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_  
_  
INTRODUÇÃO  
O presente projecto visa a elaboração de uma proposta original de um jogo digital, enquadrado no 
modelo Serious Game – Culturtainment, desenvolvido para o contexto do pólo museológico da 
Politécnica (Museu de Ciência da Universidade de Lisboa e Museu Nacional de História Natural) 
 
 
_  
CALENDÁRIO  
Fase 1 _ Tema/GRUPO. {19 de DEZEMBRO 2009} 
Fase 2 _  Documento Game Concept. {15 JANEIRO} 
Fase 3 _     PROTÓTIPO. {Avaliação Final} 
   
 
 
_ 
Os alunos deverão formar grupos de 3 ELEMENTOS para a elaboração do projecto.  
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_  
_  
OBJECTIVOS  
 
Explorar um modelo de comunicação do património cultural e científico assente nas valência do 
medium digital interactivo e lúdico. 
Transmissão ao jogador, através do medium jogo digital, de mensagens, conceitos ou experiências 
relativos ao tópico/tema seleccionado. 
 
 
_  
_  
DESENVOLVIMENTO 
 
_ 
ENQUADRAMENTO 
 
Os jogos digitais têm entrado no discurso dos museus uma vez que:  
- pelas suas características de medium representacional são adequados a suportar reconstruções virtuais 
de espaços arqueológicos, propondo a temporalização histórica do espaço físico, através de processos de 
visualização com elevados níveis de foto-realismo e simulação computacional. 
- pelas suas características de medium narrativo, permitem descrever uma história e colocar-nos dentro 
dela. 
-pela sua natureza sistémica, possibilita potenciar a dimensão estética na representação e explorar a 
dimensão de agenciamento na experiência do jogador.  
 
Tomando como referente o núcleo de Museus da Politécnica, o presente projecto propõe o 
desenvolvimento de sistemas interactivos a instalar no local,  integrando diferentes escalas/dimensões 
de leitura do seu património: espaço // expositor // objecto. 
 
Propõe-se desenvolver um jogo digital enquadrado no modelo Serious Game - Culturtainment.  O termo 
Serious Games  aplica-se a videojogos  que são desenvolvidos com outros propósitos para além do puro 
entretenimento, tais como o treino, a persuasão, a educação, exploração, divulgação, sendo aplicados a 
contextos tão diferenciados como os da educação, aprendizagem, saúde, política, militar,  cultura e 
património... 
A expressão “culturtainment” pretende designar um modelo de videojogo com conteúdo cultural e 
científico validado, oferecendo uma experiência de jogo rica e contextualizada que, embora podendo 
integrar uma aprendizagem informal, tem o objectivo final de divertir e entreter.  

 
_ 
TEMÁTICA 
 
O projecto consiste no desenvolvimento de protótipos de sistemas interactivos lúdicos que ofereçam 
uma experiência de jogo rica e contextualizada do património da Politécnica , em espaços/contextos 
específicos.  Embora podendo integrar uma aprendizagem informal têm o objectivo principal de 
proporcionar uma experiência lúdica. Os conteúdos a integrar obedecem uma validação científica por 
parte da instituição. 
 
Os alunos deverão elaborar um “game-concept” - documento escrito que estruture e desenvolva as  
principais ideias e características do jogo digital – e um protótipo simplificado  do mesmo. 
 
Cria-se uma estratégia de interface/suporte narrativo comum para estes diferentes sistemas interactivos, 
ao condicionar que os mesmos sejam projectados na superfície/plano  de um objecto material 
(livro) de grande formato (50x70) que suportará a sua leitura. 

 
_ 
ESPAÇOS/CONTEXTOS 
 
Propõe-se abordar o património do Museus da Politécnica  nas dimensões (experiências) do 
espaço do museu (Pêndulo Foucault), história (“Laboratório Chimico”) e  elementos/espólio (Expositor 
ninhos de aves de Portugal) 
Cada grupo de trabalho irá seleccionar, exclusivamente, uma de entre as seguintes  referências: 
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Demonstration pratique du mouvement de rotation de la Terre faite par Foucault au Pantheon. Paris, France, 1880.  
In Astronomie Populaire. 
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— 
I. PÊNDULO FOUCAULT 
— 
 
O Museu de Ciência da Universidade de Lisboa tem como um dos seus objectivos fundamentais 
contribuir para a generalização, no seio da população  sobretudo jovem  da literacia científica, isto é, 
da aquisição de uma cultura básica no domínio da Ciência, incluindo a natural utilização quotidiana 
do método científico no seu modo de pensar e de actuar. 
 
Não se trata exclusivamente de um centro de ciência mas de um museu que, além dos módulos 
participativos existentes naqueles, se procura incluir, por diversos meios, o enquadramento histórico 
da evolução da Ciência.   
 
Este duplo sentido da natureza experimental e o caracter histórico  que o "objecto" pêndulo incorpora 
serve como antecâmara simbólica do universo do conhecimento cientifico que o MCUL apresenta ao 
público. Bragança GIL, in site MCUL. 
 
No átrio do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa  encontra-se uma cópia do pêndulo com o qual 
o físico francês Foucault realizou, em 1851, no edifício do Panteão em Paris, uma experiência que 
demonstrou o movimento de rotação da Terra. Quando aplicada à latitude de Lisboa, a experiência do 
pêndulo perfaz uma rotação de 360º em 38 horas e 18 minutos. 
 
Pretende-se que os alunos desenvolvam um sistema interactivo lúdico que explore a dimensão temporal, 
rítmica do pêndulo, associando-a a possíveis variáveis da experiência (eg. latitude) 
 
palavras-chave: simulação // tempo //  ritmo // latitude 
conteúdos: a definir pelos alunos 
condicionantes: impossibilidade de estabelecer sincronia com pêndulo em movimento no local, 
variabilidade de condições de iluminação 
 
referências: 
 
http://www.shiffman.net/itp/classes/nature/week04_s06/pendulum/ 
 
slit scan : http://www.flong.com/texts/lists/slit_scan/ 
Jussi Ängeslevä & Ross Cooper - Last Clock (2001)  More Last Clock examples  
Camille Utterback -  Liquid Time (2000) 
Daniel Sauter & Osman Khan  - We interrupt your regularly scheduled program (2003) http://daniel-
sauter.com/display.php?project_id=10 
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Escola Polytechnica de Lisboa – o anphyteatro da aula de Chimica , in O Ocidente, N.º 447, 21 de Maio 1891. 
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— 
II. LABORATÓRIO CHIMICO  
— 
 
Construído na segunda metade do séc. XIX, à imagem dos grandes laboratórios de ensino e investigação 
europeus, o “Laboratório Chimico” da Escola Politécnica é um espaço único no contexto do património 
científico europeu. 
 
Utilizado como espaço de ensino e investigação da Faculdade de Ciências até finais do anos 90, hoje 
está integrado no Museu de Ciência, apresentando-se ao público na sua configuração oitocentista 
conjuntamente  "com uma parte da colecção de química correspondente ao seu funcionamento na 
época.  É esta colecção que, em grande medida, se encontra por estudar, quer em termos históricos, 
quer museológicos (...) é constituída por um conjunto de objectos - reagentes, frascos mostruário com 
produtos naturais, colecções de minerais, material de laboratório em vidro, instrumentos científicos, 
modelos, painéis didácticos, entre outros, característicos do ensino  e da investigação da química no 
século XIX naquele espaço". (Medeiros, 2005) 
 
Tomando como referências as rupturas de função que os objectos da colecção sofrem, sugere-se a 
elaboração de um sistema interactivo lúdico que explore uma cartografia relacional, que active funções 
de recontextualização e significação dos objectos e do espaço do laboratório, 
 
palavras-chave: cartografia, relações espaço-temporais, memória, biografia  
 
públicos: geral, escolar, especializado 
 
conteúdos: referentes textuais de elementos de informação da zona expositiva, referentes 
visuais/iconográficos dos elementos expostos gravuras e info histórica sobre o local. 
 
referências: explorar carácter lúdico de livro aumentado— possibilidade de combinar objectos, que 
quando associados despoletam informação. … 
 
david small - illuminated manuscript (2002)  http://www.davidsmall.com/portfolio/illuminated-
manuscript/ 
http://vimeo.com/3366362 
david small  - Nobel Peace Center (2005) 
http://www.davidsmall.com/portfolio/nobel-peace-center-nobel-field-nobel-chamber-wallp/ 
Magic Book - ECAL- Camille Scherrer - http://www.youtube.com/watch?v=Onr8d4Wfo6I 
 
"O occidente : revista illustrada de Portugal e do estrangeiro", N.º 447, 21 de Maio 1891. 
in http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/Ocidente_1891.htm (acedido a 4 Dezembro 
2009) 
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'Sammlung von Nestern und Eyern verschiedener Vögel..' by FC Günther and AL Wirsing, published between 1772 
and 1786 
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— 
III. EXPOSITOR NINHOS DE AVES PORTUGAL (GALERIA DE ZOOLOGIA) 
— 
 
Os museus de história natural são instituições que se dedicam ao estudo do mundo científico natural, 
desempenhando três missões essenciais: a educação, a investigação e o coleccionismo.  
 
A exibição das colecções dos museus de história natural constitui também uma oportunidade que 
permite aos visitantes descobrirem especímenes que nunca teriam possibilidade de observar no 
campo. A observação de verdadeiras colecções, mostrando a diversidade do reino Animal, pode 
constituir uma surpresa que, esperamos, estimule a curiosidade dos visitantes. in website MNHN 
 
Concebida com o objectivo de facultar uma representação da diversidade animal, a Galeria de Zoologia 
do Museu Bocage, pequena e discreta devido a modestos recurso económicos e humanos da instituição, 
está concebida para um público infantil (primeiros anos escolares), organizando uma exibição que se 
fundamenta nos ecossistemas - unidades ecológicas que estruturam a natureza.  Assume-se como 
referente o expositor com 22 ninhos e ovos de diferentes espécies de aves nidificadas de Portugal, 
pretendendo-se aumentar o seu contexto de leitura. Propõe-se que  os alunos estruturarem um sistema 
interactivo lúdico que articule interacção entre objectos da colecção – ninhos - e elementos informativos 
- ilustrações científicas e colecção de sons de aves 
 
conceitos-chave: observar/descobrir/estimular 
 
conteúdos: imagens fotográficas dos ninhos no expositor, ilustrações científicas e colecção de sons de 
aves (a fornecer aos alunos). 
 
referências: "apanhar" elementos… 
http://www.youtube.com/watch?v=dqZyZrN3Pl0 
ydreams - pavilhão de portugal -  expo  saragoza2008 http://www.ydreams.com/#/en/projects/ 
eventsexhibitions/interactiveportuguesepavilionexpozaragoza/ 
camille utterback - text rain, 1999 - http://www.camilleutterback.com/textrain.html 
 
condicionantes: espaços/dificuldades de projecção, público, escalas dos referentes, diversidade da 
natureza dos media. 
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_ 
_  
METODOLOGIA  
 
 
_ 
1º FASE 
Numa primeira fase, sugere-se uma metodologia de trabalho organizada em curtas sessões (máximo 
1h/1,5 horas) em que participam todos os elementos do grupo e  que responda às seguintes linhas de 
orientação. 
Toma-se como referência o texto “MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research” 
(Hunicke, 2004). 

 
TÓPICO/TEMA  
1. Discussão do Tópico/Tema para o jogo: 
 
Devido a limitações de tempo para a pesquisa é proposto um tópico e são fornecidos um conjunto de 
recursos /conteúdos que os alunos deverão integrar no sistema interactivo ( a fornecer pelo docente) 
 
2. Definição das audiências pretendidas (jogadores) 
3. Dada o tópico seleccionado e a audiência escolhida, que “comunicação” se está a tentar resolver? 
 
COMUNICAÇÃO 
1. O jogo é um elemento único de comunicação, ou está associado a outros media (site, blog, TV, 
material impresso, ) 
2. Onde vai ser jogado (local público) 
3. Defina possíveis resultados de comunicação desejados (conhecimento, competências, atitudes) (ver  
Winn, anexo A) e relacione-os com a dimensão estética do jogo (Hunicke, 2004). 
4. Identifique um conjunto de jogos/sistemas interactivos  como referência do seu game design. 
 
Não se pretende que a proposta desenvolva um game design  original, do ponto de vista da mecânica ou 
modalidades de interacção do sistema lúdico, devendo antes adaptar a mecânica de um jogo ou conjunto 
de jogos já existentes.  

 
Esta primeira fase de trabalho deverá culminar na apresentação de uma proposta escrita à docente, 
(max.  1 página A4)  com  a comunicação do tema e género de jogo a explorar e ainda com a indicação da 
constituição do grupo e atribuição de tarefas específicas dos elementos do grupo. 
DATA DE ENTREGA 1ª FASE: SEXTA-FEIRA, 19 de Dezembro. 
 
_  
2º FASE 
 
Nesta segunda fase deverá ser elaborada uma descrição do jogo adaptada ao enquadramento 
Design/Play/Experience (ver Winn, 2006). 
 

- Tema: defina os  objectivos de comunicação; que tipo de conteúdos se pretende incluir para 
atingir os objectivos desejados? 
- Narrativa: quais as histórias que o jogo inclui (narrativa do designer vs narrativa do jogador) 
- Gameplay. Quais os objectivos emocionais para o jogador, que formas de divertimento vai 
incluir o jogo? (ver Garneau (2001). Que tipo de obstáculos /desafios vai incluir o jogo (ver Winn 
, Anexo C) 
A mecânica e dinâmica irão ajudar a alcançar os objectivos afectivos? O que faz o jogador durante 
o jogo (verbos de acção). Quais são os objectivos gerais do jogador? E os sub-objectivos? 
Quais são os desafios/obstáculos que tem de enfrentar? (ver Winn , anexo C) 
Que género(s) pode(m) classificar este jogo? (ver Winn , anexo D/E) 
O gameplay é complementar ou opõe-se aos objectivos de comunicação? 
 
Caracterize os meios de representação que estão na base da experiência do utilizador: 

Interface 
- Quais são os componentes da interface  “in-game”: 

Que informação necessita ser comunicada ao jogador e como irá ser comunicada (mundo 
do jogo, pontuação, indicador de vida(s), indicador de saúde, indicador de nível, mini-
mapas, etc) 
Que acções necessita efectuar o jogador durante  jogo e que elementos da interface (caso 
existam) necessita para efectuar/input essas acções (po- up menu para resposta...) 

- Quais são os componentes da interface  “out-game”: 
Que ecrãs externos ao jogo são necessários (menu principal, ecrã configuração, ecrã 
construção avatar, ecrã gravar/carregar jogo, etc.) 

Output 
- É um jogo 2D ou 3D? 
- Estilo gráfico: É fotorrealista, abstracto, simplificado, satírico. 
- Como será integrado o áudio no jogo (efeitos especiais, musica, narração) 
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- Formas de output necessárias/desejadas  (imagem, som) 
Input 
- Quais os dispositivos de controlo (controlador, etc.) 
- Como irão os controlos mapear-se às acções disponíveis ao jogador. 

 
_ 
GAME CONCEPT 
 
 
Os alunos deverão elaborar um “game-concept” - documento escrito que estruture e desenvolva as  
principais ideias e características do jogo digital -articulando os seguintes elementos: 
 
Introdução 

Numa única frase/parágrafo, tente descrever o jogo de uma forma apelativa, incluindo os 
seguintes dados: título do jogo, género, Setting, USP – Unique Selling Proposition, plataforma 
(pré-definida). 

 
Enquadramento 

Identificação da área temática abordada e objectivos/necessidades de comunicação que se estão a 
tentar resolver. 
Identificação e caracterização das audiências pretendidas para o jogo. 
Identificação dos  principias projectos de referência para o jogo. 

 
Descrição 

 No máximo de uma página A4, descreva o jogo aos leitores como se o estivessem a jogar, usando 
a perspectiva na segunda pessoa do singular. Tente fazer uma descrição  empolgante da 
experiência do jogador, num modelo narrativo, incluindo elementos determinantes ao gameplay 
e descrevendo as  acções do jogador e o universo que ele vê. O conteúdo e valor de 
entretenimento da proposta deve ser claro. (ver Ryan, 1999) 

 
Experiência do Utilizador 

O game design manifesta-se na experiência do utilizador que é sustentada nos seguintes 
elementos:  Interface, Input, Output. (pré-definido, detalhar) 

 
Tecnologia 

Dado o game design proposto para o jogo, quais são as tecnologias/recursos necessários e as 
principais limitações  para o seu desenvolvimento?  
Qual os requisitos tecnológicos necessários aos  jogadores? 

 
Concept Art 

Apresente storyboards ou esquemas de screenshots  que definam o look and feel do jogo. 
 
Os alunos deverão incluir uma ficha técnica no game concept, com indicação clara das sua contribuição 
individual para o desenvolvimento da proposta. 
 
 
_  
_  
TECNOLOGIA 
 
Ambiente/Programação: Mac Os X, Processing 
S. Output: projector video, colunas de som (opcional)  
S. Input: apontador led, controlador wiimote. 
Suporte do Interface: duplo-plano papel 35x50 (70x50) 
 
 
_  
_  
WORKSHOP 
 
Articula-se uma formação/workshop específica em linguagens de programação Processing, pelo 
formador designer/artista André Gonçalves, de apoio ao desenvolvimento prático do projecto. 
 
_ 
OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO 
- definir modelos de interacção passíveis de proporcionar interacção "lúdica" com conteúdos do museu 
(pertencentes às exposições) 
- proporcionar "módulos" p/ modelos de interacção física (baseada em reconhecimento óptico)  
- fornecer instrumentos para articular esses modelos de interacção (pré-definidos e conhecimentos para 
os usar e alterar) 
 
NOTA - não se pretende uma "introdução" à programação mas sim uma "sensibilização" proporcionando "módulos" 
articuláveis e dotando os alunos dos conhecimentos mínimos para os articular. 
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_  
CALENDÁRIO 
 
7 e 9 de Dezembro - segunda: 18h30/21h30; quarta: 17h00/20h00 
4 e 6 de Janeiro - segunda: 18h30/21h30; quarta: 17h00/20h00 
13 de Janeiro - quarta: 17h00/20h00 
27 de Janeiro - quarta: 17h00/20h00 (a confirmar, em Janeiro, com o formador) 
 
 
_  
VISITAS DE ESTUDO 
Estão marcadas as seguintes visita de estudo,  às quais têm de comparecer todos alunos/grupos, 
independentemente das temáticas escolhidas: 
 
MUSEU DA CIÊNCIA (UL) - dia 12 de Dezembro (SÁBADO) às 15H00 (a confirmar). 
MNHN, no próximo dia 14 de Dezembro (SEGUNDA-FEIRA) às 17h00. Os alunos devem reunir a 
estas hora na entrada do museu. 
 
R. Escola Politécnica 56, Lisboa (METRO RATO) 
 
_  
AVALIAÇÃO 
 
Os alunos deverão desenvolver dois objectos para a avaliação:  
 
GAME CONCEPT: documento escrito que apresenta e desenvolve as  principais ideias e características 
do jogo digital. Deverá e ser entregue em formato impresso e formato digital (PDF) 
PROTÓTIPO. Apresentação da demo do jogo na Avaliação Final. 
 
 _  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Documento Game Concept (25%) 
Pesquisa e desenvolvimento do game concept. Apresentação gráfica dos materiais de comunicação. 
Utilização dos conceitos expostos na disciplina e interpretação correcta das matérias abordadas. 
Estilo de escrita (o texto contém erros ortográficos e/ou gramaticais e de sintaxe  
 
Protótipo do jogo digital (75%) 
Criatividade, Jogabilidade,  Comunicação. 
 
Haverá uma penalização de 10% pela falta à entrega nos prazos estipulados.  

 
_  
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_  
LISTA DE CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS 
 
LABORATÓRIO CHIMICO 
 
1. Obras iconográficas com instrumentos de Química: 
 
"A compendium of the course of chemical instruction in the Medical department"  
(obra digitalizada, em pdf) 
www.archive.org/details/compendiumofcour01harerich 
disponível online 
 
- Warmbrunn, Quilitz & Co., (apparate... fur pharmacie, chemie, physic...),Berlin, 1897 
- Warmbrunn, Quilitz & Co., Catalog, Berlin, 1885 
- C. Gerhardt, Bonn, 1877 
- Societé Centrale de Produits Chimiques, Matériel de Chimie pour les Sciences et l'industrie, [data?], 
Paris 
- C. Gerhardt, Catalogue des appareils de Chimie et Produits Chimiques, Bonn, 1884 
- C. Gerhardt,Preis-verzeichniss uber Chemische apparate und Gerathschaften, chemische praparate 
und reagentien, Bonn, 1885 
- C. Desaga, Preis-verzeichniss der fabric und Handlung Bunsen'scher apparate und der 
gebrauchlichsten chemischen und pharmanceutischen instrumente und gerathschaften, Heidelberg, 
1882 
offline: na biblioteca do MCUL, a fotografar se necessário. 
 
2. Disponibilizam-se igualmente várias gravuras e plantas de época referentes ao espaço do laboratório. 
(DROPBOX) 
 
3. Textos dos painéis e outros elementos informativos existentes no local. (DROPBOX) 
 
4. textos (DROPBOX) 
 
Medeiros, Patrícia, "A colecção do Laboratorio Chimico da Escola Politécnica de Lisboa. Novas 
perspectivas", Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, 103 (Outubro-Dezembro 2006), 71-74. 
 
Lourenço, Marta; Carneiro, Ana,  "A propósito do Laboratorio Chimico do Museu de Ciência da 
Universidade de Lisboa: algumas reflexões sobre o património científico em Portugal", Boletim da 
Sociedade Portuguesa de Química, 103 (Outubro-Dezembro 2006), 63-70. 
 
Graça Santa-Bárbara; Vanda Leitão, “O Laboratório Chimico da Escola Politécnica de Lisboa (1857-
1890; 1998-2006), Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, 102 (Julho-Setembro 2006), 45-54. 
 
 
MNHN 
 
Ninhos de Aves de Portugal. Expositor da Galeria de Zoologia/ "Ecossitemas", Museu Nacional de 
História Natural. (Fotos realizadas no local). (DROPBOX) 
 
Bragança, D. Carlos de (1903-1907). Catalogo Illustrado das Aves de Portugal. Imprensa Nacional, 
Lisboa. 2 volumes. 
[As estampas são da autoria de Enrique Casanova (e não do Rei, como inicialmente se pensava)] 
Falta verificar se existe na biblioteca do museu. É necessário fotografar 
 
Biblioteca de sons de aves (a fornecer pelo MNHN), da colecção particular de Paulo Marques. 
 
usar também recursos online 
sons de aves: 
the internet bird collection, http://ibc.lynxeds.com 
xeno-canto europe,  http://www.xeno-canto.org/europe/index_static.html\ 
 
ilustrações aves: 
 'Sammlung von Nestern und Eyern verschiedener Vögel..' by FC Günther and AL Wirsing, published 
between 1772 and 1786; hosted by the University of Heidelberg. (click anything below 'Inhalt' and then 
'Vorschau' for thumbnail pages. LOTS of nest/egg illustrations.) 
 
http://diglit.ub.uni-heidelberg.de/diglit/guenther1772/0005/thumb?sid=a8873f508b113c6b3b173936149f2527 
 
Almaça, Carlos. "Para melhor apreciar a galeria de zoologia (Museu Bocage). 1. Ecossitemas". Edição 
Museu Bocage. Lisboa, 1998. (fotocópias) 
 
Almaça, Carlos. "Para melhor apreciar a galeria de zoologia (Museu Bocage). 2. Econótos". Edição 
Museu Bocage. Lisboa, 1998. (fotocópias) 


