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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 7 

Palco Interativo 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

Interactive Stage 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Prof. a designar, 3h semanais 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

To be nominate, 3 hours 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Nesta disciplina discutir-se-ão oito categorias de interacção entre o performer e a 
maquina (o sistema interactivo) na perspectiva de poder conceber e realizar projectos 
para o palco. 
 
Objectivos específicos/Competências a desenvolver:  
- Conhecimentos de iluminação e calibração de câmaras para interactividade baseada 
em computer vision.  
- Utilização de diferentes sensores consoante das suas características.  
- Conhecimento de protocolos de comunicação entre diferentes hardwares e softwares 
- Concepção de situações/sistemas interactivos no contexto de um projecto 
teatral em palco 
- Descobrir preferências e inclinações pessoais no que respeita as diversas formas de 
trabalho de corpo no âmbito da “Digital Performance” 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

In this curricular unit we discuss eight categories of interaction between the human 

performer and the machine (in other words, interactive systems) in a practical 

perspective, enabling the student to conceptualize and carry out projects for the stage. 

 

Learning objectives and competences to be developed: 

- Basic light design and calibration of cameras for computer-vision based interactivity 

- use of different kinds of sensors according to their characteristics 

- knowledge of communication protocols between hardware devices and 
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software  

- Design of interactive situations/systems in the context of a production for the 

stage 

- Discovery of personal preferences and inclinations regarding the work with the 

body in the context of a “digital performance” 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
- Apresentação teórico-pratica de categorias diferentes de interactividade entre o 
actor e o sistema interactivo em palco  
- Aprendizagem de utilização de sensores diferentes (microfone, câmera de 
vídeo, e sensores electrónicos),  
- Programar ambientes interactivos através utilizando a software Isadora 
- Desenvolver um trabalho de corpo específico e adaptado à utilização de um 
determinado sensor e as suas características  
- Criação e experimentação de ambientes interactivos em palco - Narrativas e 
Storyboard para performance em palco 
- Projectos individuais ou em grupo 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Theoretical and practical introduction to different categories of interactivity between 

the performer and the interactive system on stage 

- Introduction to the use of different sensors (microphone, cameras, and 

electronic sensors) 

- Programming interactive environments with the software Isadora 

- Developing performative strategies according to the characteristics of the 

particular sensor in use 

- Experimentation with the creation of different interactive environments on 

stage - narratives and storyboards for performances 

- projects developed individually, or by a group of students 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
O aluno apreenderá conceber e programar diversos sistemas interactivos, bem como 
desenvolverá estratégias criativas para ensaiar com estas tecnologias. 
Concretamente pretende-se conhecer e utilizar vários tipos de dispositivos que 
capturam e analisam som, a imagem de vídeo em tempo real, ou outras informações 
(como a posição horizontal, vertical, inclinação, ou a aceleração do sensor etc.) para 
controlar eventos multimedia em palco. 
Do ponto de vista de um espectador, a interactividade entre a acção performativa de 
um actor e o evento multimedia em palco pode ser perceptível ou não. A preocupação 
com a perceptibilidade desta relação é um dos temas importantes de abordar neste 
contexto, e será estudada no âmbito das categorias de interactividade propostas. 
O projecto final será tanto uma oportunidade de realizar uma cena utilizando um 
sistema interactivo, como servirá de reflexão sobre a complexa relação 
performer/sistema interactivo e espectador observante. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

More specifically the students will get to know and use various device that capture and 

analyze sound, a video image in real time, or other data (such as the horizontal, 

vertical position, inclination and acceleration of a sensor etc), to control media events 

on stage. 
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From the viewpoint of the audience, interactivity based on the relation of a 

performative action and a media event on stage may be perceptible, or not. The 

concern with the perception of this relation is one of the important topics in this 

context, and will be studied with reference to the proposed classification of interactive 

situations. 

The final project represents an opportunity to create a scene using an interactive 

system, as much as as it represents a challenge to reflect upon the complex relation 

between performer/interactive system and the audience witnessing the scene. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Nas fases 3 e 4 (concepção e realização de projecto) a turma será dividida em grupos 
de 2-3 alunos cada. Os laboratórios são organizados de modo que cada grupo pode 
experimentar as suas ideias e programações duas vezes antes da apresentação final. 
Grelha de trabalho pedagógico, por ordenação de actividade: 
1ª fase: Introdução aos conhecimentos básicos do uso de sensores (câmeras, 
microfones, outros tipos de sensores) e de programação de ambientes interactivos 
2ª fase: Experimentação em palco 
3ª fase: Desenvolvimento de um projecto a nível conceptual (investigação e 
programação) e de planeamento da realização 
4ª fase: Laboratórios de experimentação e de ensaio dos projectos; apresentação do 
projecto 
 
A avaliação compreende os seguintes critérios:  
 - Assiduidade de participação. 
- Aquisição de conhecimentos. 
- Evolução. 
- Reflexão escrita. 
- Realização e discussão do projecto final 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

During phase 3 and 4 (concept and realization of the final project) the class is divided 

into smaller groups of 2-3 students. Laboratory sessions are organized in a way that 

each group can try out their ideas and programed applications twice before the final 

presentation. 

 

List of planned activities: 

Phase 1: Introduction to the basics of the use of sensors (cameras, microphones, other 

types of sensors) 

Phase 2: Experimentation on stage 

Phase 3: Designing a project conceptually (research and programming) and planning 

of the production 

Phase 4: Laboratory sessions: experimentation and rehearsals of the projects; final 

presentation 

 

Evaluation criteria: 

- Frequency and participation in classes 

- Acquisition of knowledge and skills 

-  Progress 

- Written reflection on work 

- Realization and discussion of the final project 
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8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Tendo em conta a natureza predominantemente prática da uc, uma parte substancial da 
aprendizagem (fases 1 e 2 de trabalho pedagógico) está baseada na programação de 
sistemas interactivos, e na aquisição das competências acima mencionados. Desde o 
primeiro momento os alunos terão de experimentar as tecnologias perspectivando 
situações concretas em palco com as suas características e exigências específicas. 
No decorrer do desenvolvimento da programação dos sistemas interactivos e da 
preparação para apresentação final os alunos desenvolvem competências 
organizacionais (gestão de equipamentos e planeamento do projecto) e artísticas 
(capacidade de desenvolvimento do trabalho através da experimentação/erro, coerência 
entre opção estético-artística e a sua função comunicacional). Nomeadamente na 
última fase do trabalho pedagógico (laboratórios) os alunos terão a oportunidade de 
experimentar se as suas ideias/programações resultam em cena da forma prevista, e se 
os colegas as percepcionam da forma desejada/intencionada. 
O formato do laboratório artístico (resultando numa apresentação final semelhante às 
apresentações de “work-in-progress” de workshops para profissionais) é de grande 
importância para cultivar um espírito de trabalho simultaneamente rigoroso, científico 
e livre da pressão de criação de uma grande produção teatral. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Considering the predominantly practical nature of the curricular unit, a substantial 

part of the learning process (phases 1 and 2) is based on the programming of 

interactive systems, and on the acquisition of the skills mentioned above. From the 

start the students will try out technologies in the context of concrete situations on stage 

with their specific characteristics and requirements. 

In the process of developing interactive systems and preparing for the final 

presentation students also develop organizational skills (management of equipment 

and planning of the project) and artistic skills (capacity to develop work through trial 

and error, coherence of aesthetic choices and their communicational function).     

Particularly during the last phase (laboratory sessions) students will have the 

opportunity to find out whether their ideas/programmed systems work on stage the way 

they were conceived, and wether their fellow students receive the scene the way it is 

desired/intended.  

The format of the artistic laboratory (resulting in a final presentation similar to 

professional public “work-in-progress” presentations) is of great importance for 

cultivating a professional working attitude, rigorous, scientific and free from the 

pressure of creating a larger stage production. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

BIRRINGER, Johannes H., Performance, technology, and science, PAJ Publications, 
New York, 2008. 
DIXON, Steve, Digital performance : a history of new media in theater, dance, 
performance art, and installation, Cambridge, Mass., MIT Press, 2006. 
JENSEN, J. F. . 'Interactivity' - Tracking a New Concept in Media and Communication 
Studies. In P. A. Mayer (Ed.), Computer Media and Communication (pp. 160-187). 
Oxford: Oxford University Press, 1997, 1999 
RUBIDGE, S. (2009). Performing installations: towards an understanding of 
choreography and performativity in interactive installations. In J. Butterworth & L. 
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Wildschut (Eds.), Contemporary Choreography - A Critical Reader. London and New 
York: Routledge. 

10. OBSERVAÇÕES 
Materiais de apoio 
 
É necessário uma sala de aulas para exposição de conteúdos teóricos e aprendizagem 
de software. Esta sala de aula deve ter um computador, um data-show e um quadro. 
As actividades práticas devem ser desenvolvidas em palco (pequeno ou grande 
auditório). 

10. GENERAL REMARKS 

Resources 

 

A classroom for the introduction of theoretical content and learning the software is 

needed. This classroom needs to be equipped with computers, a video beamer and a 

whiteboard. The practical sessions need a stage space (small or big auditorium). 

 


