sujeito de design filiou-se a essas 

memórias discursivas.  

Conforme Flusser (2017), a sociedade industrial, ou, em suas palavras, a cultura 

moderna, produziu uma divisão entre o mundo das máquinas, das técnicas e o mundo das artes. 
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Para o autor, a insustentabilidade dessa separação fez o Design produzir uma ponte entre esses 

mundos.  

Dessa maneira, “design significa aproximadamente aquele lugar em que arte e técnicas 

caminham juntas, com pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura” 

(CUPANI, 2016, p. 184). Entretanto, essa nova forma de cultura, continuou a produzir uma 

cultura predominantemente visual. Essa cultura confronta a cultura que traz à tona o papel dos 

demais sentidos, por vezes seus discursos se comutam, por vezes se apagam mutuamente. Para 

dizer que a cultura do design é visual, o sujeito abandona a noção de corporeidade no seu 

discurso. Esquece, apaga, de maneira inconsciente. Ou, propositalmente, ignora o discurso 

outro.  

Essa cultura visual ainda produz um sujeito que negligencia os outros sentidos do 

órgão humano. O indivíduo se inscreve no Design e torna-se sujeito desse campo. Esse sujeito 

configura e manifesta seus discursos em objetos. Configurados por essa cultura, os objetos 

carregam discursos que passam a constituir a sociedade.  

A ausência do discurso sobre o corpo, ou mesmo da palavra corporeidade, na história 

do design faz com que a palavra ou o discurso não sejam pronunciados na constituição da 

memória discursiva do Design. Desse modo, os sujeitos de design são sustentados pelo discurso 

de uma cultura visual e acabam por não serem porta-vozes de um discurso da corporeidade.  

Na perspectiva da AD, é possível pensar o Design como um dispositivo institucional 

que produz as formas de ser sujeito. Ou seja, o sujeito se faz por meio desses sistemas 

institucionais. Aqui, instituição compreende modos de orientação, coordenação de 

comportamentos que orientam a maneira como os designers atuam no mundo, no modo como 

transformam a realidade.  

Ao retomarmos os pluralismos no conceito de Design, pode-se reaver a discussão 

sobre o conceito de Design de Interação. Aqui, o termo interação se associa ao termo design. A 

solidariedade entre esses conceitos, produz uma nova disciplina para o design. Dessa maneira, 

quando o termo interação se soma ao conceito de Design, ele transforma ou adapta os 

procedimentos metodológicos da área projetual para produzir seu objeto, a interação.  

Todavia, como já discutido na introdução desta pesquisa, o conceito de interação é 

ainda muito confuso. Então, pesquisadores como Hornbæk e Oulasvirta (2017), comentam que 

há diversas abordagens de interação. Cada um deles acompanha princípios, práticas ou, então 
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visões de mundos e concepções filosóficas. Por conseguinte, cada abordagem de interesse pode 

ser influenciada por um discurso diferente.  

Por exemplo, uma abordagem de interação pode compreender o humano como uma 

máquina ou computador, e apenas descrevê-lo como um objeto que processa informações. Em 

oposição, há abordagens que discutem a experiência vivida no processo de interação, como a 

Embodied Interaction que, por sua vez, se fundamenta na noção de corporeidade. Ainda, essa 

abordagem é perpassada por discursos da fenomenologia. Discursos, já discutidos ao longo da 

pesquisa, que destacam o papel do corpo na experiência do humano.  

Os discursos que fundamentam cada abordagem de interação deslizam para os 

procedimentos metodológicos, para o processo de design, para suas etapas e, claro, para a fase 

de geração de ideias.  

A pesquisa de campo desta investigação ilustra uma possibilidade de derivar o discurso 

de abordagens filosóficas que consideram a corporeidade no processo do design. Dessa 

maneira, os sujeitos de design, assujeitados a esses discursos passam a dar importância para 

outras configurações sensoriais. O atravessamento dessas concepções filosóficas, dessas 

maneiras outras de ver o mundo questiona o ponto de vista metodológico de como os produtos 

devem ser projetados.  

 

5.5.2 Novos conceitos, novos paradigmas, outros discursos 

  

O conceito de design pode se caracterizar pela sua plasticidade. Pela sua capacidade 

de se adaptar a diferentes conceitos. Soma-se o conceito de design a outros conceitos, como 

industrial (design industrial), gráfico (design gráfico), serviço (design de serviço), interação 

(design de interação), entre tantos outros.  

Um conceito amplo como design é, então, afetado por um conceito outro. Esses 

conceitos que se associam com o termo design, produzem diferentes percepções da realidade. 

Cada conceito, em processo solidário a palavra Design, permite perceber a área de diferentes 

maneiras. Há, dessa maneira, diferentes modos de produzir conhecimento, de conhecer ou agir 

no mundo. É pensar cada conceito como uma lente e, quando, troco a palavra, uma nova lente 

permite que o sujeito perceba uma outra realidade, um outro mundo. Aqui, a palavra é poética 

pela sua capacidade de produzir outros mundos, de revelar outras realidades para o campo do 

design.  
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Esses conceitos modificam o campo do design e, consequentemente, os 

procedimentos, métodos, técnicas e outras práticas. Ainda, os conceitos vêm acompanhados de 

outros discursos. Há discursos que se complementam ou que se confrontam nessas diversas 

possibilidades do design de manifestar.  

Volta-se para o campo do Design de Interação, para, novamente, discutir as diversas 

abordagens de interação. Assim como o conceito de Design, o termo interação é plástico, plural. 

A abordagem de interação que carrega o discursividade da corporeidade desestabiliza outras 

abordagens de interação.      

O design de interação também se caracteriza pela pluralidade de paradigmas. Assim 

como as abordagens de interação, os paradigmas de interação podem oferecer modos 

específicos de pensar o design e, em particular, o design de interação. Para Rogers, Sharp e 

Preece (2013), esses paradigmas compreendem concepções filosóficas ou modos particulares 

de pensar a produção de interação.  

Dada a forte cultura visual que perpassa a área de design, o paradigma que prevalece 

no design de interação diz respeito a produção para interfaces gráficas, para telas de dispositivos 

móveis, como smartphones e tablets, ou, então, para telas de computadores de mesa. Esse 

paradigma dominante apaga, oculta ou ignora produção de interfaces tangíveis, táteis, sonoras, 

entre outras.  

Todavia, a prática da discursividade da corporeidade no processo de design, 

exemplificada pela aplicação do método de bodystorming e pela sensibilização do corpo dos 

sujeitos do workshop, permite promover e pensar paradigmas que vão além das telas. A 

Realidade Aumentada, enquanto paradigma de interação que ultrapassa os limites da tela, 

permite estabelecer novos tipos de interação humano-computador. No workshop, a situação da 

RA orienta o modo como os sujeitos produzem as ideias. 

A multiplicidade dos conceitos e paradigmas que perpassam as práticas de design e, 

especificamente, o design de interação ou, ainda, a própria noção de interação, é influenciada 

por uma diversidade de discursos. A combinação de conceitos e/ou paradigmas pode revelar ou 

produzir novas práticas, procedimentos, visões de mundo e trazer à tona discursos que os 

sustentam.  

Os conceitos e paradigmas passam a deslocar para o espaço de design as regras, 

procedimentos e/ou concepções filosóficas de outras disciplinas, como a fenomenologia, o 

teatro, a dança. Enfim, produzem movimentos que afetam os sujeitos de design na sua relação 



139 

 

 

como os modos de produzir sentido, de expor ideias. Afetam a relação do sujeito com a 

linguagem. 

 

5.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou e discutiu os resultados da pesquisa de campo. Visou-se a 

discussão das práticas de bodystorming e percepção corporal. Trouxe à tona a ideia de entrevista 

como espaço de significação.  

O capítulo descreveu os encontros práticos da pesquisa de campo. Primeiramente, 

descreveram-se os resultados da primeira sessão do bodystorming. Em seguida, os resultados 

do segundo encontro que, por sua vez, a prática de percepção corporal e o método 

bodystorming. A descrição compreendeu o corpus empírico para a análise do discurso.  

Em seguida, buscou-se discutir as condições estritas de produção, o intradiscurso. 

Aqui, o bodystorming¸ a percepção corporal, as configurações espaciais e os princípios de 

Realidade Aumentada se caracterizam como objetos históricos, formas materiais e 

significativas que afetam o modo como os sentidos são produzidos. 

Posteriormente, discutiram-se as condições amplas do discurso, a memória discursiva, 

o interdiscurso. Buscou-se, desse modo, trazer à presença o contexto histórico que intervém na 

língua, os mecanismos de produção de sentido em sentido amplo. Aqui, considerou-se comentar 

sobre discurso além da dicotomia cartesiana, ainda presente na área de Design. Dessa maneira, 

o capítulo discutiu como diferentes conceitos de design ou, então, paradigmas de interação 

carregam diferentes discursos.  

Por fim, apresentou-se o sujeito do discurso da corporeidade. Uma posição que os 

estudantes de design podem ocupar pensar a produção de ideias para a Realidade Aumentada, 

sob a condição da corporeidade.  

 



140 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa examinou a poética da corporeidade na geração de ideias para aplicações 

de Realidade Aumentada. Ou, em outras palavras, a capacidade de produzir ou revelar mundos, 

realidades ou, especificamente, ideias, sob uma condição de existência que considera 

configurações físicas do corpo e configurações socioespaciais. Uma condição de existência que 

traz à presença a exposição de ideias por meio de uma experiência vivida. Experiência que, no 

escopo desta pesquisa, é também orientada por princípios e práticas da Realidade Aumentada. 

Para a investigação, buscou-se descrever a Realidade Aumentada como motor poético 

para a corporeidade; examinar a corporeidade como recurso para a geração de ideias no 

processo de Design de Interação; identificar métodos, técnicas, ferramentas e outros recursos 

para a produção de ideias na perspectiva da corporeidade. Por fim, aplicou-se a força poética 

do corpo na produção de ideias para a RA por meio da prática de um workshop. 

Aqui, retoma-se a questão formulada para esta pesquisa: Como gerar ideias para 

aplicações de Realidade Aumentada sob a perspectiva da corporeidade? 

Para responder a essa questão, tratou-se a corporeidade, não apenas como condição de 

existência, mas, sob a perspectiva da AD, como condição ampla de produção. Desse modo, 

geraram-se ideias apoiadas pelo discurso que sustenta a corporeidade. Discursos 

fenomenológicos, discursos que consideram a experiência vivida do sujeito. Produziu-se, dessa 

maneira, o sujeito da discursividade da corporeidade.  

Esse sujeito se deixa atravessar pela linguagem e pela história. É preciso que o sujeito 

seja afetado por elas. A produção de sentidos, da fala, da exposição de ideias se dá pela 

submissão a língua e a história.  

Os estudantes de design ocupam um lugar ao enunciar e, aqui, o enunciado se torna 

condição de possibilidade para o aparecimento da fala, do gesto, do movimento. Para produzir 

esse sujeito é necessário produzir o lugar.  

Há o sujeito de design, subordinado, de maneira implícita ao discurso do design. Há, 

nesta pesquisa de campo, o sujeito de design, submetido ao discurso da corporeidade.  

Para produzir ideias sob a condição da corporeidade, os estudantes de design foram 

assujeitados às discursividades estruturadas em abordagens filosóficas que consideram o papel 

do corpo na experiência, percepção e conhecimento do mundo.  
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Dessa maneira, os sujeitos de design passaram a, também, serem sujeitos da 

corporeidade, de outras abordagens filosóficas. Esses novos discursos passaram a produzir 

novas direções para o estudante agir em uma determinada situação. A situação de geração de 

ideias para a Realidade Aumentada.  

Ainda, para gerar ideias para a Realidade Aumentada, sob a mesma condição de 

existência, o estudante de design se assujeitou a uma abordagem de interação que, por sua vez, 

traz à tona a corporeidade como concepção filosófica.  

Esses discursos amplos de produção afetam os sujeitos de design. Os sujeitos passam 

a ser porta-vozes da discursividade da corporeidade.  

As condições estritas de produção compreenderam as formas materiais do discurso da 

corporeidade. No exemplo da análise de discurso deste trabalho, o sujeito se inscreveu no 

workshop para que, dessa maneira, praticasse a poética da corporeidade. Nessa situação, o 

bodystorming e a percepção corporal, assim como as configurações socioespaciais e até mesmo 

os princípios de RA acabaram por produzir o sujeito. O discurso foi acionado por meio dessas 

materialidades.  

Essas materialidades constituem espaços de significação. Na situação do 

bodystorming, os procedimentos do método gerenciaram o modo como os sujeitos de design 

produziam as ideias. O método afetou o comportamento do sujeito. Estruturou uma nova 

relação do sujeito com o contexto.  

Os estudantes de design também foram assujeitados à prática de percepção corporal. 

Prática que derivou procedimentos ou mesmo filosofias de outras abordagens disciplinares para 

o campo de design.  

No âmbito da RA, seus princípios e práticas constituíram à forma material que, por 

sua parte, passaram a direcionar os modos de significação dos sujeitos na situação. Os 

estudantes de design se moveram, se orientaram por meio desse paradigma de interação.  

O sujeito passou a ser efeito do meio. Efeito de uma situação constituída por 

configurações espaciais, por procedimentos do bodystorming e da prática de percepção 

corporal, por princípios de um paradigma de interação, a RA. Diferentes materialidades que 

ajudaram a acionar e sustentar o discurso da experiência vivida. 

Ademais, o sujeito tornou-se efeito de condições amplas de produção, memórias 

discursivas que deslizaram de outras áreas do conhecimento, de outras concepções filosóficas. 

Sujeito que passou a gerar ideias para a Realidade Aumentada, sob a condição da corporeidade. 
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A estratégia de investigação adotada para este trabalho trouxe à tona as condições 

amplas e estritas de produção que, por sua parte, sustentaram as práticas realizadas durante o 

workshop. A Análise do Discurso permitiu a construção de um objeto discursivo. Dessa 

maneira, buscou-se pensar como os conceitos de design, os paradigmas de interação, 

comentados ao longo do trabalho e aplicados na pesquisa de campo, são transpostos por 

diferentes discursos. 

A prática visou produzir uma situação, um lugar para o sujeito se posicionar e se 

constituir. Dessa maneira, a pesquisa de campo produziu um corpus empírico que, por sua parte, 

permitiu a produção de um sujeito de design que se submeteu a discursividade da corporeidade 

e de discursos outros que a sustentam.  

Todavia, por se tratar de uma análise de discurso ou, ainda, de uma pesquisa sustentada 

por um paradigma interpretativista, esta investigação assume que o objeto discursivo permanece 

aberto para novas abordagens. Na AD, o discurso compreende uma prática, um processo 

inacabado. Os sujeitos e os sentidos não se esgotam.  

Desse modo, sugere-se que outros analistas, ou mesmo leitores, possam mobilizar 

outros conceitos face a outras questões. A formulação de outras questões, movimenta conceitos 

diversos e permite trazer à presença outros discursos.  

Como a AD não se esgota, recomenda-se revisitar o corpus empírico, alterar a pergunta 

formulada para a análise para, dessa maneira, realizar outros gestos de interpretação.  

Este trabalho também sugere a investigação da poética de outras condições de 

existência, coma a sociabilidade. Ou, maior ênfase nas condições de existência, brevemente 

discutidas ao longo da pesquisa. Dessa maneira, outras pesquisas podem propor como essas 

outras condições provocam novos rumos para pensar a produção de ideias para a Realidade 

Aumentada. Como gerar ideias para a Realidade Aumentada, sob a condição de sociabilidade? 

E sob a condição de tecnicidade? Destaca-se que a ênfase nessas outras condições não abandona 

a corporeidade, mas evocam novas possibilidades de interpretação. 

Ainda, recomenda-se a investigação da condição de corporeidade em outras fases do 

processo de design, como a prototipação, por exemplo. Ou, então em etapas de avaliação de um 

produto. Ainda, como incorporar o discurso da corporeidade em outras disciplinas do design 

ou, então, outras áreas projetuais, como o campo da arquitetura e urbanismo. Como pensar a 

configuração espacial ou a concepção de espaço sob a condição de corporeidade?  
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A pesquisa também aconselha questionar a produção de ideias para outros paradigmas 

de interação. Como gerar ideias para a computação ubíqua? E para a computação vestível? E 

para a Realidade Virtual? Provoca-se como pensar processos adequados para a realização de 

projetos em modelos de interação que ultrapassam os limites da tela dos dispositivos.  

Sugere-se pensar como outras abordagens de interação mobilizam diferentes 

significados, distintos modos de pensar o design na Interação Humano-Computador. Tem-se 

que cada abordagem produz diferentes modos de relação entre o humano e o computador. 

Assim como os paradigmas de interação, estimula a produção de outras metáforas conceituais. 

E, por conseguinte, constitui diferentes discursos, situações e sujeitos. 

Este trabalho insinua colocar em crise abordagens que reduzem o humano em 

máquinas de processamento de símbolos. Dessa maneira, sugere-se abordar os procedimentos, 

disciplinas ou mesmo os cursos de Design para além das clássicas ciências da cognição que, 

por sua parte, consideram o humano com base na metáfora de processamento de informação. 

Coloca-se em crise a cultura ocidental que considera a experiência vivida de maneira ainda 

muito tímida.  

Busca-se promover sujeitos da experiência sensorial, sujeitos do conhecimento tácito. 

Sujeitos de um conhecimento que abrange mente e corpo.  

Considera-se a necessidade de processos, métodos, técnicas, ferramentas, disciplinas 

que apoiem a produção e extração do conhecimento tácito em áreas projetuais. Sugere-se a 

produção de procedimentos metodológicos, modelos ou frameworks sustentados por 

abordagens fenomenológicas, ou, especificamente, abordagens que não negligenciam a 

condição de corporeidade. Técnicas ou tecnologias que acionam a produção do conhecimento 

tácito. Conhecimento acionado pela experiência de um corpo vivido.  

Apoia-se a noção de corpo como um local de conhecimento, de situação. Corpo como 

parte da produção do conhecimento e não apenas como uma maneira de externalizar 

informações, ideias.  

Indica-se a derivação e exploração de procedimentos de outras áreas do conhecimento, 

como as abordagens de disciplinas já comentadas ao longo da pesquisa, tais como teatro, dança, 

performance e educação somática.  

Sabe-se que as tecnologias modificam as experiências. Dessa maneira, o trabalho 

recomenda uma investigação e promoção da educação tecnológica que não subestime a 

condição de tecnicidade e, também, não negligencie outras condições humanas de existência. 
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Provoca-se pensar a produção de atitudes e mentalidades tecnológicas, atitudes que 

acompanhem a pluralidade dos conceitos de tecnologia e técnica. Desse modo, os indivíduos 

passam a ter uma compreensão mais rica das realidades tecnológica, dos processos de 

desenvolvimento de produto, do processo de design, da fase de ideação.  
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APÊNDICE A – Revisão Sistemática Integrativa da Literatura 

 

Para responder o terceiro objetivo desta pesquisa, adotou-se uma revisão sistemática 

integrativa como método para análise da literatura. As etapas dessa revisão se baseiam nas 

etapas bem definidas de Botelho, Cunha e Macedo (2011): identificação do tema e seleção da 

questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; identificação dos 

estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos estudos selecionados; análise e 

interpretação dos resultados; e apresentação da revisão. Estas duas últimas etapas se 

materializam nos tópicos sobre Métodos, Técnicas e Ferramentas, recursos complementares e 

Abordagens interdisciplinares no processo de ideação. Os tópicos estão situados no segundo 

capítulo desta pesquisa.  

Para apoiar a revisão integrativa, aplicou-se a ferramenta StArt (State of the Art 

through Systematic Review), desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 

Software (LaPES) da UFSCar. A ferramenta auxiliou as etapas de planejamento, execução e 

sumarização.  

 

1. Identificação do tema e questão de pesquisa 

 

Essa revisão visou identificar métodos, técnicas, ferramentas e outros recursos que 

incluam a experiência e o engajamento corporal na fase de geração de ideias. Dessa maneira, 

buscou-se responder a seguinte questão de pesquisa para este tópico: Quais métodos, técnicas 

e ferramentas consideram a experiência do corpo na fase de ideação? 

Para responder a essa questão, os seguintes descritores foram adotados para compor a 

string: TITLE, ABS, KEY (“embodied skething” OR “embodied storming” OR “embodied 

experience” OR “embodied prototype” OR “embodied design” OR embodiment OR 

bodystorming) AND TITLE, ABS, KEY (“idea generation” OR ideation OR “ideation 

method” OR “creative idea” OR “innovative idea”) AND TITLE, ABS, KEY (innovation).  

Os descritores e operadores booleanos foram adaptados às seguintes bases de dados: 

Scopus e ACM Digital Library. Na Scopus, obteve-se 97 documentos. Na ACM, 109. A 

pesquisa resultou em 206 estudos. Por se tratar de uma revisão sistemática integrativa, fontes 

primárias foram consideradas em etapas posteriores.  
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2. Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão 

 

A ferramenta StArt detectou 9 artigos duplicados. Essa ação implica um dos critérios 

de exclusão. Na sequência, o processo de inclusão e exclusão ocorreu, manualmente, por meio 

de uma leitura criteriosa dos títulos, palavras-chave e resumos dos artigos.  

Os documentos que tratavam da experiência corporal em domínios que não se 

adequavam ao tema do estudo foram eliminados. Artigos que abordaram o corpo em outras 

fases do processo também foram descartados. Admitiu-se textos publicados em eventos e 

revistas. 

 

3. Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados 

 

Nesta etapa, 34 artigos foram selecionados para uma leitura na íntegra e criteriosa. A 

pesquisa resultou em estudos que compreendem as últimas três décadas. Parcela significativa 

dos artigos pertencem a anais de evento. A maioria deles pertence a mesma conferência em 

diferentes períodos, a Conference on Human Factores in Computing Systems. Todos os estudos 

apresentam áreas da Interação Humano-Computador como pano de fundo. Assume-se que os 

descritores adotados são, principalmente, discutidos nesses contextos. 

 

4. Categorização dos estudos selecionados 

 

 Utilizou-se uma matriz de síntese como ferramenta para extrair e organizar os dados. 

O propósito desta etapa visou o resumir aspectos que concernem aos métodos, técnicas e 

ferramentas que assumem o corpo na fase de geração de ideias. Os dados foram categorizados 

quanto aos (a) métodos, técnicas e ferramentas; (b) recursos complementares; (c) abordagens 

interdisciplinares no processo de ideação. 
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APÊNDICE B – Roteiro de Condução e Roteiro de Entrevista 

 

Roteiro de condução e roteiro de entrevista aprovados pelo comitê de ética.  

 

1. Estudo Principal 

O estudo principal desta pesquisa busca praticar a teoria abstrata levantada ao longo 

da investigação teórica. O objetivo principal desta etapa é aplicar a força poética da 

corporeidade na produção de ideias para a Realidade Aumentada. Para a prática, opta-se pela 

realização de um workshop. Esse workshop será realizado de modo remoto. Para Svanaes e 

Seland (2004), o workshop é um meio amplamente aceito para a geração e validação do 

conhecimento. Para fundamentar o workshop, esta investigação apoia-se no estudo de métodos, 

técnicas e ferramentas (MTFs) coletados durante a pesquisa. Para Caon et al. (2016), a 

aplicação de métodos ou outros procedimentos permite o engajamento em nível físico da 

experiência. Sirkin e Ju (2014) destacam que métodos, técnicas e ferramentas são fundamentais 

para extrair o conhecimento tácito produzido na experiência vivida.  

Para este estudo, busca-se praticar o Bodystorming, um método de ideação discutido a 

aplicado por diversos autores: Ducros, Klokmose, Tabard (2019); Segura et al. (2019); 

Mougenot et al. (2017); Cozza, Tonolli e D’Andrea (2016); Segura et al. (2016); Segura, Vidal 

e Rostami (2016); O’Shanghnessy e Ward (2014); Tholander (2014); Oppergaard e Still (2013); 

Giaccardi e Diaz (2012); Hemmert et al. (2011); Ekman e Rinott (2010); Medler e Magerko 

(2010); Schleicher, Jones e Kachur (2010); Gerber (2009); Oulasvirta, Kurvinen e Kankainen 

(2003); e Burns et al. (1995). 

O bodystorming busca trazer o processo do brainstorming para a experiência física. 

Do mesmo modo que a prática do brainstorming, o método bodystorming deve possibilitar que 

os participantes possam explorar novos conceitos por meio de uma atividade livre de 

julgamento, cenários e propostas de design sem compromisso (MARTIN, 2012; 

SCHLEICHER; JONES; KACHUR, 2010). Desse modo, esse método se destaca por inspirar 

novas ideias. Tholander (2014) comenta que o método compreende uma experiência vivida, 

assumindo a atividade física como um motor para a criatividade. No contexto do Design, por 

exemplo, os profissionais podem fazer uso de seus corpos para encenar ou representar o uso ou 

funcionalidade de um produto (SEGURA; VIDAL; ROSTAMI, 2016). Segura et al. (2019) 

destaca que o bodystorming permite considerar diferentes arranjos dos recursos de design, tais 
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como recursos socioespaciais e artefatos. Ou seja, trata-se de uma prática dependente do poder 

evocativo do corpo, ambiente e demais recursos, que permitem propor novos arranjos e 

combinações. Nos estudos levantados ao longo da pesquisa, o bodystorming é considerado um 

método útil para a geração de ideias, demonstrando que as sessões são memoráveis e 

inspiradoras, além de promoverem um rico repertório corporal. 

 

1.1. Objeto 

O objeto deste estudo é o corpo como recurso na fase de geração de ideias para a Realidade 

Aumentada.  

 

1.2. Participantes  

O estudo será realizado com um grupo de até 6 estudantes de cursos de design gráfico, design 

de produto, design de jogos ou áreas afins. Ainda, profissionais formados nessas áreas ou 

similares também podem se candidatar como voluntários. Busca-se dar prioridade para 

estudantes que realizaram disciplinas de projetos digitais em seus cursos ou profissionais da 

área que atuam no campo do projeto digital, como UX Designers, UI Designers, Designers de 

Interação ou relacionadas. Os estudantes ou profissionais da área devem ter idade acima de 18 

anos, de qualquer gênero, qualquer estado civil. Os candidatos devem ter acesso a computadores 

pessoais ou dispositivos móveis (smartphones/tablets) para participarem, de modo remoto, do 

workshop. Os candidatos não precisam ter nenhum conhecimento prévio sobre Realidade 

Aumentada ou Corporeidade. Buscam-se indivíduos com autonomia plena. 

As informações desejadas na investigação dessa pesquisa podem ser obtidas por meio 

de participantes com plena autonomia. Desse modo, indivíduos ou grupos vulneráveis não 

devem participar da pesquisa.  

  

1.3. Procedimentos 

1.3.1. Roteiro de condução do grupo 

 

6.3.1.1. Primeiro encontro – Apresentação do problema de pesquisa 

Objetivo do encontro: Apresentar o problema de pesquisa. Discutir os termos (i) 

Realidade Aumentada; (ii) Corporeidade; (iii) Geração de Ideias. Realizar Entrevistas em 

grupo.  
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No que diz respeito a Realidade Aumentada, serão abordados: sua definição, 

características, campos relacionados, áreas de atuação e uma diversidade de exemplos em 

múltiplas áreas.  

Quanto à corporeidade, serão discutidos seus conceitos e sua relação com a área de 

Design. 

Já no que concerne à Geração de Ideias, serão levantadas definições de autores já 

conhecidos na área de design.  

Todas as discussões estarão abertas para questionamentos, dúvidas e intervenções dos 

participantes que, por sua vez, poderão colaborar com outras definições ou mesmo percepções 

sobre os termos discutidos.  

Ainda, um projeto de produto digital será apresentado com sugestão para a prática de 

bodystorming. Os participantes poderão sugerir outros projetos. O projeto selecionado, em 

acordo com os participantes, será base para pensar a mesma aplicação sob a condição de 

técnicas de Realidade Aumentada. 

Para enriquecer o encontro, haverá uma entrevista coletiva. O propósito desta é 

conhecer os participantes, seus nomes, idade, curso(s), estágio e/ou trabalho, e sua função. 

Compreender quais disciplinas de projeto digital cursaram, cursam ou pretendem cursar; e em 

qual fase do curso estão. Ademais, tem-se a intenção de levantar o conhecimento dos 

participantes sobre Realidade Aumentada, suas experiências com essa tecnologia ou similares. 

Ademais, buscar compreender quais práticas de corpo (ex.: yoga, dança, teatro, esportes em 

geral, meditação, etc) influenciam suas experiências.  

Segue roteiro preliminar de entrevistas do primeiro encontro: 

 

Sobre o participante 

• Nome 

• Idade 

• Qual seu curso (Desenho Industrial, Design Gráfico, Design de Produto, Design de 

Jogos, etc.)? Qual semestre? 

• Realizou disciplinas de projeto digital em seu curso? Quais disciplinas? 

• Quais seus principais interesses na área de projeto digital? 

• Realiza estágio/trabalho? Qual sua função? 

• O que o(a) motivou a se voluntariar para este workshop? 
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Sobre Realidade Aumentada 

• Conhece a Realidade Aumentada? Se sim, como você a caracteriza? 

• Conhece outros campos relacionados? (Ex.: Realidade Misturada, Realidade Virtual, 

etc.) 

• Conhece aplicações de Realidade Aumentada? Quais? 

 

Sobre Corporeidade 

• Quais práticas corporais já realizou? (Yoga, dança, teatro, esportes, etc.) 

• Você acredita que essas práticas refletiram/refletem em outras de suas vivências? 

 

Sobre Geração de Ideias 

• Como você caracteriza a geração de ideias? 

• Como você imagina a prática de bodytorming? O que espera dessa prática? 

 

As apresentações sobre os termos Realidade Aumentada, Corporeidade e Geração de 

Ideias serão realizadas após a entrevista. A ideia é complementar as percepções e formações 

imaginárias dos participantes sobre os temas tratados durante o workshop.  

Durante as apresentações, os participantes podem intervir com dúvidas ou 

complementar a conversa. A conversa deve ser livre de julgamento, aproveitando as percepções 

dos participantes como motor para as práticas dos encontros seguintes. No fim das 

apresentações, todos os participantes decidem um projeto em comum para ser usado como 

referência nas práticas de bodystorming.  

 

Nesse encontro a duração média de cada atividade será: 

• Apresentação do problema de pesquisa (10 min) 

• Entrevista em grupo (1h) 

• Apresentação sobre Realidade Aumentada (40 min) 

• Discussão sobre Corporeidade (20 min) 

• Discussão sobre Geração de Ideias (15 min) 

• Discussão sobre projeto base para a prática de bodystorming (15 min) 
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6.3.1.2. Segundo encontro – Bodystorming 

 

O segundo encontro compreende a primeira prática de Bodystorming. Uma atividade que se 

destaca por ser livre de julgamento. Será uma prática aberta para o diálogo e manifestação de 

ideias com base em um projeto já desenvolvido. O projeto de referência será acordado ainda no 

primeiro encontro. Durante a prática, os participantes vão pensar como seria o projeto se fosse 

produzido com técnicas de Realidade Aumentada. Para expressar as ideias, os participantes 

podem fazer uso da linguagem verbal, mas devem dar preferência para a linguagem não-verbal.  

Alguns princípios de Realidade Aumentada serão definidos para delimitar o escopo da 

atividade: 

• Na primeira parte, os participantes devem imaginar o uso de Óculos de 

Realidade Aumentada (duração média de 30min); 

• Na segunda parte, os participantes devem imaginar o uso de um dispositivo 

móvel (smartphone/tablet) (duração média de 30min); 

• Na terceira parte, os participantes devem imaginar o uso de ambos os 

dispositivos (duração média de 30min). 

Além disso, os participantes devem explorar as várias partes do corpo (cabeça, mãos, 

braços, pernas, tronco, etc) para agir no e com o espaço. Os participantes estão livres para fazer 

uso de objetos disponíveis em seus espaços para propor gestos e movimentos. 

Cada participante apresenta sua ideia para os colegas. O colega seguinte pode aproveitar a 

mesma ideia e adaptá-la ou propor uma nova ideia. Esse processo ocorre de modo contínuo. 

Caso haja um obstáculo, como bloqueios criativos, o facilitador – autor dessa pesquisa – pode 

intervir propondo uma questão que ajude a guiar os participantes. De qualquer modo, é 

necessário pensar que o bloqueio criativo é comum em processos de geração de ideia. Por vezes, 

se faz necessário deixar o silêncio existir para que os participantes possam propor uma solução 

para ultrapassar essa barreira. Ainda, vale destacar que é uma produção de ideias produzidas no 

coletivo. Em outras palavras, quando um participante está sem ideia, outro participante pode 

assumir e continuar a dinâmica.  

Após a prática, será realizada uma entrevista em grupo para compreender as principais 

dificuldades dos participantes durante o bodystorming e suas percepções sobre a necessidade 
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de uma prática de percepção corporal antes da geração de ideias. Segue as perguntas da 

entrevista semiestrutura em grupo: 

• Como você se sentiu na prática de bodystorming? 

• Quais as principais dificuldades na primeira prática de bodystorming? 

• Você acredita ser necessária uma prática de percepção corporal antes da prática de 

bodystorming? Comente.  

 

Nesse encontro a duração média de cada atividade será: 

• Bodystorming (1h30min) 

• Entrevista em grupo (30 min) 

 

6.3.1.3. Terceiro encontro – Percepção Corporal e Bodystorming 

O terceiro encontro compreende as práticas de percepção corporal e a segunda prática 

de bodystorming. Esta prática de bodystorming sugere a mesma dinâmica do encontro anterior, 

com os mesmos princípios.  

A prática de percepção corporal será realizada por uma professora de dança. A ideia é 

sensibilizar o corpo dos estudantes de design ou designers. O objetivo da prática é tornar 

sensível a percepção das diversas regiões do corpo. A proposta é que os participantes tenham 

consciência da totalidade do corpo, aproveitem o vocabulário dessa prática, possam relaxar e 

se sentir mais confortáveis para o segundo bodystorming. Durante a prática os participantes 

podem brincar com o espaço, com as possibilidades de gestos e movimentos do corpo e com 

objetos em sua volta.  

O bodystorming segue na sequência. Aqui, os participantes podem aproveitar as ações 

corporais produzidas na prática de percepção corporal que surgirem à lembrança.  

Por fim, serão realizadas entrevistas individuais e coletiva. 

 

Entrevistas individuais: 

• Como você se sentiu na prática de percepção corporal? 

• Como você se sentiu na prática de bodystorming? 

• A prática de percepção corporal contribuiu na sua prática de bodystorming? 

• Quais as principais dificuldades nas práticas? 

• Percebe diferença na prática do encontro anterior? 
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Entrevista em grupo: 

• Quais suas considerações finais sobre a experiência do workshop? 

 

Nesse encontro a duração média de cada atividade será: 

• Percepção Corporal (1h) 

• Bodystorming (1h) 

• Entrevista individual (5 min para cada entrevista) 

• Entrevista em grupo (20 min) 

 

6.3.2. Coleta de dados 

 

A pesquisa será realizada de modo remoto. Cada participante estará em seu próprio 

ambiente. Os participantes e os seus respectivos ambientes serão observados durante as 

atividades práticas. Entre os procedimentos de coleta de dados nesta pesquisa, destacam-se: 

observações qualitativas, entrevistas e materiais audiovisuais. Durante as observações serão 

realizadas anotações sobre o comportamento e as atividades dos participantes. O registro deve 

ocorrer de maneira semi-estruturada. Já as entrevistas, também semi-estruturadas, serão 

conduzidas de modo individual e em grupo focal. Por fim, os dados registrados em formato 

audiovisual podem assumir forma de fotografia ou vídeos. Os participantes também serão 

estimulados a usarem seus dispositivos móveis, como smartphones, para realizar o registro em 

uma perspectiva de primeira pessoa.  

 

6.3.3. Análise e interpretação dos dados 

 

Para esta etapa, será realizada uma Análise de Discurso (AD). A escolha da análise se 

dá pelo caráter interpretativista desta pesquisa qualitativa. Para Orlandi (2003), essa análise se 

interessa em situações em que há humanos falando ou, na perspectiva desta investigação, 

pessoas expondo ideias. Busca-se, com essa análise, compreender o funcionamento do sentido. 

Na AD, a tarefa do analista é compreender como os textos produzem sentidos. Aqui, o texto é 

compreendido como aquele que tem começo, meio e fim. Em outras palavras, as linguagens 

verbais ou mesmo não-verbais podem ser consideradas textos nessa análise. Desse modo, as 
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entrevistas e as práticas de percepção corporal e bodystorming são consideradas peças de 

linguagem, exemplares do discurso a ser construído pelo procedimento analítico.  
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 APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

para os Participantes 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Poética da 

Corporeidade na Produção de Ideias para a Realidade Aumentada”, conduzida pelo 

pesquisador Christian Cambruzzi da Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento e orientado pela Profª Drª Luciane Maria Fadel, do 

Departamento de Expressão Gráfica e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O objetivo principal é 

investigar a poética da corporeidade na produção de ideias para a Realidade Aumentada.  

A pesquisa acontecerá em encontros semanais em horário pré-agendado, com duração 

prevista de três encontros em grupo em formato de workshop. Os encontros ocorrerão de modo 

remoto por meio de plataformas de vídeo conferência. Serão realizados três encontros com 

duração média de três horas cada.  

No primeiro encontro, o pesquisador irá apresentar o problema de pesquisa e discutir o 

conceito, os princípios e as práticas sobre Realidade Aumentada, Corporeidade e Geração de 

Ideias. Ademais, será abordado brevemente o conceito de Bodystorming, uma atividade que 

será aplicada nos encontros posteriores. Haverá uma sessão de bodystorming para o segundo e 

o terceiro encontro. O último encontro também contará com uma sessão de percepção corporal, 

guiado por uma artista e professora de dança.  

Você também será solicitado(a) a participar de entrevistas que serão gravadas para 

posterior análise de dados. Todos os encontros devem contar com entrevistas semiestruturas em 

grupo. Além disso, o último encontro deve contar com entrevistas individuais.   

Todos os encontros serão acompanhados pelo pesquisador e registrados em tempo real 

por meio de gravadores de tela e/ou gravadores das plataformas de videoconferência. Será 

sugerido que os participantes também façam uso de seus dispositivos móveis (celulares ou 

tablets) para registrar as atividades em perspectiva de primeira pessoa.  

Você poderá sentir cansaço ou desconforto durante as atividades, constrangimento ao 

expor dificuldades e desconforto com gravações. Os procedimentos podem evocar memórias e 

mobilizar sentimentos nem sempre agradáveis nos participantes. Se sentir qualquer um destes 
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ou qualquer outro incômodo durante sua participação você pode solicitar a interrupção ou 

encerramento da atividade. Você também pode se ausentar de responder algumas perguntas.  

Você tem liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma. Para retirar seu consentimento, você pode entrar em 

contato com o pesquisador responsável a qualquer momento durante a coleta de dados.  

  Em qualquer pesquisa sempre há o risco de divulgação não intencional de dados dos 

participantes. Para minimizar este risco todas as informações coletadas serão mantidas em 

dispositivos de uso pessoal do pesquisador ou armazenadas em locais protegidos por senha.  

Você receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita, pelo tempo que for 

necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa.  

Todas as atividades relacionadas à pesquisa serão feitas com o acompanhamento do 

pesquisador responsável. Se você tiver dúvidas sobre procedimentos, riscos, benefícios ou 

outros, durante e após a pesquisa, incluindo informações sobre os resultados, se for de seu 

interesse, pode entrar em contato com o pesquisador responsável, Christian Cambruzzi da Silva. 

Sua participação na pesquisa não garante benefícios imediatos, mas estará ajudando no 

avanço do conhecimento científico sobre o papel que o corpo desempenha na fase de Geração 

de Ideias do processo de Design para a Realidade Aumentada.  

Sua participação não será remunerada. Você tem garantia de ressarcimento. Se você 

sofrer algum prejuízo material ou imaterial decorrente da pesquisa poderá solicitar indenização, 

de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. Você tem garantia de 

compensação material dos gastos decorrentes da participação na pesquisa. Você poderá solicitar 

o reembolso de gastos decorrentes da pesquisa, como transporte, alimentação, etc.  

Você autoriza o uso de imagem para fins de divulgação. As imagens poderão ser exibidas 

em apresentações audiovisuais, publicações e divulgações em documentos científicos. Os 

resultados e conclusões da pesquisa poderão tornar-se públicos, seja por meio de relatórios, 

artigos, apresentações em eventos científicos ou outras formas de publicação. Em quaisquer 

meios será mantido sigilo e confidencialidade dos dados de identificação dos participantes da 

pesquisa, de forma que a utilização das informações fornecidas não acarrete em prejuízo a você. 

O pesquisador responsável, que também assina este documento, se compromete a 

conduzir esta pesquisa de acordo com o que preconiza a resolução 466 de 12/12/2012, que trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes de pesquisa. 
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Dados do pesquisador: 

Nome Completo: Christian Cambruzzi da Silva 

Matrícula: 201900828 

Endereço: Rua Luiz Oscar de Carvalho, 75 

Endereço de e-mail: christiancambruzzi@gmail.com 

Telefone: 55 9 8137 9299 

 

O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Qualquer dúvida que você venha a ter sobre ética em pesquisa você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CEPSH/UFSC, por meio do telefone (48) 3721 6094 ou no endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina – Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio Reitoria II (R: 

Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC | CEP 88.040-400). 
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Identificação e consentimento do voluntário: 

Nome completo:_________________________________________________ 

Doc. De identificação:____________________________________________ 

Declaro que concordei em participar, na qualidade de participante do projeto de pesquisa 

intitulado “Poética da corporeidade na produção de ideias para a realidade aumentada”, 

após estar devidamente informado(a) sobre os objetivos, os procedimentos, as justificativas da 

pesquisa e os termos de minha participação. Assino o presente Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido em duas vias, numeradas e rubricadas pelas partes interessadas, inclusive pelo 

pesquisador responsável pelo projeto, sendo que uma cópia se destina a mim (participante) e a 

outra ao pesquisador. 

As informações fornecidas aos pesquisadores serão utilizadas na exata medida dos 

objetivos e finalidades do projeto de pesquisa, sendo que minha identificação será mantida em 

sigilo e sob a responsabilidade do proponente do projeto. 

Independentemente deste consentimento, fica assegurado meu direito de retirar-me da 

pesquisa em qualquer momento e por qualquer motivo durante minha participação, sendo que 

para isso comunicarei minha decisão a um dos proponentes do projeto acima citados. 

 

 

Florianópolis, ________ de _________________________ de XXXX. 

 

 

___________________________ 

(Assinatura do voluntário ou representante legal acima identificado) 

 

 

Eu, Christian Cambruzzi da Silva, comprometo-me a conduzir a pesquisa de acordo com 

o que preconiza a resolução 466 de 12/12/2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos 

participantes de pesquisa. 

 

 

___________________________ 

Christian Cambruzzi da Silva 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

para a professora de dança 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Poética da 

Corporeidade na Produção de Ideias para a Realidade Aumentada”, conduzida pelo 

pesquisador Christian Cambruzzi da Silva, mestrando do Programa de Pós Graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento e orientado pela Profª Drª Luciane Maria Fadel, do 

Departamento de Expressão Gráfica e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O objetivo principal é 

investigar a poética da corporeidade na produção de ideias para a Realidade Aumentada.  

A pesquisa acontecerá em encontros semanais em horário pré-agendado, com duração 

prevista de três encontros em grupo em formato de workshop. Os encontros ocorrerão de modo 

remoto por meio de plataformas de vídeo conferência. Serão realizados três encontros com 

duração máxima de três horas cada. 

Você está sendo convidado(a) a ministrar uma aula prática de percepção corporal 

para os demais voluntários desta pesquisa. Você deve oferecer uma aula com duração de até 

1h. Você não precisa acompanhar os demais encontros do workshop. A prática de percepção 

corporal deve ocorrer de modo remoto por meio de plataformas de vídeo conferência. Você tem 

liberdade para elaborar uma prática que envolva a percepção de cada uma das regiões do corpo.   

No primeiro encontro do workshop, o pesquisador irá apresentar o problema de pesquisa 

e discutir o conceito, os princípios e as práticas sobre Realidade Aumentada, Corporeidade e 

Geração de Ideias. Ademais, será abordado brevemente o conceito de Bodystorming, uma 

atividade que será aplicada nos encontros posteriores. Haverá uma sessão de bodystorming para 

o segundo e o terceiro encontro. O último encontro contará com uma prática de percepção 

corporal, guiado por uma você.  

Você também será solicitado(a) a participar de entrevistas que serão gravadas para 

posterior análise de dados.  

Todos os encontros serão acompanhados pelo pesquisador e registrados em tempo real 

por meio de gravadores de tela e/ou gravadores das plataformas de videoconferência. Será 

sugerido que os participantes também façam uso de seus dispositivos móveis (celulares ou 

tablets) para registrar as atividades em perspectiva de primeira pessoa.  
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Você poderá sentir cansaço ou desconforto durante as atividades, constrangimento ao 

expor dificuldades e desconforto com gravações. Os procedimentos podem evocar memórias e 

mobilizar sentimentos nem sempre agradáveis nos participantes. Se sentir qualquer um destes 

ou qualquer outro incômodo durante sua participação você pode solicitar a interrupção ou 

encerramento da atividade. Você também pode se ausentar de responder algumas perguntas.  

Você tem liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem penalização alguma. Para retirar seu consentimento, você pode entrar em 

contato com o pesquisador responsável a qualquer momento durante a coleta de dados.  

  Em qualquer pesquisa sempre há o risco de divulgação não intencional de dados dos 

participantes. Para minimizar este risco todas as informações coletadas serão mantidas em 

dispositivos de uso pessoal do pesquisador ou armazenadas em locais protegidos por senha.  

Você receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita, pelo tempo que for 

necessário em caso de danos decorrentes da pesquisa.  

Todas as atividades relacionadas à pesquisa serão feitas com o acompanhamento do 

pesquisador responsável. Se você tiver dúvidas sobre procedimentos, riscos, benefícios ou 

outros, durante e após a pesquisa, incluindo informações sobre os resultados, se for de seu 

interesse, pode entrar em contato com o pesquisador responsável, Christian Cambruzzi da Silva. 

Sua participação na pesquisa não garante benefícios imediatos, mas estará ajudando no 

avanço do conhecimento científico sobre o papel que o corpo desempenha na fase de Geração 

de Ideias do processo de Design para a Realidade Aumentada. 

Você tem garantia de ressarcimento. Se você sofrer algum prejuízo material ou imaterial 

decorrente da pesquisa poderá solicitar indenização, de acordo com a legislação vigente e 

amplamente consubstanciada. Você tem garantia de compensação material dos gastos 

decorrentes da participação na pesquisa. Você poderá solicitar o reembolso de gastos 

decorrentes da pesquisa, como transporte, alimentação, etc.  

Você autoriza o uso de imagem para fins de divulgação. As imagens poderão ser exibidas 

em apresentações audiovisuais, publicações e divulgações em documentos científicos. Os 

resultados e conclusões da pesquisa poderão tornar-se públicos, seja por meio de relatórios, 

artigos, apresentações em eventos científicos ou outras formas de publicação. Em quaisquer 

meios será mantido sigilo e confidencialidade dos dados de identificação dos participantes da 

pesquisa, de forma que a utilização das informações fornecidas não acarrete em prejuízo a você. 
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O pesquisador responsável, que também assina este documento, se compromete a 

conduzir esta pesquisa de acordo com o que preconiza a resolução 466 de 12/12/2012, que trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes de pesquisa. 

 

Dados do pesquisador: 

Nome Completo: Christian Cambruzzi da Silva 

Matrícula: 201900828 

Endereço: Rua Luiz Oscar de Carvalho, 75 

Endereço de e-mail: christiancambruzzi@gmail.com 

Telefone: 55 9 8137 9299 

 

O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Qualquer dúvida que você venha a ter sobre ética em pesquisa você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CEPSH/UFSC, por meio do telefone (48) 3721 6094 ou no endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina – Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio Reitoria II (R: 

Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC | CEP 88.040-400). 
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Identificação e consentimento do voluntário: 

Nome completo:_________________________________________________ 

Doc. De identificação:____________________________________________ 

Declaro que concordei em participar, na qualidade de participante do projeto de pesquisa 

intitulado “Poética da corporeidade na produção de ideias para a realidade aumentada”, 

após estar devidamente informado(a) sobre os objetivos, os procedimentos, as justificativas da 

pesquisa e os termos de minha participação. Assino o presente Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido em duas vias, numeradas e rubricadas pelas partes interessadas, inclusive pelo 

pesquisador responsável pelo projeto, sendo que uma cópia se destina a mim (participante) e a 

outra ao pesquisador. 

As informações fornecidas aos pesquisadores serão utilizadas na exata medida dos 

objetivos e finalidades do projeto de pesquisa, sendo que minha identificação será mantida em 

sigilo e sob a responsabilidade do proponente do projeto. 

Independentemente deste consentimento, fica assegurado meu direito de retirar-me da 

pesquisa em qualquer momento e por qualquer motivo durante minha participação, sendo que 

para isso comunicarei minha decisão a um dos proponentes do projeto acima citados. 

 

 

Florianópolis, ________ de _________________________ de XXXX. 

 

 

___________________________ 

(Assinatura do voluntário ou representante legal acima identificado) 

 

 

Eu, Christian Cambruzzi da Silva, comprometo-me a conduzir a pesquisa de acordo com 

o que preconiza a resolução 466 de 12/12/2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos 

participantes de pesquisa. 

 

 

___________________________ 

Christian Cambruzzi da Silva 
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APÊNDICE E – Transcrição das entrevistas 

 

Primeiro encontro | Apresentação do problema de pesquisa | Entrevistas em grupo 

 

1. Apresentação do participante (nome, idade, curso, disciplinas de projeto digital 

realizadas, estágio/trabalho, cargo/função) 

 

Bianca - Tenho 26 anos. Estou fazendo Design na UFSC. Estou na quarta fase e, agora, só 

estou fazendo a disciplina de projeto digital. Não fiz disciplina de projeto editorial, porque eu 

prefiro o digital. Eu já entrei no curso para isso. Eu sou formada em direito também. Hoje eu 

estou trabalhando na [não compreendi o nome]. Eu estava fazendo estágio até semana passada 

e aí essa semana eu fui efetivada. Eu trabalho com o produto inteiro na parte de design, mas na 

parte Web e não na parte de mobile. Eu fiz um bootcamp de UX e quando entrei na UFSC eu 

fiz uma pesquisa de wearables com a professora [nome ocultado]. Uma pesquisa mais histórica 

de quais wearables tinham sido criados. 

 

Henrique - Eu sou Henrique, de Santa Maria. Eu tenho 24 anos. Faço DI na UFSM e no 

segundo semestre de 2018 eu fiz o laboratório profissionalizando de Interface, onde eu tive 

contato com Realidade Virtual e Realidade Aumentada e desenvolvimento de interfaces digitais 

no geral. Experiências básicas para conhecer as possibilidades. No segundo semestre de 2019 

eu optei por fazer o laboratório orientado de interface, onde eu desenvolvi melhor algumas 

dessas experiências. 

 

Vanessa - Tenho 23 anos. Estou no TCC agora. TCC é minha experiência digital, não fiz nada 

digital na faculdade. Vou fazer agora no TCC para aprender. Eu trabalho como Designer de 

Serviços atualmente. Mas vou para uma outra vaga de product designer, então eu vou trabalhar 

bem na área digital. Vou começar na semana que vem. Durante a faculdade eu fui bem no fluxo 

do que a faculdade estava me trazendo. Eu acabei não pensando muito porque entrei muito 

nova. Em 2019 eu comecei a fazer o estágio em Design de Serviços. Me encontrei bastante 

nessa parte de métodos, facilitação de dinâmicas, coisas assim. Agora meu TCC é um site que 

reúne métodos criativos de design e deve ser colaborativo. Me interessei bastante pela tua 
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proposta por causa do TCC. [intervi com “coloca o bodystorming no teu TCC depois”]. Entrei 

em 2015, sem saber nada da vida, e agora que tô virando gente. 

 

Antonela - Antonela, eu tenho 20 anos. Eu não faço estágio no momento, mas eu fazia um 

estágio que tinha uma parte em realidade aumentada que era um museu virtual da UFSM, de 

dinossauros [...] que eu fiz laboratório profissionalizante de interface. Eu não cheguei a fazer 

orientado, porque como eu quero fazer TCC na área eu quero desenvolver melhor meu 

aplicativo antes de entrar para poder escrever artigo. É isso! 

 

Cristian - Cristian Ricardo. Tenho 22 anos. Não faço estágio. Tô no tempo de fazer estágio. 

Pensando se faço agora ou faço depois. Trabalho com algo nada a ver com Design, trabalho 

como cobrador de ônibus aqui na cidade. É uma bolha assim para mim. Assim como a dança, 

e por isso eu tenho interesse aqui. 

 

2. O que a(o) motivou a se voluntariar para este workshop? 

 

Bianca - Então, eu também faço dança de salão desde que eu tinha 14 anos. Então, quando tu 

começou a falar de corporeidade, me interessou muito, porque é uma coisa que a gente pode 

trazer para o design. Eu estava pensando nisso antes. Eu comecei a descobrir o design muito 

perto de entrar na faculdade mesmo. Então eu nunca tinha sonhado que poderia trabalhar com 

realidade aumentada, sabendo que está aí sendo estudada e desenvolvida. Mas quando tu 

começou a falar [quando eu convidei a turma da Bianca para o workshop] e a professora falou 

um pouco também. Eu pensei “Nossa, é uma coisa que eu posso começar a estudar agora para 

começar a trabalhar com isso também”. E eu tenho vontade de sair do país também. E então ia 

ser um bom caminho e eu vim aqui de curiosa para ver o que vai acontecer mesmo. 

 

Henrique - Eu comecei a perceber que eu tinha afinidade, que eu curtia essa parte de interfaces 

digitais quando eu entrei no laboratório profissionalizante no curso [do DI] e aí eu passei a 

tentar inserir isso em qualquer aspecto que eu fosse estudar. Eu tento pensar em uma forma que 

vá aplicar isso. Agora estou desenvolvendo um TCC sobre uma família tipográfica na era 

digital. Eu quero incluir esse paradigma nisso também. E também a questão corporal, eu não 

sou uma pessoa corporalmente ativa, mas quando tu falou das artes cênicas eu lembrei que eu 
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fiz parte durante cinco anos em um curso de teatro quando eu estava no ensino fundamental. 

Durante aquela época era meu refúgio da vida. Então, foi uma experiência muitos boa, que 

sempre carreguei com muito carinho. E também porque eu sei como é precisar de objetos de 

pesquisa e geralmente as pessoas fogem. Então eu também queria ajudar. 

 

Vanessa - Eu também tenho envolvimento com dança, eu comecei a fazer pole dance em 2018. 

Eu gosto bastante. Eu gosto bastante de me mexer. Eu estou descobrindo partes do meu corpo 

que eu não sabia que eu tinha. Eu também acho que o processo de design e cocriação é ainda 

muito engessado. Aquela coisa do estar em uma sala com a luz branca, cheia de post-its me 

incomoda um pouco. Eu fiquei muito curiosa para saber como era, eu nunca tinha ouvido falar 

de bodystorming. Mas acho que tem um pouco do que eu gosto e também a minha proposta do 

TCC e do meu trabalho. Juntou duas coisas que fazem bastante sentido para mim. 

 

Antonela - Bom, eu fiz dança muitos anos da minha vida. Eu fiz dança por 10 anos. Eu fui 

bailarina acrobática quando era criança. Eu fazia aqueles negócios do tipo abrir espacate. Eu 

era a pessoa no palco que ficava dando mortal e fazendo umas coisas meio doida numa 

apresentação de ballet, que não fazia muito sentido. E eu sempre gostei muito da área e, ainda 

por cima, eu gosto muito de realidade aumentada. Eu acho muito interessante por conta do meu 

estágio, eu acabei tendo muito interesse devido ao estágio, devido ao menu que eu tive que 

fazer. Era tipo uma ilha flutuante. E daí, eu acabei me interessando bastante por essa parte de 

realidade aumentada. Acho bem legal. Aí juntou duas coisas que gosto. Como minha irmã disse 

“não tá fazendo nada mesmo, vai fazer parte, tu achou legal”. Eu hein! 

 

Cristian - Eu também tenho contato com a dança desde bem pequeno, desde os 5 anos. Fui 

transitando por vários estilos. Desde CTG, jazz, ballet. Atualmente eu participo de um coletivo 

de dança afro, um coletivo de pessoas negras da cidade. E essa relação com o corpo, essa 

expressão com o corpo sempre foi muito viva assim em mim e eu sempre tive essa vontade de 

alguma forma fazer essas relações sabe. Até já conversei com a Lu [secretária do curso] diversas 

vezes. A falta disso dentro do curso, de algumas disciplinas, alguns projetos, algumas 

colaborações com a dança nessa parte de conscientização corporal. Porque acho muito 

interessante se soltar do corpo e se expressar. Não só com desenho, porque acho que tem 

diferentes formas de expressar nossas ideias. E nem sempre é no papel já que algumas pessoas 
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tem dificuldades com isso. Mas com o corpo, com os gestos, acaba se expressando muito 

melhor. Então, quando vi isso achei muito interessante. E eu também tenho interesse muito 

grande em realidade aumentada. Eu fui me interessando bastante ao longo do curso com relação 

a ambiente e mobiliário. Existe uma gama de várias coisas, de projetos, de visualização, até de 

tu montando as peças. E outras pessoas vendo ao mesmo tempo. Achei bem interessante. 

 

3. Quais seus principais interesses na área de projeto digital? 

 

Bianca - O que me interessa no digital. É essa interação que a gente consegue ter em vários 

lugares diferentes. A gente não precisa ir fisicamente em algum lugar para experimentar coisas. 

Eu me interesso também sobre acessibilidade. Então, acho que tecnologias trazem 

acessibilidade para muita gente. [...] Acho que meu interesse é em todo tipo de interação. Não 

tenho algo específico.  

 

Henrique - Eu sou uma pessoa facilmente “fascinavel”. Eu fico interessa em muitas coisas. Eu 

me fascino. Eu sempre fui muito curioso, então também posso dizer que me interess em quase 

tudo nesse sentido. Mas agora como o desenvolvimento do meu TCC eu tenho me voltado a 

prestar atenção em como comparar como os paradigmas de produção foram sendo alterados 

com a introdução de novos meios e aí como a evolução desse meio digital vai aos poucos alterar 

o paradigma de produção que a gente tem hoje. Então, eu gosto de observar nesse sentido, como 

sociedade toda.  

 

Vanessa – Ai! Tem várias coisas. O que você falou da gente ser muito centrado na visão. Como 

o Design ainda é focado em pessoas videntes/ouvintes. Então, acho que ir quebrando essas 

barreiras, a tecnologia ir quebrando essas barreiras como a Bianca já falou. Da autonomia das 

pessoas, então... pessoas que tem algum tipo de limitação. Seja ela, tipo… minha mãe mora no 

“interiorzão”, tá ligado! Tipo, ela não consegue dirigir. Então, ela tem algumas limitações de 

locomoção que eu sei que com a velhice chegando vai ficar mais difícil para ela ter acesso a 

algumas coisas. Alexa é algo que me vacina bastante, essas inteligências por voz. E, acho que 

na parte mais voltada para interface eu gosto muito da possibilidade da gente como usuário 

também conseguir construir coisas dentro de uma plataforma, não ser totalmente passivo com 

o conteúdo que está ali. Até voltei isso para o meu TCC, porque eu fique tipo “tá, vai ser só um 
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repositório de métodos, a pessoa não vai fazer nada ali, só vai acessar, ver o que ela quer e sair”. 

Não é util, não é legal para mim pensar em outro site, sabendo que tem outro site que faz isso. 

Sem ter nada que a pessoa consegue construir nada ali dentro. Uma necessidade bem particular 

minha, nem sei se algo super necessário para algumas pessoas. Algo que faz mais sentido. 

Lembrei de uma coisa na parte social. O TikTok traz muitas possibilidades para pessoas com 

celular, que eram muito restritas a um grande computador, um after effects, edição de vídeo, 

por exemplo. Então, essa parte de ir aprimorando essas coisas para mobile e para dispositivos 

mais baratos faz muito sentido nessa questão de acesso. Para eu é algo que eu gostaria de ter 

mais contato. É muito fechado no design, muito focado no mercado. 

 

Antonela - Eu entrei no curso esperando trabalhar com [design de] produto. Eu queria trabalhar 

com produto, mas entrando no curso eu descobri que eu gosto muito mais da parte gráfica do 

que de produtos. Tenho mais interesse em design gráfico. E isso vale para todas as áreas [como 

interface]. Essa parte de games, por exemplo, eu não me interesso tanto porque eu não jogo. Na 

verdade, eu jogo um jogo digital que eu jogo no celular e o nome dele é paciência. Eu joguei 

em 3 dias 200 partidas de paciência. É o único jogo que eu jogo. Eu só conheço os jogos, porque 

meu amigo sempre me mostra os jogos. Fora isso, eu tenho interesse em todas as áreas.  

 

Cristian - Eu me interesso bastante pela parte da modelagem 3D, tanto de objetos pequenos. 

Mas eu gosto bastante da modelagem do ambiente como um todo, seja de uma parte interna ou 

externa. Fazer toda a renderização para tornar mais real. Acho que essa parte mais tátil, mas ao 

mesmo tempo digital, é uma coisa que me interessa conseguir mensurar melhor os espaços 

dessa forma. Não tanto 2D, essa parte de 3D e de “tridimensionalizar” as coisas me interessa 

bastante. Eu me interesso por alguns jogos, acho que muito por ter interesse nessa parte de 3D 

sabe. Então me interesso pelos personagens, pelos desenhos. Não jogo muito porque me irrita 

um pouco. E não tenho muita paciência para perder. Mas alguns eu jogo porque me interesso 

muito pela estética, acho muito bonito e acabo sendo convencido pelos meus amigos. 

 

TEMA | REALIDADE AUMENTADA 

 

4. Conhece a Realidade Aumentada? Se sim, como você a caracteriza? 
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Bianca - Eu nunca parei para pensar em um conceito, mas pensando em um nome. É algo além 

da nossa realidade. Então eu penso em um espaço e algo sendo adicionado nesse espaço. E 

como a gente viu nos vídeos [enviados por whatsapp], muitas coisas 3D e a gente podendo 

interagir com essas coisas que estão sendo colocadas no nosso ambiente físico. Não sei se te 

respondi. Preciso elaborar mais.  

 

Henrique - Eu imagino que seja quando a gente utiliza aspectos digitais para interagir com a 

nossa realidade, mesclando a realidade real com o virtual. Ao contrário da Realidade Virtual 

que seria outra realidade, só a virtual, sem ter a interação. 

 

Vanessa - Para mim também é exatamente isso, invadir um espaço físico como se tivesse algo 

ali que a gente não está vendo, um espírito, uma coisa, um fantasma. Mas algo que está ali e 

que não parece estar ali, eu tenho essa sensação. De que tipo, é como se fosse uma outra 

dimensão que a gente não vê, mas que está ali. E se a gente tiver os dispositivos adequados a 

gente consegue interagir com ela. 

 

Antonela - Olha eu realmente não sei como definir o que é realidade aumentada. Sempre que 

fala em Realidade Aumentada eu penso em uma única coisa e essa coisa é Pokémon Go. Eu 

sempre penso em Pokémon Go. Se me perguntarem o que é realidade aumentada é tipo 

Pokemon Go. Ela vai inserir uma parte gráfica, um jogo no caso, dentro do mundo real, como 

se ele fosse… o mundo real é uma parte daquela interface. 

 

Cristian - Ela falou a primeira coisa que eu lembrei. Pokémon. Eu lembro dos óculos, dessas 

experiências mais imersivas, tanto em arte quando em jogos. Então eu penso nessas relações, a 

gente tá imerso, tanto a gente imerso nessa parte digital, quanto essa parte digital está inserido 

no mundo real, digamos assim. Acho que são essas relações. 

 

5. Conhece aplicações de Realidade Aumentada? Ou aplicações de campos similares? 

Quais? 

 

Bianca - Eu uso pulseira para medir meus batimentos e para medir meu sono. Eu não joguei 

Pokémon Go, mas eu vi gente que joga, não cheguei a interagir. Mas lembro que quando era 
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um pouco menor, eu tive um nintendo que abre assim [faz gestos com a mão], esqueci o nome. 

Ele era 3D e aí vinha umas cartinhas que tu apontava com a câmera do joguinho para as 

cartinhas e ficava um bichinho em cima, tipo um Pokémon sabe. Eu também lembro da minha 

mãe me mandando um vídeo de dinossauro, eu não lembro onde ela fez isso. Acho que foi no 

Facebook. Aí ela mandou um vídeo dela, aí ela brincando com o dinossauro na cozinha da casa. 

E, eu não sei se encaixa, mas usei um aplicativo para ver a cor da casa, para mostrar para minha 

vó para mostrar como ficaria a casa dela, se fosse outra cor no caso. 

 

Henrique - Eu já joguei Pokémon Go, já fui muito “pokemana”. Também já usei muito… 

lembro que na época do Snapchat tinha um filtro que dava para desenhar no teu rosto. Enquanto 

tu gravava um vídeo dava para desenhar no rosto e dava para se mexer e o desenho ficava 

tridimensional, ficava bem legal. Eu usei esse filtro muito, muito, muito, até cansar. E, também, 

por ter sido aluno [nome ocultado], ela foi minha professora de história da arte, por várias vezes 

ela nos levou exemplos de arte digital. Principalmente aqueles que você aponta o celular para 

um target e ele te da um modelo 3D ou uma animação da ilustração, alguma coisa assim. Então, 

isso aí a gente utilizou bastante nas aulas dela. Acho que não tinha um aplicativo específico, 

mas são essas coisas que geram a animação a partir do target.  

 

Vanessa - Eu lembrei daqueles de lojas de móveis, da Ikea. Que você aponta e vê o móvel na 

tua casa. Nunca usei porque eu não vou comprar nessa loja [ri]. Mas já estudei para fazer 

benchmarking e para outras empresas e tal. E eu lembrei que meu roomie faz animação 3D e 

ele tava falando que tem aquelas luvas de captura de movimento. Eles usam o iphone para fazer 

captura de movimento para animação. E tá surgindo o lance de fazer escultura com o VR, como 

se você tivesse pintando, esculpindo. Como se tivesse realmente fazendo só que no 3D, e aí 

você consegue ver tudo e é VR e isso explodiu a minha cabeça. Porque você voltar para um 

movimento mais mecânico de algo que você estava acostumado a fazer no digital e você voltar 

para a origem daquilo. Eu achei bem massa, mas eu nunca procurei sobre. Tem um álbum da 

FKA Twigs que a escultura da capa foi feita dessa forma. 

 

Antonela - [Conhece Pokémon Go] ah, filtro do Instagram. É verdade, tinha esquecido. Em 

algumas exposições [de arte] eles têm sistemas de inserção de realidade aumentada, com 
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aqueles óculos, tipos óculos da Samsung. Tem alguns jogos que também são assim. Já assisti 

alguns vídeos com esse negócio. 

 

Cristian - [Conhece Pokémon Go] acho que algumas exposições de arte do curso em alguns 

outros lugares com aquele QR Code. Aí aparecia algumas coisas, aparecia alguma coisa mais 

teórica daquela obra. 

 

TEMA | GERAÇÃO DE IDEIAS  

 

6. Como você caracteriza a geração de ideias? 

 

Bianca - É tão literal a geração de ideias. Eu acho que é explorar além do que já tá posto. Vou 

ficar com isso.  

 

Henrique - Acho que a minha resposta tem a ver com aumentar a minha amplitude para depois 

conseguir controlar. Eu sinto pelo menos, nos processos de design quando eu faço que a geração 

de ideias é isso. Que eu preciso extrapolar os limites do que eu penso automaticamente para 

conseguir explorar outras alternativas para aí determinar quais delas são mais adequadas para 

resolver o problema. 

 

Vanessa - eu também concordo com isso, que é o abrir sem ter exatamente um limite mas a 

partir de um repertório que você já construiu, de alguma pesquisa que você fez, de alguma 

problema que você tem. Acho que a partir de uma situação que foi sendo aprofundado e depois 

que você já sabe quais são os impeditivos ou coisas que estão fazendo aquilo virar um problema 

para você conseguir ir resolvendo. Acho que é realmente um momento de abrir, o double 

diamonds.  

 

Antonela - Colocar no papel, no computador tudo aquilo que tu consegue pensar sobre aquilo. 

Por exemplo, se é uma palavra, gerar uma ideia baseada naquilo.  

 

Cristian - Eu penso nesses mapas mentais, nas relações das palavras e nas interligações delas. 

E acho que é o momento, tirar tudo o que está na tua cabeça e na cabeça da outras pessoas 
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quando for em grupo. E aí colocando no papel, vendo essas relações entre elas para gerar 

alguma coisa. 

 

7. Como você imagina a prática de bodytorming? O que espera dessa prática? 

 

Bianca - Eu pensei coisas bem abstratas na verdade. Eu só imaginei que eu ia ter que ter um 

espaço e você já me corrigiu nisso, dizendo que a gente pode ficar nesse espaço [se refere ao 

espaço pequeno do quarto]. Mas eu imaginei em pé, explorando todo o corpo mesmo. Porque 

ali nos vídeos que tu mandou explora muito a mão e daí eu pensei em explorar mais o corpo 

mesmo. Eu não pensei na interação que a gente vai ter entre os participantes.  

 

Henrique - eu imaginei uma coisa bem contemporânea, clipe da Sia. Coisas assim. Eu não sou 

uma pessoa corporalmente ativa, mas quando eu danço eu gosto de dançar super… deixar o 

corpo bem solto. Mais ou menos isso que eu pensei. 

 

Vanessa - eu tinha pensando uma coisa tipo imagem e ação. Só que tipo dança, sabe. Eu não 

sei, eu imagino que a gente vá fazer alguma captura dos movimentos e aí formar coisas, sei lá. 

Não faço ideia. Mas eu também gosto da ideia da dança contemporânea, de ir soltando, aí 

quando você já tá rodando muitas vezes [ri], não sei. Mas eu também tinha pensando em espaço. 

Achei que ia precisar de mais espaço. Inclusive aqui não tem muito. 

 

Antonela - Imagino algo como o brainstorming, só que gestual mesmo. Sendo trabalhado com 

o corpo ao invés de trabalhar com o papel ou computador. Eu coloco por escrito, eu não 

desenho. 

 

Cristian - Confesso que não pesquisei por bodystorming, por referências visuais, porque eu 

queria ter essa experiência no ato do acontecimento. Com essa palavra e referências que você 

tinha mostrado, eu não sei… penso em alguma base, alguma referência. Uma parte teórica e a 

gente transformar isso em algum gesto, alguns movimentos. E com base na teoria fazer alguma 

coisa com o nosso corpo. Não sei, ficou meio vago na minha cabeça, mas ao mesmo tempo essa 

curiosidade me deixou com mais vontade de fazer. Por isso eu nem pesquisei mais sobre para 

poder ter essa experiência. 
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8. O que você pensa ao considerar uma prática de consciência corporal antes da 

sessão de bodystorming? 

 

Bianca - Quando tu falou disso [percepção corporal], eu lembrei de, quando a gente faz 

meditação… às vezes, antes da meditação tem uma prática de… um mini exercício, um certo 

alongamento e isso ajuda muito na hora de meditar, porque traz o foco de volta para o que a 

gente precisa fazer que, no caso da meditação, também é o corpo. Eu imaginei isso, a gente faz 

uma prática de consciência corporal para trazer o nosso foco para o corpo para depois ficar uma 

pouco mais fácil. 

 

Henrique - Eu imagino que seja para alargar a amplitude. Como eu vou explicar? Eu associei 

muito quando o diretor está dirigindo uma cena e ele pede que um ator vá exagerando cada vez 

mais a expressão ou enfim, o que está fazendo. Mas não é o exagerado que o diretor quer. Ele 

só quer que o ator exagere para ele conseguir controlar o que… sabe. Libertar para depois ir 

controlando aos poucos para ir chegando no ponto certo, ideal.  

 

Vanessa - É, eu pensei um pouco das duas coisas. De a gente pensar que o corpo está existindo 

e aí a gente focar no corpo, porque senão a gente nem faz o movimento porque acha que não 

vai conseguir. E o lance do alongamento de soltar, se estar todo meio duro ali na cadeira, então 

você vai dando uma mexida para você ter mais possibilidade de movimento. E lembrar que, sei 

lá, existe um dedo específico que você pode levantar, não é só a mão. Eu penso mais na mistura 

das coisas. 

 

Antonela - Porque a prática, tecnicamente, pode mudar a maneira como tu percebe aquilo pra 

te gerar um bodystorming. Pode alterar. Para algumas pessoas pode alterar mais ou menos. 

Dança eu acredito que seja o que mais movimento o corpo. Yoga talvez. Que a pessoa fica mais 

aberta. Para que não tem esse tipo, ou nunca teve, deve ser pior ainda. 

 

Cristian - Essa assimilação entre o desenhar, esse rabiscar antes de fazer alguma coisa. E essas 

práticas de percepção corporal, meio que acabam soltando a gente. Vai soltando nossa 

criatividade. Então, acho que essas práticas vão soltando nosso corpo, vão deixando mais fluido, 
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E acho que vão trazendo mais inspirações, porque a gente vai se expressando de outras formas. 

Então acho que vai ajudar a destravar. Porque a gente fica, a maior parte dos designers, fica 

muito engessado numa mesma posição e isso, de certa forma, acaba bloqueando diversas ideias 

que poderiam surgir. E quando você vai se soltando, se movimento, vai vendo outras formas no 

teu corpo e no corpo de outras pessoas. Acho que vai ser interessante. 

 

TEMA | CORPOREIDADE 

 

Bianca - Eu comecei a fazer dança de salão com 14 anos. Eu não faço mais aulas, mas pré-

pandemia eu sempre ia em bailes. Eu gosto de dança de salão porque tem essa interação. Mas 

dançar sozinha, eu já dancei funk. Eu danço funk, mas nunca fiz aula. Já tentei fazer hip hop, 

foi uma aula só e não me dei muito bem. No ensino médio, eu tinha aula de circo, subia no pano 

lá, no circense. Bem legal, bem divertido. Eu já pratiquei yoga no ensino médio também, e 

agora eu faço em casa por vídeo. E eu fazia remo que eu gosto muito, queria voltar, mas como 

estamos na pandemia, não tá bom. Aí eu fui para água e não gostei, então eu prefiro fazer na 

máquina de remo. E também educação física na escola, jogar handebol, futebol, basquete, essas 

coisas, mas também não é minha praia. Ah, eu fiz um ano de volei. Acho que é isso.  

 

Henrique - sempre detestei educação física, mas por fatores externos. Ao mesmo tempo que 

detestava educação física, eu fazia teatro. Então, eu tive essa experiência para compensar o que 

foi maravilhosa e fora esses cinco anos de teatro, eu já tive minha fase para aprender os clipes 

da lady gaga, mas também já não sei mais nenhuma. Mais ou menos isso, nada muito 

profissional.  

 

Vanessa - eu também odiava educação física porque era só futebol e era tudo muito agressivo. 

Eu tinha vários problemas de autoestima, ser meio desengonçada. E não gostar de fazer 

exercícios e de mostrar para os outros que eu ia ser meio desengonçada. Mas eu sempre gostei 

muito de dançar, então… quando eu comecei a fazer pole dance meio que eu me encontrei 

bastante porque tinha um ambiente mais acolhedor e tal, mas eu sou bem… ainda muito 

iniciante, porque eu passei muito tempo sem fazer nada. Eu fiz academia, mas eu não gostava 

também, pelos mesmos motivos da educação física. E aí ano passado eu comecei a fazer yoga 

e aí eu faço yoga pelo menos uma vez por semana, por aquele app Downdog que acho que me 
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adaptei bem com ele, porque parece uma aula e dá para você ir personalizando bastante. Eu 

gosto de coisa que eu posso ir adaptando do meu jeito, tipo tempo. Porque as vezes eu não tenho 

uma hora cheia para fazer e eu quero fazer. Então eu fui achando esses caminhos, mas o que eu 

mais fiz foi o pole dance que já faz dois anos e meio que eu faço. 

 

Antonela - Quando eu era criança eu dancei ballet clássico. Um outro tipo de ballet que não 

lembro nome. Jazz e street. Eu fiz natação quando eu era bem pequena, dois anos de idade. Eu 

joguei tênis. Eu joguei basquete. Eu fiz atletismo. Crossfit. Academia. Eu jogo golf. [todos 

riem]. Eu parei de fazer ballet e o próximo exercício que eu fiz foi jogar basquete. Não faz 

sentido nenhum. Mas acho que é isso. E fiz revezamento em atletismo e arremesso de peso e 

pelota, dentro do mesmo esporte. Meus pais me incentivaram demais quando eu era criança.  

 

Cristian - Comecei com dança CTG, onde fiquei por muito tempo, acho que uns 10 ou 12 anos. 

Aí saí disso, dessa parte bem engessada e fui para a dança contemporânea. Aí fiz jazz, dança 

contemporânea, fiz um pouco de teatro. Aí depois da faculdade, entrei no coletivo de danças 

negras. Aí fiz academia, dança, zumba, fitdance, fiz crossfit. [todos riem]. Atualmente, a parte 

mais próxima minha é a dança afro contemporânea, meio que misturado.  

 

Antonela - eu fiz teatro também, bem lembrado. Eu fui campeã de embaixadinha da minha 

turma do ensino médio, do terceiro ano. De futebol e eu não tenho coordenação motora 

nenhuma com as pernas e não sei até hoje como eu fiz isso. Eu não sei jogar futebol, mas 

consigo fazer.  

 

9. Você acredita que essas práticas refletiram/refletem em outras de suas vivências? 

 

Bianca - Eu esqueci de falar que quando eu era menor, eu também fazia natação. Fiz muitos 

anos de natação. A natação me ajudou a postura. Ainda tenho lordose, mas mesmo assim ela 

me ajudou na postura. Todo mundo sempre me olhava e achava que eu era bailarina, mas na 

verdade era só postura da natação. A dança de salão me ajudou muito a perder a vergonha, 

porque eu tinha muita dificuldade de interagir com pessoas, conversar… e a dança me soltou 

muito. Eu lembro, inclusive que, a primeira aula de Zouk que eu tive, eu não fiz. Eu sentei, 

porque eu tinha muita vergonha de ficar rebolando e eu fazia aula com gente bem mais velha, 
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daí eu me recusei e sentei. E hoje, o zouk é o que eu mais gosto de dançar. Então, me soltou 

bastante. Me fez me conhecer melhor e me aceitar, porque é muito difícil. A gente tem muita 

pressão estética em cima da gente e aí a dança me ajudou a aceitar meu corpo, as limitações 

dele e as possibilidades que ele me dá. E yoga me ajudou a ter mais consciência corporal, o que 

me ajuda inclusive na dança. E, às vezes, eu estou tensa em algumas partes do corpo e consigo 

ter essa consciência mais rápida por causa do yoga.  

 

Henrique - O teatro me ajudou muito com linguagem corporal e expressividade no geral e, 

então, não costumo ter dificuldade em expressar o que eu tô sentindo. Talvez pela minha 

personalidade também. Mas eu sei que o teatro me ajudou muito nisso, na minha 

expressividade. E eu tive escoliose por um tempo alguns anos atrás e eu fiz por bastante tempo 

o RPG, que é Reeducação Postural Geral, e eu não tinha lembrado disso e eu fiz. E isso me 

ajudou muito a questão da postura. Depois disso eu me cuido bastante até para dormir. Alterou 

a forma como eu durmo. É muito louco pensar nisso. Eu ter tido essa experiência mudou meu 

sono.  

 

Vanessa - acho que o que mais melhorou para mim foi a… é que eu sempre fui uma pessoa 

bem extrovertida, só que ao mesmo tempo em ambientes que eu não conheço as pessoas eu 

tenho muita dificuldade de falar com as pessoas. Então, eu estaria com muito medo de errar 

aqui, não estaria falando nada. Então, acho que o pole dance me ajudou bastante essa coisa de 

aprender a respeitar meu processo e meus erros e também de perguntar quando não sei as coisas. 

Antes eu ficava lá sorrindo e acenando e tava aterrozida sem saber o que fazer. Então, acho que 

me ajudou bastante. Na postura também, não foi uma grande coisa, mas não estou me corrigindo 

diariamente como deveria. Mas melhorou meu sono, minhas dores no corpo. Eu era uma velha 

assim, reclamando o tempo das coisas. A ter um pouco mais de paciência, “hoje eu não consegui 

fazer alguma coisa x da vida, mas eu sei que amanhã talvez seja melhor, respeitar que as vezes 

os dias não são tão legais e no outro dia vai ser melhor”. Acho que melhorou a relação com 

meu ciclo menstrual, eu sinto um pouco disso. Eu tenho muita TPM e muita cólica. Então, eu 

sei que nesses dias eu tenho que pegar mais legal com algumas coisas e me concentrar em outras 

e me apegando em algumas coisas. Então, o exercício me ajudou a manter uma estabilidade 

assim e também nas dores, porque agora eu também sei lidar melhor com as dores. Acho que é 

isso, melhorou tudo na minha vida, eu amo fazer exercício.  
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Antonela – Como eu dançava ballet e depois fui jogar basquete. A posição do basquete é muito 

específica. Então, tu fica em um modo jogando que tu fica muito curvado, então acostuma. E 

eu joguei basquete por 3 anos, e treinava todos os dias da semana. E eu acabei ficando muito 

nessa posição muito tempo na minha vida. E justamente quando eu tinha 13, 14 anos de idade. 

Daí eu acabei ficando muito curvada e hoje em dia eu fica o dia inteiro no computador, então 

só piora. Só vai ladeira abaixo. Eu tenho história de todas as práticas, mas principalmente de 

basquete. Foi o esporte que eu mais fiz campeonato.  

 

Cristian - acho que a percepção do corpo. A maior parte da minha vida eu dancei, então meio 

que acostumei a ter essa movimentação em mim, então meio que todo dia, mesmo que não faça 

atividade física ou dança ou alguma coisa mais regrada. É meio que natural eu me movimentar, 

meio que uma necessidade minha. E isso me traz um bem estar muito bom para a minha cabeça, 

que me ajuda a pensar e a fazer outras coisas. E eu tenho um costume de fazer alongamento 

todos os dias. Acho que muito porque a gente fica muito tempo travado na mesma posição. 

Então, do nada eu já tô me alongando. E eu não percebo isso, e daí quando eu percebo eu fico 

“meu deus quantas vezes eu fico me alongando durante o dia”. Então, acho que é muito por 

causa da dança.  

 

Antonela - É! Eu também fico me alongando e tenho uma mania de ficar ouvindo música o 

tempo inteiro por causa da dança. 

 

Cristian - Eu também. Uma relação muito forte com a dança por causa disso. Com ritmo.  

 

Antonela - Eu dancei ballet na época da Britney Spears. Então, todo meu aquecimento era com 

músicas da Britney Spears. Até hoje eu ouço as músicas, até hoje eu sei os aquecimentos. Faz 

10 anos que dancei ballet. 

 

SOBRE A ENTREVISTA 

 

10. A primeira entrevista a(o) deixou confortável para realizar as práticas? 
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Bianca - eu acho que a conversa ajuda para a gente se conhecer. A gente não está falando com 

os outros dois. Então, talvez tenha um certo receio ali no começo que a gente vai começar essa 

interação já em uma prática corporal. Mas, para mim é bem tranquilo, porque a dança me fez 

passar por isso, várias e várias vezes. Essa vergonha de estar perto do outro, de agir com o corpo 

perto do outro. De resto para mim é tranquilo, não acho que eu vou ficar com vergonha ou nada 

do tipo.  

 

Henrique - Eu acho que esse tipo de interação inicial é fundamental para construir intimidade, 

porque apesar da gente não poder dizer “ah, somos íntimos” depois que isso acontecer. Esse 

início da construção da intimidade é imprescindível para a gente se sentir à vontade até mesmo 

para deixar nossa criatividade fluir, porque senão a gente fica tentando se mostrar com alguma 

certa personalidade, tentando criar uma imagem de nós mesmos para pessoas que a gente não 

conhece, e aí quando a gente vai se conhecendo melhor, isso vai ficando cada vez menos 

importante. Eu consigo pensar que eu sei disso, porque eu já fui modelo vivo para aula desenho 

e eu só consegui me sentir super bem em ficar pelado na frente de uma turma inteira porque eu 

conhecia todo mundo, justamente, então eu era amigo da maioria das pessoas que estavam ali 

e tipo foi super tranquilo de, sei lá, tirar essa situação de letra e não me sentir constrangido nem 

um pouco e “todo mundo se conhece e eu não preciso fingir ser qualquer coisa sabe, eu posso 

ser eu mesmo aqui”. É sobre ter essa zona de conforto, se sentir confortável e à vontade.  

 

Vanessa - Para mim também é importante conhecer as pessoas, ter uma certa intimidade. O que 

a pessoa acha legal ou não. Enfim, eu nem lembro qual mais era a pergunta. Eu tenho bastante 

ansiedade até o momento que eu vou começar algo. Eu fico até o último momento tipo “ah que 

vontade de desistir”. Eu não desisto porque eu sei que a outra pessoa está esperando e tal, mas 

eu fico com muita vontade de desistir. Então, é mais um obstáculo mental, uma fobia social. 

Quando conheço e passo por isso [por esse conversa] já sei o que esperar, sei que rostos eu vou 

ver. Para mim ajuda muito. Nem se compara. Eu achei que ia ficar o tempo todo quieta e ficar 

assistindo você falar e que eventualmente eu ia parar de prestar atenção porque meu cérebro é 

assim. Inclusive, aulas EaD estou sofrendo, mas tá sendo muito melhor de estar conseguindo 

interagir e ir colocando alguns conceitos na cabeça que eu não tinha tão claro. Me ajudou 

bastante.  

 



191 

 

 

Antonela - Para mim é de boas. É que eu fiz muitos esportes. Depois fiz parte de campeonato, 

algo que tem muita gente. Eu não me incomodo muito [ser visualizada]. 

 

Cristian - Essa parte de me sentir confortável… eu já apresentei em teatro com muita e muita 

gente. Mas com o assunto em si, eu sempre gosto de ter mais informações, porque me deixa 

mais confortável saber um pouco mais, não tudo, mas ir suprindo a curiosidade aos poucos, vai 

alimentando a minha vontade de fazer. E já tava com curiosidade e vontade de fazer e agora eu 

estou mais. Aumentou um pouco. 
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Segundo encontro | Bodystorming | Entrevistas em grupo 

 

1. Quais as principais dificuldades na primeira prática de bodystorming? 

 

Bianca - Eu achei difícil ter ideias enquanto eu prestava atenção nas outras pessoas, porque 

quando eu paro agora eu penso em várias coisas que a gente pode fazer em conjunto, tipo bater 

palma, por exemplo. “O que que poderia fazer isso?”. Só que é difícil prestar atenção no que o 

outro tá fazendo, aí eu pensar nesse gesto e ainda pensar o que ele pode significar no nosso 

aplicativo. Então, ter um tempinho, tipo uns cinco minutos. Talvez ajudasse a gente a sair no 

de sempre. De estar preso no gesto. A gente tava pensando muito nas mãos, o tempo inteiro. E 

quando a gente cortou do celular, eu tava pensando o que mais eu poderia fazer com o celular, 

eu poderia olhar meu pé com o celular, mas aí cortou o tempo e eu não consegui explorar isso. 

Achei que a gente ficou mais nas mãos e poderia olhar outras partes do corpo.  

 

Henrique - acho que essa questão de ter como estudo esse caso do aplicativo de anatomia é 

bom para a gente pensar que possam ser aplicadas nisso, mas também é uma amarra. E, eu acho 

que falo por mim e por tudo mundo que é difícil dissociar essa de ideia de “tá, não é só para 

isso que tenho que pensar”. Ter esse parâmetro é ao mesmo tempo bom para colocar o pé no 

chão e ao mesmo tempo limitante demais, sabe. Mas entendo que é necessário, porque precisa 

ter uma aplicação. Mas eu notei essa dicotomia assim.  

 

Vanessa - Eu acho que tô contemplada, mas nesse sentido da limitação, talvez a gente começar 

mais aberto e colocando situações talvez ajuda a pensar variações daquela situação. A gente já 

pensou em várias coisas e aí vai trazendo elas. Talvez seja o jeito. Acho que a minha primeira 

dificuldade foi no começo, eu fiquei assim “ai, eu não sei nada”. Eu entrei em pânico aqui 

quietinha. Entrei com a ideia do cabide, eu tava assim “cara, nada a ver”. E aí vocês entram em 

um negócio de tirar a roupa, ai pensei [caramba], ah gente entrou numa loja, num provador.  

 

Henrique - eu acho que essa ideia de começar no mais geral, “ah pensem em movimentos para 

rotação”, “ah, pensem em movimentos para expansão”. Não necessariamente falar do osso ou 

alguma coisa assim inicialmente. Aí depois começar a inserir isso aos poucos, isso daria mais 

amplitude, mas variação nos gestos. Posso estar errado, mas… 
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Antonela - Eu tenho um compromisso, eu tenho que sair até as 17h, porque eu vou viajar 

depois. E daí o que acontece? Isso daí me impede um pouco. Eu tenho um certo bloqueio por 

conta do tempo. Aí eu fico meio tipo cuidando a hora, porque eu sei que eu tenho um horário 

para sair. Por isso eu fico um pouco mais nervosa com isso. É por isso que eu tô me 

movimentando, por isso tem bagunça atrás de mim. Por isso que eu tô me movendo. Fora isso, 

o que acontece, para mim eu tenho muita dificuldade de desenhar. Eu já reprovei em Desenho 

I [disciplina do DI] e Desenho II eu só passei porque foi com [nome de professor(a) ocultado] 

[Vanessa concordam fazendo gesto indicando dois dedos para dizer a mesma coisa]. Sou 

terrível desenhando, sempre que coloco as coisas no papel é sempre por escrito, eu não desenho. 

Como eu digo para [nome de professor(a) ocultado], eu só sei desenhar interface. É a única 

coisa que sei desenhar, porque são várias caixinhas. Mas dessa forma [com o corpo] eu acho 

muito mais simples entender gestos, porque normalmente quem consegue desenhar ela vai 

conseguir em forma desenho no papel a maneira que ela quer que aparente ser. Só que eu não 

consigo colocar. Então é muito mais simples tu fazer com o próprio corpo do que desenhando. 

Se tu parar para pensar até para uma pessoa que desenha é muito mais fácil. Faz muito mais 

sentido. O raciocínio lógico, na verdade é muito mais simples.  

 

Cristian - Acho mais simples não só para a gente expressar no papel a nossa ideia, mas mais 

simples de expressar a nossa ideia para os outros. Porque às vezes a gente tenta desenhar. Tá 

uma ideia na nossa cabeça, aí a gente tenta desenhar, só que a pessoa só se confunde mais e a 

gente fica “meu deus, como que eu posso desenhar isso?”. Porque às vezes tu precisa de vários 

desenhos para explicar uma coisa só. Aí nesses gestos tu explica. Aí a pessoa fica “ah tá”. E 

acaba diminuindo o tempo para explicar. Tu demora horas para explicar e tal. Fica uma coisa 

mais fluída.  

 

Bianca - Acho que presencial seria um pouco mais rápido. A gente ia engatando uma coisa na 

outra, todo mundo em pé. Ia ser mais fácil do que a gente ficar mutando e desmutando. Acho 

que ia fluir um pouco melhor.  

 

Vanessa - Também acho. Mas ao mesmo tempo o lance de ser em uma tela, a gente acaba tendo 

que pensar mais dentro das caixas que a gente vai ter que pensar depois. Se fosse um 
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computador. Mas como o óculos possibilita uma visão geral, realmente ficaria mais fácil. Tipo, 

captura de movimento, a gente ia se enfiar no bloco azul da UFSC. Meu sonho. Mas eu também 

tenho dificuldade de desenhar, se fosse fazer algum tipo de desenho eu ia ficar bem ansiosa, “ai 

meu deus eu sou um fracasso”. E não ia sair nada assim, ia ficar bem mais travada. Então, o 

lance de conversar e explicar o que você tá mostrando com as mãos me ajudou bastante.  

 

Bianca - eu achei divertidíssimo. Inclusive, me diverti muito. A gente falou do Christian, o 

Christian caindo do celular. Que absurdo! Achei muito divertida essa interação que a gente teve 

e eu acho que semana que vem vai até ajudar que a gente vai estar mais solto e já vai ter 

pensando em mais coisas durante a semana também. Às vezes me sentia me julgando, porque 

eu não sei medicina. E eu não sabia para que as pessoas iam usar. Aí eu pensava em alguma 

coisa e pensei “será que vou usar para isso”. Eu acho que esse tipo de pensamento tira um pouco 

da nossa liberdade. Dá gente poder ir mais longe.  

 

2. Você acredita ser necessária uma prática de percepção corporal antes da prática 

de bodystorming? Comente.  

 

Vanessa - cara, eu achava que a gente ia se mexer mais. Eu achava que tipo, sei lá, ia virar 

dança contemporânea mesmo. A gente não fez tanto isso, porque a gente tava bem focado em 

fazer gestos para a realidade aumentada. Faz sentido. Então, agora eu não faço ideia. Eu não 

sei, tipo se vai ser a mesma dinâmica. Acho que é mais para a gente se sentir mais à vontade. 

Talvez aquecer as articulações, porque a gente mexe bastante com movimentos finos. Não sei. 

Agora eu tava até pensando “que prática vai ser essa que a gente vai fazer”. Eu achei que a 

gente ia se mexer muito mais, achei até que a cadeira nem ia ser usada aqui. Fiquei bem 

sentadinha, bem de boa. 

 

Bianca - Acho que a parte da consciência corporal vai ajudar a gente a lembrar das outras partes 

que não são só as mãos. Como eu já tinha dito que a gente ficou muito na mão. Vai ajudar a 

lembra de outras partes do corpo e explorar um pouco mais o que a gente podia fazer mesmo, 

porque eu achei que a gente vinha muito com respostas prontas. Tipo, tem várias coisas que eu 

sei que meu corpo mexe dessa forma que poderia a gente usar, mas eu não explorei porque eu 

estava aqui sentadinha e eu queria vir com algo pronto, eu não queria dar uma ideia do tipo “ah 

o que a gente poderia fazer com isso daqui”, daí sei lá, “ninguém respondeu”. Sobre ficar 
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sentado, acho que foi preguiça uma parte. Porque eu comecei levantando, só que eu não quis 

ficar em pé sozinha. Eu sabia que todo mundo ia falar de novo e depois ia vir em mim. “Ah já 

que todo mundo vai falar agora, eu vou sentar”. E eu não deveria ter sentado. 

 

Cristian - acho que complementando o que a Bianca disse, desfocar dessa parte das mãos e 

perceber o nosso corpo e também uma coisa que tu falou ontem naquelas entrevistas de lembrar 

de outra parte do nosso corpo e não deixar só no automático. Porque tem diversas partes do 

meu corpo que eu só descubro quando eu realmente paro para observar ele, para perceber o 

movimento dele, para sentir o meu corpo e isso só quando eu paro para fazer isso. A gente não 

faz isso porque a gente está muito habituado com os movimentos do cotidiano e a gente não 

ocupa todos os movimentos. E aí quando a gente percebe “ah esse movimento pode me gerar 

tal coisa”. Relembrar o que a gente já faz todos os dias, só que a gente não para pensar.  

 

Henrique - concordo em partes com todo mundo. O que eu tinha dito ontem sobre extrapolar 

e redescobrir coisas que a gente já está acostumado e não percebe com essa automaticidade e 

eu não conhecia essa técnica de bodystorming. Eu curti bastante essa alternativa. E se eu me 

deparasse com... o projeto de RA que eu fiz na cadeira de interface foi super simples, foi só 

com target, não tinha gestos, nem nada. Mas se eu me deparasse com um projeto que eu tivesse 

que investigar esse tipo de coisa talvez eu fosse demorar bastante até entender que a forma que 

eu gero alternativa para outros projetos no geral não se encaixaria tão bem nesse caso. Então, 

eu curti bastante abrir mais essa possibilidade.  
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Terceiro encontro | Percepção Corporal e Bodystorming | Entrevistas individuais 

 

Entrevista Individual | Bianca 

 

1. Como você se sentiu na prática de percepção corporal? Como você se sentiu na 

prática de bodystorming? 

 

Bianca - Na [prática] de percepção corporal eu me senti em casa. Eu gosto muito de explorar o 

corpo. Como eu falei, eu estava sentindo falta disso nessa eterna quarentena. Às vezes me sentia 

meio limitada pelo meu espaço. Uma hora que a gente estava explorando as coisas, olhar 

embaixo e em cima delas, ou do lado. Eu olhei tudo e aí continuou mais um tempo. Eu já olhei 

tudo, eu já olhei embaixo de tudo, do lado de tudo, dentro das coisas. [Bianca Ri]. O que mais 

eu faço? Acho que é por causa do espaço mais reduzido mesmo. Na [prática] do bodystorming... 

não sei, eu estava me sentindo energizada de ter mais ideias, de explorar um pouco mais, do 

que a outra vez que a gente ficou mais sentado. 

 

2. A prática de percepção corporal contribuiu na sua prática de bodystorming? 

 

Acho que sim. Foi bom dar uma mexida no corpo. Dar uma “esquentada”. Eu acho que deixou 

todo mundo um pouco mais leve, mais tranquilo. A gente estava engatinhando no chão, se 

jogando no chão. Você fica mais tranquilo de demonstrar outras coisas. Como eu estava falando 

de mostrar a língua, talvez da outra vez ninguém tivesse mostrado a língua. 

 

3. Quais as principais dificuldades nas práticas? 

 

Eu acho que o desafio foi mais explorar o meu espaço pequeno mesmo. As direções da 

professora de dança. De vez em quando ela falava “olha embaixo da cadeira, olha embaixo da 

cama”. Deu para explorar tudo muito bem. É só porque o espaço não tem tanta possibilidade 

assim. 

 

4. Percebe diferença na prática do encontro anterior? 

 

Eu acho que esse foi, definitivamente, mais criativo. A gente saiu um pouquinho mais da caixa. 

Eu não sei se a gente chegou a explorar o corpo, mas a gente explorou mais o espaço mesmo. 
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Porque a gente não tinha saído muito da cadeira e não tinha pensado… não sei se a gente 

conseguia abstrair que aquele objeto virtual ia estar junto no ambiente com a gente. Acho que 

a gente ficou muito preso às interações que a gente já conhece e não conseguiu pensar em outras 

possibilidades. E hoje a gente saiu um pouquinho mais. 

 

Entrevista Individual | Cristian 

 

1. Como você se sentiu na prática de percepção corporal? Como você se sentiu na 

prática de bodystorming? 

 

Eu acho que a prática [de percepção corporal] ajudou muito a gente a perceber. [ri] óbvio né 

que o nome tem percepção corporal então a gente percebeu o nosso corpo, mas ela serviu muito 

também para destravamento, relaxamento tanto da gente com a gente mesmo quanto da gente 

com os outros. O que acabou nos deixando mais à vontade. E, como a gente falou, sem 

julgamentos. E até essas nossas conexões com as outras pessoas de falar e complementar e não 

ter vergonha de “ah, tu teve uma ideia! Ah, eu falei tal coisa…” Tipo, acho que as nossas 

conexões com o nosso corpo se ampliaram também com a prática de percepção corporal. E aí, 

com o brainstorming… [digo] com o bodystorming a gente acabou indo para outros lugares. 

Ah gente foi bem longe, a gente se destravou com essa coisa da mão, coisas que a gente tava 

fazendo sentado por esse hábito e passou a ampliar, tanto que a gente foi até para a 

acessibilidade. Acho que era uma coisa que, óbvio que a gente poderia até ter pensado, mas 

uma coisa que a gente não tinha externalizado na outra videochamada. Acho que serviu muito 

para a gente ficar mais à vontade com a gente e a gente com o outros. Acho que essas conexões 

ficaram mais fortes. 

 

2. A prática de percepção corporal contribuiu na sua prática de bodystorming? 

 

Sim, sim! Acho que, eu já estava pensando em mim… da última aula para essa eu já estava me 

sentindo um pouco mais confortável com as pessoas - o que ajuda muito. Mas ajudou muito a 

me destravar com o meu corpo de relaxamento, essa prática de alguns movimentos do 

contemporâneo. Acho que tu sai dos pensamentos externos e começa a focar só ali. No olhar, 

começa a perceber coisas que não estava percebendo. Começa a lembrar de coisas. Que nem a 

Bianca, ela ficou emotiva com algumas coisas… a gente também pensa em coisas do nosso 
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passado. Então, acho que foi muito importante para a gente pensar em… quando a gente pensa 

coisas do passado a gente lembra de vivências do nosso passado né. Então, trazer memórias do 

passado… não só de coisas que a gente faz agora, do nosso cotidiano, mas de coisas que a gente 

fazia, coisas que a gente já fez, enfim… foi bem fundamental. 

 

3. Quais as principais dificuldades nas práticas? 

 

Hmm! Acho que na hora que a gente vai tirar as ideias da gente para o bodystorming a gente 

fica… que nem a que eu tava na última vez [no bodystorming da semana anterior] a gente fica 

com muitas ideias, a gente fica pensando se a gente externa, acho que é basicamente as 

limitações da videochamada, não poder ser uma coisa imediata. Ter que esperar o outro falar. 

Óbvio né [ri], que em uma conversa a gente espera o outro falar, mas no que a gente espera… 

a gente acaba ou indo para outras coisas ou perdendo aquele pensamento, mas no geral eu não 

senti muita dificuldade sabe, acho que mais me facilitou que dificultou. 

 

4. Percebe diferença na prática do encontro anterior? 

 

Eu acho que as duas tiveram pontos positivos né. A gente conseguiu se soltar bastante. Mas 

acho que o primeiro contato é sempre o primeiro contato. Então a gente tem todo um processo 

até se soltar o que leva um tempo. Em dois encontros óbvio que é um tempo limitado. Então, o 

primeiro encontro, óbvio que a gente fica muito limitado com alguma coisa, porque a gente está 

meio travado… então, acaba focando naquilo ali. Então, acho que o primeiro encontro serviu 

muito para a gente soltar nossas ideias iniciais o que a gente tava percebendo, indo na onda e 

se soltando aos poucos, mas as nossas conexões meio que foram formadas ali sabe, mas eu senti 

que a gente foi desenvolver, parar, pensar… tipo… e até em tudo o que a gente não parou para 

pensar na primeira. Nesse segundo encontro eu senti uma evolução. Não que um tenha sido pior 

que o outro. O primeiro serviu como base para a gente se conectar com os outros e com a gente, 

para parar para pensar nos nossos movimentos e nesse a gente já está mais solto. E simplesmente 

soltar nossas ideias, falar, tomar essa liberdade de até fazer brincadeiras e não ficar pensando 

“Será que o que eu tô falando é bobagem” “ai, agora eu vou fazer um comentário muito idiota”. 

Eu pelo menos não senti isso e não senti isso nos outros, tava mais livre. Senti o outro como 

uma base [outro bodystorming] e esse [o segundo bodystorming] como uma evolução. 
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Entrevista Individual | Antonela 

 

1. Como você se sentiu na prática de percepção corporal? Como você se sentiu na 

prática de bodystorming? 

 

Bom, a prática de percepção corporal eu já tinha feito aulas assim. Então, eu achei bem 

interessante. O teatro faz muito esse tipo de aula, eu acho interessante, eu gosto muito desse 

tipo de aula. Gostei muito da kaka, como é o nome… Karina! [intervenho e digo Kaka para 

vocês]. Gostei bastante dela, gostei bastante da maneira como ela conduziu. Porém a parte de 

bodystorming eu não tinha muito para dizer, porque eu não conseguia pensar muito em outras 

maneiras de utilizar e fugir do óbvio sabe. Que é um problema mais meu. E daí eu sempre penso 

muito na parte de… tipo… eu vou pensar em acessibilidade. Se for pensar em acessibilidade ao 

pé da letra utilizando o corpo é um negócio que tu não vai usar nada. [intervenho dizendo “é, 

tu vai se prender bastante]. É, e dái eu fico meio… [ri] naquelas… pensando “não, mas isso 

aqui não é acessível”, ai eu fico “nada é acessível”, mas eu estou fazendo um bodystorming, no 

bodystorming nada é acessível. Então é bem complicado!  É tipo isso! Que daí eu não consigo 

contribuir muito e ainda me sinto mal quando não consigo contribuir.  

 

2. A prática de percepção corporal contribuiu na sua prática de bodystorming? 

 

Acredito que de algumas maneiras sim. Eu consegui ter uma percepção corporal melhor. Porém 

na utilização dos pés, na parte de criar um menu no chão eu tinha pensado nisso… 

 

3. Quais as principais dificuldades nas práticas? 

 

Eu estava mais cansada, então na parte de contribuir na velocidade que os outros iam 

contribuindo, eu não consegui contribuir. Tem que estar bem descansada, não necessariamente 

dormir bem, mas tem que estar bem descansada. Então eu fiquei meio perdida. Daí, fora isso 

foi tranquilo! Eu gostei bastante. Eu gostei bastante das ideias dos outros. De descobrir que não 

pode fazer esse sinal no parque de diversões [um sinal de braços cruzados acima da cabeça]. Se 

fizer é porque está pedindo socorro. Bom saber! Acho que mais… tipo isso! 

 

4. Percebe diferença na prática do encontro anterior? 
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Eu acredito que a dessa semana tenha sido mais diferente do padrão. Tipo fora da maneira que 

a gente normalmente pensa. A gente utilizou mais o corpo inteiro. Então ficou um pouco mais 

simples. Mais simples de pensar de uma maneira que fuja do padrão. 

 

Entrevista Individual | Henrique 

 

1. Como você se sentiu na prática de percepção corporal? Como você se sentiu na 

prática de bodystorming? 

 

Eu gostei bastante de sentir meu corpo acordando, tipo… sentir os movimentos e coisas que a 

gente não presta atenção naturalmente. Uma coisa, que nem eu falei para a professora de dança. 

Eu acostumei pegar essa mania depois que eu estudei a Marina Abramovich, mas eu acabei me 

esquecendo que eu fazia isso. E eu curti bastante de resgatar isso de… ter essas… esses 

movimentos diferentes, não convencionais que a gente não está acostumado. E eu acho que isso 

abriu bastante a percepção de tudo mundo para a gente continuar o bodystorming com isso na 

mente. De tentar fugir um pouco do vício como eu tinha falado na semana passada. 

 

2. A prática de percepção corporal contribuiu na sua prática de bodystorming? 

 

Sim, até a questão que eu falei no bodystorming, quando veio os meus olhos e tava pensando 

quando ela nos falava para a gente levar o olhar para certo lugar e depois movimentar o corpo 

e tal e tava pensando nisso. Esse é um exemplo que eu estava sempre pensando em alguns 

micromovimentos que a gente fez durante a prática para tentar puxar para o bodystorming. 

 

3. Quais as principais dificuldades nas práticas? 

  

Não sei se tem… não necessariamente algo desafiador. Mas algo que eu posso ter colocado na 

minha vida como desafiador. Não desafiador. Mas é aquilo que eu falei até para a prof. De 

dança no meu depoimento no final [da prática de percepção corporal] que eu me coloquei como 

se isso fosse um traço da minha personalidade mesmo… assim sabe, como se eu não... tipo 

assim, eu sempre falei “ah eu detesto atividade física, odeio fazer atividade física, odeio 

educação física, odeia essas coisas sabe…” como se isso fosse uma característica minha sabe, 

e eu nunca parei para pensar de onde vinha isso… tipo… não que eu nunca tivesse parado para 

pensar. Logicamente que eu já parei para pensar tipo as micro agressões que eu sofri durante a 
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educação física e tudo mais, mas eu nunca pensei que isso tivesse tão profundo ainda e que a 

causa fosse necessariamente só eu não gostar sabe e eu acabei acreditando que eu não gostava, 

por eu achar que eu não fazia parte de determinado grupo social e eu pensava tipo “não, isso 

não é para mim”. E aí eu me coloquei fora, como se eu não pertencesse a esse tipo de atividade 

e tal, mas… hoje eu refleti e vejo isso como um desafio daqui para a frente. Me conhecendo 

melhor, cada vez mais. 

 

4. Percebe diferença na prática do encontro anterior? 

 

Semana passada, no final eu até comentei que a gente tava um pouco viciado… eu tava achando 

dificuldade de me desligar de movimento que a gente já fazia, usando celular por exemplo, 

movimento muito comum que a gente já tem, convencional… por isso que até hoje eu pensei 

“bah, seria legal se a gente tivesse tido essa prática no início de tudo porque ia soltar mais”. 

Essa é a diferença que eu senti sabe, mas eu também achei que foi importante essa experiencia 

para conseguir comparar e também para já ganhar uma intimidade e se sentir à vontade para 

extrapolar essas coisas na prática e depois conseguir colher os frutos dessas extrapolação, então 

essa é a principal diferença. 

 

Entrevista Individual | Vanessa 

 

1. Como você se sentiu na prática de percepção corporal? Como você se sentiu na 

prática de bodystorming? 

 

Hoje foi bem mais… me senti mexendo muito mais. Foi muito bom. Eu não tenho muito… 

acho que foi parecido como a semana passada a sensação de conforto, acho que me senti 

bem confortável com as pessoas. Eu me entreguei bastante, eu não costumo ter tanta abertura 

para fazer as coisas, parecia que eu tava em uma aula do pole dance que eu já tô, eu já conheço 

todo mundo a muito tempo sabe. Eu senti muito essa coisa do conforto. 

 

2. A prática de percepção corporal contribuiu na sua prática de bodystorming? 
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Sim, sim! Acho que todas as ideias que tive foram pensando no que ela [a professora de dança] 

tinha mostrado. Coisas que a gente podia fazer, dar alguns indicativos de velocidade, ou de 

perspectiva, aquilo da altura também. Acho que foi um bom aquecimento para gerar ideias. 

 

3. Quais as principais dificuldades nas práticas? 

 

Acho que o lance do repertório me limitar um pouco. Talvez se a gente conversasse sobre essa 

área antes ou durante. Depois que fizesse a primeira parte para não enviesar tanto para um lado 

e a gente voltasse já com algum repertório da área específica do projeto ajudasse um pouco. 

Mas eu entendo também que é uma prática dentro de um projeto que já estaríamos trabalhando 

juntos. Então, eu entendo que não precisa ter essa etapa porque ela vai estar ali dentro do 

processo de design, então não sei… acho que se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento 

na área ou no aplicativo em si eu me sentiria mais apta a gerar ideias. 

 

4. Percebe diferença na prática do encontro anterior? 

 

Eu vejo como capítulos de uma mesma coisa. Tipo... eu vejo que é uma continuidade. São 

formas diferentes de estimular. A semana passada você colocou a gente para mexer muito com 

o que a gente tava pensando em repertório, coisas que poderiam vir do que a gente já conhece. 

E dessa vez senti que a gente tava entrando em uma perspectiva nova, mais mexendo com o 

corpo do que com a mente. E botando ele [o corpo] mais para trabalhar. Então, eu vejo que 

primeiro foi algo mais para a gente pensar e depois para a gente aquecer o corpo. Dois 

momentos da mesma coisa. 
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Terceiro encontro | Percepção Corporal e Bodystorming | Entrevista em grupo 

 

1. Quais suas considerações finais sobre a experiência do workshop? 

 

Bianca - Tá bom eu vou! [Mesmo sem ninguém perguntar ela brinca com a ideia de ser sempre 

a primeira a responder ou participar das atividades]. Todo mundo me esperando, como assim! 

Eu queria agradecer todo mundo, acho que a gente conseguiu se conectar bastante e passar esses 

dois finais de semana se divertindo juntos. E é isso, eu tô bem feliz com a prática. Deu uma 

acendida de novo na minha criatividade, sempre que tenho essas práticas corporais eu me sinto 

assim. Saudades da dança de novo e de interagir com pessoas. Eu adoro a Mutama [escola de 

dança], pelo amor de deus, quem tiver oportunidade de vir aqui [Floripa], vai em um evento da 

Mutama, porque é construída por uma mulher né, tem uma dona. Eu não sei se eles têm socio. 

Eu conheço [uma das sócias], porque é dança de salão. A Mutama é o único lugar onde eu 

realmente me sinto segura, porque eles se posicionam politicamente e eu sei que o que qualquer 

coisa que acontecer lá dentro eu estou respaldada, tenho alguém para me ajudar. Sendo que 

outras escolas a gente não tem certeza disso. Já vi coisas acontecerem em outros lugares que 

né… enfim… Então, a Mutama é um lugar muito, muito bom de se estar. E acredito que 

qualquer pessoa que queria ter uma aula de qualquer estilo de dança ia se sentir muito bem lá. 

Se quiserem chamar depois para um bailinho quando a gente puder! Vamos dançar um forró! 

 

Vanessa - Bom eu já falei um pouquinho lá no sigilo [riem]. Eu me senti um pouco cansado 

hoje, mas não de um jeito negativo. De um jeito “Nossa, eu fiz muita coisa”. Em pouco tempo. 

Me esforcei bastante. A prática durou mais do que a gente achou. Mas eu senti que tava todo 

mundo bem disposto a continuar ali. Não tava muito preso a um compromisso depois. Todo 

mundo meio que se planejou para ficar mais livre. E ter essa disponibilidade. Eu to no modo 

TCC muito louca. Então assim, obviamente, em algum momento ali eu estava pensando no 

TCC, mas é porque isso está na minha cabeça o tempo todo. Mas eu me senti bem acolhida e 

percebi também os resultados da dança que eu faço e de como eu mudei dentro desse contexto 

de pandemia desde o começo até agora em relação a interagir com pessoas diferentes. Porque 

eu entrei numa zona de conforto, se eu não quiser interagir eu desligo a câmera. Coisas de 

trabalho por exemplo. E geralmente quando faço chamadas de vídeo geralmente é com amigos 

ou com o pessoal do pole [dance] que tem algumas aulas online. Mas eu não tinha mais 
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interagido com pessoas diferentes sem estar com nenhum conhecido junto. Sempre tem um 

conhecido puxando. Então, eu fiquei bem surpresa de como eu me senti bem à vontade com 

vocês, porque geralmente eu fico bem quieta e só falo quando chamam o meu nome mesmo. 

Eu me senti bem mais acolhida. Isso tem a ver tanto como o Christian conduziu a dinâmica, 

quanto como todo mundo estar disposto a participar, não ser algo obrigatório ou pesado para a 

gente. E também com o resultado de mexer, de outras formas, de não ter parado, de ficar na 

frente do computador o tempo todo que a gente está em casa. Fiquei pensando que se fosse 

pessoalmente ia durar menos, mesmo que durasse muitas horas. Mas ao mesmo tempo, cada 

um conheceu um pouco do seu espaço. Trabalhou com o espaço que tinha. Acho que isso é rico 

também. Acho que as duas coisas poderiam complementar muito bem se tivesse possibilidade. 

E foi muito bom aprender várias coisas de realidade aumentada eu fiquei bem fritando nisso na 

segunda feira, fiquei pensando no que fazer da minha vida se entrar no mestrado. Acho que 

seria um bom caminho usar essas pautas para estudar mais para frente. Pensar no futuro e me 

sentir mais acolhida. Sentir que tenho outras coisas para explorar além do que tô trabalhando 

que, às vezes, acaba sendo repetitivo. O mercado limita muito o que você tem que fazer, e 

aquele lance que a gente tava falando com a prof. de dança, de como a gente vê o mundo de 

uma forma que a gente não aproveita a experiência, de ter sempre um resultado e não parar para 

pensar no seu processo e como o processo é rico. Voltei para meu TCC, fiquei muito feliz 

porque fiquei vendo as interações do figma… pensei no quanto eu consigo aproveitar essas 

pequenas conquistas.  

 

Cristian - Queria agradecer por ter me sentido muito confortável. Assim como a Vanessa falou. 

Óbvio que vai muito da dinâmica que o Christian propôs, mas acho que muda muita a 

experiência das pessoas que estão envolvidas. E, de todo mundo estar bem aberto. Aberto e 

disposto. Falei até para o Christian, que eu senti que no outro encontro foi uma base para essa. 

No outro a gente estabeleceu as conexões. Mas nesse a gente estava bem mais à vontade. Mais 

livres. Tanto da gente com a gente, quanto dos outros. Eu gostei bastante. Apesar de que eu 

conheço o Henrique, o Christian, a Antonella a bastante tempo, mas eu nunca tinha feito isso. 

E vocês também, a Vanessa e Bianca, que não eu não conhecia, não fazia ideia da existência.  

 

Henrique - eu também compartilho desses pensamentos que vocês tiveram. E a Vanessa falou 

da questão de pensar em outras coisas. Ainda na semana passada, antes de começar, antes da 
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gente ter o primeiro encontro. Eu pensava tipo, ai meu deus se eu tiver me sentido 

desconfortável, o que é que eu faço. Daí eu ficava pensando “ai! acho que eu vou no banheiro 

e ficar mais tempo”. Tipo, ficar espairecendo, sabe! É que eu penso muito nas possibilidades, 

vai que acontece alguma coisa e eu precise de um tempo e isso não aconteceu. Não precisei 

usar nenhum artifício que eu tinha noiado antes. Não me senti desconfortável em nenhum 

momento. As coisas foram indo de uma maneira que eu achei que foi super fluída e que não 

fiquei com vontade de tipo “ai que saco”. Sabe, a gente as vezes a gente está em um lugar, mas 

queria estar em casa fazendo outra coisa. E eu não senti isso sabe, eu curti bastante a 

experiência.  

 

Antonela - Eu também sou de ficar noiando. Criando todas as possibilidades possíveis da coisa 

acontecer. O nome disse é ansiedade [ri e todos riem juntos]. Eu sou bem noia. Então, eu sou 

acostumada. O problema foi que no primeiro dia realmente deu ruim [nesse dia ela não pode 

fazer a entrevista inicial com os demais por questões pessoais]. E aí eu fiquei [chateada] comigo 

mesmo. Eu fiz junto com o Cristian depois porque eu estava em casa. Só que minha irmã se 

mudou e eu tô ajudando a minha irmã a fazer mudança. E não era para a gente vir para a casa 

naquele final de semana e a gente veio. Então eu tinha topado fazer um negócio acreditando 

que eu não estaria em casa com meus pais e eu acabei estando. Muda muito os horários porque 

meus pais tem uma rotina. Aí foi bem triste, foi “hm, que [coisa]”. Eu criei todas as hipóteses 

de tudo o que eu poderia me sentir desconfortável, mas eu não me liguei que poderia dar ruim 

na minha organização. Achei bem tranquila. Me senti muito confortável convivendo com vocês. 

É interessante conhecer pessoas novas. Então é bom conversar com pessoas que não são a minha 

família ou os meus amigos e ouvir voz de pessoas e porque a gente não faz muita chamada de 

vídeo sabe. A gente tem uma coisa chamada preguiça. Muito comum. Daí eu acabo conversando 

apenas com meus pais, com a minha irmã e com o namorado da minha irmã. Eu não vejo 

pessoas. Ainda mais que minha família é da área da saúde. Então, já tive covid, mas eu não vejo 

muitas pessoas de fora. Muito triste. É bom conversar com pessoas de fora, foi bem divertido 

conhecer vocês. Trazer essas experiências de agir em modo… caminhar pelo espaço. 

Interessante fazer com outras pessoas, depois de 10 anos sem fazer.  
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