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INTRODUÇÃO 
 
 
 
As páginas neste diário procuram compilar todos  os passos efectuados ao longo do 
processo criativo para o desenvolvimento do projeto “Mean”. 
 
Este projeto pertence à unidade curricular FATAC - Projeto de Arte Computacional, do 
Doutoramento em Média e Arte Digital, da Universidade Aberta e Universidade do Algarve. 
 
Serão expostas as dificuldades enfrentadas ao longo do desenvolvimento, tal como as 
pesquisas, estudos e soluções criados para as superar. 
 
Pretende-se ainda documentar todo o desenvolvimento que resultou no artefacto a 
apresentar na exposição final dos Projetos de Arte Computacional, presente no Retiro 
Doutoral em Média-Arte Digital, a realizar em 2020. 
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1.2 - DESENHO DE CONCEITO 
 
ENTRADA 01 | 04 Novembro 2019

 

 
Primeiro conceito para o Projeto de Arte Computacional: 
 
Criar um jogo digital. 

Módulos a utilizar: narrativas e jogos digitais. 

Como tal, pretendo criar um conto que terá como base o impacto ambiental e as nossas 
escolhas individuais (no entanto, o tema ainda não está fechado, pelo que poderá alterar). 

O jogador terá o papel de efectuar várias escolhas ao longo da história, o que irá afectar o 
decorrer da mesma. Estas escolhas terão sempre como base, perguntas efectuadas por 
diferentes personagens. 

Pretendo explorar a reacção do jogador às abordagens visuais ao longo do conto, ao visual 
das personagens que lhe levantam questões, ao ambiente de fundo que é apresentado e 
perceber como estes elementos poderão alterar a sua percepção e acções. Gostaria ainda 
de estudar uma forma de poder contabilizar essas acções para no fim gerar uma estatística 
das respostas. 

Desta forma, procuro explorar algo que está relacionado com a minha investigação no 
Doutoramento: o videojogo, concept art (design de personagens e ambientes) e o modo 
como estes se relacionam com o jogador. 

Problemas: 

● Que mensagem explorar para provocar o público? Qual a mais pertinente? 
● Quais as melhores mecânicas de jogo para essa provocação? 
● Qual a linguagem visual mais adequada a essa acção? 
● Que implicancias técnicas este projecto terá? 

○ Construção da instalação; 
○ Desenvolver toda a arte para o projecto, que poderá ter dimensões bastante 

complexas, considerando o tempo; 
○ Escolher o motor de jogo e aprender a programar para a aplicação.  

■ Dada as minhas limitações neste campo, o desafio é aliciante mas 
pode levantar questões de tempo já consideradas na questão da arte. 

○ Como contabilizar as acções do público para poder explorar a relação dos 
conceitos visuais com o mesmo? 
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Fig. 1 - Esboço da ideia inicial e da sua instalação  
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ENTRADA 02 | 08 Novembro 2019

 

 
Feedback dado pelo professor: 
 
“Caro Gabriel, 
 
A fase de Desenho do Conceito serve para definir as linhas gerais do seu projeto. Conforme 
pode ver no gráfico que ilustra o cabeçalho deste módulo, seguem-se-lhe mais fases onde 
poderá/deverá fazer todo esse detalhe. 
 
Por outro lado, o seu Diário de Bordo permite-lhe ir colecionando todas as ideias que lhe 
forem surgindo, mesmo que desenquadradas do Desenho de Conceito. Conforme 
explicado, no momento da entrega deverão submeter o vosso Diário de Bordo contendo 
todo o apanhado de esboços, resumos, notas, fotografias, etc. que forem fazendo, bastando 
que exista nesse diário uma entrada chamada "Desenho de Conceito". É importante para 
nós, avaliadores do projeto, perceber toda a riqueza que advém do enquadramento, e 
repito, mesmo que sejam ideias avulsas, mas que na sua globalidade irão compor um 
determinado conceito ou rumo.  
 
Deixo, contudo, uma observação: não crie "apenas" um jogo, algo que possa ser visto 
apenas como "entretenimento". O objetivo é criar um projeto de ARTE computacional, algo 
que possa ser exibido na Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, por 
exemplo, ou num museu de arte contemporânea ou ainda concorrer a um dos 
prémios/festivais internacionais. 
 
A intenção é fazer-vos sair da vossa zona de conforto.” (Pedro Alves da Veiga, 2019, Fórum 
“Silêncio..”) 
 
 
Pensamento a considerar: 
- Não procuro fazer apenas um jogo. Este é apenas um meio para interagir com o público.  
O que pretendo explorar é a linguagem de personagens e ambientes (arte conceptual) e 
sua relação com o espectador/jogador, bem como a forma de este ser influenciado pela dita 
arte conceptual.  
 
Com isto pretendo explorar a reação do espectador a diferentes conceitos visuais. 
Utilizando o jogo como plataforma para efectuar essa exploração. 
 
Na verdade, não necessita de ser um jogo. Irei estar aberto a outros contextos.  
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ENTRADA 03 | 09 Novembro 2019

 

 
Procurar um olhar diferente sobre as ideias. 
 
Ao invés de focar na ideia de jogo, pretendo focar-me na experiência entre a criação de 
conceitos visuais e a leitura do público. Importante: Manter a ideia de interação com o 
público. 
 
Pontos a reter: 

1. Concept art: criação de personagens e/ou ambientes; 
a. Como estes poderão ser um meio de comunicação; 
b. Qual o peso da sua linguagem visual na criação de uma mensagem; 
c. O quão distinto na mensagem pode ser esta linguagem visual entre diversas 

soluções de design para um contexto semelhante. 
2. Mensagem e meio; 
3. Onde se situa o público? 
4. Sociedade, intervenção, cultura; 
5. Para este projecto o videojogo, no seu sentido classico de produto industrial, não é 

uma necessidade exclusiva. 
a. Será importante criar um tipo de interação direta entre o público e a obra 

onde seja visível essa mesma interação. Desta forma mantenho uma ligação 
com o videojogo que pretendo explorar, sem me manter preso a ele; 

b. O valor cultural dos videojogos também poderá ser explorado sem 
necessariamente criar um “videojogo”; 

c. Não descartar a ideia de jogo de tabuleiro. Este tem a sua importância na 
sua aura, tal como Benjamin (1955) compara o teatro e o cinema na sua 
obra. 

i. Será que o jogo perde a sua aura quando se transforma num 
videojogo? A interação antes efectuada entre pessoas e o tabuleiro 
passa a ser efectuada através da tecnologia. 

ii. Será o videojogo uma forma de ficar preso na tecnologia? Perigo 
apontado por Heidegger (2002). Perdemos a essência do jogo? 

iii. A tecnologia não pode ser vista como positiva, negativa ou neutra, se 
pretender encontrar a essência do jogo, caso contrário ficaremos 
presos a ela e tornamo-nos meros gestores de recursos. Heidegger 
(2002). 

iv. Será que consigo explorar estes conceitos no meu trabalho? Devo 
tentar explorar? Não me irei afastar do conceito de linguagem visual 
de concept art? 

 
Benjamin, W. (1955). A Obra de Arte na Era da sua Representatividade Técnica. (pp. 72-113). Brasil: L&PM 
Editores. 

Heidegger (2002), Ensaios e conferências (pp 11-38). Petrópolis, Brasil: Editora Vozes. 
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ENTRADA 04 | 09 Novembro 2019

 

 
Criação de um novo conceito: 
 
Depois da leitura do texto de José Carlos Vasconcelos e Sá, acerca da posição de McLuhan 
em relação à comunicação, surgem novas ideias relacionadas com o conceito anterior. 
 
McLuhan (2001) defende a ideia de que a comunicação, ou seja a palavra, é transformada 
pelo meio. Ou seja, a palavra é o meio. Uma vez que o homem vive neste meio, é 
pertinente reavaliar qualquer mensagem, sua origem e fim, consoante o contexto e 
tecnologia em que a palavra é comunicada ao público. 
 
Sá, J. (2001). Interacções número 1. (A crítica da Técnica e da Modernidade em Heidegger 
e McLuhan pp. 124-137). Portugal: Interacções. 

Cruzando isto com a criação de arte conceptual (design de personagens e/ou ambientes), 
pretendo elaborar a seguinte ideia: 

● A elaboração de uma experiência interactiva que tem como principais agentes: 
 

○ Mensagens relevantes que diversos indivíduos da sociedade actual têm feito 
chegar ao público. Temos como exemplos: 

■ Donald Trump e os seus discursos polémicos que criam impacto e 
mediatismo; 

■ Greta Thunberg e o seu discurso carregado de preocupações 
ambientais; 

■ Papa Francisco e a sua importância icónica para uma religião que 
marca e marcou a história de diversas nações e grupos da nossa 
sociedade; 

■ Outras individualidades de igual peso na sociedade actual. 
 

○ Diversos conceitos visuais de personagens; 
■ Diferentes soluções de design com linguagens visuais distintas; 
■ Personagens animadas, passando a ideia criação de um discurso 

oral. 
 

○ O contexto no qual as mensagens são comunicadas. 
■ Pretendo descontextualizar as palavras em relação aos seus 

comunicadores (os indivíduos); 
■ Colocar em causa a essência das próprias mensagens ao alterar o 

meio, mais precisamente, ao alterar a pessoa/personagem, que as 
comunica; 
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■ Provocar o público a pensar sobre o peso da mensagem passada na 

sociedade, ao descontextualizar a mesma; 
■ Com a descontextualização pretendo explorar: 

● A relação da mensagem com o mensageiro. 
● O quão independente é a mensagem de quem a comunica, ou 

seja, o quão transformável a palavra é perante o seu meio; 
● Diferentes formas de alterar a mensagem através do design 

de uma personagem/indivíduo. 
 
 

● Pretendo criar uma crítica à sociedade sobre a forma como o público entende e 
assimila uma mensagem 
 

○ Isto poderá ganhar relevancia a tópicos como as “fake news” tão populares 
nos media; 

○ Poderá ainda ser interessante perceber de que forma o público entende a 
intenção de uma mensagem e como esta é transformada pela imagem de 
quem a comunica. 

■ Novamente, será que as ditas “fake news” farão sentido aqui? 
 
 

● Pretendo também criar uma interação entre o público e o artefacto: 
 

○ Através da projecção de imagem é apresentada a personagem ao público; 
■ Tv? 
■ Projector e tela? 

○ O público terá um interface que lhe permita alterar a personagem e a 
mensagem. 

■ A alteração de personagens será aleatória; 
■ A alteração da mensagem será aleatória; 
■ O mesmo discurso poderá aparecer com diferentes personagens 

diferentes. 
○ Pretendo despertar a curiosidade do público através das personagens e da 

sua estética. 
■ Talvez a ideia de “personagens de videojogo” poderão chamar a 

atenção de um público mais jovem? 
■ Ou apenas a de um público específico, que se revê em videojogos? 

(Será que isto será um ponto a explorar?) 

 

 

Dificuldades ou possíveis dificuldades que podem ser já identificadas: 

● Conhecimentos informáticos para construir esta aplicação que irá controlar a 
experiência. 
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○ O desafio é interessante; 
○ No entanto, poderá implicar um peso maior no tempo necessário para a 

execução deste trabalho. 
 

● Criar a arte necessária para o projecto ter um impacto relevante: 
○ Boas animações serão cruciais para a fluidez da mensagem; 
○ O número de personagens presentes irão influenciar o quão interessante o 

projecto poderá ser; 
○ A criação de arte poderá ser morosa devido ao tempo necessário para 

finalizar cada personagem. 
 

● Será necessário uma pesquisa eficaz para encontrar as mensagens mais eficazes a 
utilizar neste projecto. 

○ Pergunta: 
■ Deverei manter a voz do indivíduo para que haja uma identificação 

mais eficaz do mesmo? 
● Será isto pertinente? 
● Será isto prejudicial à experiência? 

■ Deverei revelar quem são os indivíduos autores das mensagens? 
■ Quantas mensagens a utilizar? 
■ Deverei focar-me em apenas um tema? 

● Ecologia? É um tema actual. 
● Será que é relevante? Aquilo que pretendo explorar é uma 

crítica/provocação à relação entre meio e palavra para o 
público. 
 

● Como poderá tudo isto ser explorado na prática, na instalação em si? 
○ Será importante uma boa transmissão sonora para podermos entender o 

discurso. 
○ Soluções de design: 

■ Colunas sonoras colocadas num espaço contido? 
● Permite maior público. 

■ Headphones individuais para melhor clareza do som? 
● Isto irá individualizar a experiência. 
● Reduz o público presente. 

○ Onde podemos colocar o dispositivo de apresentação? 
■ Monitor ou tela? 
■ Qual o efeito de uma projecção numa parede em contraste com a 

visualização num monitor? Qual o impacto do tamanho? 
■ Poderei utilizar o tamanho e formato da tela para criar diferentes 

alegorias com significados extra ou complementares ao que pretendo 
explorar? 

○ Qual a mensagem do espaço de apresentação? Será pertinente a estética do 
mesmo funcionar como metáfora? Ou olhar apenas para a funcionalidade?  
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ENTRADA 05 | 09 Novembro 2019

 

 

 
Fig. 2- Esboços de ideias  
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ENTRADA 06 | 12 Novembro 2019

 

 

 
Mood board com ideias de possíveis soluções para o ecrã/projecção. 
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ENTRADA 07 | 12 Novembro 2019

 

 

 

 
Fig. 3- Esboços de ideias  
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ENTRADA 08 | 13 Novembro 2019

 

 

 
Fig. 4 - Esboços de ideias  
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ENTRADA 09 | 14 Novembro 2019

 

 

 
Fig. 5 - Esboços de ideias 
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Fig. 6 - Esboços de ideias 

 

ENTRADA 10 | 14 Novembro 2019
 

 

ideia para a construção da tela: 
https://www.hometalk.com/37621675/diy-backyard-movie-theatre-screen?email=&cancel= 

 A diferença estará no fixar do tecido e sem a barra inferior.  
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ENTRADA 11 | 16 Novembro 2019

 

 

 
Fig. 7- Moodboard/Esboços de ideias 
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Fig. 8 - Moodboard/Esboços de ideias 
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Fig. 9 - Moodboard/Esboços de ideias 
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Fig. 10 - Moodboard/Esboços de ideias 
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● A mensagem altera-se com a modificação do meio. 

○ A imagem, não é apenas pixels. 
○ Uma figura não é apenas um ser vivo com determinado visual/estética 
○ Existe uma bagagem cultural de significados associados a uma personagem. 

● E se forem desenhos? 
○ Será mais ou menos pertinente? 

 

 
Fig. 11 - Moodboard/Esboços de ideias 

● O exercício é o mesmo mas o impacto não é igual. 
○ Depende da cultura do público? 
○ Será que a fotografia cria uma maior ou menor empatia? 
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● Será pertinente misturar fotos com desenhos? 
 

● O objectivo é alterar as imagens e alterar o texto/palavra.  
 

● Interação com o público: ao clicar num botão a imagem e a mensagem altera-se. 
○ Deverão ser imagens com relevância social/cultural para que o público 

identifique e pense sobre elas. 
 

● O que passará melhor a mensagem para o público? Um discurso sonoro ou a 
palavra chave junto à imagem?  

○ Será o impacto/leitura da imagem semelhante?  
○ Deverei manter som? O som de fundo poderá transmitir também diferentes 

mensagens.  
■ Também essa mensagem sonora poderá alterar o seu significado 

conforme a imagem?  
 

● E se juntar palavras chave à imagem e também utilizar o discurso sonoro? 
○ Reforça a mensagem da obra? 
○ Cria ruido? 
○ Redundante ou melhora o conteúdo? 

 
 
ENTRADA 12 | 17 Novembro 2019

 

 

 
● A forma e estética utilizada para representar uma figura 

○ Também altera a mensagem; 
○ Altera o meio. 

 
● Será pertinente manter a mesma estética? 
● Será interessante alterar a linguagem visual entre imagens? 

○ O que se perde? 
○ O que se ganha? 
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Fig. 12 - Moodboard/Esboços de ideias 
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Algumas conclusões provisórias a tirar da aplicação: 
 

● O público clica no botão e o conjunto imagem/som altera-se aleatoriamente. 
● Diferentes imagens de diferentes figuras da sociedade 

○ Estética visual poderá variar. 
● Diferentes registos sonoros de fundo. 
● Mensagens: frases ou palavras, coladas na imagem. 
● Descontextualização das mensagens para provocar o público. 

 
Uma possível variante: 

● O público clica no botão: 
○ Surge uma personagem. 

■ De x em x tempo surge uma nova ilustração da personagem 
automaticamente, sem acção do público. 

■ O som e a frase chave mantêm-se. 
■ Chegando ao fim entra em loop. 

 
○ Quando o público voltar a carregar no botão, troca a personagem, o som e a 

frase novamente, de forma aleatória. 
 

● O conceito de “o meio é a palavra”, talvez fique mais reforçado com esta variante da 
aplicação. 

○ O público será confrontado com as diferentes linguagens que a mesma 
palavra/figura poderá apresentar. 

 
Conceito realçado pelo professor: 
 
“Pretendo criar uma crítica à sociedade sobre a forma como o público entende e assimila 
uma mensagem.  Isto poderá ganhar relevância a tópicos como as “fake news” tão 
populares nos media; e poderá ainda ser interessante perceber de que forma o público 
entende a intenção de uma mensagem e como esta é transformada pela imagem de quem 
a comunica” 
 

● Esta visão, em conjunto com a exploração que realizei, afasta-se um pouco do 
âmbito específico de videojogos pensado inicialmente, tornando-se algo mais vasto 
e geral. Tornou-se algo também mais forte na crítica à sociedade. 

● Continua a ser algo útil para o que pretendo para a minha investigação de 
Doutoramento: videojogos e concept art. 

○ Importância da linguagem visual para moldar uma mensagem; 
○ A relação do público com a mensagem; 
○ O impacto cultural/social deste processo. 

● Neste artefacto pretendo explorar, em parte, a descontextualização dos elementos 
da mensagem para levar o público a pensar sobre ela. 

○ Do mesmo modo, esta experiência que é descontextualizada dos videojogos 
poderá ajudar a melhor compreender o mecanismo e essência ligados à 
criação de conceitos visuais para videojogos. Nesse campo também se 
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explora a mensagem e a sua relação com o meio que o comunica. Isto será 
útil para a minha investigação de Doutoramento. 

 
 
Comentário pessoal: 
 

● Todo o processo apresentado nas páginas anteriores foi, do meu ponto de vista 
pessoal, bastante orgânico e natural. 

○ Procurei explorar um conceito sem existir uma “prisão” na ideia inicial de 
videojogos. 

○ Pretendo explorar a dinâmica entre mensagem e público, bem como a 
influência da imagem para tal. 

○ Em alguns momentos explorei já detalhes específicos relacionados com a 
implementação da obra, no entanto, isto surgiu de forma natural e no 
seguimento das questões que foram sendo levantadas. 

■ Reconheço que é ainda precoce pensar nelas. 
■ Por outro lado, este ponto ajudou também a pensar em elementos 

interessantes de explorar na aplicação, que não tinha pensado 
anteriormente. 

■ Deste modo sinto que não foi tempo perdido mas sim uma 
abordagem que fez parte da estratégia pois a forma como a obra é 
implementada poderá influenciar o conceito do projecto. 

● Exemplo: ao pensar no processo de construção no espaço, 
deparei-me com alguns problemas e questionei a pertinência 
do som: Isto levou-me a considerar utilizar frases na 
mensagem e apoiar a minha aplicação numa vertente mais 
visual e não tanto sonora. 

● Outro exemplo: ao explorar a tela, surgiu a ideia de utilizar 
“quebras” na mesma, como forma de metáfora na aplicação. 

 
 
  

30 



Doutoramento em Média e Arte Digital                                                                                 Gabriel Evangelista / N.º 1900989 
UC:  FATAC - Projeto de Arte Computacional (DMAD) 2019                                                              Projecto: Diário de Bordo 

 
1.3 - DESENHO DA NARRATIVA 
 
ENTRADA 13 | 14 Dezembro 2019

 

 
NOTA: versão abandonada 1 
 
A relação da mensagem com o mensageiro. 
 
McLuhan (2001) defende a ideia de que a comunicação, portanto, a palavra é transformada 
pelo meio que a transmite. Ou seja, a palavra é o meio. Uma vez que o homem vive neste 
meio, é pertinente reavaliar qualquer mensagem, sua origem e seu fim, consoante o 
contexto e tecnologia em que a palavra é comunicada ao público. 
 
Para esta instalação, o espectador entra numa sala obscura. O negro do ambiente procura 
não só abstrair o visitante de qualquer distração, como também pretende destacar a obra 
que se encontrará iluminada. 
 
É então apresentada uma tela. Neste suporte serão projectadas diversas imagens que 
ilustram ou representam diversas individualidades reconhecidas pela sua intervenção na 
sociedade. 
 
Estas ilustrações serão acompanhadas de uma palavra ou frase proferidas pelo indivíduo 
que se apresenta assim como mensageiro. Aqui surge a intenção de provocar o público. 
Qual o sentido de cada mensagem? Será este mensageiro autor  da mesma? Caberá ao 
espectador criar esta relação, bem como debruçar-se sobre o mensageiro e a mensagem. 
 
Exemplo: Um alerta acerca do perigo da poluição presente no planeta terra terá o mesmo 
impacto quando é proferido por Donald Trump, Elon Musk ou Greta Thunberg? 
 
A mesma mensagem será apresentada por diferentes individualidades que irão conferir 
leituras diferentes. Deste modo, pretende-se questionar a leitura, o seu autor e o seu 
significado. Devemos aceitar cegamente tudo o que nos é apresentado? O que é mais 
importante, a mensagem ou o mensageiro? Muda-se o meio, altera-se a palavra. Qual a 
importância da imagem do mensageiro, e do seus significados, para a essência da 
mensagem? 
 
Diferentes figuras vão rodando no projector. Por vezes com a mesma mensagem, por vezes 
com novas frases que remetem para novos significados. 
 
Actualmente, com a facilidade de acesso e partilha de informação, a credibilidade da 
mesma torna-se questionável. O seu autor terá um importante peso para a sua aceitação 
por parte da população. Algo que considero interessante explorar é a consciência do público 
em relação à essência do discurso, independentemente do seu autor. Haverá certamente 
individualidades que são consideradas um selo de validade no que toca à qualidade da 
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mensagem e o mesmo deverá ocorrer numa situação inversa. Este é um dos pontos que 
procuro testar com esta obra. 
 
Por vezes, a projecção ganha vida e reage. Esporadicamente a tela de projeção 
fragmenta-se um pouco (através de uma ventoinha escondida), demonstrando a fragilidade 
do meio, a fragilidade da mensagem.  
 
O som terá também um papel de interesse. Não só ajudará a criar um ambiente sonoro, 
calmo e de introspecção, como também auxiliará na mensagem dada ao espectador. 
 
Para compor o espaço e motivar o espectador a manter o foco, haverá assentos para que 
este possa parar e sentar. No fundo, pretende-se uma zona de reflexão e, para tal, é 
importante poder pausar se assim for desejado, sem a distração do cansaço.  
 
Referências: 
Sá, J. (2001). Interacções número 1. (A crítica da Técnica e da Modernidade em Heidegger e 
McLuhan pp. 124-137). Portugal: Interacções. 

 
 
ENTRADA 14 | 18 Dezembro 2019

 

NOTA: versão abandonada 2 
 
A relação da mensagem com o mensageiro. 
 
McLuhan (2001) defende a ideia de que a comunicação, portanto, a palavra é transformada 
pelo meio que a transmite. Ou seja, a palavra é o meio. Uma vez que o homem vive neste 
meio, é pertinente reavaliar qualquer mensagem, sua origem e seu fim, consoante o 
contexto e tecnologia em que a palavra é comunicada ao público. 
 
Para esta instalação é apresentada uma tela. Neste suporte serão projectadas diversas 
imagens que ilustram ou representam diversas individualidades reconhecidas pela sua 
intervenção na sociedade ou pela sua presença nos media. 
 
Estas ilustrações serão projectadas numa ordem aleatória e serão acompanhadas de uma 
palavra ou frase proferidas pelo indivíduo que se apresenta assim como mensageiro. Aqui 
surge a intenção de provocar o público. Qual o sentido de cada mensagem? Será este 
mensageiro autor  da mesma? Caberá ao espectador criar esta relação, bem como 
debruçar-se sobre o mensageiro e a mensagem. 
 
A mesma mensagem será apresentada por diferentes individualidades, de forma aleatória, 
que irão conferir leituras diferentes. Deste modo, pretende-se questionar a leitura, o seu 
autor e o seu significado. Devemos aceitar cegamente tudo o que nos é apresentado? O 
que é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? Muda-se o meio, altera-se a 
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palavra. Qual a importância da imagem do mensageiro, e do seus significados, para a 
essência da mensagem? 
 
Diferentes figuras vão rodando no projector. Por vezes com a mesma mensagem, por vezes 
com novas frases que remetem para novos significados. 
 
Actualmente, com a facilidade de acesso e partilha de informação, a credibilidade da 
mesma torna-se questionável. O seu autor terá um importante peso para a sua aceitação 
por parte da população. Algo que considero interessante explorar é a consciência do público 
em relação à essência do discurso, independentemente do seu autor. Haverá certamente 
individualidades que são consideradas um selo de validade no que toca à qualidade da 
mensagem e o mesmo deverá ocorrer numa situação inversa. Este é um dos pontos que 
procuro testar com esta obra. 
 
Por vezes, a projecção ganha vida e reage. Esporadicamente a imagem fragmenta-se 
digitalmente e volta ao seu estado normal, demonstrando a fragilidade do meio, a fragilidade 
da mensagem. 
 
Pretendo, para já apresentar duas opções a estudar para o artefacto: 
 
1 - Projeção aleatória e contínua das imagens, sem a ação do espectador. 
 
2 - Projeção aleatória e contínua das imagens, onde o espectador poderá intervir. 
 

Uma consola/computador apresentará para o público dois botões. Um botão fará 
alterar a imagem da pessoa projectada e o outro botão fará alterar o texto projetado. 
O espectador poderá clicar nos botões (de modo a saltar para a opção seguinte) e 
criar assim diferentes combinações entre imagem e texto. 
 
Quando a imagem coincide com o texto verdadeiramente proferido pela pessoa, a 
fragmentação digital pára e a imagem não se corrompe. Esta pausa durará 5 
minutos e depois voltará novamente à sucessão aleatória de diferentes 
combinações. 
 
Sempre que haja uma combinação de imagem e texto que não coincide com o seu 
autor, então de meio minuto a meio minuto a imagem irá fragmentar-se digitalmente 
e voltar ao seu estado normal (uma animação). 
 
Pretendo com isto criar um pequeno jogo que o espectador deverá descobrir através 
da sua experiência e curiosidade pessoal. Com isto pretendo testar a inércia do 
espectador e a sua percepção do significado e da mensagem. Será que o 
espectador testará os botões? Será que o espectador lê e aceita o contexto sem se 
questionar? 
 
Pretendo que ele se questione das suas próprias leituras pessoais da pessoa e da 
mensagem. É de resto o que acontece numa situação muito presente na atualidade: 
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as “fake news”. Do mesmo modo como a essência da mensagem se encontra 
fragmentada da realidade e do seu mensageiro, procuro dar essa experiência ao 
espectador. Do mesmo modo como uma “fake news” poderá ser desmontada com 
alguma pesquisa e interesse por parte do espectador, também a mesma 
fragmentação poderá ser quebrada se o espectador utilizar os botões para encontrar 
a mensagem correcta do mensageiro. 

 
Personalidades e citações presentes nas projecções: 
 

● Greta Thunberg 
Citação: "Since our leaders are behaving like children, we will have to take the 
responsibility they should have taken long ago." 
 

● Elon Musk 
Citação: “It’s OK to have your eggs in one basket as long as you control what 
happens to that basket.” 
 

● Donald Trump 
Citação: "My Twitter has become so powerful that I can actually make my enemies 
tell the truth." 
 

● Michael Jackson 
Citação: “If you want to make the world a better place, take a look at yourself, and 
make a change” 
 

● Cristiano Ronaldo 
Citação: “Your love makes me strong, your hate makes me unstoppable.” 
 

● Barack Obama 
Citação: “The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for 
myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on.” 
 

● António Salazar 
Citação: “All unlimited liberties destroy themselves.” 
 

● Adolf Hitler 
Citação: “If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.” 

 
 
Referências: 
 
Sá, J. (2001). Interacções número 1. (A crítica da Técnica e da Modernidade em Heidegger e 
McLuhan pp. 124-137). Portugal: Interacções. 

Newsround (2019). Greta Thunberg quotes: 10 famous lines from teen activist. BBC. Visitado em 18 
de Dezembro 2019. Disponível em: https://www.bbc.co.uk/newsround/49812183 
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Sari, J. (2019). Elon Musk. ToolsHero. Visitado em 18 de Dezembro 2019. Disponível em: 
https://www.toolshero.com/toolsheroes/elon-musk/ 

All That's Interesting (2015). 32 Donald Trump Quotes You Have To Read To Believe. Ati. Visitado 
em 18 de Dezembro 2019. Disponível em: https://allthatsinteresting.com/donald-trump-quotes 

Cyrus (2016). Top 27 Most Inspiring Michael Jackson Quotes. Goalcast.  Visitado em 18 de 
Dezembro 2019. Disponível em: 
https://www.goalcast.com/2016/08/29/top-20-inspiring-michael-jackson-quotes/ 

Goodreads. Cristiano Ronaldo quotes. Goodreads. Visitado em 18 de Dezembro 2019. Disponível 
em: https://www.goodreads.com/author/quotes/653078.Cristiano_Ronaldo 

Western, D. (2017). 29 Inspirational Barack Obama Quotes. Wealthygorilla. Visitado em 18 de 
Dezembro 2019. Disponível em: https://wealthygorilla.com/29-inspirational-barack-obama-quotes/ 

Goodreads. António de Oliveira Salazar quotes. Goodreads. Visitado em 18 de Dezembro 2019. 
Disponível em: https://www.goodreads.com/author/quotes/1594451.Ant_nio_de_Oliveira_Salazar 

Goodreads. Adolf Hitler quotes. Goodreads. Visitado em 18 de Dezembro 2019. Disponível em: 
https://www.goodreads.com/author/quotes/30691.Adolf_Hitler 

 

 

ENTRADA 15 | 22 Dezembro 2019
 

 
NOTA: última versão 
Texto mais recente para o Desenho da Narrativa: 
 
A relação da mensagem com o mensageiro. 
 
McLuhan (2001) defende o conceito de que a comunicação, portanto, a palavra, é 
transformada pelo meio que a transmite. Ou seja, a palavra é o meio. Uma vez que o 
homem vive neste meio, é pertinente reavaliar qualquer mensagem, sua origem e seu fim, 
consoante o contexto e tecnologia em que a palavra é comunicada ao público. 
 
Para esta instalação é apresentada uma tela. Neste suporte serão projectadas diversas 
imagens que ilustram ou representam diversas individualidades reconhecidas pela sua 
intervenção na sociedade ou pela sua presença nos media. 
 
Estas ilustrações serão projectadas numa ordem aleatória dentro de grupos temáticos 
distintos. Os temas apresentados serão: 
 

1. Feminismo 
2. Ambiente 
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3. Social 

 
Cada grupo temático irá apresentar-se pela ordem indicada acima. 
 
As personalidades representadas dentro de cada grupo serão partilhadas. Aquilo que altera 
será a mensagem, cujo teor será adaptado à correspondente temática. 
 
Cada imagem será acompanhada de uma frase proferida pelo indivíduo que se apresenta 
assim como mensageiro. Aqui surge a intenção de provocar o público. Qual o sentido de 
cada mensagem? Será este mensageiro autor da mesma? Caberá ao espectador criar esta 
relação, bem como debruçar-se sobre o mensageiro e a mensagem. 
 
A mesma mensagem será apresentada por diferentes individualidades, de forma aleatória 
(dentro do grupo temático específico), que irão conferir leituras diferentes. Deste modo, 
pretende-se questionar a leitura, o seu autor e o seu significado. Devemos aceitar 
cegamente tudo o que nos é apresentado? O que é mais importante, a mensagem ou o 
mensageiro? Muda-se o meio, altera-se a palavra. Qual a importância da imagem do 
mensageiro, e do seus significados, para a essência da mensagem? 
 
Diferentes figuras vão rodando no projector. Por vezes com a mesma mensagem, por vezes 
com novas frases que remetem para novos significados. 
 
Actualmente, com a facilidade de acesso e partilha de informação, a credibilidade da 
mesma torna-se questionável. O seu autor terá um importante peso para a sua aceitação 
por parte da população. Algo que considero interessante explorar é a consciência do público 
em relação à essência do discurso, independentemente do seu autor. Haverá certamente 
individualidades que são consideradas um selo de validade no que toca à qualidade da 
mensagem e o mesmo deverá ocorrer numa situação inversa. Este é um dos pontos que 
procuro testar com esta obra. 
 
Por vezes, a projecção ganha vida e reage. Esporadicamente, a imagem fragmenta-se 
digitalmente e volta ao seu estado normal, demonstrando a fragilidade do meio, a fragilidade 
da mensagem. 
 
Será uma projecção aleatória e contínua das imagens, onde o espectador poderá intervir. 
 
Uma consola/computador apresentará para o público dois grupos de sensores colocados 
em locais estratégicos perto do artefacto (poderá estar dependente do espaço disponível). 
Um grupo à esquerda fará alterar a imagem da pessoa projectada e o outro grupo de 
sensores à direita fará alterar o texto projetado.  

 
 

Desta forma, existem duas situações que poderão ocorrer:  
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1 - O espectador poderá interagir intencionalmente com este mecanismo (de modo a 
saltar para a opção seguinte) e criar assim diferentes combinações entre imagem e 
texto, como se de um jogo se tratasse. 
 
2 - Existe ainda um potencial para a sensação de mistério. O público passará pelos 
sensores sem tomar real consciência dos mesmos e, assim, irá agir sobre as 
projecções. O público irá observar as mudanças no jogo de imagens sem entender 
ao certo quem comanda as mesmas. 
 
Na realidade, existe ainda uma terceira situação que é composta pelas duas 
anteriores: O espectador, consciente do mecanismo, poderá tentar manipular as 
imagens e o texto “lutando” contra a própria manipulação do público “inconsciente”. 
Penso que isto fará uma interessante metáfora acerca do que observamos nos 
media da actualidade. 
 

As imagens e os textos irão alternar de 15 em 15 segundos (com uma combinação aleatória 
dentro do tema). Sempre que haja uma combinação de imagem e texto que não coincide 
com o seu autor real, então, em intervalos de 5 e/ou 10 segundos a imagem irá 
fragmentar-se digitalmente e voltar ao seu estado normal (uma animação rápida de 1 
segundo). No entanto, o texto mantém-se intacto até terminar os referidos 15 segundos ou 
até os sensores serem activados. 

 
Quando a imagem coincide com o texto verdadeiramente proferido pela pessoa, a 
fragmentação digital pára e a imagem não se corrompe. Esta pausa durará 15 segundos e 
os sensores não serão activados. Será uma forma de chamar subtilmente a atenção do 
público para a conjugação “correcta” dos dois elementos. Depois, o artefacto voltará 
novamente à sucessão aleatória de diferentes combinações.  

 
Pretendo com isto criar um pequeno jogo que o espectador deverá descobrir através da sua 
experiência e curiosidade pessoal. Com isto pretendo testar a inércia do espectador e a sua 
percepção do significado e da mensagem. Será que o espectador testará os sensores? 
Será que o espectador lê e aceita o contexto sem se questionar? 

 
De dois em dois minutos o tema irá alternar. Se não existir interação com o espectador, em 
cada tema decorrerão 8 conjugações de imagens e texto. 

 
A conjugação entre os intervalos pré-definidos de 15 segundos e a interação com os 
sensores irá produzir a sensação de que o espectador é “bombardeado” de informação. 
Quanto maior o número de visitantes, maior será o potencial para aumentar a velocidade 
desta interação. Considero novamente que isto poderá ser uma interessante alegoria para a 
realidade que vivenciamos. Pela minha experiência profissional, penso que as dinâmicas e 
exigências industriais do mercado dos media aumentam consoante o tamanho do público 
alvo, atraindo cada vez mais um maior número de informação. 

 
Pretendo que o visitante se questione das suas próprias leituras pessoais da pessoa 
(contexto) e da mensagem. É de resto o que acontece numa situação muito presente na 
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atualidade: as “fake news”. Do mesmo modo como a essência da mensagem se encontra 
fragmentada da realidade e do seu mensageiro, procuro dar essa experiência ao 
espectador. Do mesmo modo como uma “fake news” poderá ser desmontada com alguma 
pesquisa e interesse por parte do espectador, também a mesma fragmentação poderá ser 
quebrada se o espectador utilizar o mecanismo de sensores para encontrar a mensagem 
correcta do mensageiro. 
 
 
Personalidades e citações presentes nas projecções 
 

 
1. Tema Feminismo: 
 

● Emma Watson 
Citação: “If you stand for equality, then you’re a feminist. Sorry to tell you.” 
 

● Simone de Beauvoir 
Citação: “The body is not a thing, it is a situation: it is our grasp on the world and our 
sketch of our project.” 
 

● Will Smith 
Citação: “Boys laugh at what they put girls through, but they won’t be laughing when 
they are wiping tears off their daughters face for the same reason,” 
 

● Forest Whitaker 
Citação: “You can’t really find peace in the world when fifty percent of the world is 
excluded from the conversation,” 
 

● Justin Trudeau 
Citação: “The days when old men get to decide what a woman does with her body 
are long gone.” 
 

● Catherine Deneuve 
Citação: “But hitting on someone insistently or awkwardly is not an offense, nor is 
gallantry a chauvinist aggression.” 
 

● Camille Paglia 
Citação: "Feminism has become a catch-all vegetable drawer where bunches of 
clingy sob sisters can store their moldy neuroses." 
 

● Grace Kelly 
Citação: “Emancipation of women has made them lose their mystery.” 
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2. Tema Ambiente: 
 

● Greta Thunberg 
Citação: "The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail 
us, I say - we will never forgive you." 
 

● Elon Musk 
Citação: “We're running the most dangerous experiment in history right now, which is 
to see how much carbon dioxide the atmosphere... can handle before there is an 
environmental catastrophe.” 
 

● Donald Trump 
Citação: “I believe there's a change in weather, and I think it changes both ways” 
 
“I'm not denying climate change. But it could very well go back. You know, we're 
talkin' about over a millions.” 
 

● Leonardo DiCaprio 
Citação: “The time to answer the greatest challenge of our existence on this planet is 
now. You can make history or be vilified by it.” 
 

● Fred Singer 
Citação: “Climate change is a natural phenomenon …since 1979, our best 
measurements show that the climate has been cooling just slightly. Certainly, it has 
not been warming.” 
 

● Jair Bolsonaro 
Citação: “It’s enough to eat a little less. You talk about environmental pollution. It’s 
enough to poop every other day. That will be better for the whole world,” 
 

● Jane Goodall 
Citação: “I like some animals more than some people, some people more than some 
animals.” 
 

● Scott Pruitt 
Citação: “Carbon dioxide is not a primary contributor to the global warming that we 
see.” 
 

 
 
3. Tema Social: 
 

● Greta Thunberg 
Citação: "Since our leaders are behaving like children, we will have to take the 
responsibility they should have taken long ago." 
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● Elon Musk 

Citação: “It’s OK to have your eggs in one basket as long as you control what 
happens to that basket.” 
 

● Donald Trump 
Citação: "My Twitter has become so powerful that I can actually make my enemies 
tell the truth." 
 

● Michael Jackson 
Citação: “If you want to make the world a better place, take a look at yourself, and 
make a change” 
 

● António Guterres 
Citação: “Refugees are not terrorists. They are often the first victims of terrorism.” 
 

● Barack Obama 
Citação: “The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for 
myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on.” 
 

● António Salazar 
Citação: “All unlimited liberties destroy themselves.” 
 

● Adolf Hitler 
Citação: “If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed.” 
 

● Dina Nayeri 
Citação: “It is the obligation of every person born in a safer room to open the door 
when someone in danger knocks.” 
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1.4 - DESENHO DA EXPERIÊNCIA 

ENTRADA 16 | 24 Janeiro 2020
 

 
Texto revisto e alterado na Entrada 17 
 
Título para o projecto: “A palavra”. 
 
 
Relação da experiência com a narrativa: 
 
Um dos objectivos deste projecto é explorar as transformações da palavra perante a 
alteração do seu contexto ou, mais precisamente, conforme é alterada a pessoa identificada 
como o autor da informação. Com isto, procura-se ainda realçar o peso do autor e da sua 
imagem no significado da palavra. 
 
Para trabalhar a experiência descrita acima, o artefacto irá apresentar uma sucessão de 
projeções, com intervalos de 15 segundos, que irão conter uma citação e um sujeito 
identificado como autor da mesma. A mesma citação irá ser associada a diferentes sujeitos 
ao longo das projecções e estes irão ser associados a diversas citações. 
 
Existe portanto uma leitura que convido cada visitante a fazer. Essa leitura cria um enredo 
ou mais precisamente uma narrativa: 
 
Este começa pela identificação do sujeito, o que cria forçosamente uma reação emocional 
por parte do visitante. Mesmo que essa reação seja pouco emotiva, essa ausência de peso 
emocional também contém um significado. Esse facto espelha a forma como o sujeito se 
relaciona com o visitante, o que irá provocar uma reação específica por parte do mesmo na 
sua leitura da informação. 
 
De seguida o visitante lê o texto, dá-lhe um significado e cria uma associação com o sujeito 
que é identificado como o autor. Cruza-se aqui o significado que o visitante deu à palavra e 
o valor que é dado ao sujeito. Estes dois elementos poderão criar lógica como um par ou 
criar conflito no significado resultante da sua conjugação. 
 
Existe portanto um elemento de peso na leitura que o visitante fará do sujeito: a imagem da 
pessoa. 
 
Uma criança certamente terá uma conotação mais inocente do que um homem de negócios. 
Será que a imagem de uma mulher desperta a mesma leitura quando em comparação com 
a imagem de um homem? A forma como este se apresenta (expressão facial, corporal e 
roupa), bem como a informação cultural que este traz consigo não irá alterar a nossa leitura 
e por conseguinte a forma como interagimos com a mensagem? 
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Uma mensagem de guerra proferida por uma criança feminina de 12 anos tem o mesmo 
impacto sendo proferida por um homem de 60 anos? 
 

   
 
Um apelo com preocupações ambientais, proferido por Barack Obama tem o mesmo 
impacto quando proferido por Donald Trump? 
 

    
 
Algumas mensagens poderão ser mais fáceis de interpretar e aceitar consoante o seu 
significado cultural mas apresentarão todas a mesma facilidade de interpretação? 
 
Por vezes esta associação poderá ter lógica na mente do visitante, no entanto, nem sempre 
poderá fazer sentido e com isto espero que a experiência o faça questionar-se: Qual a 
veracidade da citação? Terá este sujeito afirmado tais palavras? Deve o visitante aceitar 
esta informação apenas porque é apresentada de forma aparentemente formal ou “idônea”? 
Será este formato “idôneo” por pertencer a uma exposição aparentemente credível para o 
olhar do visitante? 
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A palavra “aparentemente” existe aqui na minha descrição pois o sujeito e a sua interação 
connosco contêm sempre uma “aparência” (uma imagem ou significado) que é em grande 
parte resultado da nossa relação com ele e com o conteúdo das suas palavras. 
 
O artefacto apresenta-se assim como uma crítica ao modo como a população interpreta e 
aceita a imagem e a mensagem presente nos media. 
 
Recordo que uma das mecânicas presentes neste artefacto envolve uma certa 
aleatoriedade na conjugação entre um sujeito e uma citação específica. A pertinência deste 
projecto assenta nessa mesma aleatoriedade pois ela cria uma certa insegurança ou uma 
possível incerteza na identidade do autor de cada uma das citações. Com esta insegurança 
pretendo criar a dúvida por parte do visitante. Pretendo fazer o visitante questionar os seus 
pressupostos ou ilações e reflectir acerca da forma como este aceita a informação que lhe é 
fornecida. 
 
Esta aleatoriedade não o é na totalidade pois as apresentações terão um sentido específico 
ou uma aleatoriedade controlada: Irão ser apresentados diferentes temas e cada conjunto 
de citações irá existir dentro de cada temática: “Social”, “Ambiente” e “Feminismo”.  
 
Existirão diferentes temáticas pois o peso emocional dado aos diversos temas da 
atualidade, presentes nos media, variam de sujeito para sujeito e de visitante para visitante. 
Pretendo incluir variedade de contextos de forma a conseguir uma reação emocional mais 
abrangente para com o público alvo. Esta experiência apresenta uma metáfora para a 
variedade de temas presentes nos media da actualidade que apresentam um peso diferente 
na atenção dada por cada tipo de população. 
 
Deste modo, a narrativa desenrola-se com o seguinte encadeamento de experiências: 
Identificação do sujeito > Reação emocional para com o sujeito > Leitura da citação > 
Reação ao par Sujeito + Citação > Aceitação ou Dúvida em relação à palavra ou ao 
conjunto proposto. 
 
A citação é portanto o elemento que cria a ponte entre os vários sujeitos que serão 
apresentados e, como tal, dá o mote para o título do artefacto: “A Palavra”. 
 
Esta narrativa descrita nos parágrafos anteriores envolve ainda um jogo de associações que 
procura mimicar a relação do visitante para com a forma como este recebe e assimila as 
notícias que lhe são expostas pelos media. 
 
O artefacto conterá um sensor que irá captar movimento. Esta reação fará mudar a ordem 
entre o sujeito e as citações apresentadas. Pelo que, deste modo e até determinado grau, o 
visitante poderá controlar parte da experiência e assim procurar encontrar a combinação 
correcta. 
 
Foi referido acima que cada projeção durará 15 segundos até trocar para a próxima 
imagem. A animação de troca simulará uma fragmentação da imagem/mensagem de forma 
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a metaforicamente remeter para a fragilidade da sua veracidade. Se a citação encontrar o 
seu verdadeiro autor, este conjunto de elementos irá pausar e manter-se durante mais 
tempo na projeção (20 segundos) sem criar a fragmentação. Esta componente do artefacto 
é também ela uma narrativa secundária que serve de metáfora para a relação entre o 
visitante e os media. 
 
Do mesmo modo como o visitante pode actuar sobre a informação do artefacto, 
conseguindo assim encontrar o par “verdadeiro” de citação e sujeito através de alguma 
pesquisa e esforço, também a informação dos media poderá ser validada ou não por parte 
da população. Este ponto toca num tema bastante actual e com peso na nossa relação com 
os media: as “Fake news”. 
 
 
 
 
Elementos fisicos presentes no artefacto: 
 

1. Tela de projeção ou parede branca: 
a. Pretende-se um suporte neutro pois o foco deverá manter-se na projeção e 

não nos suportes físicos da mesma. A essência do artefacto e da experiência 
encontra-se no seu elemento digital e não nos seus elementos físicos. 

b. A projeção deverá encontrar-se sensivelmente à altura média do visitante de 
forma a facilitar a leitura e por conseguinte conseguir uma comunicação 
eficaz para com o público. 
 

 
 
 

2. Computador, sensor(es) e projector com uma presença física neutra, no todo da 
exposição. 

a. Novamente, pretende-se que o visitante se foque na mensagem e não nos 
utensílios utilizados para a passar. Pelo que a localização destes elementos 
deverá ser “disfarçada”. 

b. Pretende-se que o público “descubra” o jogo realizado com os sensores em 
oposição a este ser evidente. Este ponto é importante para a metáfora da 
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relação do público para com os media. Também ele conseguirá decifrar a 
informação correcta através da sua perspicácia e da sua exploração pessoal. 

 
 
 
Software utilizado: 
 

1. Motor de Jogo Unity ou similar: 
a. Unity é um dos motores de jogo mais populares do mercado, com bastante 

apoio da sua comunidade. Isto ajudará a encontrar apoio no decorrer do 
desenvolvimento do trabalho e a implementar diferentes soluções para a 
composição do artefacto. 
 
 

 
 
ENTRADA 17 | 26 Janeiro 2020

 

 
Título provisório para o projecto: “A palavra”. 
 
 
Relação da experiência com a narrativa: 
 
Um dos objectivos deste projecto é explorar as transformações da palavra perante a 
alteração do seu contexto ou, mais precisamente, conforme é alterada a pessoa identificada 
como o autor da informação. Com isto, procura-se ainda realçar o peso do autor e da sua 
imagem no significado da palavra. 
 
Para trabalhar a experiência descrita acima, o artefacto irá apresentar uma sucessão de 
projeções, com intervalos de 15 segundos, que irão conter uma citação e um sujeito 
identificado como autor da mesma. A mesma citação irá ser associada a diferentes sujeitos 
ao longo das projecções e estes irão ser associados a diversas citações. 
 
Existe portanto uma leitura que convido cada visitante a fazer. Essa leitura cria um enredo 
ou mais precisamente uma narrativa: 
 
Este começa pela identificação do sujeito, o que cria forçosamente uma reação emocional 
por parte do visitante. Mesmo que essa reação seja pouco emotiva, essa ausência de peso 
emocional também contém um significado. Esse facto espelha a forma como o sujeito se 
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relaciona com o visitante, o que irá provocar uma reação específica por parte do mesmo na 
sua leitura da informação. 
 
De seguida o visitante lê o texto, dá-lhe um significado e cria uma associação com o sujeito 
que é identificado como o autor. Cruza-se aqui o significado que o visitante deu à palavra e 
o valor que é dado ao sujeito. Estes dois elementos poderão criar lógica como um par ou 
criar conflito no significado resultante da sua conjugação. 
 
Existe portanto um elemento de peso na leitura que o visitante fará do sujeito: a imagem da 
pessoa. 
 
Uma criança certamente terá uma conotação mais inocente do que um homem de negócios. 
Será que a imagem de uma mulher desperta a mesma leitura quando em comparação com 
a imagem de um homem? A forma como este se apresenta (expressão facial, corporal e 
roupa), bem como a informação cultural que este traz consigo não irá alterar a nossa leitura 
e por conseguinte a forma como interagimos com a mensagem? 
 
Uma mensagem de guerra proferida por uma criança feminina de 12 anos tem o mesmo 
impacto sendo proferida por um homem de 60 anos? 
 

   
 
Um apelo com preocupações ambientais, proferido por Barack Obama tem o mesmo 
impacto quando proferido por Donald Trump? 
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Algumas mensagens poderão ser mais fáceis de interpretar e aceitar consoante o seu 
significado cultural mas apresentarão todas a mesma facilidade de interpretação? 
 
Por vezes esta associação poderá ter lógica na mente do visitante, no entanto, nem sempre 
poderá fazer sentido e com isto espero que a experiência o faça questionar-se: Qual a 
veracidade da citação? Terá este sujeito afirmado tais palavras? Deve o visitante aceitar 
esta informação apenas porque é apresentada de forma aparentemente formal ou “idônea”? 
Será este formato “idôneo” por pertencer a uma exposição aparentemente credível para o 
olhar do visitante? 
 
A palavra “aparentemente” existe aqui na minha descrição pois o sujeito e a sua interação 
connosco contêm sempre uma “aparência” (uma imagem ou significado) que é em grande 
parte resultado da nossa relação com ele e com o conteúdo das suas palavras. 
 
O artefacto apresenta-se assim como uma crítica ao modo como a população interpreta e 
aceita a imagem e a mensagem presente nos media. 
 
Recordo que uma das mecânicas presentes neste artefacto envolve uma certa 
aleatoriedade na conjugação entre um sujeito e uma citação específica. A pertinência deste 
projecto assenta nessa mesma aleatoriedade pois ela cria uma certa insegurança ou uma 
possível incerteza na identidade do autor de cada uma das citações. Com esta insegurança 
pretendo criar a dúvida por parte do visitante. Pretendo fazer o visitante questionar os seus 
pressupostos ou ilações e reflectir acerca da forma como este aceita a informação que lhe é 
fornecida. 
 
Esta aleatoriedade não o é na totalidade pois as apresentações terão um sentido específico 
ou uma aleatoriedade controlada: Irão ser apresentados diferentes temas e cada conjunto 
de citações irá existir dentro de cada temática: “Social”, “Ambiente” e “Feminismo”.  
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Existirão diferentes temáticas pois o peso emocional dado aos diversos temas da 
atualidade, presentes nos media, variam de sujeito para sujeito e de visitante para visitante. 
Pretendo incluir variedade de contextos de forma a conseguir uma reação emocional mais 
abrangente para com o público alvo. Esta experiência apresenta uma metáfora para a 
variedade de temas presentes nos media da actualidade que apresentam um peso diferente 
na atenção dada por cada tipo de população. 
 
Deste modo, a narrativa desenrola-se com o seguinte encadeamento de experiências: 
Identificação do sujeito > Reação emocional para com o sujeito > Leitura da citação > 
Reação ao par Sujeito + Citação > Aceitação ou Dúvida em relação à palavra ou ao 
conjunto proposto. 
 
A citação é portanto o elemento que cria a ponte entre os vários sujeitos que serão 
apresentados e, como tal, dá o mote para o título do artefacto: “A Palavra”. 
 
Esta narrativa descrita nos parágrafos anteriores envolve ainda um jogo de associações que 
procura mimicar a relação do visitante para com a forma como este recebe e assimila as 
notícias que lhe são expostas pelos media. 
 
Existe na experiência um factor que será omitido ao visitante: Nenhum dos sujeitos 
projectados é autor das citações apresentadas e nenhuma das combinações irá apresentar 
um contexto verdadeiro. 
 
No entanto, existe uma forma de desvendar “a verdade”: 
 
O artefacto conterá um ou mais sensores que irão captar movimento. Esta reação fará 
mudar a ordem entre o sujeito e as citações apresentadas, apresentando assim um “par” de 
sujeito e citação verdadeiras, dentro do tema presente. Pelo que, deste modo e até 
determinado grau, o visitante poderá controlar parte da experiência e assim procurar 
encontrar uma combinação correcta. Estes sensores não terão uma localização óbvia (o 
peso deste ponto irá depender ainda do espaço disponível e do tipo de sensores utilizados) 
e poderão ser encontrados por mero acaso ou se, por curiosidade, o visitante explorar a 
obra e detectar os mesmos. Irão apresentar um pequeno sinal (subtil e pouco chamativo) 
que será uma pista para o visitante. 
 
Do mesmo modo como o visitante pode actuar sobre a informação do artefacto, 
conseguindo assim encontrar um par “verdadeiro” de citação e sujeito, também a 
informação dos media poderá ser validada ou não por parte da população, através de 
alguma pesquisa e esforço. Esta metáfora toca num tema bastante actual e com peso na 
nossa relação com os media: as “Fake news”. 
 
Foi referido acima que cada projeção durará 15 segundos até trocar para a próxima 
imagem. Cada imagem terá uma tonalidade com pouca saturação e a animação de troca 
simulará uma fragmentação da imagem/mensagem de forma a metaforicamente remeter 
para a fragilidade da sua veracidade.  
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Quando o sensor é ativado, a imagem, ao invés de apresentar pouca saturação, 
apresentará cores vivas. Esta troca de “pouca saturação” para cores “reais” tem um intuito 
de tornar mais óbvia a veracidade da combinação entre autor e citação. A animação irá 
pausar e manter-se durante mais tempo na projeção (20 segundos) sem criar a 
fragmentação ao sair. 
 
Esta componente do artefacto é também ela uma narrativa secundária que serve de 
metáfora para a relação entre o visitante e os media. 
 
Pretende-se ainda colocar um sensor apontado para um local estratégico de forma a que a 
população de passagem possa inadvertidamente activar o sensor. Isto servirá de pista para 
os visitantes e será também uma forma de chamar a atenção do mesmo, através da criação 
de uma nova animação/imagem colorida ao invés de pouca saturada. Inicialmente poderá 
criar a ideia de que algo mágico acabou de acontecer. 
 
A existência de muitos visitantes ao espaço poderá pôr em causa este último sensor 
destinado ao “visitor de passagem” e como tal, uma estratégia ainda está a ser estudada: 
 
Cada sensor deverá ligar e desligar de 15 em 15 segundos, onde o sensor ativado conterá 
um pequeno sinal luminoso. Aqui procura-se evitar demasiada confusão com a presença de 
muitos visitantes de passagem nos diversos locais da obra e cria um novo elemento no jogo 
de descoberta por parte do visitante - agora, terá de encontrar qual o sensor activo. Por 
outro lado, esta pequena luz que acende em pontos diferentes poderá também chamar a 
atenção do visitante para algo de diferente. 
 
Elementos fisicos presentes no artefacto: 
 

1. Tela de projeção ou parede branca: 
a. Pretende-se um suporte neutro pois o foco deverá manter-se na projeção e 

não nos suportes físicos da mesma. A essência do artefacto e da experiência 
encontra-se no seu elemento digital e não nos seus elementos físicos. 

b. A projeção deverá encontrar-se sensivelmente à altura média do visitante de 
forma a facilitar a leitura e por conseguinte conseguir uma comunicação 
eficaz para com o público. 
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2. Computador, sensor(es) e projector com uma presença física neutra, no todo da 
exposição. 

a. Novamente, pretende-se que o visitante se foque na mensagem e não nos 
utensílios utilizados para a passar. Pelo que a localização destes elementos 
deverá ser “disfarçada”. 

b. Pretende-se que o público “descubra” o jogo realizado com os sensores em 
oposição a este ser evidente. Este ponto é importante para a metáfora da 
relação do público para com os media. Também ele conseguirá decifrar a 
informação correcta através da sua perspicácia e da sua exploração pessoal. 

 
 
 
Software utilizado: 
 

2. Motor de Jogo Unity ou similar: 
a. Unity é um dos motores de jogo mais populares do mercado, com bastante 

apoio da sua comunidade. Isto ajudará a encontrar apoio no decorrer do 
desenvolvimento do trabalho e a implementar diferentes soluções para a 
composição do artefacto. 
 
 

 
 
 
Descrição da experiência que se espera ser vivenciada pelo visitante da obra: 
 
O visitante passa pelo artefacto e repara na projeção de uma figura pública que reconhece. 
Isto desperta a sua curiosidade. Aproxima-se para ler a citação e poderá ou não fazer 
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sentido para si. Espera-se que a estranheza o faça parar e acompanhar as seguintes 
imagens. Diversas imagens com citações vão passando e algumas parecem-lhe estranhas. 
 
Aqui a reação do visitante poderá ser variada mas prevê-se que o visitante irá reagir com 
duas formas base ou uma mistura entre as duas:  

1. Aceita a informação e segue o seu caminho; 
2. Não aceita a informação como verdadeira e procura perceber a razão por detrás da 

imagem ou esperando ou investigando o artefacto. 
 
Repara que a mesma citação apresentada antes por uma criança agora por um adulto 
parece um pouco diferente. A frase proferida por Greta Thunberg não parece ter o mesmo 
significado quando sendo dita por Donald Trump. 
 
Subitamente, sem saber exactamente como, a imagem muda para tons coloridos e 
apresenta a mesma frase com outra personalidade (isto é apenas um exemplo) mas agora 
de tons coloridos. É ainda apresentada alguma informação acerca de onde a citação foi 
retirada. Pouco tempo depois a imagem desaparece. 
 
Novamente apresentam-se novas imagens com citações e agora o tom de cores pouco 
saturadas aparenta ter um sentido. Subitamente o conjunto colorido volta mas agora 
apresenta outra personalidade e outra citação. Não parece surgir com um tempo certo, o 
que o fará surgir? 
 
Parece aleatório mas não o é. Existe uma luz vermelha (cor ainda por definir) que pisca e 
muda de localização. Aproxima-se, a luz desliga e surge noutro local. Aproxima-se desse 
local e percebe-se que algo foi ativado: a luz ficou verde. 
 
Olha para a tela e repara que existe uma nova imagem colorida. Desta vez repara que uma 
das citações anteriores apresenta uma outra personalidade. Começa a tornar-se óbvio que 
as imagens sem cor, não apresentam a informação verdadeira. 
 
Pretende-se assim que o visitante pense sobre as ilações que tira da informação que 
recebe. Porque anteriormente ele assumiu esta mensagem como verdadeira ou falsa? 
 
 
Pensamentos finais: 
 
Tal como a população ao ser exposta aos media, não é acompanhada por uma explicação 
das imagens ou informação, também não pretendo tornar óbvio o conceito da obra. 
Procurar tornar a mecânica da mesma mais clara e perceptível iria tornar redundante a 
experiência. 
 
Acredito que apenas simulando a mecânica de exposição dos media irei conseguir expor o 
perigo da mesma e é através dessa veracidade na interação que a procuro criticar. 
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// Nova alteração do conceito // 
 
 
ENTRADA 18 | 20 Fevereiro 2020

 

 
Após o feedback do professor, decidi introduzir novas alterações ao projecto e na 
sua interação com o visitante. 
 
De seguida apresenta-se uma nova versão para o Desenho da Experiência 
 
 
Título provisório para o projecto: “A palavra”. 
 
 
Relação da experiência com a narrativa: 
 
Um dos objectivos deste projecto é explorar as transformações da palavra perante a 
alteração do seu contexto ou, mais precisamente, conforme é alterada a pessoa identificada 
como o autor da informação. Com isto, procura-se ainda realçar o peso do autor e da sua 
imagem no significado da palavra. 
 
Para trabalhar a experiência descrita acima, o artefacto irá apresentar uma sucessão de 
projeções, com intervalos de 15/20 segundos, que irão conter uma citação e um sujeito 
identificado como autor da mesma. A mesma citação irá ser associada a diferentes sujeitos 
ao longo das projecções e estes irão ser associados a diversas citações. 
 
Entre projecções irá decorrer uma  animação que graficamente representará o conceito de 
fragmentação, para assim criar uma metáfora de fragilidade na passagem de informação.  
 
Existe portanto uma leitura que convido cada visitante a fazer. Essa leitura cria um enredo 
ou mais precisamente uma narrativa: 
 
Este começa pela identificação do sujeito, o que cria forçosamente uma reação emocional 
por parte do visitante. Mesmo que essa reação seja pouco emotiva, essa ausência de peso 
emocional também contém um significado. Esse facto espelha a forma como o sujeito se 
relaciona com o visitante, o que irá provocar uma reação específica por parte do mesmo na 
sua leitura da informação. 
 
De seguida o visitante lê a pergunta “IS THIS TRUE” que lhe cria um desafio, e de seguida 
o seu olhar é direcionado para a citação. Nela o visitante dá-lhe um significado e cria uma 
associação com o sujeito que é identificado como o autor. Cruza-se aqui o significado que o 
visitante deu à palavra e o valor que é dado ao sujeito. Estes dois elementos poderão criar 
lógica como um par ou criar conflito no significado resultante da sua conjugação. 
 

54 



Doutoramento em Média e Arte Digital                                                                                 Gabriel Evangelista / N.º 1900989 
UC:  FATAC - Projeto de Arte Computacional (DMAD) 2019                                                              Projecto: Diário de Bordo 

 
Existe portanto um elemento de peso na leitura que o visitante fará do sujeito: a imagem da 
pessoa. 
 
Uma criança certamente terá uma conotação mais inocente do que um homem de negócios. 
Será que a imagem de uma mulher desperta a mesma leitura quando em comparação com 
a imagem de um homem? A forma como este se apresenta (expressão facial, corporal e 
roupa), bem como a informação cultural que este traz consigo não irá alterar a nossa leitura 
e por conseguinte a forma como interagimos com a mensagem? 
 
Uma mensagem de guerra proferida por uma criança feminina de 12 anos tem o mesmo 
impacto sendo proferida por um homem de 60 anos? 
 

   
Fig. 13 & 14 - Exemplos de diferentes personas. 

 
Um apelo com preocupações ambientais, proferido por Barack Obama tem o mesmo 
impacto quando proferido por Donald Trump? Será que uma citação de preocupações 
ambientais poderá ser associada a Donald Trump? Será credível para com o público? 
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Fig. 15 & 16 - Barack Obama e Donald Trump 

 
Algumas mensagens poderão ser mais fáceis de interpretar e aceitar consoante o seu 
significado cultural mas apresentarão todas a mesma facilidade de interpretação? 
 
Por vezes esta associação poderá ter lógica na mente do visitante, no entanto, nem sempre 
poderá fazer sentido e com isto espero que a experiência o faça questionar-se: Qual a 
veracidade da citação? Terá este sujeito afirmado tais palavras? Deve o visitante aceitar 
esta informação?  
 
O artefacto apresenta-se assim como uma crítica ao modo como a população interpreta e 
aceita a imagem e a mensagem presente nos media. 
 
Recordo que uma das mecânicas presentes neste artefacto envolve uma certa 
aleatoriedade na conjugação entre um sujeito e uma citação específica. A pertinência deste 
projecto assenta nessa mesma aleatoriedade pois ela cria uma certa insegurança ou uma 
possível incerteza na identidade do autor de cada uma das citações. Com esta insegurança 
pretendo criar a dúvida por parte do visitante. Pretendo fazer o visitante questionar os seus 
pressupostos ou ilações e reflectir acerca da forma como este aceita a informação que lhe é 
fornecida. 
 
Esta aleatoriedade não o é na totalidade pois as apresentações terão um sentido específico 
ou uma aleatoriedade controlada: Irão ser apresentados diferentes temas e cada conjunto 
de citações irá existir dentro de cada temática: “Social”, “Ambiente” e “Feminismo”. Por 
outro lado, as conjugações serão programadas e não verdadeiramente aleatórias. 
 
Existirão diferentes temáticas pois o peso emocional dado aos diversos temas da 
atualidade, presentes nos media, variam de sujeito para sujeito e de visitante para visitante. 
Pretendo incluir variedade de contextos de forma a conseguir uma reação emocional mais 
abrangente para com o público alvo. Esta experiência apresenta uma metáfora para a 
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variedade de temas presentes nos media da actualidade que apresentam um peso diferente 
na atenção dada por cada tipo de população. 
 
Deste modo, a narrativa desenrola-se com o seguinte encadeamento de experiências: 
Identificação do sujeito > Reação emocional para com o sujeito > Leitura da citação > 
Reação ao par Sujeito + Citação > Aceitação ou Dúvida em relação à palavra ou ao 
conjunto proposto. 
 
A citação é portanto o elemento que cria a ponte entre os vários sujeitos que serão 
apresentados e, como tal, dá o mote para o título do artefacto: “A Palavra”. 
 
Esta narrativa descrita nos parágrafos anteriores envolve ainda um jogo de associações que 
procura mimicar a relação do visitante para com a forma como este recebe e assimila as 
notícias que lhe são expostas pelos media. 
 
Este é portanto um jogo ao qual o convidado será convidado a experienciar. O espectador 
poderá escolher se acredita que a citação é verdadeira ou se é falsa. 
 
O visitante poderá escolher cada uma delas através de dois sensores que irão captar 
movimento e cada um será associado a uma resposta diferente. 
 
Cada sensor irá apontar para uma área do artefacto. O Lado Direito significará que o 
visitante aceita a citação como verdadeira e o Lado Esquerdo da exposição irá significar 
que o visitante considera a citação como falsa. 
 
Irá existir um cubo vermelho que marcará a zona “negativa” e um cubo verde que marcará a 
zona “positiva”. 
 
Desta forma o visitante poderá facilmente identificar a área para onde se deve deslocar. (os 
cubos também permitem uma maior versatilidade na construção do espaço, ao invés de 
marcas pintadas no chão, por exemplo). Pretendo também com isto criar movimento ao 
redor do artefacto, pois o visitante terá de caminhar para a resposta pretendida. 
 
Na projeção das imagens irá ser levantada a pergunta ao visitante: “IS THIS TRUE?” (ou 
uma frase semelhante). De seguida ele verá os cubos, e espera-se que ele faça associação 
dos mesmos com a necessidade de dar uma resposta. 
 
Cada decisão tomada pelo visitante irá ser contabilizada e apresentada num monitor. Assim 
todos poderão ver quantas pessoas foram “enganadas” e quantas não o foram. 
 
Do mesmo modo como o visitante pode actuar sobre a informação do artefacto, 
conseguindo assim identificar um par “verdadeiro” ou “falso” de citação e sujeito, também a 
informação dos media poderá ser validada ou não por parte da população, através de 
alguma pesquisa e esforço. Esta metáfora toca num tema bastante actual e com peso na 
nossa relação com os media: as “Fake news”. 
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De forma a evitar o registo do movimento do público que se desloca de um cubo para o 
outro (uma vez que serão apresentadas diferentes citações e personalidades, diferentes 
respostas poderão ser dadas), os sensores deverão desligar no início de cada projecção. 
Este tempo de pausa deverá ser 5 segundos. Isto dará tempo ao visitante para mudar a sua 
posição e definir a resposta que pensa ser correcta. 
 
Ainda em relação às “Fake news”, existe a possibilidade de surgir grupos de várias pessoas 
posicionadas em cada um dos lados específicos da exposição, espelhando a sua opinião. 
Grupos de opiniões opostas são algo comum nos media e este factor poderá ser uma 
interessante alegoria para esse contexto. 
 
Esta componente do artefacto é também ela uma narrativa secundária que serve de 
metáfora para a relação entre o visitante e os media. 
 
Elementos fisicos presentes no artefacto: 
 

3. Tela de projeção ou parede branca: 
a. Pretende-se um suporte neutro pois o foco deverá manter-se na projeção e 

não nos suportes físicos da mesma. A essência do artefacto e da experiência 
encontra-se no seu elemento digital e não nos seus elementos físicos. 

b. A projeção deverá encontrar-se sensivelmente à altura média do visitante de 
forma a facilitar a leitura e por conseguinte conseguir uma comunicação 
eficaz para com o público. 
 

 
Fig. 17 - Exemplo de instalação. 

 
 

4. Computador, sensor(es) e projector com uma presença física neutra, no todo da 
exposição. 

a. Novamente, pretende-se que o visitante se foque na mensagem e não nos 
utensílios utilizados para a passar. Pelo que a localização destes elementos 
deverá ser “disfarçada”. 
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b. Pretende-se que o público “descubra” o jogo realizado com os sensores em 

oposição a este ser evidente. Este ponto é importante para a metáfora da 
relação do público para com os media. Também ele conseguirá decifrar a 
informação correcta através da sua perspicácia e da sua exploração pessoal. 

 
 
 
Software utilizado: 
 

3. Motor de Jogo Unity, Unreal ou similar: 
a. Unity e Unreal são dois dos motores de jogo mais populares do mercado, 

com bastante apoio da sua comunidade. Isto ajudará a encontrar apoio no 
decorrer do desenvolvimento do trabalho e a implementar diferentes 
soluções para a composição do artefacto. 

 
 
Descrição da experiência que se espera ser vivenciada pelo visitante da obra: 
 
O visitante passa pelo artefacto e repara na projeção de uma figura pública que reconhece. 
Isto desperta a sua curiosidade. Aproxima-se para ler a citação e poderá ou não fazer 
sentido para si. É colocada ainda a questão: “IS THIS TRUE ?” 
 
Espera-se que a estranheza do par ou a questão colocada o faça parar e acompanhar as 
seguintes imagens. Diversas imagens com citações vão passando e algumas parecem-lhe 
estranhas. 
 
Um ecrã irá informar que “X” número de visitante foi “enganado”. Isto poderá fazê-lo sentir 
curiosidade. 
 
Irá depois reparar em dois sinais, representando o verdadeiro ou falso. 
 
Aqui a reação do visitante poderá ser variada mas prevê-se que o visitante irá reagir com 
duas formas base ou uma mistura entre as duas:  

3. Aceita a informação e segue o seu caminho sem interagir; 
4. Sente-se desafiado, decide “entrar no jogo” e responder à questão caminhando para 

o local. 
 
Repara que a mesma citação apresentada antes por uma criança agora por um adulto 
parece um pouco diferente. A frase proferida por Greta Thunberg não parece ter o mesmo 
significado quando sendo dita por Donald Trump. 
 
Será que é verdadeira? 
 
Faz a sua escolha e caminha para o local, um sinal luminoso indica que a sua escolha foi 
detectada. 
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Caminha para o ecrã e descobre se é um dos “enganados” ou não. 
 
Pretende-se assim que o visitante pense sobre as ilações que tira da informação que 
recebe. Porque anteriormente ele assumiu esta mensagem como verdadeira ou falsa? 
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1.5 - DESENHO DA EXPOSIÇÃO 
 
ENTRADA 19 | 20 Fevereiro 2020

 

Elementos presentes na exposição: 
 

● Ecrã de projecção; 
● Projector; 
● Consola com computador; 
● Sensor. 

 
 
 
ENTRADA 20 | 21 Fevereiro 2020

 

 
Componentes necessários para o artefacto: 
 
- Computador portátil  
A aplicação irá ser executada num computador portátil com a seguinte configuração: 
 

● Memória 16gb DDR 3 
● Placa gráfica NVIDIA GTX 560M 1,5GB 
● Processador Intel Core i7-2820QM 
● Monitor Led 17.3" Full HD (1920x1080) 
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Fig. 18 - Exemplo de portátil 

 
 
- Placa Arduino, protoboard e fios. 
Placa Arduino Uno R3 para conectar os sensores de movimento ao computador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 -  Protoboard e Arduíno 

 
- Sensores de movimento PIR 
2 sensores para detectar movimento e conectar ao Arduino. 
 

 
Fig. 20 - Sensor PIR 

 
- Projector 
Será necessário um projector para reproduzir as imagens e o texto. 
 

 
Fig. 21 - Projector. 
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- Tela de projecção 
As imagens e os textos serão projectados numa tela que será exposta num local destacado. 
 

 
Fig. 22 - Tela de projecção. 

 
 
- Consola 
Será necessário uma consola / móvel para colocar o computador e sensores. 
Será um peça totalmente fechada contendo o hardware no seu interior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 23 - Exemplo para a consola que irá suportar os aparelhos. 
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- Monitor 
Por cima da consola / móvel será colocado um monitor que irá apresentar o número de 
“visitantes enganados” e “visitantes correctos”. 

 
Fig. 24 - Monitor standard para PC. 

 
 
- Cubos de cartão 
O espaço irá conter dois cubos que irão marcar a resposta correcta ou incorrecta. São 
objectos fáceis de posicionar no espaço e permitem rapidamente testar diferentes 
localizações para demarcar a área. 
 

 
 

Fig. 25 - Esboço dos cubos sinalizadores de resposta. 
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