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Resumo 

 

Os museus atravessam uma mudança no paradigma na sua Comunicação. Estas 

instituições que têm em si uma natureza comunicativa enfrentam os novos desafios 

apresentados por uma sociedade alicerçada numa tecnologia em constante evolução. Em 

resultado das acentuadas mudanças nos hábitos, necessidades e interesses da sociedade, 

o mercado da procura e da oferta cultural é obrigado a adaptar-se. Os museus são assim 

convidados a tornarem-se “imigrantes digitais”. 

Esta investigação procura analisar, centrada em casos nacionais, a Comunicação Digital 

em Museus partindo de uma abordagem holística face à evolução das Tecnologias de 

Informação e Comunicação e às comunidades digitais. As transformações resultantes da 

evolução da tecnologia vieram permitir aos museus encontrar nas plataformas digitais 

websites e redes socais espaços de interação com um alcance sem precedentes.  

Neste contexto, o objetivo passa por apresentar uma reflexão sobre a história do 

desenvolvimento dos fenómenos que permitiram a criação das plataformas digitais e 

traçar um estado da arte em relação à comunicação digital em museus. Para tal tornou-se 

necessário compreender a natureza de algumas das abordagens já adotadas dentro do 

panorama dos museus internacionais e dos Museus Nacionais portugueses a fim de traçar 

os modelos e meios deste tipo de comunicação. 

 

Palavras-chave: Museu; Comunicação Digital; Websites; Redes Sociais; Pandemia.  
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Abstract 

 

Museums are going through a paradigm shift when it comes to their communication. 

These institutions, that have a communicative nature in themselves, face the new 

challenges presented by a society based on a constantly evolving technology. As a result 

of this changes in society’s habits, needs, and interests, the cultural demand and supply 

market has been forced to adapt. Museums are therefore invited to become “digital 

immigrants”. 

This research seeks to focus on the analysis of Digital Communication in Museums 

starting from a holistic approach in the face of the evolution of Information and 

Communication Technologies and of the digital communities. The transformations 

resulting from the evolution of technology have enabled museums to find on digital 

platforms, websites and social media, spaces of interaction with unprecedented reach. 

In this context, the goal is to present a reflection on the history of the development of the 

phenomena that allowed the creation of digital platforms and to outline a state of art in 

relation to Digital Communication in Museums. To this end, it became necessary to 

understand the nature of some of the approaches already adopted within the panorama of 

international museums and Portugal National Museums, in order to outline the models 

and means of this type of communication. 

 

Keywords: Museum; Digital Communication; Websites; Social Media; Pandemic. 
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Glossário  

Engagement - ferramenta das redes sociais que permite medir a qualidade da 
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formato de hiperligação dentro de determinada rede, indexável por mecanismos de 
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Introdução 

Nos últimos anos, a sociedade assistiu a uma Revolução Tecnológica que veio alterar a 

maneira como pensamos, comunicamos e agimos em sociedade. Com o progresso da 

tecnologia, o surgimento da internet e a evolução da web, desenvolveu-se uma nova 

tipologia de interação sem fronteiras e tendencialmente democrática. Em resultado disso, 

surgem as plataformas digitais de acesso livre que rapidamente se tornam os maiores 

canais de transmissão e disseminação de informação. Os museus, enquanto instituições 

sociais existem enquanto servirem as necessidades e interesses das suas comunidades. 

Numa sociedade cada vez mais digital, os museus têm vindo a reunir esforços no sentido 

de alargar a sua ação para o campo do digital, adotando políticas e práticas de 

comunicação em plataformas digitais.   

Enquanto uma das funções basilares do museu, a comunicação constitui a ponte entre a 

instituição e a sua comunidade. O fenómeno da tecnologia digital veio reposicionar os 

museus face às suas estratégias de comunicação, assim como alargar o conceito de 

comunidade do museu. Hoje o alcance local dá lugar às denominadas comunidades 

digitais e o museu pode projetar-se a uma escala global. Mas para isso importa 

compreender de que forma as ferramentas digitais se desenvolveram, quem as utiliza e 

como podem os museus usufruir delas. Esta investigação procura assim debruçar-se sobre 

as noções base sobre a evolução do paradigma digital, das suas plataformas de 

comunicação e das suas comunidades. 

O primeiro capítulo Cultura Digital procura abordar as questões em torno do 

desenvolvimento da tecnologia e a relação que esta evolução estabeleceu com a sociedade 

e vice-versa. O intuito desta abordagem holística visa compreender aquilo que esteve na 

base para os desenvolvimentos posteriores. Este capítulo conta com um subcapítulo (1.4) 

O Dataísmo que se volta para o que nos poderá trazer o futuro através da abordagem a 

algumas questões relacionadas com o poder da utilização dos dados.  

O segundo capítulo Plataformas Digitais centra-se na história do surgimento das redes 

sociais e da rápida adaptação da sociedade às suas polivalências.  

O terceiro capítulo Gerações Digitais centra-se nas gerações Y, Z e Alpha que cresceram 

numa realidade inteiramente digital. São também apelidados de nativos digitais aqueles 
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que destas gerações fazem parte, sendo os responsáveis por uma mudança de paradigma 

no mercado da oferta e da procura que, inevitavelmente, veio afetar o modo como os 

museus se procuram manter relevantes perante uma sociedade em contante mudança. 

A partir do capítulo quarto Paradigmas na Comunicação em Museus pode observar-se 

um direcionamento da investigação para a ação dos museus dentro desta nova realidade. 

Neste capítulo abordam-se, essencialmente, questões relacionadas com o museu enquanto 

“imigrante digital” e os primeiros passos no sentido de quebrar a ligação com os modelos 

tradicionais de comunicação e interação.  

Pode definir-se o quinto capítulo Comunicação Digital em Museus como o cerne desta 

investigação. Apresenta, com base nos capítulos anteriores, noções sobre o digital 

enquanto responsabilidade coletiva em museus, traçando um mapeamento sobre os perfis 

de profissionais emergentes nesta era, a ação dos museus em websites e as redes sociais 

enquanto um novo medium. 

Os sexto e sétimo capítulos são reservados aos casos de estudo: Caso de Estudo 

Internacional e Casos de Estudo Nacionais, que analisam a comunicação digital da Tate 

e dos Museus Nacionais (com especial enfoque no Museu Nacional de Arte Antiga), 

respetivamente.  

O último capítulo Resposta dos Museus à Pandemia resultou da oportunidade de refletir 

sobre algumas práticas que surgiram da adaptação destas instituições ao digital, motivado 

pelo confinamento devido à COVID-19. De certo modo, pode afirmar-se que a pandemia 

tornou urgente o inevitável. 

Esta investigação visa explanar noções elementares de conhecimento sobre o digital e, ao 

mesmo tempo, refletir sobre alguns exemplos de estratégias e boas práticas ligadas à 

implementação da comunicação digital em museus. Por não poder ser desligado da 

realidade de cada um dos museus, este processo é confrontado com aspetos que 

determinam o sucesso ou não deste tipo de estratégias em museus, relacionados com a 

tutela, a falta de recursos e de competências. Estes aspetos espelham as assimetrias que 

existem dentro e entre instituições, mesmo aquelas que partilham da mesma tutela. Estas 

disparidades são muitas vezes o reflexo da falta de um conhecimento base sobre o 

planeamento de estratégias de incorporação do digital em museus. Tal nasce em 
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consequência da falta de formação e literacia digital, da falta de recursos humanos, 

tecnológicos e financeiros.  

Esta reflexão procura compreender estes desafios à luz de um caso de estudo internacional 

e de casos de estudo nacionais, consolidando o conhecimento sobre os dados levantados 

com as mais recentes mudanças trazidas por uma nova fase que os museus enfrentam 

devido à pandemia.   
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I. CULTURA DIGITAL 
 

1.1 O engenho que é social antes de ser técnico 

 

A Cultura Digital é um fenómeno social tão omnipresente nas nossas vidas que o seu 

estudo pressupõe uma abordagem holística face aos nossos hábitos. Somos nós, o motor 

social, que pela força da necessidade e utilidade, selecionamos os elementos técnicos 

(Gere, 2008, p.17) que nos servem e capacitam no contexto do nosso quotidiano.  A 

revolução tecnológica veio colocar o digital no centro da nossa ação enquanto seres 

sociais: é através dele que comunicamos, criamos e consumimos conteúdos e produtos, 

somos entretidos, informados, persuadidos, manipulados, etc. Mas como se desencadeou 

este fenómeno? Como se desenvolveu? E qual a sua projeção sobre o futuro?  

Outrora tecnologias de vanguarda, a internet e a world wide web (www.) no espaço de 

duas décadas tornaram-se parte da cultura e do quotidiano da maioria da sociedade 

(Miller, 2011). Não entendemos mais a internet enquanto novidade que potencialmente 

transformará as nossas vidas (Miller, 2011) mas, ao invés, olhamos para ela como parte 

de uma natureza mundana, perversa, estruturante de muitos aspetos das nossas vidas 

(Miller, 2011). A sua integração tornou-se de tal forma massiva que surgiu aquilo que se 

designa de cultura digital. Este conceito compreende um uso social e cultural dos gadgets 

e outras TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) wireless (Miller, 2011), no qual 

as nossas ações e atitudes são moldadas por esta nova realidade e onde se abandona a 

ideia de uma separação que durante muito tempo persistiu entre a esfera online do mundo 

offline (Miller, 2011). 

Nesta nova realidade que coloca frente a frente o tangível e o intangível, será a cultura 

passiva face à tecnologia? O otimismo dos primeiros tempos alicerçou-se na ideia de que 

a internet funcionava enquanto elemento persuasivo, dominante face à cultura, numa certa 

revolução do conhecimento (Miller, 2011). Mas poderá esta ideia ter sido travada pelo 

percurso inverso? Existirá uma fração que é dominante face à outra? Esta é uma área 

complexa onde, no plano geral, tanto a cultura como a tecnologia têm vindo a funcionar 
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em conjunto, e de onde nós sociedade temos vindo a usufruir de resultados interessantes. 

Mas ainda assim, nas últimas décadas a tensão entre a Cultura, a Tecnologia e a Cultura 

Digital indicam-nos que vivemos sobre um cenário de evolução e transformação sem 

precedentes.  

 

1.2 WWW. 

 

A impressão, imagem, radiodifusão e o nascimento dos novos media digitais ritmam um 

período de revoluções tecnológicas (Kovarik, 2016, p.344). A última das quais veio 

transformar o nosso posicionamento face às anteriores, tornou a produção de informação 

mais flexível, facilitou a sua distribuição e capacitou a sua disseminação (Kovarik, 2016, 

p.344). O ponto de partida desta revolução remonta à década de 1940. Neste período, o 

computador não era mais do que o cruzamento de máquinas e rádios que serviam os code-

breakers, designers e produtores de armamento da Segunda Guerra Mundial (Kovarik, 

2016, p.344). O que se sucede nas décadas seguintes é uma sequência de 

desenvolvimentos, graças àqueles que, com uma atitude otimista e visionária, 

potenciaram estas novas ferramentas. Em comum estes visionários partilharam de uma 

postura face à tecnologia, enquanto algo maleável, flexível, metamórfico, sem uma 

trajetória singular ou pré-definida (Kovarik, 2016, p.344), que os permitiu transformá-la 

nos protótipos daquilo que hoje conhecemos como computador e internet.   

A internet nasce durante a década de 1960 no Departamento de Defesa norte-americano 

ARPA (Advanced Reserach Projects Agency) (Remelgado, 2014, p. 41). Caracteriza-se 

por ser uma confederação global de redes de computador-para-computador, que envia 

sinais por telefone, cabo, satélite e sistemas de fibra ótica. O termo internet encontra-se 

hoje também associado ao conceito de comunicações livres em todo o mundo (Kovarik, 

2016, p.377).  

Na década de 1980, o centro gravitacional da revolução digital foram as universidades 

(Kovarik, 2016, p.382). A catedrais do conhecimento e a vanguarda tecnológica 

caminharam lado a lado. Surgem, neste contexto, os primeiros grupos digitais de 
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discussão, é encorajada a subscrição, podia ser feita a descarga de programas, documentos 

e fazer-se a troca de mensagens através do chat (Kovarik, 2016, p. 382). 

É já na década de 1990 que, com o projeto de Tim Berners-Lee no CERN (European 

Organization for Nuclear Research) (Remelgado, 2014, p. 41), o mundo conhece a world 

wide web (www.). Este é um sistema multimédia de informação que administra a internet 

e permite a troca de documentos através de ligações de hipertexto (Kovarik, 2016, p.377). 

Dois anos mais tarde, em 1992, é desenvolvido o primeiro browser: Mosaic (Remelgado, 

2014, p. 41). Nos anos seguintes deu-se o aparecimento de diversos motores de busca, 

entre eles a “Yahoo” (1994) e a “Google” (1996) (Remelgado, 2014, p. 41). 

 

1.3 Web 1.0, 2.0 3.0 & 4.0 

 

O termo web 2.0 foi utilizado pela primeira vez em janeiro de 1999 por Darcy DiNucci 

num artigo denominado de “Fragmented Future” (Young et al., 2016, p.26). Um uso 

alargado foi encorajado por Tim O’Reilly quando a O’Reilly Media and MediaLive 

organizou, em 2004, a primeira conferência Web 2.0 (Young et al., 2016, p.26). A 

conferência apresentou o tema “A Web enquanto Plataforma” (O’Reilly Media Inc., 

2004), propondo-se explorar a forma como a web se desenvolvia à época, enquanto 

plataforma de inovação nos diversos media e dispositivos (O’Reilly Media Inc., 2004). 

A denominação “2.0” representa a transição das funções da web enquanto um mero 

repositório de informação (Remelgado, 2014, p. 52), para um espaço de colaboração e 

interatividade. A principal mudança prende-se com o facto de os utilizadores, até então 

recetores de informação, poderem passar a criar conteúdo numa experiência social 

massiva (Kotler et al., 2008, p.399), assim como se torna absolutamente central nos 

desenvolvimentos que se sucedem.  

O que se projeta com o primeiro upgrade desta ferramenta é que os utilizadores sejam 

capazes de gerar conteúdo próprio, interagir com outras pessoas, organizações, 

instituições, etc. e adicionar valor à comunidade através da criação de experiências 

enriquecedoras (Kotler et. al, 2008, p.399). No entanto, o desenvolvimento da web 



 

24 

rapidamente alcançou a sua “versão” 3.0. Esta assumiu-se enquanto web da informação 

que reflete a mudança de paradigma no modo como é utilizada (Bauer, 2018). Surge num 

contexto mais recente de insegurança alargada relativamente à privacidade e ao controlo 

e proteção de dados (Bauer, 2018). O cerne desta versão relaciona-se com o destino que 

é dado à informação pessoal de cada utilizador. Tim Berners-Lee, fundador da WWW., 

junta-se a esta batalha pela segurança dos dados e propõe a Solid (Bauer, 2018), uma nova 

proposta que visa fornecer o poder de escolha de cada indivíduo em relação ao destino da 

sua informação (Bauer, 2018). Nos dias de hoje, a web utiliza esta informação em termos 

de funcionalidade, porém, o controlo sobre este serviço por parte dos utilizadores é nulo 

(Bauer, 2018).  

A última versão da web conhecida aos dias de hoje é a “4.0”, também denominada de 

“web simbiótica” (Patil & Surwade, 2018, p. 813), por compreender a interação entre nós 

utilizadores e a máquina, numa lógica de simbiose. Move-se em direção à utilização da 

inteligência artificial e dá primazia à participação online em redes de trabalho que 

oferecem serviços globais de transparência, organização, distribuição, participação e 

colaboração em comunidade (Patil & Surwade, 2018, p. 814). 

Em súmula, traçam-se novos caminhos, advêm novos desafios.  

 

1.4 O Dataísmo 

 

A religião dos dados ou simplesmente Dataísmo “afirma que o universo consiste em 

fluxos de dados e que o valor de qualquer fenómeno ou entidade é determinado pela 

contribuição para o processamento de dados” (Harari, 2017, p.411). Aos consumidores 

normais o Dataísmo oferece tecnologias inovadoras e novos poderes (Harari, 2017, 

p.411), às instituições o maior desafio da sua existência, o de contrariar a tendência 

eminente de se tornarem obsoletas pela incapacidade de processar os dados (Harari, 2017, 

p.418). Isto significa que as novas mudanças do século XXI, entre elas o aumento do 

volume e da velocidade de dados (Harari, 2017, p.417), irão colocar em declínio aquelas 

instituições que não se demonstrem capazes de se adaptar à nova realidade. 
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Para esta nova religião, o valor supremo é o fluxo de informação (Harari, 2017, p.426). 

Neste contexto vemos surgir a liberdade de informação, que não deve ser confundida com 

liberdade de expressão, por não ser um valor outorgado aos humanos, mas à informação 

(Harari, 2015, p. 428). Esta privilegia a livre circulação de informação colidindo com o 

direito de cada um de nós em possuir e limitar o acesso aos nossos dados (Harari, 2017, 

p.428). 

Até um certo ponto, as pessoas querem fazer parte do fluxo de dados (Harari, 2017, 

p.430), mesmo que isso implique abdicar da sua privacidade, autonomia e individualidade 

(Harari, 2017, p. 430). É este fluxo de dados que desencadeia o fenómeno das séries de 

inovações constantes (Harari, 2017, p.430). À medida que o sistema global de 

processamento de dados se desenvolve, a ligação ao sistema é cada vez mais inevitável 

(Harari, 2017, p.431), e tal como acontece com as outras religiões, nesta a maioria das 

pessoas acredita que estar desligado deste fluxo de dados equivale a perder o sentido da 

vida (Harari, 2017, p.432). Existirá algum sentido na experiência se esta não puder ser 

um contributo para a troca global de informação? Os dataístas acreditam que, as 

experiências que não são partilhadas, estão desprovidas de qualquer valor (Harari, 2017, 

p.432).  

A abordagem do Dataísmo à humanidade é puramente funcional (Harari, 2017, p.434), e 

ao reduzir a experiência humana a padrões de dados, esta religião derruba a nossa 

principal fonte de autoridade (Harari, 2017, p.435). A transição de uma mundivisão 

antropocêntrica para uma mundivisão centrada nos dados será uma revolução com efeitos 

práticos (Harari, 2017, p.436). 

Não é certo que a vida possa ser reduzida a fluxos de dados, mas é muito provável que a 

ascensão da Inteligência Artificial e da biotecnologia irão mudar o mundo (Harari, 2017, 

p.443). Porém, não existe apenas um desfecho possível. 

 

1.5 As TIC 
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Ao oferecer uma infraestrutura onde as pessoas se conectam livremente, sem hierarquias 

nem fronteiras, esta nova realidade desempenha um importante papel no sistema de 

literacia. Pensar-se na sua integração só faz sentido dentro de uma lógica democrática e 

ética (Mckenzie, 2015, p.93), que vise a construção e dinamização conjunta, em 

comunidade, de métodos de aprendizagem, partilha de ideias, de conteúdos, etc 

(Mckenzie, 2015, p.105). 

Para que uma pessoa ou instituição seja capaz de interagir no mundo digital, necessita das 

TIC (em inglês, ICT Information and Communications Technologies). No início do 

século XXI, a apelidada “nova literacia” TIC, corresponde a uma sigla utilizada para 

englobar todos os dispositivos, componentes de networking, aplicações e sistemas que, 

combinados, constituem a infraestrutura e elementos necessários para a computação 

moderna (Rouse, 2019). As TIC vieram transformar a forma como as pessoas 

comunicam, pensam, leem, escrevem e agem (Richani et al., 2016, p.1). São ferramentas 

responsáveis por um acesso global a um conjunto ilimitado de informação, do qual nós 

todos podemos fazer uso e, em consequência do fenómeno da web 2.0, ser contribuidores. 

Este acesso igualitário, tanto à visualização como à produção de conteúdos, fez com que 

nascessem comunidades de diversos consumos e criações, que assumem um papel 

proativo no desenvolvimento desta “nova literacia” (Russo & Watkins, 2007, p. 151).  

A internet aliada às TIC fez emergir uma nova abordagem, de uma geração de partilha e 

conhecimento colaborativo, que reconhece a multitude de perspetivas, com a expectativa 

sobre os seus utilizadores poderem contribuir, adaptar e manipular conteúdo a fim de ir 

ao encontro com os seus interesses e as suas necessidades (Black citado em Murawski, 

2015, p. 214).  

 

1.6 A lógica de causa-efeito 

 

A sociedade, a cultura e a tecnologia relacionam-se entre si numa lógica de causa-efeito 

(Miller, 2011, p.3). No entanto, as teorias não são consensuais face à posição que cada 

uma das partes assume nesta equação. O determinismo tecnológico coloca a ênfase na 
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tecnologia e diz-nos que a tecnologia pode ser algo separável e independente da sociedade 

(Miller, 2011, p.3). Em sentido contrário, o determinismo social coloca na tecnologia a 

figura passiva e na sociedade e cultura as figuras ativas (Miller, 2011, p.4). Trata-se de 

uma forma de determinismo onde se acredita que as necessidades da sociedade criam as 

condições e o ambiente propício para que surjam os avanços tecnológicos (Miller, 2011, 

p.4). Não obstante, parece ser num terceiro posicionamento que encontramos levantada a 

questão da intenção. O Technological enablement (Miller, 2011, p.5) ou capacitação 

tecnológica1, parte do princípio de que as novas tecnologias são procuradas e 

desenvolvidas com um propósito (Miller, 2011, p.5). Diz-nos Miller (2011) que este 

propósito comporta consigo a intenção da mudança, partindo do princípio que a mudança 

procura:  

• Responder a uma necessidade ou resolver um problema;  

• Provocar uma nova condição para o futuro;  

• Criar lucro ou algum ganho pessoal.  

A revolução digital é, por isso, o resultado de um fenómeno tanto social como 

tecnológico. A comunicação digital surge enquanto resultado desta mesma revolução 

(Miller, 2011, p.12) que difere das anteriores por ter um alcance alargado, ao passo que 

antes somente foram afetadas áreas especificas da comunicação – distribuição, meio, etc. 

Nos novos media, encontramos uma capacidade de alcance superior em todas as etapas 

do processo de comunicação, aquisição, armazenamento, manipulação, distribuição, 

afetando todos os tipos de media, texto, imagem, imagem em movimento, som e 

construções espaciais (Miller, 2011, p.12). 

Segundo Miller (2011), as características dos novos media e específicas da Cultura 

Digital podem ser compreendidas através dos seus processos técnicos, formas culturais e 

os tipos de experiências que pressupõem. 

 
1 Tradução livre do conceito “Technological enablement”. 
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1.7 Processos técnicos  

Os media digitais são por natureza uma representação numérica (Miller, 2011, p.15), 

significa por isso que podem ser facilmente modificados e comprimidos. Este tipo de 

natureza representacional é programável, alterável e sujeita à manipulação do algoritmo 

(Miller, 2011, p.15). Estes tendem a produzir, distribuir e consumir, dentro de uma rede 

de infraestruturas (Miller, 2011, p.15), e a seguir um modelo de redes de trabalho menos 

centralizado, com diversos produtores e consumidores, em oposição à lógica do modelo 

piramidal (Miller, 2011, p.15). 

Esta descentralização significa que, com mais produtores e mais fontes de informação, a 

variedade de escolha é maior nos media digitais do que nos media broadcast (Miller, 

2011, p.15). A diversidade de escolha, as redes de trabalho e o conteúdo produzido pelos 

utilizadores tornam-se como já vimos uma característica fundamental da Cultura Digital, 

mas também a interatividade é um aspeto importante. Confere uma resposta às 

preferências e necessidades do utilizador (Miller, 2011, p.16). Constitui a habilidade dos 

media de possibilitar ao utilizador extrair valor da experiência pessoal a partir do 

contexto, conteúdos e forma como a comunicação é mediada (Miller, 2011, p.16). 

No que concerne à infraestrutura técnica, esta permite a natureza hipertextual dos media 

digitais. O hipertexto é uma forma de texto composta por “nós” ou blocos de texto (ou 

media, no caso da hipermédia) que originam o contexto, as ligações e os botões ou tags 

que promovem a ligação (Miller, 2011, p.17). Descritos, estes processos tornam-se mais 

complexos do que aquilo que estamos habituados a experienciar. As hiperligações são 

uma forma primária de organizar o conteúdo online, utilizamo-los de forma quase sempre 

instintiva. 

Um outro aspeto central no que respeita ao material digital é o processo técnico de 

organização da informação, as bases de dados. Um sistema de bases de dados é 

essencialmente composto pelo armazenamento, a filtragem, e a criação de significados a 

partir desta informação (Miller, 2011, p.20). Os sistemas databased estão a tornar-se uma, 

senão a, forma cultural dominante dos nossos tempos (Miller, 2011, p.21). Quase todos 

os nossos atos envolvem a escolha dentro de um menu, catálogo ou sistema de dados 

(Miller, 2011, p.21). 
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A ascensão de uma cultura databased responde a um conjunto de condições sociais e 

tecnológicas, tendo o potencial de criar um impacto cultural significativo na forma como 

organizamos e categorizamos o mundo à nossa volta (Miller, 2011, p.21). Veja-se o caso 

dos museus, por exemplo, em que o armazenamento de informação cria uma forma 

particular de articular o poder em torno do acesso, seleção e organização. (Miller, 2011, 

p.21). O contraponto é trazido pelos novos media que cada vez mais se afastam de uma 

ideia de hierarquia no acesso ao conhecimento, caminhando na direção do livre acesso e 

disseminação de grandes quantidades de informação (Miller, 2011, p.22). 

1.8 O que será mais valioso: a autenticidade ou a experiência? 

Encontramos no material digital a tal facilidade do acesso e por consequente da sua cópia, 

dissipação e modificação. Os produtos resultantes da Cultura Digital estão cada vez mais 

propensos a serem encarados enquanto processos, do que propriamente produtos finais 

(Diggit magazine, n.d.). Miller (2011) recorre a Walter Benjamin e, em particular, ao The 

world of art in the age of mechanical reproduction (1936) para fazer uma analogia entre 

os questionamentos de hoje face aos produtos digitais e ao acesso à informação, em 

comparação àqueles levantados por Benjamin em torno do fenómeno da reprodução 

artística. A reflexão de Walter Benjamin debruça-se sobre a tensão entre a unidade e a 

reprodução, sugerindo-se que, com o advento da fotografia, filme e áudio, as produções 

artísticas e objetos culturais poderiam pela primeira vez ser reproduzidos a uma larga 

escala ou até mesmo produção de massa (Miller, 2011, p.23). Por um lado, a evolução da 

tecnologia trazia a ideia de uma democracia da cultura, por outro incomodou o interesse 

por detrás do acesso exclusivo (Miller, 2011, p.23). O fenómeno de tornar mais acessível 

às massas contaria com aspetos positivos, ao passo que Benjamin sugere a perda da aura 

(Miller, 2011, p.23). Distância, espaço, horizonte, contexto histórico e geográfico, são 

elementos criadores de uma aura (Miller, 2011, p.23). No caso de uma obra de arte, a aura 

resulta dos atributos que a rodeiam, local de criação, autenticidade, ligação ao espaço em 

que se encontra, etc. As tecnologias de reprodução vieram desafiar essa mesma conceção, 

desviando a obra da sua natureza e do seu contexto (Miller, 2011, p.23).  

O digital é constantemente confrontado com a ideia de vulgarização, de um abandono dos 

conceitos de tempo e espaço, ou até mesmo do seu valor de autenticidade. Não se trata de 
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questão de equidade em relação à informação, esta agora é universal do ponto de vista do 

seu acesso e somos nós, os utilizadores, que definimos a relevância e o interesse que 

determinado conteúdo representa para a sociedade. Porém, a noção de valor afasta-se cada 

vez mais dos conceitos de autenticidade para se aproximar à ideia do valor da experiência. 

É neste curso que se desenvolve o fenómeno da personalização dos conteúdos, da 

experiência única criada especificamente para cada um de nós, personalizada, 

customizada e adaptada (Miller, 2011, p.24) a partir dos nossos dados.  

Esta personalização dos conteúdos emerge da capacidade de serem um produto adaptável, 

em constante construção e modificação (Miller, 2011, p.24). O intuito não será mais o de 

produzir uma matéria única, concluída ou “terminável”, em vez disso serão as versões 

infinitas (Miller, 2011, p.25), por exemplo os sites de social networking e os blogues, em 

constante mudança, com atualizações, novos amigos, ligações, imagens e comentários 

(Miller, 2011, p.25). 

1.9 Cultura de convergência  

A Cultura Digital caracteriza-se por uma nova realidade de convergência. A 

convergência tecnológica ocorre quando todas as formas de media, comunicação e 

informação, são feitas a partir do mesmo formato (digital) e se tornam cambiáveis por um 

número de diferentes dispositivos e sistemas de distribuição (Miller, 2011, p.81). Não 

obstante, conhece-se outro tipo de convergência, a reguladora, que se caracteriza por se 

apoiar na forma como a regulação dos media e comunicações levou à convergência da 

indústria dos media (Miller, 2011, p.81). A Cultura de Convergência, que nasce com a 

Cultura Digital, é acima de tudo participativa. Cria as condições para que os consumidores 

sejam encorajados a procurar mais informação e a fazer conexões com outras fontes e 

outros media (Miller, 2011, p.84). Uma terceira forma de convergência resulta da 

interatividade e do trabalho em rede envolvido (Miller, 2011, p.85). Constitui-se enquanto 

forma de produção de conhecimento e resolução de problemas construída a partir dos 

indivíduos que dela fazem parte. Congregam coletivamente os seus interesses e 

conhecimentos visando a resolução de desafios (Miller, 2011, p.85).  

Em suma, com a ascensão da internet e das tecnologias digitais vamos encontrar: 
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• O aumento da possibilidade de escolha ao nível de fontes de informação e, em 

simultâneo, um acesso mais organizado; 

• A produção e distinção de informação com um significado mais abrangente, 

acessível e democratizado. O conhecimento não está mais nas mãos de uma 

minoria e os consumidores são agora capazes de produzir; 

• O conteúdo digital facilmente produzido, copiado, modificado partilhado e 

distribuídos. Informação digital e bens não se opõem, podendo ser utilizados por 

todos (Miller, 2011, p.87). 

A partir desta nova realidade construiu-se o cenário favorável à evolução do 

fenómeno do “produso”2 (Miller, 2011, p.86). Este conceito representa a ideia de uma 

convergência entre produtor e utilizador (Miller, 2011, p.87), em relação aos 

conteúdos de informação e cultura que são “produzidos” e “usados” nas redes de 

trabalho, ambientes comuns, onde este conteúdo não é final nem controlado pelo 

autor, mas é propriedade de uma comunidade de processos “não termináveis” (Miller, 

2011, p.87) de uma Cultura de Convergência. Esta ideia de “produso” parte dos 

seguintes princípios: 

1. Participação aberta e avaliação em comunidade; 

2. Hierarquia fluida e meritocracia; 

3. Artefactos não terminados e processo contínuo; 

4. Propriedade comum e recompensa individual. 

II. PLATAFORMAS DIGITAIS 
 

2.1 Social Network Sites 

 

Os social network sites (SNS) são uma das consequências da evolução da tecnologia. 

Caracterizam-se por serem serviços apoiados na web que permitem que cada pessoa possa 

criar um perfil público ou semipúblico num sistema limitado. À medida que foram 

 
2 Tradução livre do termo produser de Miller (2011). 
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evoluindo, os SNS foram desenvolvendo as suas ferramentas e capacidades de interação, 

a natureza e nomenclatura de cada uma destas redes pode variar (Boyd & Ellison, 2008, 

p. 211), mas, apesar disso, a sua estrutura é na maioria similar. Estas permitem que se 

possa gerar uma descrição sobre cada um pelo próprio e, na maior parte das vezes, 

encorajam o utilizador a definir uma imagem sua (Boyd & Ellison, 2008, p. 213). Cada 

utilizador desenvolve uma lista de ligações com outros utilizadores formando grupos ou 

listas de “amigos”, “seguidores” (Boyd & Ellison, 2008, p. 213) ou subscritores. O 

contacto direto entre estas partes pode ocorrer se forem ativados os mecanismos que 

permitem a troca de mensagens, sejam elas comentários ou mensagens privadas. O que 

faz destas plataformas tão únicas é a capacidade de aproximar pessoas, sendo a prioridade 

deste conceito promover a comunicação entre pessoas da mesma rede (Boyd & Ellison, 

2008, p. 211) através da partilha de conteúdos.  

O primeiro SNS a ser lançado e reconhecido enquanto tal data de 1997 (Boyd & Ellison, 

2008, p. 214). SixDegrees.com permitiu aos seus utilizadores criarem perfis, lista de 

amigos e, no espaço de um ano, possibilitou que cada utilizador pudesse navegar na lista 

de amigos da sua rede (Boyd & Ellison, 2008, p. 214). Foi a primeira plataforma a 

permitir a combinação destas possibilidades (Boyd & Ellison, 2008, p. 214). 

Disponibilizou uma ferramenta para as pessoas se conectarem e trocarem mensagens 

entre elas. Apesar de ter sido pioneira e da sua adesão ter sido em massa, atraindo milhões 

de utilizadores, esta falhou em assegurar a sua sustentabilidade (Boyd & Ellison, 2008, 

p. 214). Nos anos seguintes desenvolveram-se diversas ferramentas que permitiam 

publicamente a combinação de perfis e amigos (Boyd & Ellison, 2008, p. 214). 

AsianAvenue, BlackPlanet e MiGente possibilitavam aos seus usuários criar um perfil 

pessoal, profissional, ou amoroso, onde podiam identificar amigos no seu perfil pessoal 

sem procurarem a aprovação dessas conexões (Boyd & Ellison, 2008, p. 214).  

O Ryze.com, lançado em 2001, permitiu uma ligação de redes de trabalho das pessoas 

(Boyd & Ellison, 2008, p. 215). Em simultâneo cresciam as redes Tribe.net e LinkedIn, 

que se tornaram poderosos serviços de comunicação de trabalho (Boyd & Ellison, 2008, 

p. 215). De 2003 aos dias de hoje foram inúmeros os SNS lançados, a maioria centrou-se 
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no perfil, tentando replicar o sucesso daqueles que souberam dar resposta às necessidades 

de segmentos demográficos específicos (Boyd & Ellison, 2008, p. 216).  

Mais tarde, com a associação das redes sociais e o UGC (user generated content), o 

fenómeno cresceu (Boyd & Ellison, 2008, p. 216). Surgiram o Flickr, Last.FM e o 

Youtube (Boyd & Ellison, 2008, p. 216). Em 2003, o MySpace (Boyd & Ellison, 2008, 

p. 216), uma rede onde os adolescentes aderiram em massa (Boyd & Ellison, 2008, p. 

217) e que assumiu uma escala global. Estes serviços abertos serviram essencialmente 

um publico alargado, não obstante vão começar a desenvolver-se SNS que procuraram 

seguir os casos de sucesso e limitar-se a determinados nichos demográficos (Boyd & 

Ellison, 2008, p. 218).  

Em 2004 nasce o Facebook, uma rede que serviria unicamente os alunos de Harvard 

(Boyd & Ellison, 2008, p. 218), que mais tarde abrangeu estudantes de outras escolas 

mantendo-se um site relativamente “fechado” (Boyd & Ellison, 2008, p. 218), de uma 

comunidade privada. Em 2005, o Facebook acabou por se tornar uma ferramenta útil a 

qualquer pessoa interessada a juntar-se à plataforma. Esta evolução de um fenómeno sem 

precedentes permitiu que grandes empresas passassem a investir na criação, compra, 

promoção e publicidade nestes sites (Boyd & Ellison, 2008, p. 219). 

 

2.2 As Redes Sociais  

 

Social media ou redes sociais, não são mais do que a relação que se estabelece entre os 

conceitos de web 2.0 e user generated content (UGC) (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 60). 

UGC (User Generated Content ou Conteúdo Gerado pelo Utilizador), como a sua 

denominação indica, consiste nos conteúdos dos mais diversos formatos que são gerados, 

disseminados e consumidos, pelos utilizadores na esfera digital. Em súmula, todas as 

formas de que uma pessoa poderá usufruir das redes sociais (Kaplan & Haenlein, 2010, 

p. 61). As redes sociais são, por sua vez, um grupo de aplicações apoiadas na internet que 

permitem a criação e troca de UGC (Kaplan & Haenlein, 2010, p. 61). 
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Num entendimento mais abrangente sobre o seu significado, uma rede social pode ser 

qualquer serviço online no qual os utilizadores possam criar e participar em comunidades 

de partilha de informação e conteúdos (Bolton et al., 2013, p.248). A presença dos 

utilizadores pode ser distinguida entre a contribuição e/ou consumo (Bolton et al., 2013, 

p.248). Existe uma tendência superior do consumo face à produção (Bolton et al., 2013, 

p.248). Cerca de 53% da atividade é de consumo (Bolton et al., 2013, p.248). Por outro 

lado, há autores que definem as categorias de uso enquanto contribuição, partilha, 

consumo, pesquisa de conteúdo, participação e divertimento (Bolton et al., 2013, p.248). 

Ainda que as redes sociais tenham nascido antes, pode observar-se que a partir de 2003 

se desencadeia um crescimento exponencial destas plataformas (Bolton et al., 2013, 

p.248). Abrangem, como já referido, os UGC (blogs por exemplo), social networking 

sites, sites de classificação e comentários, o mundo dos jogos virtuais, sites de partilha de 

vídeos e comunidades online, onde os consumidores produzem, desenham, publicam ou 

editam (Bolton et al., 2013, p.248). Em suma, podemos subdividir as redes sociais em 

categorias (Peters et al., 2013, p.283):  

• Projetos coletivos (Wikipedia); 

• Blogs e microblogs (Twitter); 

• Comunidades de conteúdo (Youtube); 

• Social networks (Facebook, Myspace, LinkedIn); 

• Jogos de vários jogadores online ou MMORPG (World d Warcraft); 

• Social virtual worlds (SecondLife). 

Partindo para o termo propriamente dito, Social Media, resulta da junção entre duas áreas 

de investigação: a sociologia e as ciências da comunicação (Peters et al., 2013, p.282). É 

um medium no contexto da comunicação e desempenha um papel de servir de plataforma 

para a receção e disseminação de informação (Peters et al., 2013, p.282). No contexto da 

sociologia e em particular na teoria social de redes, social networks são estruturas 

construídas a partir de atores sociais (individuais ou grupos/organizações) com um 

conjunto complexo de ligações estabelecidas entre eles (Peters et al., 2013, p.282). 

Combinados, social media ou redes sociais constituem os sistemas de comunicações que 

permitem aos seus atores sociais comunicar ao longo de ligações diádicas (Peters et al., 
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2013, p.282). Estas ligações diádicas são o fator diferenciador deste media em relação aos 

outros (online e offline). Estas são um medium multidirecional, imediato e contingente 

(Peters et al., 2013, p.282), um espaço equitativo, em que um museu e um utilizador 

comum assumem o mesmo lugar na hierarquia (Peters et al., 2013, p.282).  

III. AS GERAÇÕES DIGITAIS 
 

3.1 Y, Z e Alpha – Os nativos digitais 

 

O impacto da tecnologia digital refletiu-se sobre a formação de identidade e de consumo 

(Bolton et al., 2013, p.246) da sociedade e, em particular, das gerações mais jovens 

(Duffet, 2017, p. 19). As gerações Y, Z e Alpha partilham o facto de terem crescido dentro 

de um ambiente inteiramente digital. Aqueles que delas fazem parte são muitas vezes 

apelidados de “nativos digitais”.  

A forma como é pensada esta divisão da sociedade, em gerações, vai de encontro com a 

coalescência em torno das experiências e eventos vivenciados em conjunto, por 

determinado grupo alargado de pessoas. Esta definição que parte da partilha de eventos 

reflete o abandono da convencional organização baseada na classe social e/ou momento 

da vida (Bolton et al., 2013, p.247). Cada geração partilha uma perspetiva comum e 

adquire e desenvolve características que a diferenciam das outras gerações, tais como 

motivações, atitudes, etc (Bolton et al., 2013, p.247). 

A geração Y é composta por aqueles que nasceram entre 1981 e 1997, a geração Z é a sua 

sucessora, e engloba aqueles que nasceram entre 1998 e 2010 e a geração Alpha aqueles 

que nasceram desde o ano 2010 aos dias de hoje. Antes tivemos a Silent Generation 

(1925-1945), os Baby Boomers (1946-1960) e a Generation X (1961-1981) (Bolton et al., 

2013, p.247).  

A geração Y ou geração millennial, é a primeira a nascer num ambiente inteiramente 

digital (Bolton et al., 2013, p.245). Os millennials assumem a sua rápida adaptação à 

mudança digital e na sua maioria recorrem à tecnologia para encontrar entretenimento, 

para se conectarem com outros e para se regularem emocionalmente (Bolton et al., 2013, 
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p.247). Em consequência, o mercado tem-se vindo a adaptar para corresponder às 

espectativas de uma geração que, à semelhança das seguintes, procura o “tudo” e o 

“agora”. É neste cenário que o fenómeno da oferta de produtos, serviços e experiências 

personalizados cresce (Bolton et al., 2013, p.247). Na sua maioria os millennials são 

esclarecidos em relação à tecnologia e visualmente mais sofisticados, só comparáveis à 

geração Z (Bolton et al., 2013, p.248). 

Esta geração participa ativamente em plataformas digitais (Bolton et al., 2013, p.246), e 

tem vindo a ser utilizada enquanto caso de estudo para os gestores de serviços e 

investigadores por se acreditar que esta é a geração que mais nos diz sobre como será o 

comportamento do futuro (Bolton et al., 2013, p.246). O uso que faz das redes sociais 

molda não só a sua formação de identidade e de consumo, assim como afeta as suas 

expectativas sobre certo serviço, a formação de hábitos, o relacionamento com marcas e 

instituições, a participação nas iniciativas de cocriação, a lealdade a um serviço, o 

comportamento de aquisição, o valor que é acrescentado através da experiencia, e por 

último, o valor que é atribuído à instituição (Bolton et al., 2013, p.246). É também junto 

deste grupo etário que se podem encontrar aqueles que serão mais propensos a valorizar 

a opinião dos outros nas redes sociais e a sentirem-se importantes quando providenciam 

feedback sobre uma marca ou produtos que usaram (Bolton et al., 2013, p.249).  

A geração Z ou se preferir Gen Zers, Screen addicts, Screenagers, iGeneration, 

Plurals ou Generation Next (19983-2010), é a primeira geração que só conheceu o mundo 

com acesso livre à internet (Duffet, 2017, p. 22). Os Gen Zers contam com mais 

informação acessível na ponta dos seus dedos do que qualquer uma das gerações 

anteriores alguma vez contou. Estes adolescentes cresceram num mundo dominado pelos 

smartphones, tablets, iphones, ipods e ipads, em que o computador já se encontra 

normalizado, a internet e as mensagens diretas dissipadas, a televisão é interativa, existe 

wireless em todo o lado, e onde a qualquer momento podem aceder à esfera de 

socialização online (Duffet, 2017, p. 22). Graças a estas ferramentas, estão acostumados 

 
3 Como indica Levit (2015), a resposta à definição exata do ano que marca o início desta geração 
depende de quem responde à questão. A maioria da bibliografia aponta para 1997 como o ano que 
determina o fim da geração millennial, e 1998 o ano em que nascem os primeiros Gen Zers.  
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a comunicar com diferentes pessoas espalhadas um pouco por todo o mundo, estando 

assim muito melhor preparados para um ambiente de trabalho global (Levit, 2015).  

Um membro médio da geração Z tinha apenas dois anos quando o Facebook foi 

lançado em 2004 e três anos quando no ano seguinte é fundado o Youtube (Cain, n.d.). 

Quando tinham quatro anos, o Twitter emergiu e quando estavam no jardim de infância 

a Apple lançou o primeiro iPhone (Cain, n.d.). Aos oito anos o Instagram surgiu e quando 

tinham nove, ou seja, em 2011, foi lançado o Snapchat (Cain, n.d.).   

Os Gen Zers encontram em si a capacidade de conseguir fazer várias coisas em 

simultâneo, numa azafama que para eles já se constitui um ambiente natural. 

Transparecem altos níveis de criatividade, expressão e individualidade. Estas são 

camadas jovens de consumidores que procuram, assim como a geração Y, tudo, em todo 

lado e instantaneamente (Duffet, 2017, p. 22). São capazes de filtrar de imediato as 

mensagens que lhes são irrelevantes e pouco apelativas, e por outro lado focar a sua 

atenção em marcas e mensagens mais criativas (Duffet, 2017, p. 22). 

Num inquérito realizado pela Business Insider a 1.884 adolescentes americanos 

membros da geração Z entre os 13 e os 21 anos, (Green, 2019), procurou-se entender 

entre outros aspetos, em que é que esta geração passa o seu tempo? As respostas mais 

frequentes foram Instagram (65%), Snapchat (62%) e Youtube (51%) (Green, 2019). Em 

quarto lugar, mas já com uma quebra considerável face às anteriores encontra-se o 

Facebook (34%), seguido do Twitter e Facebook Messenger. As últimas plataformas 

digitais nas quais estes adolescentes passam o seu tempo são o Pinterest, Tik Tok, Discord 

e em último o Tumblr (com apenas 8%) (Green, 2019). Associado ao uso destas 

plataformas encontramos o número elevado de inquiridos que possuem iPhones (Green, 

2019). O Instagram continua a ser a plataforma preferida dos adolescentes americanos, e, 

segundo o estudo, cerca de 64,59% dos adolescentes afirmam verificar o aplicativo 

diariamente (Green, 2019). 

A geração Alpha é a última que conhecemos. Em 2005, o investigador Mark McCrindle 

conotou o termo “Geração Alpha” para se referir à sucessora da geração Z (Bologna, 

2019). Por definição, esta compreende aqueles nascidos a partir de 2010 (Bologna, 2019). 

Desde cedo exposta à tecnologia de ponta, a Geração Alpha tem vindo a desenvolver uma 
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forte capacidade de literacia digital, não obstante estas crianças podem estar sujeitas a 

uma formação social prejudicada (Bologna, 2019). A tecnologia já não se constitui 

enquanto algo externo, mas uma forma de consciência e identidade deste grupo geracional 

(Bologna, 2019). Com isto pode começar-se a pensar qual o seu nível de dependência 

online? Qual a influência das plataformas digitais no seu comportamento? (Bolton et al., 

2013, p.258). De que forma pode o museu agir a partir destes dados?  

 

3.2 O posicionamento para o futuro do digital 

 

Para as gerações digitais, o futuro encontra-se na partilha (Raval, 2019): eu partilho 

contigo os meus dados e tu partilhas comigo a tua oferta. Os millenials e Gen Zers em 

conjunto, constituem o maior grupo de consumo da História (Raval, 2019). Apesar de 

muito diferentes entre si, o facto de terem crescido no desenrolar da revolução digital, 

trouxe sentido à ideia de unidade entre as camadas mais jovens da sociedade. Empresas 

e instituições investem cada vez mais na produção digital, de conteúdos e experiências, 

em busca de gerar atos de consumo. Este tipo de produção alinha a sua oferta com as 

necessidades do seu público-alvo, as gerações digitais (Raval, 2019). A fórmula é 

simples: um produto ou uma experiência direcionada, rápida, fácil e “sem atrito” (Raval, 

2019). 

Este posicionamento para o futuro compreende que as instituições repensem a forma 

como olham para os públicos-alvo e como os segmentam. Esta reflexão permite que a 

oferta se molde ao segmento, pressupondo a pouca viabilidade do sentido inverso na 

realidade que se vive hoje no mercado de oferta.  

Durante muito tempo, a informação demográfica, idade, sexo e localização, foi utilizada 

pelas instituições para segmentar o seu público alvo (Bakhtiari, 2019). Esta abordagem 

tornou-se obsoleta face à realidade dos dias de hoje. Os segmentos demográficos 

raramente refletem as diferentes necessidades dos consumidores (Bakhtiari, 2019). Dados 

relativos a atitudes e comportamentos sobrepõe-se à tradicional informação sobre cada 

individuo (Bakhtiari, 2019). Estes dados permitem criar uma nuance mais real sobre o 
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consumidor, o seu lugar, as suas necessidades e os seus desejos num momento em que a 

própria organização social está em constante redefinição. Bakhtiari (2019) afirma, num 

artigo publicado na revista Forbes que, o mundo não é mais uma aldeia global, senão um 

teatro de tribos (Bakhtiari, 2019). Para o autor, esta conceção de um mundo segmentado 

em tribos prevê que estas se definam por um mindset que lhes é comum, e não pela idade 

ou localização (Bakhtiari, 2019). Para Bakhtiari (2019) estas tribos modernas vivem 

dentro de camaras de eco, que é como quem diz, em plataformas digitais tais como o 

Facebook, Twitter, etc. (Bakhtiari, 2019). Olhar para a sociedade desta forma, permite 

que se dê lugar à compreensão destes segmentos, em detrimento da presunção de 

interesses.  

Estima-se que em 2020 a geração Z ultrapassará os millenials em termos da sua escala 

global (Bakhtiari, 2019). Se as instituições querem ir ao encontro da próxima geração de 

consumidores, então o ponto de partida será o seu conhecimento em torno das diferentes 

necessidades, comportamentos e atitudes dos diferentes segmentos das camadas jovens 

(Bakhtiari, 2019). Ir além dos dados demográficos não é apenas uma mais valia, tornou-

se uma demanda imperativa para estas instituições (Bakhtiari, 2019). 

Vivemos numa realidade “pós-demográfico”, em que padrões de comportamento não 

podem ser previstos pelas métricas tradicionais (Bakhtiari, 2019). O foco passa a ser o 

mindset, que é partilhado e as questões qualitativas relacionadas com pensamento, 

sonhos, desafios e necessidades tanto pessoais como conjuntas (Bakhtiari, 2019). Ao 

alinharem-se com estas tribos, as instituições agarram a oportunidade de conquistar a 

próxima geração de consumo (Bakhtiari, 2019). 

 

IV. PARADIGMAS NA COMUNICAÇÃO EM 

MUSEUS 
 

4.1 Museus “imigrantes digitais” 
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Dotadas da capacidade de determinar preferências face a determinado tipo de serviço, 

produto ou experiência, as gerações mais novas serão no futuro as responsáveis por pautar 

e regular o mercado de oferta e da procura. A crescente individualização e personalização 

da procura tão própria da realidade dos “nativos digitais” vai desafiar as instituições 

culturais a reorganizarem-se no sentido de criarem novos tipos de ofertas de 

conhecimento, aprendizagem e expressão cultural (Young & Akerstrom, 2016, p.3). 

Neste universo, a maioria das instituições culturais são aquilo a que Young & Akerstrom 

(2016) denominam de “imigrantes digitais”. Estes “imigrantes” em sentido figurado, 

inserem-se e adaptam-se à norma do novo ambiente que procuram integrar (Young & 

Akerstrom, 2016, p.4). Se o museu se permitir ser um imigrante digital, este deverá 

encontrar o seu caminho no sentido de se adequar às comunidades nativas digitais, talvez 

moldando a sua linguagem, costumes e normas e, tal como acontece no fenómeno da 

imigração, será capaz de interagir com comunidades nativas.  

O museu existe enquanto for relevante para as pessoas. Por serem instituições caras e 

difíceis de manter, a sua associação a um novo tipo de conhecimento tão cimentado junto 

da sociedade como é o digital, pode constituir um grande passo no caminho para a 

afirmação destas instituições no ambiente fervoroso do mercado da oferta cultural e de 

entretenimento.  

 

4.2 Marketing em Museus 

 

No início deste século, o objetivo primário do Marketing em Museus definia-se pela 

capacidade de oferecer ao seu visitante o máximo de valor que este pudesse retirar da 

experiência da visita (Kotler et al., 2008, p.21). Acontece que, desde então, o marketing, 

os museus e toda a realidade que nos envolve sofreram acentuadas mudanças e hoje as 

missões, os objetivos e as metas são outros.  

Na atualidade os museus procuram ir para lá da ideia de que a visita representa a totalidade 

da experiência do museu. À semelhança do que se observa noutras áreas, as instituições 

culturais têm vindo a adequar a sua produção à procura. Ao pensar-se na diversidade e 
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qualidade da oferta de programas de lazer hoje, facilmente se compreende a importância 

de se pensar para lá da abordagem tradicional dos museus (Kotler et al., 2008, p.21). É a 

partir desta adaptação a uma nova realidade que cada vez mais encontramos em museus 

estratégias, instrumentos e aptidões providenciadas pelo marketing. Izquierdo e 

Samaniego (2004) definem marketing de património cultural enquanto o processo de 

gestão dos recursos culturais cujo objetivo é satisfazer as necessidades dos diferentes 

públicos-alvo de forma rentável (Izquierdo & Samaniego, 2004, p.65). Conhecer o outro 

é um aspeto central para a prestação de um serviço. O contributo do marketing passa 

essencialmente pela melhoria da resposta dos museus ao processo de troca entre quem 

providência e quem procura um determinado produto ou serviço (Kotler et al., 2008, 

p.22). O museu que o melhor souber concretizar será aquele em que o visitante retira o 

maior proveito da oferta em relação à concorrência (Kotler et al., 2008, p.22). 

No marketing podemos encontrar os termos posicionamento, posição e posicionar. A 

instituição que se posiciona, neste caso o museu, é aquela que identifica o segmento para 

o qual se pretende orientar, ou seja posiciona-se. Ao posicionar-se o museu desenvolve 

uma imagem, valores e ofertas de acordo com a compreensão e apreciação deste mesmo 

segmento (Kotler et al., 2008, p.130). A imagem do museu constitui-se enquanto a sumula 

de crenças, ideias e impressões que as pessoas têm sobre a organização (Kotler et. al, 

2008, p.132). Também a questão de como a sociedade é segmentada tem vindo a sofrer 

alterações, tendo vindo a observar-se uma preferência por um agrupamento a partir do 

mindset, comportamentos e atitudes. Por não existir um tipo de público, senão vários, o 

contacto estabelecido pela instituição deve atender às particularidades do segmento a que 

se dirigem. Por isso, segue em vantagem o museu que souber reconhecer as diferentes 

necessidades dos seus públicos, assumindo que nunca será possível satisfazer todas as 

necessidades do público em geral (Kotler et al., 2008, p.22). 

Ao fazer-se agir de acordo com um público-alvo, o museu vai ao encontro das perceções 

e preferências de um segmento. A capacidade que o museu adquire quando se foca em 

identificar estas mesmas necessidades e interesses (Kotler et al., 2008, p.32) é a de 

produzir para um determinado fim, com um propósito definido (Kotler et al., 2008, 

p.129). O marketing deixa que caia por terra a ideia do museu voltado para si mesmo, 
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dando lugar a uma abordagem ampliada, apoiada tanto nas perspetivas internas como 

externas (Kotler et al., 2008, p.32), que permite à instituição fazer ecoar o seu propósito 

dentro da sociedade. A performance está diretamente associada à capacidade do museu 

fazer repercutir a sua mensagem no seio da sua comunidade.  

 

4.3 Comunicação em Museus 

 

A comunicação é uma variante do marketing. Os museus têm em si uma natureza 

comunicativa (Hodge & D’Souza citado em Hooper-Greenhill, 1994, p. 35), não são 

apenas protetores, mas também comunicadores (Hodge & D’Souza citado em Hooper-

Greenhill, 1994, p. 35), que constroem significados e os comunicam às massas.  

Segundo Hopper-Greenhill (1994) podem distinguir-se dois tipos de comunicação em 

museus, a de massas e a interpessoal. Hopper-Greenhill (1994) utiliza o termo “não 

natural” para descrever a comunicação de massas considerando-a um sistema que opera 

à distância. Neste sistema é mais difícil compreender a eficácia do processo de comunicar 

face à comunicação interpessoal. A comunicação interpessoal ou “natural” (Hooper-

Greenhill, 1994, p. 35) resulta do envio de uma mensagem que ocorre quando as duas 

partes, a que envia e a que recebe a mensagem, se encontram fisicamente numa 

experiência partilhada. Neste contexto, a mensagem e o feedback são mais facilmente 

descodificados (Hooper-Greenhill, 1994, p. 35), qualquer sinal de falha na interpretação 

é rapidamente percecionado pelo emissor, e a possibilidade de clarificar a mensagem 

torna-se imediata (Hooper-Greenhill, 1994, p. 35).  

À partida, a comunicação de massas não possibilitaria o caráter imediato do feedback da 

comunicação interpessoal. Tal é razoável pensar-se num contexto em que os únicos media 

eram a televisão, a rádio, jornal e revista. Não obstante, a evolução da tecnologia e os 

novos media vieram tornar possível a tal desejada proximidade na comunicação de 

massas. Dá-se uma fusão entre o natural e o não natural e esvaneçam-se assim as barreiras 

entre o físico e o não físico. 
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4.3.1 Processo de Comunicação 

 

A comunicação é uma das funções basilares dos museus. As mensagens que produzem 

assumem diferentes formas, circulam por inúmeros meios, através de diversos suportes 

(Hooper-Greenhill, 1994, p. 3). Reconhecemos facilmente as mensagens diretas que nos 

transmitem, mas, por outro lado, ao serem instituições socioculturais, os museus tornam-

se suscetíveis a uma análise do ponto de vista da sua semiologia de significados (Hooper-

Greenhill, 1994, p. 3). A semiologia de significados analisa as mensagens que são 

transmitidas de um modo não intencional (Hooper-Greenhill, 1994, p. 3). Este tipo de 

análise encontra-se muitas vezes associada a mensagens ideológicas subjacentes à praxis 

da instituição (Hooper-Greenhill, 1994, p. 3). Pensar-se em comunicação é pensar-se na 

mensagem que se produz, mas também nas ações tomadas, nos meios utilizados, na 

terminologia adotada, no conteúdo apresentado, é em súmula um processo holístico.  

O ato de comunicar procura produzir um efeito na outra pessoa (Hooper-Greenhill, 1994, 

p. 37). O emissor procura, de alguma forma, influenciar o recetor. Não obstante, esta 

influência resulta quando ambas as partes partilham da mesma subjetividade, dos mesmos 

interesses e dos mesmos modos de expressão (Hooper-Greenhill, 1994, p. 40). 

Transportando este conhecimento para um modelo de comunicação, a primeira 

abordagem do que seria o processo de comunicação pressupõe que uma pessoa envia uma 

mensagem a outra através de um canal (Hooper-Greenhill, 1994, p. 40). Este modelo 

simplificado evoluiu, deixando para trás a noção de que comunicação se faz de um ato 

isolado, e passa a considerar fatores externos. O processo passa assim a contar com uma 

fonte de informação, um transmissor, um canal (associado ao fator externo ou interno, 

possível bloqueador do processo de transmissão de informação), um recetor e o destino 

da mensagem (Hooper-Greenhill, 1994, p. 40). Este modelo apelidado de The Sannon and 

Weaver communications model, assim como o modelo inicial, falham ao considerar que 

a comunicação consta de uma simples transferência de uma mensagem de uma parte para 

a outra (Hooper-Greenhill, 1994, p. 40), ora, a comunicação não se faz de um sentido 

único.  
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Hoje privilegiam-se os processos dinâmicos de uma comunicação aberta e equilibrada em 

detrimento do tradicional sistema de comunicação hierarquizado. Em 1994, Hopper-

Greenhill já antevia a lógica das redes de contacto (Hooper-Greenhill, 1994, p. 43) e vinte 

e cinco anos mais tarde reconhecemos que só faz sentido pensar deste modo. Estas 

estruturas caracterizam-se por serem flexíveis e tendencialmente democráticas (Hooper-

Greenhill, 1994, p. 43) e assim, permitem uma melhor relação e troca de mensagens e 

ideias. 

Até agora, os modelos mencionados apresentaram o recetor enquanto uma figura passiva. 

Este não é o espelho de um processo de comunicação completo. Para que o processo seja 

concluído é necessário que o emissor seja informado do sucesso ou não da perceção da 

sua mensagem. O feedback vem, deste modo, desacreditar a teoria do recetor enquanto 

figura passiva no processo da comunicação. No sentido de testar a compreensão da 

mensagem, o emissor necessita de saber como esta é percecionada e apreendida (Hooper-

Greenhill, 1994, p. 44). Não se verificando a compreensão, então a mensagem necessita 

de ser modificada, e é neste sentido que o feedback permite compreender as dificuldades 

e falhas dos conteúdos transmitidos (Hooper-Greenhill, 1994, p. 44). 

Na ausência de poder coercivo, a mensagem pode simplesmente ser ignorada (Hooper-

Greenhill, 1994, p. 44). Quando o recetor é chamado a participar ativamente no processo 

da comunicação, dá-se a refutação do sistema linear. O significado das mensagens passa 

a ser definido tanto pelo emissor como pelo recetor (Hooper-Greenhill, 1994, p. 44). 

Passamos a ter um significado partilhado e é por este caminho que se pretende que a 

comunicação em museus enverede.   

 

4.3.2 Modelos de Comunicação em Museus 

 

Em meados do século XX, num momento em que a Europa ainda recupera do infortúnio 

bélico, mais precisamente na década de 1960, que se começa a repensar o papel dos 

museus na sociedade e se dá início a uma reflexão em torno dos modelos de comunicação 

destas instituições. Discute-se o papel dos objetos das coleções, levantando-se a questão 

sobre se estes seriam, ou não, propósito da comunicação ou se, por outro lado, constituíam 
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eles próprios a mensagem (Hooper-Greenhill, 1994, p. 46). Esta primeira discussão que 

depois se transforma em modelo, vale a referência por permitir que se reflita sobre as 

questões em torno do medium e o papel do museu no processo de criação de conhecimento 

através das narrativas (Hooper-Greenhill, 1994, p. 46).  

Na década seguinte, é proposto um novo modelo que assume que são as ideias o ponto de 

partida da comunicação, começando a atribuir-se ao recetor alguma relevância face ao 

processo de comunicar. Atendem-se às suas experiências sociais, aos seus conhecimentos 

culturais, ao nível de conhecimento e familiaridade com os museus (Hooper-Greenhill, 

1994, p. 47). É por esta altura que se assiste a uma valorização da figura do curador 

enquanto transmissor de ideias, criador do conteúdo da mensagem que se materializa na 

exposição através de medium primários e secundários (objetos e legendas/fotografias 

respetivamente). O recetor, que é o visitante, descodifica a mensagem e transmite o seu 

feedback (Hooper-Greenhill, 1994, p. 47).  Este modelo foi criticado por se acreditar que 

fosse redutora a concentração do poder de escolha numa só figura.  

O modelo de Miles, que data de meados de 1980, apresenta uma espécie de contraproposta 

ao modelo anterior (Hooper-Greenhill, 1994, p. 49). Expõe uma nova abordagem sobre a 

comunicação centrada na exposição, meio de comunicar encarado de forma flexível. Este 

modelo é mais complexo, parte do pressuposto que existem etapas ao longo do processo 

(Hooper-Greenhill, 1994, p. 49):  

• A revisão do plano a longo prazo; 

• A preparação das ordens (em simultâneo a pesquisa de mercado);  

• A autorização para realização; 

• A implementação e manutenção (em simultâneo o desenvolvimento da 

exposição, a produção de material literário, e a organização de atividades 

educativas, sempre sujeitas a avaliações formais); 

• A avaliação de todo o processo (Hooper-Greenhill, 1994, p. 49). 

Esta proposta resulta de um sistema reflexivo, que aponta para as diversas atividades 

relacionadas com o processo de comunicar através da exposição, assim como, as inter-

relações resultantes (Hooper-Greenhill, 1994, p. 48). A incorporação da pesquisa e 

avaliação nos processos de desenvolvimento e produção permite que se produza com um 
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propósito (Hooper-Greenhill, 1994, p. 48). Ainda assim, à semelhança com o que se 

constata em relação aos modelos anteriores, este é um modelo limitado por se centrar 

exclusivamente no meio tradicional de comunicar em museus: a exposição. 

Esta ligação direta feita entre a comunicação e a exposição foi entendida como a única 

possível durante muito tempo. Infelizmente, esta não é uma abordagem totalmente 

extinta. A exposição é, sem dúvida, o maior meio de comunicação que os museus têm, 

porém não deve ser o único. Numa abordagem holística, a imagem do museu é construída 

a partir dos seus recursos humanos, exposições, artefactos, eventos, publicações, edifício, 

cafetaria, loja, etc (Hooper-Greenhill, 1994, p. 50). E na atualidade, a comunicação digital 

tem vindo a ganhar espaço face aos outros meios de comunicação em museus. 

 

V. COMUNICAÇÃO DIGITAL EM MUSEUS 
 

5.1 Digitalizar e comunicar 

 

Encontramos cada vez mais a comunicação digital nas estratégias de comunicação 

externa dos museus. A comunicação com os públicos ou comunicação externa funciona 

como facilitador na cooperação e colaboração e é responsável pela construção da imagem 

da instituição (Remelgado, 2014, p. 128).  

O processo de comunicar inclui, como já vimos, aquele que envia a mensagem, aquele 

que a recebe, o processo de ecoar, transmitir, decodificar e avaliar (feedback) (Kotler et 

al., 2008, p.348). Mas, na inserção deste complexo sistema na esfera digital, pode 

assumir-se que a mensagem transmitida pela instituição estará sempre dependente 

daquele que a perceciona (Kotler et al., 2008, p.348). Então como funciona e quais os 

desafios da comunicação digital em museus? 

A adoção das tecnologias digitais pelos museus é uma realidade da sua História recente. 

As exposições multimédia, os websites, as aplicações móveis, são consequências da 

internet, web 2.0 e TIC, e vieram permitir aos museus potenciar a sua sociabilidade 

(Richani et al., 2016, p.1). Apesar de muitas vezes se associar a comunicação digital à 
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digitalização das coleções, disponibilizar o acesso online às coleções não é sinónimo da 

garantia da “pegada digital” de um museu. Este é um passo importante sim (Rodley, 2015, 

p. 239), mas não significa que as estejamos a comunicar. Esta disponibilização ao acesso 

não deve ser a meta, mas o primeiro passo do caminho a ser percorrido. Depois torna-se 

necessário fazer o maior proveito das polivalências do digital para encontrar soluções de 

apresentação, interpretação e divulgação destes conteúdos. Neste contexto encontramos 

uma geração ativa que a internet fez germinar, de partilha e construção colaborativa de 

conhecimento e potenciou as iniciativas de comunidades de cocriação que, neste âmbito, 

começam a assumir um importante papel nos programas das instituições culturais (Russo 

& Watkins, 2007, p. 151). Os termos “controlo de público”, “quantidade de escolha” e 

“ferramentas criativas” fazem cada vez mais parte do léxico do serviço a estas 

comunidades (Russo & Watkins, 2007, p. 152). 

O papel da curadoria e do curador transcendem do espaço físico ao digital e, cada vez 

mais, o lugar que a instituição ocupa no meio da avalanche de informação, relaciona-se 

com os processos curatoriais e menos com a quantidade de informação digitalizada 

(Visser, 2014, p. 214). A relação entre os museus no digital e a visita física prende-se em 

grande parte com a experiência digital que o museu oferece. Quando se assiste a um ecoar 

da experiência com os gostos, interesses e experiências pessoais do visitante virtual, é 

mais natural que este se sinta encorajado a visitar o espaço do museu (Visser, 2014, p. 

214). A continuidade desta interatividade leva à criação de atos de consumo e, através 

desta nova literacia, o público continua a “consumir” e a contribuir para a produção 

cultural conjunta (Russo & Watkins, 2007, p. 152).  

Para quem produz o museu? Para responder a esta pergunta, pela perspetiva do produtor 

de informação, o museu poderá procurar compreender quem é o seu público-alvo? Quais 

as plataformas que este público utiliza, qual o tipo de voz que irá ressoar dentro da 

comunidade e qual é o outcome que o museu procura quando comunica (Dadisman, 

2019). A evolução que depois se refletiu na variedade e potencialidade das ferramentas 

de comunicação possibilitou que os museus pudessem desenvolver diferentes abordagens, 

noutra escala e num registo diferente daquele de até então, em grande medida graças ao 

digital.  
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5.2 Mapeamento dos Perfis do Profissional de Museus na era do 

Digital - Mu.SA 

 

No conhecimento, nas competências e nas habilidades digitais necessárias do profissional 

do museu encontramos os alicerces base para a proficiente utilização das tecnologias 

digitais aplicadas ao campo cultural (Silvaggi, 2017, p.11) e assim, à incorporação do 

digital em museus. Em 2017, o projeto europeu Mu.SA divulgou o relatório da sua 

investigação desenvolvida com museus de três países europeus, Grécia, Portugal e Itália 

(Silvaggi, 2017, p.10), que procurou desenhar um panorama sobre os perfis dos cargos 

emergentes nestas instituições na era do digital.  

O cenário encontrado dentro destes museus refletiu a falta de estratégia digital, a falta de 

investimento em infraestruturas digitais, a predominância de uma perceção dos museus 

enquanto organizações elitistas, a falta de visão inclusiva face ao elemento digital nas 

suas missões, a falta de procura de competências digitais pelas equipas dos museus, a 

falta de informação sobre a funcionalidade e aplicabilidade das TIC, a falta de formação 

que desenvolva estas mesmas habilidades digitais e a persistência de procedimentos 

administrativos lentos que adiam a desenvolvimento de estratégias que envolvam o digital 

(Silvaggi, 2017, p.41). Em suma, os investigadores foram confrontados com uma 

avalanche de “faltas de” que, entre outros motivos, se encontra relacionada com a falta 

de investimento em infraestruturas e recursos necessários no campo do digital (Silvaggi, 

2017, p.27). Nos três países, estas dificuldades não são uma realidade exclusiva dos 

museus, também outras organizações privadas e públicas, não necessariamente ligadas ao 

setor da cultura, encontram limitações e constrangimentos na adoção de estratégias 

relacionadas com o digital (Silvaggi, 2017, p.27). O grande desafio passa, por isso, por 

elevar os níveis de aptidão digital não só dos profissionais, mas dos cidadãos na sua 

generalidade, não podendo descurar esta realidade de um panorama em que a falta de 

investimento é generalizada (Silvaggi, 2017, p.27) 
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Se não for fomentado o conhecimento básico sobre as TIC dentro dos museus, está-se a 

propiciar o relacionamento inadequado com a tecnologia e a falta de resposta às 

necessidades dos visitantes (Silvaggi, 2017, p.27). Em Portugal, apenas uma percentagem 

muito reduzida destes profissionais dispõe de algum tipo de conhecimento relacionado 

com as TIC (Silvaggi, 2017, p.28). Tal pode dever-se à pouca oferta e pouca procura de 

formação neste âmbito (Silvaggi, 2017, p.28).  

Urge por isso pensar-se num reposicionamento dos museus face ao digital, no sentido de 

se tornarem espaços de experimentação e aprendizagem em que as equipas incentivam a 

atmosfera de ensaio e progresso. Para isso, a teoria precisa de se materializar na prática 

e, é sobre esta premissa que a aprendizagem no digital se guia, não se limitando à 

interiorização de modelos teóricos, mas apoiada na experimentação. Em muitos casos, 

essa primeira experimentação é auxiliada pelas parcerias e/ou colaboração com outras 

empresas de serviços ligados às TIC (Silvaggi, 2017, p.33), no sentido da integração de 

estratégias de formação e implementação digital. 

A investigação do Mu.SA apresenta um conjunto de perfis do profissional de museus em 

ascensão na era digital. Estes perfis partem da redefinição daqueles anteriormente 

apresentados pelo eCult Skills: Cultural ICT Consultant, Digital Cultural Asset Manager, 

Interactive Cultural Experience, Developer, Online Cultural Community manager e ICT 

cultural guide (Silvaggi, 2017, p.57). A restruturação apresentada é o resultado do 

reconhecimento da relevância destes cargos no contexto museológico, à luz das mais 

recentes investigações que procuraram a identificação de incompatibilidades dentro da 

realidade atual e dos resultados das análises anteriores, através da identificação de 

competências digitais e competências transferíveis cujo desenvolvimento se demonstrou 

mais urgente. (Silvaggi, 2017, p.15). 

Digital Strategy (diretor da estratégia digital4) Manager, Digital Collections Curator 

(curador das coleções), Digital Interactive Experience Developer (responsável pelo 

desenvolvimento de experiências digitais interativas) and Online Community Manager 

(diretor da comunidade online) (Silvaggi, 2017, p.11), são os perfis profissionais 

 
4 Tradução livre interpretativa da versão original (inglês) dos perfis profissionais do relatório Mu.SA - 
Silvaggi (2017). 
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destacados para a integração do digital na estratégia dos museus segundo a investigação 

do Mu.SA (Silvaggi, 2017, p.57).  

• O diretor da estratégia digital assume a direção no ambiente digital na linha 

geral da estratégia do museu;  

• O curador das coleções é especializado na preservação e gestão da matéria 

nascida no digital, assim como na criação e desenvolvimento de 

exposições e conteúdos tanto no online como no offline para outros 

departamentos; 

• O responsável pelo desenvolvimento de experiências digitais interativas 

apresenta um perfil profissional especializado em projetar, desenvolver e 

implementar experiências digitais inovadoras e interativas com significado 

para todo o tipo de visitantes;  

• Por último, o diretor da comunidade online é responsável pelo 

investimento no desenvolvimento e na atração de diversos públicos na 

esfera online. 

Integrar o digital na estratégia do museu e desenvolver este tipo de capacidades e 

habilidades é um processo que abrange todos os membros da equipa de um museu, 

independentemente do cargo que ocupam ou departamento em que trabalham (Silvaggi, 

2017, p.31). Tanto maior é o sucesso deste processo quanto maior for o encorajamento de 

toda a equipa em aumentar a sua confiança face à tecnologia e ao digital (Silvaggi, 2017, 

p.31). É só desta maneira que se poderá gerar a mudança no planeamento, visão e missão 

do museu (Silvaggi, 2017, p.31). Isto inclui não só a incorporação de novos hábitos, mas 

também a revisão daquilo que já é praticado para que as propostas que se venham a 

desenvolver possam ser relevantes dentro das suas comunidades (Silvaggi, 2017, p.31). 

 

5.3 Digital enquanto responsabilidade coletiva 

 

Um pouco por todo o mundo, encontramos em museus profissionais, equipas e 

departamentos, grandes, médios ou pequenos, cuja ação assenta no campo do digital. 
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Quer surja associado à prática de funções primárias como a comunicação, ou esteja 

associado a projetos sofisticados de experimentação e inovação, o digital incorpora-se de 

forma mais ou menos intensa, mais ou menos consciente, um pouco por todas as práticas 

dos profissionais de museus.  

No âmbito da incorporação do digital na estrutura dos museus, Loic Tallon (2017,) 

diretora do departamento Digital do Met, defende que desde logo é essencial compreender 

as práticas digitais já existentes nas instituições culturais nos dias de hoje e procurar 

discutir quais aquelas que se adequam e são sustentáveis à medida da realidade de cada 

museu. No caso do Met, diz-nos Tallon (2017), a sua estrutura é o reflexo de um caminho 

que tem vindo a ser percorrido no sentido de combater a forte centralização do digital 

num único departamento. A tensão sobre como deve ser feita a divisão deste encargo 

nasce muitas das vezes da apropriação de um recurso cuja responsabilidade não é 

partilhada. No caso do Met, o departamento Digital divide-se em três equipas: a de 

Informação sobre Coleções, a do Conteúdo e a do Desenvolvimento de Produtos (Tallon, 

2017). Aqui, as equipas ficam responsáveis pela criação de filmes, ecrãs interativos e 

outros media digitais, trabalhar com a edição de conteúdos, a gestão de bases de dados, 

etc. Ainda que estas sejam as equipas que trabalham diretamente no departamento Digital, 

o museu encontra igualmente noutros departamentos a utilização e o investimento nas 

tecnologias digitais, como é o caso dos departamentos de Imagem, de Merchandising e 

Venda, de Arte Grega e Romana (com digitalização e catalogação de 13 mil fragmentos 

da coleção Dietrich von Bothmer) de Pinturas Europeias, de Educação e de Marketing e 

Relações Externas (Tallon, 2017).   

O Rijksmuseum, por exemplo, apresenta-nos um setor de Desenvolvimento e Media cujos 

departamentos são compostos por Comunicação e Marketing, e Desenvolvimento, ambos 

incluem a prática digital nas suas ações (Rijksmuseum, n.d.). Este exemplo vale a sua 

referência no sentido em que a lógica seguida é a do abandono da diferenciação entre 

departamentos entre o que é produzido com o recurso ao digital ou não.  

O Museu de História Natural de Londres não utiliza sequer a denominação “digital” em 

nenhum dos seus departamentos, ainda assim, isso não significa que não se faça o uso 

deste. Em 2019 (Natural History Museum, n.d.), o museu e, em particular, o departamento 
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da Biblioteca e Arquivos, avançou com uma verdadeira campanha de digitalização e 

consequente cedência do acesso à sua coleção5, comprovando a mais valia que pode 

refletir a versatilidade de competências dentro da estrutura tradicional dos museus.  

Centralizar as várias funções digitais num único departamento poderá tornar os 

profissionais capazes de priorizar iniciativas específicas, e assim capazes de integrar 

projetos significativos que envolvam o digital. Menos evidente é a capacidade destes 

departamentos únicos (face aos múltiplos) de converterem de forma bem-sucedida e 

sustentável a transformação digital dentro da própria organização institucional (Tallon, 

2017). 

O objetivo não é ter um departamento do digital, mas que a instituição saiba utilizar de 

forma eficiente esta ferramenta para cumprir a sua missão (Tallon, 2017). Se por um lado 

encontramos algumas instituições que centralizam as diversas funções digitais num único 

departamento, outras que criam pequenas equipas de uma única função por departamento 

(Tallon, 2017), encontramos também casos em que se combinam as duas soluções. 

Portanto, não existe uma forma de encarar o digital. O seu desenho organizacional, os 

cargos, a estrutura de relatórios e até mesmo a sua denominação varia (Tallon, 2017). 

Qualquer que seja a abordagem do museu, esta irá sempre refletir questões ligadas à sua 

natureza, história, formação, restruturação, do ambiente vivido ao longo da sua evolução 

e dos fatores intrínsecos às suas especificidades, como a visão estratégica, os recursos 

humanos, as tensões entre equipas, liderança, preferências, recomendações, etc (Tallon, 

2017). E por serem estes fatores questões tão próprias, não existe um modelo único de 

sucesso, mas conjuntos de boas práticas e bons exemplos na adaptação dos museus à era 

digital.  

Este é um fenómeno, que decerto impactou e transformou a forma como os museus têm 

vindo a pensar, contruir e apresentar a sua missão (Tallon, 2017) e transformará a relação 

destas instituições com os seus públicos no futuro. Um dos primeiros meios adotados por 

estas instituições para contactar com a comunidade digital foi o website. 

 

 
5 Disponível em: 
https://nhm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/collectionDiscovery?vid=44NHM_INST:44NHM_V1 

https://nhm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/collectionDiscovery?vid=44NHM_INST:44NHM_V1
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5.4 O Website - a “impressão digital” de um Museu  

 

O seu impacto é tão forte dentro da comunidade digital que um website para os museus 

funciona enquanto fator de identificação e reconhecimento, uma impressão digital. Estas 

plataformas durante muito tempo serviram os museus nas tarefas mais básicas de 

informação, mas hoje revelam-se verdadeiras ferramentas de interação (García-

Madariaga et al., 2017, p. 370). Em parte, pode justificar-se este fenómeno por dois 

motivos, um primeiro que se encontra ligado à necessidade básica de gerar lucro. A falta 

de orçamento é sentida em instituições desta natureza um pouco por todo o mundo e é 

potenciada quando o dinheiro parte de fundos públicos (García-Madariaga et al., 2017, p. 

370). A solução encontra-se muitas vezes no aumento do número dos visitantes e no 

consequente aumento de receita (García-Madariaga et al., 2017, p. 370). Perante este 

paradigma, a lógica de causa efeito entre os lucros que se geram e os serviços que prestam 

fazem redesenhar-se os meios para alcançar um público alargado (García-Madariaga et 

al., 2017, p. 370). Um segundo motivo prende-se com a forte concorrência, em particular, 

do setor do Turismo. Os websites ligados ao turismo, tradicionalmente mostras de 

promoção de serviços, são neste momento dispositivos com conteúdos expositivos 

fascinantes que apostam na experiência do utilizador a fim de fazer aumentar o 

investimento em serviços ligados ao setor (García-Madariaga et al., 2017, p. 370). 

Inevitavelmente, esta realidade veio afetar a perceção e ação dos museus face aos seus 

websites. 

Os museus passaram assim a investir nos seus websites, não obstante novos 

questionamentos levantaram a problemática sobre se este tipo de abordagem incentivava 

ou, pelo contrário, afastava as pessoas da visita física ao museu (García-Madariaga et al., 

2017, p. 370). Existe uma correlação entre a experiência online satisfatória e uma maior 

probabilidade de gerar a intenção da visita física ao museu, (García-Madariaga et al., 

2017, p. 372). Mas para que a experiência seja bem-sucedida, existem algumas 

características a ter em conta. 
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5.4.1 Website para quem? 

 

Comunicar num website ajuda o museu a cultivar um relacionamento com as 

comunidades digitais. No entanto, este é um tipo de recurso que exige aos museus um 

profundo esforço no sentido de garantir a sua manutenção a fim de ser capaz de dar 

resposta às diferentes necessidades de uma sociedade em constante mudança (Marty, 

2007, p.337).  

A primeira razão pela qual a maioria das pessoas visita um website de museu é no âmbito 

do planeamento da sua visita às instalações do museu (Marty, 2007, p.340). Mas para 

além desta relação website e visita, que outros papeis pode desenvolver um website de 

um museu na vida de uma pessoa? Weilie & Klaasse (2004) destacam alguns dos 

principais perfis de visitante do website de um museu:  

• Pessoas que planeiam uma visita física ao museu que necessitam de informação 

básica para o planeamento da visita tais como: hora de abertura, venda de bilhetes, 

roteiros; 

• Pessoas que já visitaram o museu e por algum motivo necessitam de rever aquilo 

que viram para informação adicional ou comprar algum tipo de produto; 

• Educadores que necessitem de informação relacionada com os objetos para lá da 

bibliografia, e por isso é importante a fotografia, o vídeo, o mapa e o áudio (Weilie 

& Klaasse, 2004, p. 7), por outro lado a informação relacionada com o contexto 

histórico, investigação sobre determinado objeto e interpretações; 

• Investigadores e estudantes com necessidades similares às dos educadores, mas 

com diferenças relativas às fontes e informação necessária disponível; 

• Curadores que necessitam de informação detalhada sobre um vasto número de 

objetos, incluindo informação relativa à aquisição, intervenções, preservação, 

dimensões, etc.; 

• Crianças que querem aprender e brincar em simultâneo e, por isso, informação 

relativa a visitas especiais para crianças ou espaços e exposições direcionadas para 

elas; 
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• Potenciais visitantes que não possuem condições para visitar fisicamente o museu: 

por questões geográficas ou incapacidade física, estas pessoas devem possuir na 

mesma o direito a conhecer as coleções do museu; 

• Mecenas e doadores (Weilie & Klaasse, 2004, p. 8). O mais importante é atender 

ao facto de que existem vários tipos de utilizadores e diferentes tipos de 

necessidades a responder. 

Nos diferentes segmentos, podemos encontrar necessidades e expectativas específicas.  

Este tipo de características encontramo-las junto dos visitantes. Este conhecimento só 

nasce de um trabalho conjunto entre a equipa do museu e aqueles que usufruem dos seus 

serviços, quer sejam online ou offline, e permite ao museu criar um website direcionado 

aos interesses concretos dos seus utilizadores. Trata-se de capitalizar o conhecimento 

sobre os fatores que circunstanciam o interesse gerado em torno dos serviços do museu e 

encorajar uma comunidade alargada a um relacionamento com a instituição. 

 

5.4.2 Identificar Características  

 

A experiência da visita ao museu é o resultado da conjugação dos diversos fatores, da 

nossa perceção e interação com a narrativa da exposição, do deleite estético que nos 

provocam os objetos, da forma como vivenciamos o espaço, etc. O mesmo ocorre quando 

visitamos um website, existe uma experiência que resulta da nossa interação com as 

diferentes ferramentas e conteúdos. Neste contexto, a experiência é desprovida da 

materialidade e por tal considera-se central a capacidade de reinvenção que é exigida aos 

museus.  

Por norma, os visitantes virtuais valorizam fatores como a estética, a facilidade de uso da 

ferramenta, os conteúdos, as emoções despertadas, o tipo de promoção e a forma como é 

o website feito para comunicar (García-Madariaga et al., 2017, p. 372). A estética, a 

facilidade de uso e as emoções que nos despertam encontram-se ligadas. A primeira 

prende-se com as questões de inovação do design do website e da apresentação dos 

conteúdos, e a relação com as restantes nasce da perceção da experiência de navegação 
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(facilidade de uso dirigida pela estética) e da resposta afetiva que o website evoca (García-

Madariaga et al., 2017, p. 372). Para compreender esta questão, Lopatovska et al. (2013) 

propõem um conjunto de critérios: 

• Capacidade de compreensão: o nível de dificuldade em cumprir as tarefas básicas 

de pesquisa e navegação no primeiro contacto com a interface; 

• Eficiência: após criar familiaridade com o sistema, qual a velocidade em que são 

concretizadas as tarefas básicas; 

• Estética: a perceção estética do website; 

• Erros: número e severidade das falhas encontradas na utilização do sistema, e a 

facilidade de recuperação destas falhas; 

• Capacidade de memorização: após um período de não uso, o nível de dificuldade 

em restabelecer a proficiência; 

• Reflexo: qualidade e polaridade de memorias associadas ao uso da interface; 

• Satisfação: nível de satisfação da experiência com o design da interface baseada 

na avaliação global de tarefas específicas, estética e ferramentas. 

Estes critérios surgem no contexto de um estudo que avaliou a funcionalidade de seis 

coleções de arte online: do “Google Art Project, Artsy, Brooklyn Museum, Los Angeles 

County Museum of Art (LACMA), Museum of Fine Arts de Boston e o Stedelijk Museum 

Amesterdam. A partir deste estudo Lopatovska et al. (2013) propuseram cinco categorias 

de características (do design) dos websites que os utilizadores valorizam aquando das suas 

interações com coleções online:  

• A pesquisa 

• A manipulação de imagem 

• A interação 

• A estética do website 

• A usabilidade  

Concluíram que a estética do website é o fator que tem o maior impacto sobre a impressão 

geral que o utilizador retira da experiência e que a opção de manipular as imagens 

constitui o fator que torna mais provável a repetição da visita (Lopatovska, 2015, p.198).  
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5.4.3 Design do website 

 

A importância da estética de um website para a formação da primeira impressão por parte 

do visitante salientada por Lopatovska et al. (2013) é consistente com outros estudos que 

defendem uma correlação entre este fator e a motivação de revisitar ou não o website e o 

próprio museu (Lopatovska, 2015, p. 199). Por ser uma porta de entrada aberta para todo 

o mundo, torna-se imprescindível que o website seja claro na sua forma de comunicar. 

Esta comunicação pode ser direta, por exemplo em texto, ou indireta, através do modo 

como apresenta os seus conteúdos para transmitir determinada mensagem. Apesar de ter 

este caráter de “mensagem indireta”, o design é um sinal de eficácia e sucesso, ou sua 

falta. Dependendo da capacidade que o design tem de captar a atenção dos seus visitantes 

e encorajá-los a permanecer em uma página web entre milhões de outras, determina-se o 

seu bom ou mau funcionamento (Hsieh et al., 2010, p.3).  

Na teoria do design, Krug (2006) afirma que a chave do sucesso das páginas web passa 

pela máxima Don’t Make me Think6. É verdade que uma das grandes preocupações 

associadas a esta ferramenta é a sua simplicidade de uso, porque quando um website nos 

faz pensar demasiado, está em simultâneo a fazer-nos dirigir a nossa atenção para o 

desnecessário (Krug, 2006, p. 14). Torna-se necessário que o design funcione numa lógica 

de auto evidência e autoexplicação (Krug, 2006, p. 11). Ao analisar comparativamente a 

perceção dos visitantes dos websites da Tate, do Dallas Museum of Art,  do Solomon R. 

Guggenheim e do Rijksmuseum, Lopatovska (2015) não só constatou que  a estética era 

o indicador decisivo na impressão geral que o visitante virtual construía da experiência, 

assim como que a possibilidade de manipular os conteúdos estava ligada a uma maior 

probabilidade de repetir a visita ao website (Lopatovska, 2015, p.191). 

Um estudo desenvolvido pelos investigadores tailandeses Hsieh, Chen e Shieh (2010) 

procurou avaliar, através da metodologia de engenharia Kansei, o design dos websites de 

 
6 Expressão que dá título ao livro do autor Don’t Make Me Think, A Commom Sense Approach to Web 
Usability, 2006. 
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cinco museus, entre eles o Met e o Museu do Louvre. Neste estudo, foi solicitado aos 

inquiridos que selecionassem de um conjunto de adjetivos previamente definidos para 

descrever o design dos websites (Hsieh et al., 2010, p.3). A lista era composta pelos 

adjetivos internacional, profissional, formal, elegante, abundante, vibrante, moderno, 

conciso, criativo, conservador e brilhante. A avaliação permitiu compreender como o 

design se aproxima a noções abstratas ligadas aos nossos sentimentos e emoções. Em 

consequência pode pensar-se que um website cuja maior percentagem de classificação foi 

de “vibrante” terá uma melhor capacidade de captar a atenção do seu visitante do que por 

exemplo um cuja maior percentagem de classificação tenha sido “conservador”. 

 

5.4.4 Seleção e Comunicação de Conteúdos 

 

Para conceber as questões até agora levantadas é necessário contar com os conteúdos. Em 

contexto digital, pensar nos conteúdos não se trata tanto da coleção ou dos objetos em si, 

mas na qualidade textual e visual da informação no seu todo (García-Madariaga et al., 

2017, p. 372). O museu potência a sua mensagem quando a comunica adequadamente e 

quando projeta nela um propósito, seja ele pedagógico, de entretenimento, de informação, 

etc. 

Hoje, os websites são plataformas que providenciam conteúdos através de experiências 

interativas, material de acesso livre, partilha diária de informação, espaços de opinião, 

etc. Numa consulta livre por alguns websites de museus, pôde constatar-se que estas 

plataformas se encontram essencialmente associadas ao acesso de:  

• Informação básica sobre o museu; 

• Serviços prestados pelo museu; 

• Informação sobre as coleções; 

• Apresentação dos espaços do museu; 

• O planeamento de visitas; 

• Consulta de material de acesso livre para o estudo e investigação;  

• O material para “consumo” online como series documentais e vídeos; 
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• Experiências interativas – visitas virtuais, realidade virtual, exposições digitais, 

entre outros; 

• Notícias sobre o museu e as suas coleções, exposições e eventos; 

• Aquisição de bilhetes; 

• Merchandising - aquisição de artigos da loja online; 

• Informação sobre mecenato; 

• Ligação a outros meios de comunicação como newsletter e redes sociais.  

Por não existirem dois museus iguais nem duas coleções iguais, também não existem dois 

websites iguais. Os conteúdos e o modo de os comunicar é próprio a cada museu, ainda 

assim podem traçar-se linhas gerais no que concerne à sua apresentação na estrutura de 

um website. No menu principal, é natural encontrar-se a informação sobre o museu/visita, 

as suas atividades, coleções/exposições e a aquisição de bilhetes. É, igualmente, provável 

que se encontre um mesmo tipo de conteúdos no rodapé das homepages, ligações “Sobre”, 

“Apoio”, “Newsletter”, “Facebook”, “Instagram”, “Contactos”, “Idiomas”, “Questões”.  

No entanto, as opções de estrutura dos conteúdos são várias, sendo certo que a 

apresentação das coleções se constitui enquanto um aspeto central para estas plataformas 

e cada vez mais se observa a evolução no desenvolvimento de soluções de apresentação 

e comunicação das coleções online. Desde o alargamento aos formatos vídeos e áudio, à 

transição para a tecnologia da realidade virtual e realidade aumentada, hoje podemos 

escolher quando e como queremos experienciar as coleções de museus espalhados um 

pouco por todo o mundo a partir do conforto das nossas casas. 

Apesar deste enfoque em torno das coleções, os museus não se restringem a unicamente 

comunicar sobre os seus acervos, desenvolvem também iniciativas de partilha de 

informação diversa, através de artigos por exemplo, assim como espaços de opinião e 

diálogo com os seus visitantes, como blogues por exemplo. 

Um exercício que permite compreender o tipo de comunicação de um museu no seu 

website é apresentado por Weilie e Klaasse (2004) e consiste em classificar a experiência 

da visita online entre brochura ou museu virtual. A brochura online é a denominação 

encontrada para definir o website que se limita a adicionar um carater navegável à coleção 

(Weilie, 2004, p. 10). Por outro lado, um museu virtual significa que a visita é projetada 
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para o próprio website, onde o design se direciona para uma experiência online e não 

unicamente para informar sobre o planeamento da visita física ao museu (Weilie, 2004, 

p. 10). 

 

5.5 A outra “realidade”: a Visita Virtual 

 

Desde a Revolução Tecnológica que temos vindo a usufruir de diversos tipos de visitas 

guiadas no mundo digital. Partindo do conceito mais básico da descrição pormenorizada 

dos espaços, dos objetos, das exposições e as suas respetivas interpretações, à adição da 

fotografia, à evolução para a fotografia panorâmica, à passagem para o vídeo e por fim à 

realidade virtual e realidade aumentada. Estes dois últimos conceitos são hoje mais do 

que nunca uma aposta dos museus. A realidade aumentada congrega na sua utilização 

objetos virtuais gerados por computadores com o ambiente real do utilizador (Remelgado, 

2014, p. 175). Por se fundamentar no digital, encontramos em muitos dos websites de 

museus a realidade virtual materializada em “visita virtual”. 

Esta conjugação da tecnologia e da visita em suporte digital tem vindo a tornar-se popular 

graças à crescente tendência dos museus exporem as suas coleções recriando a 

experiência da visita na esfera online (Barbieri et al., 2017, p. 101). Esta abordagem ganha 

força depois dos anos 1980 e do advento da Nova Museologia, conceito que veio quebrar 

com uma ligação dos museus aos seus antigos paradigmas da museologia tradicional 

(Barbieri et al., 2017, p. 101). À medida que as novas tecnologias têm sido capazes de 

combinar os seus serviços com as necessidades dos seus utilizadores, os museus têm 

vindo a aproveitar para se associarem a estratégias de inovação e interação educativa. 

Graças à tecnologia, hoje podemos envolvermo-nos em experiências educativas que 

potenciam novas formas de imergir e interagir com as coleções e espaços dos museus 

através das nossas interfaces (Barbieri et al., 2017, p. 101).  

Utilizada pela primeira vez em 1989 por Jaron Lamier (Remelgado, 2014, p. 174), a 

expressão “realidade virtual” define “o uso da tecnologia informática para criar a 

sensação de um mundo tridimensional interativo” (Rusillo as cited in Remelgado, 2014, 
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p. 174). Para que se possa identificar este sistema, é necessário que se cumpram um 

conjunto de requisitos, nomeadamente a capacidade de gerar imagens, possuir 

tridimensionalidade e favorecer a imersão e interatividade, não só in loco mas também 

online (Remelgado, 2014, p. 174). 

A realidade virtual veio permitir aos museus apresentar as suas coleções nas denominadas 

visitas virtuais. Estas visitas encontramo-las, inseridas nas páginas web dos museus ou 

outras associadas a estes, como é o exemplo da plataforma Google Arts and Culture. 

Apesar da fisicalidade da exposição ser fulcral, por vezes associam-se-lhes limitações 

geográficas, físicas, económicas. A visita virtual permite que qualquer um, através do 

recurso a uma interface preparada para reproduzir o seu conteúdo, seja capaz de 

experienciar o espaço, exposição e artefactos de um museu. Ao contrário do que acontece 

na visita física aos museus, na visita virtual o utilizador disfruta de outras possibilidades 

como a de manipular a imagem do objeto, usufruir livremente do “espaço” e tempo sem 

custos. 

Ao nível do seu contributo no âmbito educativo e didático, esta é uma ferramenta 

inovadora. Estas visitas possibilitam que os seus utilizadores experienciem determinada 

exposição de forma personalizada, fazendo-se guiar pela sua curiosidade e interesses de 

cada um. Por captar imagens e possuir tridimensionalidade, as visitas virtuais carregam 

consigo outra mais valia: a capacidade de preservar a memória dos objetos, das 

exposições e dos espaços. Sabemos hoje que, esta ferramenta, assim como outras 

plataformas digitais, se constituem enquanto uma grande mais valia em situações como a 

tragédia do Museu Nacional do Rio de Janeiro7.  

Conhecem-se diversos tipos de visita virtual, aquela com a qual nos temos vindo a 

familiarizar utiliza tecnologia de captação da imagem a 360 graus dos espaços e 

exposições do museu. Não obstante, existem múltiplas soluções que deste conceito 

derivam. A título de exemplo é apresentado um modelo conceptual é utilizado pelo British 

Museum em pareceria com a Google Cultural Institute, criada através de Web Graphics 

Library, que ao invés de nos guiar virtualmente pelas salas do seu museu, apresenta-nos 

 
7 Incêndio de grandes proporções que atingiu quase a totalidade do acervo do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro a 2 de setembro de 2018. 



 

62 

uma linha do tempo interativa cujos objetos selecionados são referentes a determinados 

períodos da História. A organização dos objetos é feita pelo seu continente de origem e 

cronologia e encontramos, em simultâneo, uma proposta de descoberta por temas.  

 

Figura 1 Timeline de visita virtual do British Museum. Fonte: https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

 

5.6 Novos paradigmas da era da comunicação digital 

 

A tecnologia e, em particular, as redes sociais têm vindo a transformar alguns aspetos das 

nossas vidas, entre eles o papel da imagem (Budge & Burness, 2017, p. 2). No final do 

século passado, assistiu-se a uma transformação da fotografia enquanto processo 

mecânico do qual resultava um objetivo físico, para uma imagem apoiada na tecnologia 

digital (Budge & Burness, 2017, p. 2). A ideia de fotografia como momento mori (Budge 

& Burness, 2017, p. 2) e recordação (Susan Sontag as cited in Budge & Burness, 2017, 

p. 2), é nos dias de hoje diferente. Mais disseminada, menos pessoal, produzida para o 

usufruto de outrem e menos para o usufruto exclusivo daquele que a produz, tornou-se 

acima de tudo um meio de comunicação. Reservatório de memória e meio de 

comunicação são os dois principais papeis da fotografia na era mecânica e digital (Budge 

& Burness, 2017, p. 3).  

Nas comunidades digitais, aqueles que nelas participam articulam a sua identidade 

enquanto seres sociais sustentando a sua participação através de trocas comunais, por 

https://britishmuseum.withgoogle.com/
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exemplo de imagens. Estes meios de comunicação marcam os procedimentos identitários 

e interativos daqueles que nesta comunidade participam, assim como o consumo que 

exercerão (Budge & Burness, 2017, p. 3). A imagem, principalmente entre os mais jovens, 

é um meio absolutamente central ao nível da comunicação (Budge & Burness, 2017, p. 

3), e o reflexo disso mesmo são as interações dentro das redes sociais. Embora não 

estando limitadas ao uso da imagem, este é o recurso ao qual recorrem com maior 

frequência para comunicar.   

Em plataformas como o Facebook e o Instagram, onde a sociabilidade ocorre da troca de 

gostos, comentários e partilhas, as imagens são muitas vezes utilizadas enquanto este 

ponto de referência (Budge & Burness, 2017, p. 3). O que assistimos é a uma 

comunicação que é unicamente feita a partir da imagem, mais do que propriamente à volta 

dela (Budge & Burness, 2017, p. 3).  

 

5.6.1 Engagement 

 

O termo engagement em contexto digital é determinado a partir “da qualidade da 

experiência do utilizador caracterizada por atributos de desafio, efeito positivo, 

suportabilidade, estética e apelo sensorial, atenção, retorno, variedade, interatividade e 

controlo do usuário”8 (O’Brien & Toms as cited in Budge & Burness, 2017, p. 4). 

As redes sociais vieram fornecer aos museus uma ferramenta que lhes permite analisar e 

compreender a formas como os visitantes se relacionam com os seus conteúdos (Budge 

& Burness, 2017, p. 5). É através do feedback direto e indireto que este engagement pode 

ser analisado. Pelo número de gostos, comentários, partilhas, do alcance de utilizadores 

nas redes sociais, do clique nas ligações, etc., o museu torna-se capaz de determinar que 

tipo de retorno alcançou em determinada partilha de conteúdos.  

No Instagram, por exemplo, o centro desta análise é o feedback em torno da imagem. A 

“cultura do ecrã” domina a vida cultural (Budge & Burness, 2017, p. 5) e o visual ocupa 

um papel central nos conteúdos digitais, e este tipo de informação que o visitante 

 
8 Tradução livre 
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transmite ao seu museu, através do engagement, revela preferências ao nível do design, 

planeamento, estratégia a ser seguidos (Budge & Burness, 2017, p. 5). 

  

5.7 Redes Sociais como novo medium 

 

A ausência de um museu no digital significa a sua invisibilidade no “mundo real” 

(Merkelsen et al., 2016, p.21). O alcance regional já não é uma meta, hoje pensa-se à 

escala global e neste âmbito digital é a ferramenta que permite aos museus ter essa voz 

ativa na contemporaneidade. 

Wouter van der Horst Digital Learning Educator do Rijksmuseum, em entrevista a 

Douglas Scott (2019) assume que a melhor forma de um museu trabalhar com a criação 

de experiências que integrem o físico e o digital é, em primeiro lugar, focar-se na 

tecnologia que os visitantes transportam com eles, especificamente os seus telemóveis 

(Scott, 2019). Porque quando um museu que investe na aquisição de equipamentos 

tecnológicos deve compreender que estes não só exigem custos de manutenção, como 

acabam por se desatualizar num espaço de dois ou três anos. 

At the Rijksmuseum we believe that our visitors include the people who step foot 

in our museum as well as those who view our collection online. Because of this we have 

to put as much effort into creating experiences online as we do within the walls of our 

museum. (Wouter van der Horst em entrevista a Douglas Scott). 

As redes sociais são agentes facilitadores nas tarefas de comunicação e divulgação (Booth 

et al., 2019, p.3) desempenhando um papel chave na construção das chamadas 

comunidades de partilha de informação e no desenvolvimento de um gosto (Richani et 

al., 2016, p.2). Estima-se que, em 2019, 3,2 biliões de pessoas tenham utilizado redes 

sociais como o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat diariamente (MuseumNext, 

2019). 

Pela sua simplicidade e facilidade de interação, estas plataformas são hoje uma ferramenta 

imprescindível aos museus. Através delas, os museus não só podem aumentar o seu 

alcance, como incentivar os utilizadores destas plataformas a criarem uma ligação, quer 
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seja através da criação, consumo, partilha de conteúdos ou proposta de novas abordagens 

e diálogos. A sua implementação dentro dos museus, assim como a prática de 

outsourcing, encontra-se muitas vezes associada à desconstrução da tradicional hierarquia 

top-down que durante muito tempo caracterizou os museus (Booth et al., 2019, p.2). 

Estando o propósito dos museus e as expectativas do público assentes em valores de 

partilha, participação e nos pressupostos da Nova Museologia, não é possível descurar os 

novos modos de comunicar das noções enunciadas, mas também de criação e 

colaboração.  

Nas redes sociais pode pensar-se no público enquanto consumidor. Este é sobretudo um 

consumidor de conteúdo, que passa por diversas fases ao nível das suas atitudes, isto é, 

cada utilizador/consumidor vai passar por uma consciencialização da existência deste 

conteúdo, produto ou serviço (resposta da atitude cognitiva), conhecimento das ofertas 

(resposta da atitude cognitiva), vai desenvolver um gosto por esta mesma oferta e terá ou 

não uma predisposição favorável a esta (atitude afetiva de resposta), poderá demonstrar 

ou não preferência pela oferta e recomendá-la por ter uma atitude positiva (resposta de 

atitude afetiva), poderá afirmar convicção de que a aquisição da oferta seria sensata 

(resposta à atitude comportamental) e por fim poderá dar-se a aquisição da oferta 

(resposta à atitude comportamental). A esta aquisição pode associar-se a visita ao museu, 

a marcação de uma visita guiada, a compra de algum produto de merchandising, etc. As 

atitudes podem ser cognitivas, afetivas e comportamentais, sendo que a consistência e a 

constância encontram-se relacionadas com a resposta de cada um a estes fatores (Duffet, 

2017, p. 23).  

A decisão de construir a presença do museu numa rede social é um ato exigente. Os 

consumidores destas plataformas, e em particular os gen zers mantém uma relação muito 

própria com produção de conteúdos. Eles próprios são criadores, de fotografia, vídeo, 

música, memes, websites (Ittelson, 2019) e ao mesmo tempo são curadores, produzem as 

suas listas de música, os seus painéis de Instagram, procuram por recomendações sobre 

experiências artísticas (Ittelson, 2019), distribuidores de arte, partilhando entre si aquilo 

que criam (Ittelson, 2019). Por outras palavras, esta geração relaciona-se profundamente 

com os processos de criação, curadoria e disseminação de conteúdos (Ittelson, 2019). Ao 
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providenciar uma oferta ativa e personalizada, o museu torna-se capaz de responder às 

necessidades das comunidades digitais (Ittelson, 2019).  

Uma posição holística face às redes sociais, do ponto de vista da sociologia, psicologia e 

do marketing, ajuda os museus a desenvolver um perfil de comunicação orientado para a 

finalidade desejada (Peters et al., 2013, p.282). Por outro lado, o desenvolvimento de 

linhas orientadoras capacita a construção do perfil propriamente dito nestas plataformas 

(Peters et al., 2013, p.282). Conceitos como cultura do utilizador, democratização 

cultural, distribuição do poder, diálogo e cocriação (Booth et al., 2019, p.3), fazem 

idealmente parte do vocabulário dos museus de hoje. Por sua vez, a adoção das redes 

sociais enquanto médium, constitui não só a materialização destas ideias assim como 

potenciar a melhor relação entre museus e as suas comunidades. Se a postura deste 

“imigrante digital” for a de abertura, flexibilidade e adaptação, o museu tornar-se-á mais 

inclusivo passando a permitir aos utilizadores dos social media a possibilidade de exercer 

algum poder, quer ao nível da escolha e consumo de conteúdos, quer ao nível do 

desenvolvimento de novos modos de expressão e produção de conhecimento (Booth et 

al., 2019, p.3).  

 

5.8 Museus nas Redes Sociais 

 

A capacidade que as redes sociais apresentam de tornar as instituições culturais mais 

acessíveis do ponto de vista da interação permitiu transformar não só a forma como estas 

instituições operam (Gonzalez, 2017), assim como a maneira como nós, sociedade, as 

percecionamos. O público passa não só a ter uma voz ativa, mas também é convidado a 

aceder ao lado desconhecido dos museus. O lado que traspassa a exposição (Gonzalez, 

2017) e vai ao encontro da equipa, dos departamentos e de todo o trabalho desenvolvido 

nos bastidores do museu e que possibilita que chegue até nós o museu tal como o 

conhecemos. 

O tipo de interação dos museus e outras instituições culturais nestas plataformas digitais 

prende-se, em grande medida, por potenciar a captação do interesse dos seus públicos 
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através dos meios que lhes são tão familiares. Esta interação apoia-se essencialmente na 

imagem e no texto (Gonzalez, 2017) e é estimulada pela criatividade e inovação de cada 

um.  

Num esforço para conceptualizar o potencial papel das redes sociais para as instituições 

sem fins lucrativos, Waters e LeBlanc Feneley citados em Lazzeretti et al. (2015), 

reconhecem duas dimensões chaves de reciprocidade, a primeira de um reconhecimento 

do interesse no envolvimento da instituição para identificar e promover atos de 

apreciação, a segunda de um relatório constante sobre os progressos face aos objetivos 

(Lazzeretti et al., 2015, p. 269). No entanto, os mesmos estudos indicam que as 

instituições sem fins lucrativos, na sua maioria, procuram explorar este tipo de 

características nos seus websites e não nas redes sociais (Lazzeretti et al., 2015, p. 269). 

Tal pode prender-se com a ideia de uma certa relutância que este tipo de instituições sente 

face às novas plataformas digitais e a falta de interesse em incorporar nos seus processos 

de ação o feedback do seu público (Vorvoreanu as cited in Lazzeretti et al., 2015, p. 269). 

Apenas a iniciativa não será capaz de combater a lacuna entre o potencial teórico e a sua 

implementação tangível (Lazzeretti et al., 2015, p. 270).  

Outro aspeto relevante na implementação deste tipo de comunicação é a distinção entre 

os conceitos de visitante e público. Estas plataformas são acima de tudo um espaço que 

promove um alcance de um número alargado de pessoas, visitantes ou não de museus. A 

grande diferença que o museu pode encontrar na sua comunicação tradicional e nas redes 

sociais face à realidade é a comunidade para a qual se dirige. Ao comunicar nas suas 

exposições, o museu sabe que tem um público visitante que também é diversificado, ainda 

que nas redes sociais essa diversidade seja maior, mas a questão não é só esta: a forma de 

comunicação em ambientes digitais é que tem de ser diferente da “comunicação 

tradicional”. Nas redes sociais o maior desafio desta comunicação passa por encontrar o 

equilíbrio certo na comunicação para os diferentes segmentos de públicos, entre eles o 

público especialista e não especialista.  

Para além de criar uma ideia de proximidade a interação por ambas as partes, museu e 

público, cria o tão desejado engagement que permite que uma página aumente a sua 
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divulgação e que seja alcançado um espectro muito mais alargado de utilizadores dentro 

da comunidade de determinada rede social (MuseumNext, 2019). 

Cerca de 42% da população mundial faz uso das redes sociais (MuseumNext, 2019). O 

Louvre, o Met e a Tate são exemplos de museus que contam com comunidades digitais 

que ultrapassam os milhões de seguidores. Ainda assim, esta não é uma realidade apenas 

dos grandes museus. Numa escala diferente existem casos em que a atração de um 

espectro alargado de seguidores permitiu às instituições promoverem-se a novos públicos. 

O famoso caso do The Museum of Rural Life, em Bershire, Reino Unido, demonstra 

como através de uma única publicação (figura 2) o museu se tornou capaz de alcançar, 

em torno de uma publicação no Twitter, um elevado engagement e divulgação. Este 

fenómeno refletiu-se, mais tarde, num aumento de cerca de 47% na afluência ao museu 

no ano de 2018 (MuseumNext, 2019).  

 

Figura 2 Publicação do The Museum of English Rural Life no Twitter. Fonte: 

https://www.museumnext.com/article/the-museum-of-english-rural-life-leads-museum-social-media-duck-

hunt/  

Este tipo de fenómenos não acontece com todos os museus nem com todas as publicações. 

O objetivo principal deve passar por encontrar o modo adequado de comunicar nestas 

https://www.museumnext.com/article/the-museum-of-english-rural-life-leads-museum-social-media-duck-hunt/
https://www.museumnext.com/article/the-museum-of-english-rural-life-leads-museum-social-media-duck-hunt/
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redes sociais. Esta tarefa revela-se um verdadeiro desafio quando as instituições de 

autoridade e de reconhecida influência e conhecimento (MuseumNext, 2019) são 

confrontadas com a necessidade de se adaptarem a uma nova realidade que lhes é externa.  

Em suma, as redes sociais servem aos museus como um veículo de comunicação das suas 

coleções, serviços, etc, mas acima de tudo constituem-se enquanto poderosas ferramentas 

de interação que dão voz e tornam o público um agente ativo (Gonzalez, 2017).  

 

5.8.1 Facebook 

 

A comunicação de um museu numa rede social é baseada em dois aspetos: a disseminação 

de conteúdos e a manutenção do diálogo e interação com os seus públicos (Capriotti & 

Losada, 2018, p. 643). Esta interação é cultivada numa lógica multidirecional e 

colaborativa.  Esta extensão do museu, que traspassa o espaço físico, habita num espaço 

que permite a criação, discussão e negociação entre instituições, artistas e visitantes 

(Capriotti & Losada, 2018, p. 643). Nesta comunicação, observa-se um distanciamento 

dos padrões de uma comunicação tradicional, observam-se dinâmicas muito mais ativas, 

participativas e dialógicas (Capriotti & Losada, 2018, p. 643). O Facebook é uma 

plataforma que potencia a interação entre instituições culturais e os seus diferentes 

públicos através de um encontro de valores de compreensão e diversidade (Capriotti & 

Losada, 2018, p. 643). Esta plataforma permite que se façam comunicações curtas ou 

longas com as quais os utilizadores podem reagir, comentar e partilhar (Gonzalez, 2017). 

Estas intervenções podem materializar-se em publicações de status, eventos, vídeos, 

histórias escritas, etc. Em 2019, esta rede social contava com um total aproximado de 2,5 

biliões de utilizadores (Aslam, 2019). 

 

 

5.8.2 Instagram 
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O Instagram é uma aplicação gratuita de partilha de fotos e vídeos, em que os utilizadores 

podem carregar os seus conteúdos para o serviço e assim para os seus seguidores ou grupo 

seleto de amigos (Instagram, 2020). Também podem visualizar, comentar e gostar de 

publicações partilhadas por outros nesta rede social (Instagram, 2020). 

A partilha destas imagens e/ou vídeos pode ser feita de diversas maneiras, como uma 

publicação no perfil do museu, mas também no formato de “história”, que tem um limite 

de 15 segundos e dura 24h no perfil, e ainda nos highlights ou “destaques” que combinam 

por tema estas mesmas “histórias” de forma permanente no perfil do museu.   

No mês de janeiro de 2020, contabilizou-se um bilião de utilizadores ativos no Instagram 

(Aslam, 2020) Esta é uma rede social na qual os utilizadores estão mais propensos a 

interagir com um museu antes, durante e após a visita (Everdingen, 2019).  

As chamadas “histórias” tornaram-se uma forma recorrente de interagir com os 

seguidores do Instagram, correspondendo a um tipo de publicação menos formal e mais 

associada ao momentâneo (Everdingen, 2019). É nas “histórias” que podemos encontrar 

a maior parte das soluções interativas desta plataforma: as sondagens, as perguntas, os 

diretos, as contagens decrescentes, e outras soluções que também encontramos na 

publicação normal como o geotags (localização) e o hashtag. Geotags correspondem a 

hiperligações que permitem ao utilizador anunciar a sua localização geográfica na 

fotografia partilhada (Budge & Burness, 2017, p. 5). Hashtag corresponde à palavra-

chave que utiliza o prefixo do símbolo # hash e tag, e leva à discussão coordenada e 

distribuída entre mais ou menos grupos de utilizadores que não necessitam de estar 

conectados pelas redes de “seguidores” (Budge & Burness, 2017, p. 5). 

 

5.8.3 Twitter 

 

O Twitter é uma rede social muitas vezes associada à comunicação política e de 

informação em larga escala. Esta é uma plataforma de “micro-blogging” (Richardson, 

2010) onde as pessoas podem partilhar o que fazem e/ou o que encontraram, com as outras 

pessoas, enviando e recebendo mensagens apelidadas de tweets (Richardson, 2010). O 

que define esta plataforma é o formato reduzido destes tweets, cada mensagem é limitada 



 

71 

a 280 caracteres de texto, tornando a comunicação rápida e fácil de partilhar (Richardson, 

2010). Estas mensagens podem ser enviadas e recebidas quer através do website assim 

como pela aplicação (Richardson, 2010). Para além da partilha de mensagens, o Twitter 

também permite que se faça o retweet, isto é, partilhar a mensagem de outra pessoa com 

os seus seguidores (Richardson, 2010). Para além da atividade pública, definida pelos 

tweets e retweets, a plataforma permite que também se possa trocar mensagens privadas 

(Richardson, 2010). 

Como estão estes museus a utilizar os tweets para se conectar com os novos públicos e os 

já existentes? (Richardson, 2010). Como pode ser esta ferramenta útil para os museus? A 

maioria destas instituições olha para o Twitter enquanto uma ferramenta de marketing 

(Richardson, 2010), encarando-a como uma lista de email dos tempos modernos, 

permitindo ao museu disseminar informação de forma alargada, a um elevado número de 

pessoas (Richardson, 2010). Não obstante, esta rede social associa-se muito mais à ideia 

de comunidade e, usar esta ferramenta unicamente para propósitos de publicidade e 

marketing, pode facilmente afastar o público (Richardson, 2010). Em vez disso, o museu 

pode comunicar, com aqueles que escolham ser seus seguidores, conteúdos de 

entretenimento e informação (Richardson, 2010), desencadeando a curiosidade dos 

utilizadores através de “por detrás das câmaras”, ou mantendo as pessoas informadas por 

exemplo a partir de “informação ao minuto”.  

Existem algumas linhas orientadoras sobre as quais os museus podem planear a sua 

atividade dentro desta plataforma. A primeira delas é ouvir. O Twitter permite que se 

saiba o que está a ser dito sobre determinado assunto através da pesquisa pelo nome e 

através dessa pesquisa pode perceber-se quais as questões que se levantam em torno de 

determinado assunto sobre o museu (Richardson, 2010). Depois a comunicação deve ser 

consistente, em média de pelo menos dois a três tweets por dia (Richardson, 2010) e o 

conteúdo pode ser temático, por exemplo existir uma “Segunda-feira de factos no museu”, 

ou um “Objeto do dia”, etc. (Richardson, 2010).  

5.8.4 Youtube 

 



 

72 

O vídeo é uma ferramenta fundamental no campo dos media. Assim como o texto e a 

imagem, o vídeo tornou-se central em termos da comunicação online (Robbins, 2015) e 

fundamental para os museus nas situações de storytelling e engagement online.  

É indiscutível a grandeza do Youtube enquanto engenho de pesquisa, ao contrário do que 

podemos encontrar noutros casos, as pessoas que nele navegam muitas das vezes não vão 

à procura de canais específicos, mas vão ao encontro de uma ideia de constante procura 

por novos conteúdos de uma variedade de fontes (Robbins, 2015).  

Existe pela parte de alguns museus uma abordagem ao Youtube enquanto repositório de 

todo o tipo de conteúdos produzidos em formato de vídeo pela instituição, sem uma linha 

condutora ou uma estratégia delineada (Robbins, 2015). Pouca consistência e pouca 

organização pode muitas vezes levar à criação de uma barreira entre museu e utilizadores 

da plataforma (Robbins, 2015). Não obstante, existem excelentes exemplos de museus 

que construíram a sua identidade dentro do Youtube e que permitem encontrar caminhos 

que combatem essa tendência (Robbins, 2015). Uma destas soluções pode consistir numa 

abordagem metódica e sistemática. Permitir aos seguidores aceder a conteúdos planeados 

de forma ativa sugere a qualidade do conteúdo (Robbins, 2015). A criação das chamadas 

“series” permite a transição imediata de um vídeo para outro, na promessa de conteúdo 

similar e esta é apenas uma técnica que permite encorajar os visualizadores a usufruir de 

um número maior de conteúdos do museu por mais tempo (Robbins, 2015). Normalmente 

isto ocorre em canais cujos conteúdos se encontram organizados em listas de reprodução, 

por temas e subtemas, mais focados em series que correspondem e possam refletir a 

identidade do museu (Robbins, 2015).  

Robbins (2015) define três grandes categorias de conteúdos produzidos pelos museus 

especificamente no Youtube:  

• Promocional, pequenos vídeos com menos de um minuto que anunciam 

exposições e/ou eventos (Robbins, 2015);  

• O olhar de dentro, conteúdo focado na discussão do que ocorre no museu, 

programas, eventos, reações a exposições, vídeos de instalações, etc (Robbins, 

2015);  
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• O olhar para fora, conteúdo mais ligado ao entretenimento e/ou educação, 

incluindo documentários, o perfil dos artistas, performances, conversas, etc. 

(Robbins, 2015). 

Existem milhões de visualizadores no Youtube, muitos deles não pertencem a uma área 

geográfica próxima dos museus, nunca visitaram o museu ou até nem planeiam fazê-lo. 

Partindo deste pressuposto, a abordagem dos museus face aos utilizadores do Youtube 

será tanto mais proveitosa quanto os museus forem capazes de fazer valer os seus 

conteúdos sobre a sua história, instalações e conteúdos a partir de vídeos pedagógicos, de 

entretenimento e de informação (Robbins, 2015). 

 

VI. CASO DE ESTUDO INTERNACIONAL 
 

6.1 Tate 

 

Art is for everyone, if only you can find a way to make it speak to them (Leeuwen, 2018). 

É difícil pensar-se sobre uma instituição cultural isolada. Para sobreviver e prosperar, um 

museu tem de se conectar com as suas comunidades. Sir Nicholas Serota, ex-diretor da 

Tate, citado em Leeuwen (2018), resume nestas palavras a necessidade dos museus 

integrarem o digital. A conexão de que fala, entre instituição e comunidade, é orgânica, 

assim como o são as pessoas, os museus e a relação que estabelecem entre si. Desde os 

primórdios, esta relação já se metamorfoseou em múltiplas ocasiões, de diferentes formas. 

A mudança que agora é esperada pressupõe a transformação digital que, nas palavras de 

Sir Nicholas Serota (as cited in Leeuwen 2018), pode funcionar positiva e negativamente, 

ou seja, em geral o digital tem vindo a democratizar a relação das pessoas com um 

conjunto alargado de coisas, entre elas a cultura (Nicholas Serota as cited in Leeuwen 

2018). 
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A própria ideia que tínhamos sobre a relação entre os museus, curadores e os públicos 

tem vindo a alterar-se, é cada vez menos uma questão de instrução para cada vez mais ser 

uma questão de participação e debate (Nicholas Serota as cited in Leeuwen, 2018).  

 

6.1.1 Departamento Digital da Tate 

 

O departamento Digital da Tate desenvolve a sua ação a partir de dois núcleos: a arte e o 

artista. Conjugando-os, propõe-se a criar conteúdos e experiências que apresentam as suas 

coleções, galerias e exposições (Tate, n.d.). O propósito passa por tornar a arte acessível 

a qualquer um recorrendo ao digital, na busca de um equilíbrio entre as necessidades dos 

visitantes, arte e os artistas (Tate, n.d.).  

Numa lógica que assenta na ideia de que o público é a prioridade, a estratégia digital da 

Tate tornou-se capaz de entender e produzir conteúdo de qualidade para os seus públicos 

e em particular aquele não especializado (Tate, n.d.). Orientou a sua atenção para o 

impacto do seu conteúdo dentro da comunidade digital para que assim se pudesse 

proceder à sua adaptação da matéria aos interesses e necessidades envolvidos (Tate, n.d.). 

Para isso, o departamento digital trabalha em cooperação com outras áreas do museu, 

nomeadamente os profissionais ligados à curadoria, aos sistemas educativos, ao estudo 

de públicos, etc (Tate, n.d.), no sentido da criação de experiências orientadas e assim 

recompensadoras antes, durante e após a visita (Tate, n.d.). 

A “pegada digital” desta instituição conta com um website que acolhe uma extensa 

coleção de arte e do seu arquivo digitalizados assim como as reconhecidas criações 

digitais incluindo a TateShots, a Tate Kids, a Tate Collective e os recursos de 

aprendizagem online da Tate (Tate, n.d.). No entanto, desde cedo a Tate entendeu que a 

sua presença digital não se resumiria apenas ao seu website. John Stack, diretor digital no 

Science Museum Group, investigador na Heritage Connector e ex-diretor do 

departamento digital da Tate, em 2010 publica a estratégia online da Tate onde podemos 

encontrar uma serie de considerações em relação à situação da instituição face ao digital 

naquele momento e as propensões futuras. Para Stack (2010), á dez anos atrás as novas 

tecnologias e os serviços online, conjugados e proliferados por uma internet de alta 
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velocidade e conectividade, mudavam consideravelmente a perceção da web (Stack, 

2010). No entanto, a seu ver as instituições culturais ainda demonstravam uma certa 

resistência a estas mudanças. Apesar de contar com a participação em algumas redes 

sociais e exposições interativas em websites, Stack (2010) considerava a presença online 

da Tate era “rasa” e “monolítica”. O objetivo passou, por tornar o website mais atrativo e 

social, de forma a ser compatível com conteúdos mais ricos de arte encontrados noutros 

lugares da internet, mas também aumentar a presença online da instituição para lá do 

website (Stack, 2010). 

Na estratégia digital do museu, em 2010, já se podia observar um planeamento ao nível 

da ação em redes sociais. A Tate assumiu desde cedo que as redes sociais teriam muito 

para oferecer aos seus sistemas educativos, marketing e comunicação e às atividades que 

atraíam o público, assim como no cumprimento da sua missão (Stack, 2010). Á Há dez 

anos, o departamento digital da Tate já reconhecia a necessidade de desenvolver uma 

estratégia e um conjunto de políticas para permitir que a instituição fosse capaz de evoluir 

nestas plataformas no futuro (Stack, 2010).  

A visão do departamento digital da Tate pressupõe assim o acolhimento da atividade e 

habilidades digitais por toda a organização, projetando o uso das plataformas digitais para 

providenciar conteúdos ricos visando a criação e nutrição de uma comunidade de público 

visitante e não visitante que se relacionará com a instituição e maximizará as 

oportunidades de receita (Stack, 2013).  

 

6.1.2 Comunicação Digital da Tate 

 

The future of the museum may be rooted in the buildings they occupy but 

it will address audiences across the world – a place where people across the world 

will have a conversation. Those institutions which take up this notion fastest and 

furthest will be the ones which have the authority in the future. (Sir Nicholas 

Serota as cited in Stack, 2013).  

A presença da Tate nos meios digitais é massiva, no Twitter podemos encontrar a @Tate, 

@Tate_StIves, @tateliverpool, @Tate_Publishing, @TateCollective, @TateExchange, 
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@TateShops e @tate_kids. Isto é o reflexo da intenção de personalizar a sua comunicação 

nos meios digitais. Por outro lado, uma grande parte do crescimento da comunicação 

digital da Tate encontra-se ligada ao desenvolvimento de novas parcerias criativas e do 

engagement nas redes socias (Ringham as cited in Still, 2010). A Tate “é uma marca” 

(Ringham as cited in Still, 2010) que se assume recetiva a novas ideias criativas, portanto 

este tipo de abordagem enquadra-se na lógica das redes sociais, de um encorajamento do 

debate e da compreensão sobre a arte (Ringham as cited in Still, 2010). 

A postura que a Tate desenvolveu em torno destas plataformas enquanto um espaço de 

interação transparente e de ligação entre conteúdos, ideias e públicos, refletiu-se no 

sucesso da sua abordagem dentro das mesmas (Stack, 2010). Na sua implementação, a 

Tate projetou-se nos seguintes objetivos: o envolvimento do público, a promoção da 

programação da Tate, a distribuição do conteúdo da Tate para um público alargado, a 

criação de uma estratégia e políticas direcionadas para as redes sociais, assim como a 

criação de relatórios que compreendam a atividade do museu nas redes sociais (Stack, 

2010).  

Em 2010, o relatório da Tate já reportava na sua estratégia a plataforma Youtube, em 

análise mais à frente, entre outras plataformas como o iTunes, iTunes U, Flickr, 

Wikipedia e Google Earth (Stack, 2010). Na estratégia da comunicação digital de 2011 o 

Facebook, Twitter e Youtube eram as principais plataformas digitais da Tate (Ringham, 

2011).  

No Facebook, em 2011, a Tate já contava com cinco contas diferentes: London, 

Liverpool, St Ives, Tate Shop e Tate Members (Ringham, 2011); a comunidade crescia 

exponencialmente (cerca de 829%), sendo que à data contava com um total de 205 mil 

seguidores. Hoje, esta comunidade ultrapassa um milhão de utilizadores. As publicações 

faziam-se três vezes por dia, aproveitando a rede social para promover exposições e 

eventos, oferecendo aos utilizadores da plataforma a possibilidade de responder ou 

interagir e assim, gerando o feedback utilizado depois pela instituição para compreender 

o impacto das experiências, visitas eventos e memórias dos seguidores que visitaram a 

Tate (Ringham, 2011).  
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A plataforma Twitter permite à Tate comunicar com os seus seguidores através de tweets. 

O número dos seguidores em 2011 aumentava em 733%, de 24 mil para 200 mil só num 

período de seis meses (hoje a sua comunidade já conta com 4,8 milhões de utilizadores). 

Os tweets eram feitos cerca de seis vezes por dia, reportando o “lado escondido” do 

museu, assim como conteúdo sobre as exposições e eventos (Ringham, 2011). Os 

objetivos eram, essencialmente, o de poder oferecer aos seguidores a oportunidade de 

seguir as exposições, os artistas, curadores e divisões especificas da Tate (Ringham, 

2011). 

Permitindo o carregamento, partilha e visualização de vídeos, o Youtube era, em 2011, o 

segundo maior motor de busca só atrás da Google (Ringham, 2011). À época, a Tate 

contava com 3 mil subscritores, hoje o número já ultrapassa os 180 mil.  

Em 2013, Stack, responsável pelo departamento Digital da Tate, assumia que as redes 

sociais já haviam transformado a abordagem da comunicação e do marketing da Galeria. 

Afirmava que estas ferramentas e o uso de conteúdo de terceiros (UGC) estavam 

destinados a mudar muitas outras atividades na Tate, oferecendo novas formas de se criar 

uma relação com novos públicos (Stack, 2013). Já se acreditava naquela altura, que as 

redes socias e as novas plataformas digitais iriam ser capazes de revolucionar a 

experiência do visitante, assim como transformar as práticas de aprendizagem, 

investigação, curadoria e angariação de fundos nos museus (Stack, 2013). 

 

6.1.3 Recursos e Interação Digital da Tate nas Redes Sociais  

 

6.1.3.1 Metodologia de Análise 

 

Partindo do tipo de interação desenvolvida na rede social Facebook, Capriotti & Losada 

(2018) desenvolveram um modelo de análise de comunicação que, apesar de ter sido 

desenvolvido especificamente para a análise dos conteúdos e interações dos museus no 

Facebook, é facilmente adaptável ao Instagram e Twitter. Estas três redes sociais, apesar 
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de diferentes entre si, partilham de estruturas similares. O modelo de Capriotti & Losada 

(2018) parte essencialmente de três questões:  

1. Que níveis de atividade o museu tem no Facebook? (Atividade de partilha). 

2. Que tipo de recursos são utilizados pelo museu para publicar o seu conteúdo? 

(Recursos de partilha). 

3. A página contém ferramentas que facilitem e promovam a interação e diálogo com 

os visitantes? (Recursos de interação). 

As duas últimas questões correspondem às possibilidades disponibilizadas pela utilização 

do Facebook para a implementação de ações que promovam uma maior proximidade, 

como por exemplo o diálogo (Capriotti & Losada, 2018, p. 644). A primeira questão, 

relativa ao nível de atividade, procura medir o volume e a frequência da atividade do 

museu na plataforma através das publicações (Capriotti & Losada, 2018, p. 645). A 

resposta a esta questão é o resultado da medição da frequência através de níveis (Capriotti 

& Losada, 2018, p. 645): 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo) 

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa) 

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa) 

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada) 

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta) 

Mais de 15 publicações por semana (muito alta) 

Tabela 1 - Níveis de Frequência (Table 1. Posting frequency on Facebook em Capriotti & Losada, 

2018, p. 645). 

A segunda questão, referente aos recursos, permite a análise da forma como o museu 

interage com os diferentes tipos de recursos e ferramentas disponibilizadas para a partilha 

da sua informação (Capriotti & Losada, 2018, p. 645). Capriotti e Losada (2018) dividem 

os recursos em três categorias: Gráficos (texto e imagens fixas), Audiovisual (incluindo 

os vídeos e o áudio) e Interativo (ligações, hashtags, as menções @). No caso do 

Facebook, este permite que se combinem diversos formatos, texto, imagem, áudio, vídeo, 

ligações, hashtags, etc (Capriotti & Losada, 2018, p. 645). No caso do Instagram pode 

acrescentar-se o tipo de recurso interativo a “localização” e no caso do Twitter, no mesmo 

tipo de recurso, a opção retweet.  

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas 
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Tipos de Recursos Gráfico Texto 

Fotografias/Imagens/Figuras 

Audiovisual Áudio 

Vídeo 

Interativo Ligações 

Hashtags 

Menções 

Tabela 2 - Tipos de Recursos (Types of resources on Facebook de Capriotti & Losada, 2018, p. 

645). 

A terceira questão vai ao encontro da análise da interatividade. Avaliando as ferramentas 

e os recursos para promover a interação com os conteúdos publicados na página do 

museu, e acedendo à disponibilidade para o diálogo com os seus visitantes virtuais 

(Capriotti & Losada, 2018, p. 645). Para tal, são estabelecidos três aspetos fundamentais 

à análise:  

• O aspeto “viral” ligado à reprodução e propagação dos utilizadores através do 

“gosto” e das “partilhas (Capriotti & Losada, 2018, p. 645);  

• O tipo de interação, isto é, se a publicação serve apenas a função de disseminar 

informação, apela à partilha, apela à opinião, ou procura apelar à ação (Capriotti 

& Losada, 2018, p. 645);  

• A conversação, onde é medido o feedback e a resposta a este mesmo, através dos 

comentários de cada publicação quer por parte dos utilizadores da rede social quer 

por parte do museu (Capriotti & Losada, 2018, p. 645).  

Nota para o Instagram onde não é possível determinar o número de partilhas por esta ser 

uma informação a que unicamente o proprietário da conta pode ter acesso. 

Categoria Tipo de Recurso Ferramentas 

Recursos de Interação Viral Nº de gostos 

Nº de partilhas 

Tipos de interação Apenas disseminação de 
informação 

Apelo à partilha 

Apelo à opinião 

Apelo à ação 

Conversação Nº de comentários 
(visitante) 
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6.1.4 Análise comparativa da comunicação da Tate no Facebook, Instagram, 

Twitter e Youtube 

 

Para efeitos de amostra, foi analisado o mês de janeiro de 2020, sendo os resultados 

referentes a cada uma das 5 semanas. Tanto a primeira semana (dia 1-5) como a quinta 

semana (dia 27-31) não correspondem a semanas completas e por isso pode observar-se 

uma discrepância face às restantes três semanas em análise no que concerne aos seus 

números. Nas quatro redes sociais em análise: Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, 

foi sempre analisada a conta “central” da Tate. Foi utilizado o método de análise 

desenvolvido por Capriotti e Losada (2018) nas primeiras três redes sociais. Por não se 

demonstrar adaptável ao tipo de comunicação e à plataforma Youtube, optou-se por uma 

comparação final dos resultados obtidos face ao que é a comunicação da instituição no 

Youtube.  

É analisada somente a atividade a partir das publicações no perfil de cada página, isto é, 

não são analisadas as “histórias”, nem os “highlights”, nem os vídeos em direto, nem 

qualquer outra publicação de caráter “efémero”.  

Para efeitos de contextualização, a página do Facebook da Tate conta com 1,1 milhões de 

gostos, o Instagram com 3,4 milhões de seguidores, o Twitter 4,8 milhões de seguidores 

e 194 mil subscritores no Youtube. 

Observou-se que, nas três redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, o conteúdo 

partilhado é o mesmo (salvo raras exceções como por exemplo os retweets), o que muda 

é o modo de o comunicar. 

O nível de frequência de publicação no Facebook e no Instagram é o mesmo (alta) 

(Apêndices nº 1 e 2), com cerca de duas publicações por dia em cada uma destas 

plataformas, salvo algumas exceções, o que denota um planeamento. No caso do Twitter, 

Nº de comentários (museu) 

Tabela 3 - Recursos de interação (Interaction resources on Facebook de Capriotti & Losada, 2018, 

p. 645). 
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pode observar-se uma frequência muito alta de partilha de conteúdos, com um mínimo de 

três publicações por dia, em alguns casos chegando às 5 publicações num só dia.  

 No que concerne ao tipo de recurso, encontramos um uso sistemático do texto (descrição 

da publicação, legenda da obra, legenda nos vídeos) assim como um uso preferencial da 

imagem. Não obstante, encontramos nas três redes sociais casos pontuais do recurso ao 

áudio e ao vídeo. Em termos dos recursos interativos, podemos observar uma relação 

direta do seu uso com o tipo de rede social. Isto é, no Facebook e no Twitter é utilizada 

em todas as publicações a ligação (ao website). Ao passo que no Instagram da Tate é mais 

provável encontrarmos a remitência à biografia da página para aceder a determinada 

ligação. O Instagram é a única destas redes sociais que possibilita a partilha do geotag 

(localização), e assim como acontece no Twitter, encontramos um uso recorrente do 

hashtag. Nas três redes observa-se uma utilização pontual das menções, normalmente 

estas correspondem à menção de outras contas da Tate ou a contas pessoais (artistas, 

visitantes do museu). 

Pressupondo que, em regra geral, o conteúdo que é publicado nas diferentes redes sociais 

corresponde ao mesmo, observa-se uma diferencia exponencial do número de gostos no 

Instagram face às restantes plataformas. Este tipo de constatação reflete a dinâmica de 

cada rede social. No Instagram a média de gostos por publicação em cada semana rondava 

entre os 15 mil e os 22 mil, ao passo que no Facebook entre os 700 e os 900 gostos por 

publicação em média por semana e no Twitter os 112 e os 171 (média). Por outro lado, 

observou-se um fenómeno comum dentro de todas as comunidades, uma maior interação 

com conteúdos com os quais, à partida, o público está mais familiarizado, como os casos 

das publicações associadas à obra de Turner e Yves Klein. Pode ser associado a um certo 

fetichismo, ainda assim a Tate não parece apoiar-se neste fenómeno, ainda que seja 

notório um elevado engagement com este género de conteúdos. Observa-se também uma 

maior tendência da comunidade do Facebook em partilhar, no seu perfil com os seus 

“amigos”, conteúdos partilhados inicialmente pela Tate, do que no Twitter ou no 

Instagram (em que não existe essa possibilidade de forma direta).  
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Figura 3 Publicação 20-01-2020 Fonte: Instagram, @Tate  

Na comunicação, observou-se uma tendência para a partilha de conteúdos com a 

finalidade de apenas disseminar informação. Não obstante, a Tate cultivou um apelo à 

ação em muitas das suas publicações, fazendo apelos à visita do museu, à aquisição de 

bilhetes, à visita a determinada exposição ou à deslocação até determinado evento. Num 

registo mais íntimo com os seus públicos, encontramos algumas publicações que apelam 

à opinião e a um sentido de comunidade, onde muitas vezes a Tate coloca questões como 

“o que vão fazer neste domingo” partindo de uma das suas peças para iniciar esse diálogo. 

Apesar de esta ser uma análise sempre carregada de subjetividade, a título de exemplo 

apresentam-se dois casos (fig. 4) que refletem o conflito que pode surgir no momento da 

definição de tipos de interação. 
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Figura 4 Publicação de 02-01-2020 Fonte: Twitter @Tate 

 

Regra geral, pode observar-se uma maior interação do público através dos comentários 

no Instagram do que em qualquer outra das redes sociais analisadas. Ao passo que o tipo 

de interação de resposta é reduzido, a Tate responde essencialmente a questões e 

demonstra feedback pontualmente a alguns comentários, na maioria das vezes recorrendo 

unicamente aos chamados “emojis”. Observou-se uma maior predominância destes 

comentários na primeira semana de janeiro, ligados às publicações referentes à época 

festiva (ano-novo). 

O tipo de análise que tem vindo a ser utilizado não tem aplicabilidade no Youtube. Não 

só a estrutura como se organiza o Youtube difere, mas também o tipo de atividade que 

nele se desenvolve. Apesar de poderem existir casos em que tal ocorra, o Youtube não 

pressupõe um tipo de instantaneidade e a frequência das restantes plataformas. À partida, 

o tipo de conteúdos aqui produzidos, em formato de vídeo, pressupõe um outro tipo de 

planeamento e construção mais moroso e dispendioso. A Tate desenvolve pequenos 

filmes exclusivamente para a sua plataforma Youtube. No seu canal, pode observar-se 

uma organização destes por listas de reprodução: Recommended |Tate; TateShots; Artist 
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Interviewa |Tate; Black Identeties and Art | Tate; Woman Artists |Tate; We like |Tate; 

Tate Collective |Tate; How To|Tate; Art from Australia; Art from China; Animating the 

Archives; Unlock Art; Turner Prize; Art Fans; Meet 500 Years of British Art; How Art 

Became Active; Why I love; Artists & Empire; States of Matter; Queer British Art x 

Random Facts; Lost Art; Artists Cities; Fresh Perspectives. 

A Tate apresenta vídeos semanalmente sobre arte e artistas de todo o mundo. No período 

em análise, a Tate publicou dois vídeos, ambos inseridos no tema “Tate Shots”: “The 

Curse of the Lady of Shalot” e “Artist Nedko Solakov – Studio Visit in Sofia”. São vídeos 

que utilizam texto e áudio. O primeiro apresenta a narrativa por detrás da pintura que dá 

nome ao vídeo, através de uma análise da História da Arte, associando outras obras 

plásticas e literárias num vídeo de cinco minutos. O segundo vídeo é a visita ao estúdio 

de Nedko Solakov. Pode observar-se o artista na intimidade do seu estúdio em Sófia, onde 

nos descreve os seus hábitos, o seu percurso, assim como nos mostra alguns locais da 

cidade ao mesmo tempo que lhes associa momentos do seu percurso. Aborda a sua obra, 

a sua inspiração, fatores ligados ao percurso da criação. 

As publicações do Youtube da Tate são por si só produções artísticas. Existe subjacente 

a estes vídeos um processo de criação carregado de potencial artístico. Face às restantes 

plataformas, pode encontrar-se um tipo de produção diferente, mais vocacionada para a 

divulgação de informação.  

 

VII. CASOS DE ESTUDO NACIONAIS 
 

7.1 Websites dos Museus Nacionais  

 

Atualmente, a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) tutela 15 museus 

nacionais9: o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, Museu Nacional Grão-Vasco, 

Museu Nacional Machado de Castro, Museu Nacional Resistência e Liberdade, Museu 

 
9 A ordem de apresentação dos museus nacionais é aleatória 
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Nacional da Música, Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional de Arte Antiga, 

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Museu Nacional de Etnologia, 

Museu Nacional Soares dos Reis, Museu Nacional do Azulejo, Museu Nacional do Teatro 

e da Dança, Museu Nacional do Traje e Museu Nacional dos Coches, Museu Monográfico 

de Conímbriga.  

Nesta análise desenvolvida em abril de 2020, não foi possível aceder ao website de apenas 

dois museus, do Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo e do Museu Monográfico de 

Conímbriga; dos restantes treze, doze tinham os seus websites operacionais e a página 

web do Museu Nacional Grão-Vasco encontrava-se inoperacional (Apêndice nº 4).  

Daqueles museus que contam com um website, todos se apresentam com homepages 

muito diferentes. A homogeneidade pode ser encontrada noutro contexto, no das páginas 

web respetivas a cada um destes museus no website da DGPC. Ainda assim, este constitui 

um recurso da tutela, não se tratando de um meio próprio do museu. O website é uma 

plataforma independente, se assim se pode chamar, que serve para que cada um destes 

museus possa comunicar de forma própria as suas coleções e os seus serviços à 

comunidade digital.  

Destaca-se o design dos websites do Museu Nacional dos Coches, do Museu de Arte 

Contemporânea do Chiado, do Museu Nacional Resistência e Liberdade e do Museu 

Nacional de Arte Antiga, com soluções muito claras e autoevidentes em termos de uma 

navegação que é simples e instintiva. No caso do Museu Nacional dos Coches e do Museu 

da Resistência e Liberdade, tal constatação não será alheia ao facto de serem websites 

muito recentes. Em cada um destes casos, o aspeto estético do design é apelativo, o que 

poderá facilitar a capacidade de interação e captação do interesse do visitante virtual. 

Também os casos do Museu Nacional de Etnologia e do Museu Nacional de Arqueologia, 

distinguido com “Web Art d’Or” FAI@M, S. Paulo, Brasil, Novembro de 2002 (Marques, 

2008), ainda que noutro registo, apresentam soluções bem conseguidas de apresentação 

de um museu na web. 

Nos seus websites, os museus nacionais disponibilizam informação básica sobre as suas 

instalações e serviços, indo ao encontro dos resultados do estudo de públicos realizado 
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em museus tutelados pela DGPC10 onde seis em cada dez visitantes inquiridos se 

informou previamente antes de visitar o museu, e que o meio mais recorrido foi a internet 

e a seguir o website do museu (DGPC, 2016).  

Cada um destes websites apresenta um modelo próprio de navegação e disposição dos 

conteúdos. Em todos os websites dos museus nacionais portugueses existe um segmento 

específico para a apresentação das suas coleções, não obstante a comunicação adotada é 

muito diferente entre instituições. Apenas os MNAC, MNAA, Museu Nacional dos 

Coches, Museu Nacional Machado de Castro e o Museu Nacional da Música 

disponibilizam parcialmente as suas coleções digitalizadas online. Esta digitalização das 

imagens é acompanhada pela informação sobre as principais características do objeto. Em 

alguns casos a descrição é mais pormenorizada e noutros pode observar-se a utilização de 

estratégias interativas como é o caso da apresentação das coleções no website do Museu 

Nacional dos Coches (fig. 5).  

 

Figura 5 Recursos interativos em apresentação de objeto da coleção do Museu Nacional dos 

Coches: Coche de Filipe II. Fonte:: http://museudoscoches.gov.pt/pt/explore/colecao/t-detalhe/?c=coche-

de-filipe-ii 

Em algumas das páginas web dos museus nacionais portugueses, a apresentação das 

coleções é feita a partir de um conjunto limitado de imagens representativas dos espaços 

 
10 Neste estudo encontra-se a maioria dos museus em análise, à exceção do Museu Resistência e 
Liberdade, Museu Nacional da Música e o MNAC. 

http://museudoscoches.gov.pt/pt/explore/colecao/t-detalhe/?c=coche-de-filipe-ii
http://museudoscoches.gov.pt/pt/explore/colecao/t-detalhe/?c=coche-de-filipe-ii
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e de algumas coleções, ou unicamente a partir da descrição textual. Nos casos do MNAC, 

MNAA, Museu Nacional dos Coches, Museu Nacional Machado de Castro e do Museu 

Nacional da Música, os seus conteúdos são o reflexo do trabalho de digitalização e de 

divulgação das coleções.  

A DGPC possui uma ferramenta de gestão integradas de coleções – Matriz – disponível 

online – Matriznet. Este motor de pesquisa foi desenvolvido entre 2001 e 2002 pelo 

Instituto Português dos Museus (Remelgado, 2014, p.204), permite o acesso online a 

conteúdos relativos às coleções, fichas de inventário e informação sobre as exposições, 

em formato texto, imagem, vídeo e som (Remelgado, 2014, p.204). Apesar das limitações 

reconhecidas, tem por objetivo a divulgação das coleções.  

Ao nível das ferramentas, em todos os casos existe a possibilidade de pesquisa por 

conteúdos na página principal, não obstante a utilização de instrumentos mais avançados 

tais como a manipulação de imagens ou os recursos interativos segue a tendência de um 

grupo reduzido dentro destes websites.  

 

7.2 Museus Nacionais nas Redes Sociais 

 

Analisando a presença dos museus nacionais portugueses, nas redes sociais Facebook, 

Instagram, Twitter e Youtube, observou-se que, à semelhança do que acontece com os 

websites, cada instituição tem uma abordagem própria e única.  

Todos os museus nacionais utilizam o Facebook, mas apenas três dos museus, o Museu 

Nacional de Arte Antiga (MNAA), o Museu Nacional dos Coches e o Museu 

Monográfico de Conímbriga (Apêndice nº 5), comunicam com os seus públicos através 

das quatro redes sociais. Onze dos museus nacionais têm conta no Instagram, dez no 

Youtube, e o Twitter é a rede social onde um menor número de museus nacionais 

comunica, com apenas seis deles a utilizarem esta plataforma. 

Pode desenhar-se uma relação entre a geografia dos museus e o seu engagement nas redes 

sociais. É em Lisboa e o Porto, as duas maiores cidades do país, que se situam os museus 

com maiores comunidades de seguidores nas redes sociais. No Facebook por exemplo, o 
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MNAA já conta com uma comunidade de mais de 49 mil pessoas, seguido do MNAz, do 

Museu Nacional Soares dos Reis, do Museu Nacional da Música e do Museu Nacional 

de Arqueologia enquanto os mais “gostados” no Facebook. 

 

7.2.1 MNAA – uma análise comparativa à sua comunicação em redes sociais 

 

Em 2015 a iniciativa de crowdfunding promovida pelo MNAA com o objetivo de 

“Colocar o Sequeira no Lugar Certo” tornou-se viral. O desafio surgiu a partir hipótese 

do MNAA perder a obra Adoração dos Magos de Domingos Sequeira para um privado, 

o Museu decidiu por isso fazer um apelo aos portugueses através de uma campanha digital 

e pôs o quadro “à venda” pixel a pixel (Museu Nacional de Arte Antiga, 2019). Mais de 

15 mil portugueses contribuíram para o valor final de 647.785,70 euros (Museu Nacional 

de Arte Antiga, 2019), e assim garantiu-se que a obra permanecia “no lugar certo”. 

No panorama geral, o MNAA é o museu nacional português com uma presença mais forte 

e consistente nas redes sociais. (nota para o caso isolado do MNAC que conta com mais 

de 94 mil seguidores no Twitter, não obstante a sua publicação mais recente data de 2009). 

Neste sentido, o MNAA é o caso de estudo apresentado para a análise da sua comunicação 

nas redes sociais. 

O MNAA possui um departamento de comunicação composto por uma equipa de três 

elementos, não usufruindo dos recursos necessários para um direcionamento exclusivo 

para a comunicação em plataformas digitais, esta tarefa é responsabilidade do gabinete 

de comunicação (Vasco Branco, comunicação pessoal, 24 de abril 2020). A atividade do 

Museu nas redes sociais acompanha o programa de cada época, de acordo com as 

exposições, eventos e iniciativas, não existindo os recursos e meios que permitam um 

planeamento exclusivamente para estas plataformas (Vasco Branco, comunicação 

pessoal, 24 de abril 2020). O MNAA encontra-se presente no Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube e Google Arts & Culture (Vasco Branco, comunicação pessoal, 24 de 

abril 2020). A equipa também prepara mensalmente a newsletter do Museu orientada para 

a divulgação de conteúdos programáticos (Vasco Branco, comunicação pessoal, 24 de 

abril 2020). 



 

89 

A análise concreta da comunicação do MNAA durante o mês de janeiro de 2020 nas redes 

sociais mencionadas permitiu estabelecer algumas diretrizes sobre a presença deste 

museu dentro de cada uma das plataformas. Para efeitos da sua contextualização, no 

Facebook o MNAA conta uma comunidade de mais de 49.000 utilizadores, no Instagram 

mais de 16.000 seguidores e no Twitter quase 3.000 seguidores. 

No Facebook, o MNAA comunica quase sempre numa frequência ou muito alta 

(Apêndice nº 6), maioritariamente a partir do texto e da fotografia, e nestas publicações 

usa essencialmente o recurso interativo hashtag para expandir os seus conteúdos a uma 

comunidade maior. O tipo de interação que o MNAA pretende gerar pode dividir-se 

essencialmente entre em disseminação de conteúdos e o apelo à ação, quase sempre na 

legenda das publicações a partir do convite à visita física ao museu. Não encontramos na 

comunicação pelas publicações do Facebook do MNAA um hábito de feedback pela 

comunidade de utilizadores nem o retorno aos comentários pelo museu. 

Tal como se constatou no estudo de caso internacional, a plataforma Instagram é mais 

propícia a gerar um maior engagment a partir dos “gostos”, sendo que comparativamente 

ao Facebook, o MNAA apresenta quase o quíntuplo da média de gostos por semana no 

Instagram. Em contrapartida, a frequência de comunicação nesta plataforma é muito 

inferior face à do Facebook, com uma média de duas publicações por semana. À 

semelhança do que encontramos na comunicação do Facebook, o tipo de interação que o 

Museu promove prende-se com a disseminação de informação e o apelo à ação. No 

Twitter pode observar-se uma predominância de uma comunicação direcionada para a 

disseminação de informação.  

Assim como acontece no Instagram, no Twitter a frequência de publicações é classificada 

enquanto muito baixa. Nesta plataforma observa-se um engagement muito inferior face 

às outras redes sociais analisadas. Não obstante, no contexto da nova realidade da 

pandemia causada pela COVID-19, o MNAA passou a recorrer de forma mais frequente 

ao Twitter para comunicar com os seus públicos. Só na semana de 6 a 12 de abril de 2020, 

o museu fez mais publicações do que no mês inteiro de Janeiro deste mesmo ano. 

Esta nova realidade, pelo seu carater inédito, reforçou a comunicação online como veículo 

de proximidade do Museu com o público (Vasco Branco, comunicação pessoal, 24 de 
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abril 2020). No Youtube, o MNAA não fez qualquer publicação durante o período do mês 

de janeiro de 2020. Devido ao cenário de pandemia, este Museu tem vindo a realizar 

pequenos vídeos com conversas informais sobre as peças do acervo, gravados in loco, 

com os meios técnicos que o Museu dispõe (Vasco Branco, comunicação pessoal, 24 de 

abril 2020) levando diariamente as peças da coleção do Museu segundo o mote “Apesar 

da distância, A ARTE É UMA PONTE QUE NOS UNE”. Se analisarmos novamente a 

semana de 6 a 12 de abril, sob este lema foram publicados sete vídeos (um por dia). Estes 

são vídeos que já pertencem a uma lista de reprodução do museu que é atualizada 

diariamente, inserida no âmbito “Não paramos. Estamos ON”, iniciativa do governo para 

evitar o contágio da COVID 19, que transita os serviços físicos para a esfera digital. Entre 

as pessoas que apresentam os objetos do Museu encontramos Joaquim Oliveira Caetano 

e Anísio Franco, diretor e subdiretor respetivamente do MNAA. 

As plataformas digitais desempenham um papel fundamental na tarefa de 

divulgação do museu. No estudo de públicos do MNAA, a maioria dos públicos (cerca 

de 63%) afirmava consultar algum meio de informação antes de efetuar a visita e entre os 

meios consultados destaca-se a internet com 34% (DGPC, 2018, p. 63). 

 

VIII. RESPOSTA DOS MUSEUS À PANDEMIA 

 

8.1 Lições da História 

 

A pandemia da COVID-19 veio rememorar o quão vulnerável as instituições e as suas 

comunidades se tornam perante uma crise sanitária (Schwarzer, 2020). No século 

passado, a humanidade enfrentou três grandes epidemias, a tuberculose, a “gripe 

espanhola” e a SIDA (Schwarzer, 2020), e em cada uma delas os museus tiveram um 

papel ativo junto da sociedade. 

No início do século XX assistiu-se ao pico da tuberculose (Schwarzer, 2020). Para 

combater a propagação da doença, muitos hospitais e equipas médicas recorreram aos 

museus para que estes pudessem comunicar, de forma eficaz e a um público alargado, 
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hábitos de prevenção e controlo da doença (Schwarzer, 2020). Nos Estados Unidos, 

curadores e educadores prestaram um serviço direto às suas comunidades (Schwarzer, 

2020) ao desenvolverem exposições sobre a tuberculose. Entre os anos de 1905 e 1909 o 

American Museum of Natural History e o Smithsonian Institution informaram sobre a 

etiologia, como se propagava, o dano que causava naqueles que contraiam a doença, 

suplementado com informação sobre a prevenção e os cuidados a ter (Schwarzer, 2020). 

Apesar de hoje os museus na sua maioria se encontrarem interditos ou com fortes 

limitações no acesso, esta ação dos museus americanos face à tuberculose indica-nos 

como estas instituições podem prestar um serviço aos públicos e à comunidade durante 

uma crise (Schwarzer, 2020). 

Com cerca de 50 milhões de mortos, a “gripe espanhola” de 1918 foi uma das pandemias 

mais mortíferas da História contemporânea (Schwarzer, 2020). O número de pessoas que 

necessitavam de tratamento crescia a um ritmo tão avassalador que alguns museus foram 

convertidos em hospitais de campanha (Schwarzer, 2020). Nesta altura, as equipas dos 

museus trabalharam em conjunto no sentido de providenciar aos alunos sem escola 

manuais que procuraram combater os impactos do encerramento das escolas (Schwarzer, 

2020).  

Hoje não esperamos ver camas de hospital nas galerias dos museus, a menos que diz-nos 

Schwarzer (2020), se trate de uma obra de arte. Porém, no apoio à educação já 

observamos como, em conjunto, os museus, escolas e bibliotecas disponibilizaram um 

vasto conjunto de material online para as crianças e os estudantes aprenderem e se 

entreterem durante o confinamento (Schwarzer, 2020). 

No final da década de 1990, as equipas médicas estimavam que existissem no mundo oito 

a dez milhões de pessoas infetadas com HIV (Schwarzer, 2020). Tal como a sua 

mortalidade, a desinformação em torno desta doença era elevada (Schwarzer, 2020). As 

discussões sobre este vírus eram consideradas altamente controversas nesta altura, mas 

em 1991 o centro de controlo da doença nos Estados Unidos desenvolveu uma parceria 

com oito museus de ciência e com a American Medical Association no sentido de criar a 

National AIDS Exhibition Consortioum (Schwarzer, 2020). A ideia seria a de que os 

museus fossem capazes de, através de exposições, desenvolver uma maior 
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consciencialização dentro da sociedade sobre a doença e as práticas de prevenção 

(Schwarzer, 2020).  

Em 2020 ecoa o peso da História sobre o papel que os museus podem desempenhar de 

forma a auxiliar a sociedade no combate à desinformação e às limitações do 

confinamento. Estas instituições parecem continuar a ser “oásis da estabilidade” no meio 

de tanta turbulência (Schwarzer, 2020), mesmo quando se sabe que em alguns casos as 

instituições estão a recorrer ao despedimento de profissionais. Confrontados com o novo 

coronavírus, os museus têm ressentido o seu impacto nas suas contas e em consequência 

têm recorrido ao corte de salários e à demissão dos seus profissionais (Kamp, 2020). O 

MoMA, por exemplo, terminou todos os contratos com educadores freelancers (Kamp, 

2020) Aqueles que trabalham em museus, alguns têm demonstrado as suas competências 

face à situação atual providenciado às comunidades digitais experiências de interação 

online criativas e pedagógicas, noutros casos revelam-se as assimetrias no que à utilização 

do digital diz respeito, reforçando a necessidade de investimento na aquisição de 

competências ligadas à literacia digital. Enquanto que alguns museus souberam adaptar-

se rapidamente aos desafios levantados por esta nova realidade, outros mantiveram uma 

presença muito ténue, deixando-se absorver pela força da concorrência. 

Neste capítulo farei uma ronda por algumas das respostas dos museus à pandemia da 

COVID-19. 

 

8.2 Tempo de agir 

 

A pandemia tornou urgente o inevitável. Numa carta aberta endereçada aos membros do 

ICOM e às equipas de colaboradores em museus, Suay Aksoy presidente do ICOM, 

dirige-se para todos aqueles que assim como ela se encontram a atravessar um momento 

único para estas instituições. Aksoy (2020) começa por alertar que, assim como qualquer 

outra mudança global, as alterações com as quais nos debatemos face ao COVID-19 

necessitam de uma resposta global, e neste âmbito os museus têm um papel a cumprir. 
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Ainda que, em crises passadas, os museus tenham permanecido de portas abertas, a 

situação atual obrigou a que a maioria dos museus fechasse portas sem data de abertura à 

vista (Aksoy, 2020). Paradoxalmente, com as suas instalações fechadas, os museus nunca 

foram tão acessíveis (Aksoy, 2020). Um novo paradigma parece instalar-se e os museus 

são hoje mais digitais do que nunca. Alguns deles rapidamente souberam adaptar-se aos 

webinars e redes sociais (Aksoy, 2020), outros poderão aproveitar esta oportunidade 

única para desenvolver e acelerar a sua ligação ao mundo digital. 

 

8.3 Os impactos da mudança - os museus fazem novos amigos 

 

O momento que vivemos não conhece precedentes no que concerne à criatividade digital 

e ao engagement face à cultura. O fecho de portas veio acompanhado de enormes perdas 

económicas para os museus (NEMO, 2020a), no entanto, estes foram rápidos e proativos 

nas suas repostas à pandemia. Alguns doaram máscaras e luvas para os hospitais, outros 

aumentaram e melhoraram os seus serviços digitais partilhando as suas coleções, 

oferecendo ferramentas e serviços e atraindo os públicos a partir do conforto das suas 

casas (NEMO, 2020a). A cultura digital tem sido um recurso de lazer, criatividade e 

entretenimento para a comunidade global (NEMO, 2020a). 

NEMO (Network of European Museum Organizations) apresenta em abril de 2020 um 

estudo levado a cabo em 650 museus sobre os impactos desta crise nos museus de 41 

países (europeus, americanos, das Filipinas, Malásia, Polinésia Francesa e Irão) (NEMO, 

2020a). 92% destes tinham as suas portas fechadas à exceção dos museus da Suécia, 

Albânia e Áustria (NEMO, 2020a). Para muitos a data de reabertura não era na altura 

conhecida (NEMO, 2020a). 

Mais de 60% destes museus aumentou a sua presença online desde que fecharam as suas 

portas, mas apenas 13,5% aumentaram o seu investimento nas atividades online (NEMO, 

2020a). A maioria recorreu às redes sociais, às visitas virtuais e exposições online 

(NEMO, 2020a). Um número considerável dos museus tornou-se mais ativos em 

podcasts, conteúdo ao vivo e criação de jogos (NEMO, 2020a). Quase 80% dos museus 
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inquiridos estão a usar o Facebook e quase 20% o Instagram para desenvolver as suas 

atividades (NEMO, 2020a). 40% dos museus afirmam que as suas visitas online 

aumentaram (NEMO, 2020a). 

A NEMO (2020b) enumera algumas das soluções de resposta dos museus: exposições 

digitais, visitas guiadas online, narrativas nas redes sociais, visitas em direto, aplicações 

para a aprendizagem sobre arte, vídeos no Youtube com a participação de artistas, ou a 

apresentação de conferencias, vídeos sobre objetos da coleção, etc. 

Dos museus inquiridos, 58% mantém as suas atividades online usuais, ao passo que 37% 

aumentaram a sua atividade e 23% começaram novas atividades online (NEMO, 2020c). 

Este aumento face ao uso das ferramentas digitais é particularmente visível nas redes 

sociais, recurso usado na maior parte das vezes pelos museus para comunicarem com os 

seus públicos. Para além da comunicação em plataformas digitais, os museus têm 

procurado aumentar os seus recursos ao nível das coleções online, trabalhando na 

digitalização de artefactos com a finalidade de desenvolver novas exposições e visitas 

online (NEMO, 2020c). 

Considerando que à escala da Europa 82% dos seus cidadãos tem uma presença online 

(75% em redes sociais) e que 42% dos europeus visitaram um museu no último ano, a 

situação atual oferece aos museus a oportunidade de fazer “novos amigos” (NEMO, 

2020c). 

 

8.4 A transformação da adversidade em oportunidade 

 

Uma das prioridades dos museus tornou-se a digitalização e disponibilização das suas 

coleções na esfera online. A infelicidade da situação veio sustentar a importância da 

acessibilidade digital às coleções dos museus (Matos, 2020). Os museus que podemos 

visitar online, as coleções cujo acesso nos é disponibilizado e as ferramentas que temos 

ao dispor para explorarmos os objetos não são uma novidade nos museus, como afirma 

Alexandre Matos (2020), mas hoje mais do que nunca esta parece ser uma premência 

(Matos, 2020). 
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Não obstante, este tipo de campanha vai implicar o compromisso do museu com a criação 

de estratégias e políticas que possibilitem planos de ação nos museus para uma utilização 

das suas coleções e da representação digital (Matos, 2020) não apenas agora, mas também 

no futuro. 

 

8.5 A criatividade conjunta 

 

A comunidade digital uniu-se na resposta coletiva à pandemia. Os museus assumiram-se 

enquanto uma fonte de otimismo e tornaram as suas coleções virais através de campanhas 

de partilha e promoção de conteúdos artísticos interagindo com as suas comunidades. 

Estas apressaram-se a responder ao apelo das instituições e o resultado concretizou-se na 

criatividade conjunta entre museus e público em território digital.  

No Instagram nasceu o Covid Art Museum, surge em tempos de quarentena para falar 

sobre ela. É o primeiro museu nascido durante o período de quarentena e reúne obras de 

artistas de todo o mundo que expressam o modo como vivenciam o isolamento (Público, 

2020). É inteiramente virtual e utiliza o Instagram para divulgar arte (Público, 2020). A 

ideia partiu de Barcelona, de três publicitários Emma Calvo, Irene Llorca e José Guerrero 

que agora são responsáveis da curadoria de milhares de conteúdos partilhados através do 

hashtag #CovidArtMuseum (Público, 2020).  

O Getty Museum desafiou as pessoas a recriarem nas suas casas uma obra de arte com o 

recurso a objetos (Elassar, 2020). A proposta foi feita através do Twitter e só exigia que 

a pessoa selecionasse a sua obra de arte favorita, e com três objetos da sua casa procurasse 

recriar a obra de arte (Elassar, 2020). O museu depois partilhou algumas das melhores 

criações. Outros museus foram rápidos a aderir a esta tendência (Elassar, 2020), e o 

fenómeno alcançou tal escala que passou a ser divulgado por diversos canais de 

informação por toda a internet. Agora encontramos este tipo de iniciativa no Facebook, 

Instagram e Twitter.  

Um pouco por todas as redes sociais, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram… a 

mensagem do Ministério da Cultura e Política de Informação da Ucrânia tornou-se viral. 
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Com as hashtags #ArtofQuarentine e #FlattentheCurve, o Ministério utilizou obras de 

arte para transmitir mensagens como “lava as tuas mãos”, “usa máscara”, “usa 

desinfetante”, “distância social”, “paga com cartão”, entre outras (Anexo nº 1). As 

imagens foram manipuladas, adicionaram-se acessórios ou removeram-se figuras para 

promover as mensagens de segurança. As pessoas foram rápidas em reconhecer o sucesso 

deste trabalho de marketing e tornaram esta campanha pedagógica viral.  

A hashtag #MuseumFromHome cresceu numa primeira fase no Twitter, mas rapidamente 

alastrou-se às outras redes sociais. Serve aos museus espalhados um pouco por todo o 

mundo que se sintam motivados a fazer parte desta tendência, uma forma ativa de 

divulgarem conteúdos e factos interessantes sobre as suas coleções (Coates, 2020) ao 

mesmo tempo que incentivam as pessoas a ficar em casa. 

No Instagram, a Tate promoveu a sua coleção por meio da interação com os seus 

seguidores. Ao perguntar “Como te sentes hoje?” utilizou as respostas de cada um 

“motivado”, “com energia”, “nada de especial”, “orgulhoso”, “cansado de trabalhar em 

casa”, entre outras, para lhes associar peças da sua coleção (Anexo nº 1). 

No Youtube encontramos um conjunto de vídeos que apesar de pertencerem a esta rede 

social são partilhados através de outras plataformas e que mostram as instalações dos 

museus, as suas coleções, visitas guiadas, alguns destes vídeos focam-se em determinadas 

coleções e no seu estudo, etc (Coates, 2020).  

A Google Arts and Culture que tem vindo nos últimos anos a desenvolver um trabalho 

colaborativo com mais de 500 museus e galerias espalhados por todo o mundo, no sentido 

de disponibilizar o acesso a visitas virtuais e exposições online (Coates, 2020).  

Por outro lado, os museus podem ser verdadeiros recursos para a educação durante o 

período de distanciamento social. Manter as crianças ligadas à aprendizagem na situação 

do encerramento das escolas pode por vezes ser uma tarefa difícil para as famílias. No 

entanto, uma das funções dos museus é providenciar à sociedade um recurso para 

educação (Coates, 2020). Muitos museus têm relembrado aos seus visitantes que 

disponibilizam uma grande quantidade de recursos de aprendizagem online (Coates, 

2020). Muitos destes conteúdos encontram-se direcionados para as crianças (Coates, 

2020), por exemplo as atividades do portal Tate Kids ou o MetKids. Mas também os 
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adultos que muitas vezes procuram um estímulo ao seu conhecimento e curiosidade, 

encontram em muitos museus recursos de aprendizagem como por exemplo o MoMA 

Learning, The Smithsonian Learning Lab e o Virginia Museum of History and Culture 

(Coates, 2020). 

A ação dos museus portugueses tem seguido a tendência dos museus internacionais e de 

um modo geral pode observar-se um aumento da sua atividade online. O espírito de 

cooperação é patente na celebração do Dia Internacional dos Museus em Portugal. A 

DGPC, a RPM (Rede Portuguesa de Museus), o ICOM Portugal em parceria com a 

República Portuguesa desenvolveram um programa conjunto que conta com a partilha de 

informação sobre atividades a desenvolverem-se no âmbito desta celebração. Este 

programa resulta da iniciativa internacional que conta com a adesão do ICOM Portugal e 

da RPM e que se materializa numa plataforma online onde os museus membros da RPM 

podem divulgar as suas atividades. O programa pode ser consultado através do website 

da DGPC e encontra-se em permanente atualização. 

 

8.6 Reabertura a uma nova realidade 

 

A NEMO desenvolveu em parceria com os seus membros um mapa interativo que 

possibilita que se consulte o planeamento de reabertura dos museus europeus. É possível 

aceder a este mapa através do website da NEMO e ao clicar nos países, o utilizador pode 

encontrar informação sobre a situação atual dos museus, as medidas de segurança e as 

estratégias digitais. A NEMO garante a atualização deste mapa (NEMO, 2020d) (Anexo 

nº 3). 

Um pouco por toda a Europa os museus já começam a delinear estratégias para a sua 

reabertura. Na Alemanha alguns museus já reabriram com medidas de segurança 

rigorosas, entre elas o aumento das equipas de segurança, o limite ao número de visitantes, 

a preferência do pagamento com cartão, o fornecimento de desinfetante para as equipas e 

os visitantes, a limpeza frequente dos espaços, etc. (Harper, 2020). Os objetos que 

implicam o toque, como os ecrãs táteis, os roteiros e panfletos terão de ser deixados de 
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parte pelo menos durante os próximos tempos, e os horários poderão ser organizados 

consoante as necessidades dos visitantes. Visitantes que façam parte de determinado 

grupo de risco poderão ter um horário especial para visitar os museus (Richardson, 2020). 

O museu terá de se adaptar à realidade do direcionamento para o turismo local, isto poderá 

traduzir-se numa oportunidade para o museu se conectar com as comunidades locais 

(Richardson, 2020). Esta mudança é sublinhada por Manuel Borja-Villel diretor do museu 

mais visitado de Espanha (Beiras, 2020), Museo Reina Sofia, que explica como será 

aplicada a distância social no museu e como afetará questões basilares da visita como o 

seu percurso, a limitação do número de visitantes, o abandono de qualquer material de 

mão, folhetos, mapas, e como se tornou crucial todo o trabalho no digital que tem vindo 

a ser desenvolvido pelo museu (Beiras, 2020).   

Na maioria dos países europeus já existe a projeção de uma data de abertura à exceção11 

da Bulgária, França, Grécia, Malta, Holanda e Reino Unido (NEMO, 2020d). Em 

Portugal a previsão é de que os museus possam reabrir a partir da data simbólica do 18 

de maio (NEMO, 2020d), Dia Internacional dos Museus. A reabertura surge na sequência 

do plano de desconfinamento do Governo, o Ministério da Cultura avançou com esta data 

para a reabertura dos museus tutelados por esta entidade. A única exceção vai para o 

Museu Nacional de Soares dos Reis que se encontra encerrado para obras. No caso dos 

museus que não são tutela do Ministério da Cultura, cabe às tutelas (Municípios, 

Universidades, Fundações, etc.) determinar a data de reabertura dos seus equipamentos.   

 

8.7 Lições sobre o presente 

 

Apesar de ainda não existir o distanciamento temporal necessário para compreender o 

verdadeiro impacto desta pandemia nos museus, foi possível compreender como os 

museus recorreram às tecnologias para combater os impactos do confinamento.  

O esforço em torno da dinâmica em volta do digital foi generalizado, mas nem por isso 

deixou de se assistir à falta de estratégia e planeamento face à sua resposta à pandemia 

 
11 Informação à data da consulta do mapa interativo da NEMO, 11-05-2020 
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que depois se refletiu em conteúdos pouco apelativos e pouco adaptados ao digital, na 

disparidade entre museus mesmo quando dependentes da mesma tutela e a conteúdos que 

não contemplam diferentes segmentos de públicos.  

Ainda assim, no panorama global os museus foram responsáveis por importantes 

iniciativas de valorização do património cultural, artístico, natural, imaterial, etc.e, ainda 

que de forma mais ou menos planeada, mais ou menos bem sucedida, a maioria destas 

instituições espalhadas por todo o mundo aproveitaram esta adversidade para tentar 

transformá-la numa oportunidade. Daqui em diante o objetivo poderá passar por 

considerar novos modos de comunicar através do digital, adequando os seus serviços a 

uma realidade em constante evolução, fornecendo o suporte necessário às suas equipas 

para o desenvolvimento do trabalho neste âmbito, isto é, formação dos recursos humanos, 

a aquisição de recursos tecnológicos e o planeamento da ação digital do museu. Apesar 

da grande imprevisibilidade da situação causada pelo novo coronavírus, torna-se claro o 

forte impacto desta nas instituições museológicas. No caso português, a natural tendência 

para a utilização dos meios digitais para comunicar irá certamente implicar um maior 

investimento em novas tecnologias e sobretudo na capacitação dos recursos humanos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando iniciei esta investigação nada faria prever a pertinência que o seu tema viria a 

adquirir. Porém, esta necessidade dos museus se associarem ao digital já vem detrás.  

A Cultura Digital e as gerações digitais vieram redesenhar o modo de pensar, comunicar 

e agir em comunidade. Se até então os museus souberam interagir com os seus públicos, 

nos últimos tempos temos vindo a assistir à adaptação destas instituições às 

transformações de uma nova realidade alicerçada na esfera online.   

A revolução tecnológica veio possibilitar aos museus agir a partir de novas ferramentas 

de ação e interação com os seus públicos a uma escala global. Porém, esta revolução 

trouxe com ela exigências, em particular a dos museus se articularem no sentido de 

orientarem os recursos e as suas equipas para o planeamento de estratégias que 

incorporem o digital e de uma constante superação face ao mercado de oferta e procura 

cada vez mais feroz.  

Ao longo desta investigação deparei-me com a importância de instituições sociais como 

o museu adaptarem-se à realidade que as envolve e como a sua sobrevivência se encontra 

dependente da relevância que lhes é determinada pela sociedade. O seu reconhecimento, 

principalmente pelas gerações digitais, é um dos mais importantes desafios para os 

museus no século XXI. 

No caso de estudo da Tate é possível testemunhar o resultado de uma consciencialização 

precoce da importância do digital e os resultados dessa mesma tomada de consciência. 

Sublinha-se a importância que o planeamento e a constituição de estratégias que 

envolvem profissionais especificamente vocacionados para as ações do âmbito digital 

assume nos nossos dias. Contando com um departamento digital e equipas alocadas para 

este trabalho, a Tate oferece uma comunicação digital em constante atualização através 

de múltiplas plataformas: Website, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, assim como 

uma quantidade vasta de recursos (literários, visuais, interativos) para o usufruto da 

comunidade digital. Este caso de estudo serviu sobretudo enquanto referência para 

exemplo dos resultados de uma incorporação sólida e estruturada do digital na estratégia 

de uma instituição museológica, que se traduz na forte comunidade digital com a qual 
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hoje a Tate conta. 

Por outro lado, a investigação do projeto Mu.SA permitiu confrontar a realidade das 

necessidades que a maioria dos museus de três países atravessa na incorporação e 

desenvolvimento de competências associadas à literacia digital. A maioria dos 

profissionais de museus, incluindo em Portugal, ainda se encontra pouco familiarizado 

com este tipo de literacia, com um cenário ainda longe do ideal no que concerne à 

alocação de recursos para este fim.  

Apesar de compreenderem hoje melhor do que nunca a importância de assumir nas suas 

estratégias o digital, alguns museus ainda se mostram pouco preparados pela ausência de 

recursos (humanos, tecnológicos e financeiros) para assumir esta demanda como uma 

prioridade. Em Portugal, os casos de uma forte presença em plataformas digitais são ainda 

uma minoria face à totalidade dos museus, refletindo a tal falta de recursos financeiros e 

humanos, mas também pela falta de investimento na formação das suas equipas ao nível 

da literacia digital, desacelerando os processos de incorporação de estratégias de 

comunicação digital. 

Ao longo da investigação a pesquisa livre, a consulta de inquéritos, de outras 

investigações e a seleção de casos de estudo de museus nacionais e internacionais 

permitiu delinear uma tendência relativa ao panorama internacional e nacional do digital 

em museus. Desta análise foi possível retirar a persistência de uma forte heterogeneidade 

nos recursos aplicados à comunicação digital e à presença destas instituições em 

plataformas, com especial ênfase no panorama português. onde dentro da mesma tutela 

encontram-se assimetrias na presença digital dos museus nacionais.  

Esta é uma investigação datada, na medida em que o tema e os dados recolhidos são 

propícios a sofrer alterações num curto espaço de tempo. No entanto, procura contribuir 

para uma reflexão necessária sobre os desafios do digital, em permanente mutação, que 

são colocados aos museus. Por outro lado, o interesse dos conteúdos abordados reside na 

pertinência da construção deste tipo de conhecimento de um nível básico como contributo 

para uma primeira abordagem ao digital em museus.  



 

102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aksoy, S. (2020, 13 de abril). Museums will move on: message from ICOM President. (Blog Post). 

ICOM. Retirado de: https://icom.museum/en/news/museums-will-move-on-message-from-icom-

president-suay-aksoy/?fbclid=IwAR0YFc7lltUT2m1Ep4Gv6CdN8i9az04aoBRpY6Iz-

mHFf9oIrRzkOWx1D8Q 

Aslam, S. (2019, 22 de abril). Facebook by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. (Blog Post). 

Omnicore. Retirado de: https://www.omnicoreagency.com/facebook-statistics/. 

Aslam, S. (2020, 10 de fevereiro). Instagram by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. (Blog 

Post). Omnicore. Retirado de: https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/.  

Barbieri, L., Bruno, F., & Muzzupappa, M. (2017) Virtual museum system evaluation through user 

studies in Journal of Cultural Herigage (26), p.101-108. Retirado de: 

https://www.researchgate.net/publication/314285668_Virtual_museum_system_evaluation_thro

ugh_user_studies. Bakhtiari, K. (2019, 13 de dezembro). Stop Marketing to Millennials or Gen Z 

and Start Marketing to Tribes. Forbes. (Blog Post). Retirado de: 

https://www.forbes.com/sites/kianbakhtiari/2019/12/13/stop-marketing-to-millennials-or-gen-z-

and-start-marketing-to-tribes/#294af7622c17. 

Bauer, K. (2018, 7 de outubro). Tim Berners-Lee, Solid, and the arrival os the Web 3.0. [Blog Post]. 

Retirado de: https://dev.to/krtb/tim-berners-lee-solid-and-the-arrival-of-the-web-30-4fg7.  

Beiras, B. (2020, 4 de maio). El Reina Sofía se prepara para la nueva realidade creada por el coronavírus. 

(Blog Post). Euronews. Retirado de: https://es.euronews.com/2020/05/04/el-reina-sofia-se-

prepara-para-la-nueva-realidad-creada-por-el-coronavirus. 

Bologna, C. (2019, 11 de Agosto). What’s The Deal With Generation Alpha? (Blog Post). Retirado de: 

https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-

z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xl

LmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszT

XFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-

vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP

3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP 

Bolton, R., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Loureiro, Y., & 

Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: a review and 

research agenda. Journal of Service Management,24 (3), pp. 245-267. Retirado de: 

https://doi.org/10.1108/09564231311326987. 

Booth, P., Ogundipe, A., & Royseng, S. (2019). Museum leaders perspectives on social media. Museum 

Managment and Curatorship. Retirado de: https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1638819. 

Boyd, D., & Ellison, N. (2008). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of 

Computer-Mediated Communication, 13. International Communication Association. pp.210-230. 

https://icom.museum/en/news/museums-will-move-on-message-from-icom-president-suay-aksoy/?fbclid=IwAR0YFc7lltUT2m1Ep4Gv6CdN8i9az04aoBRpY6Iz-mHFf9oIrRzkOWx1D8Q
https://icom.museum/en/news/museums-will-move-on-message-from-icom-president-suay-aksoy/?fbclid=IwAR0YFc7lltUT2m1Ep4Gv6CdN8i9az04aoBRpY6Iz-mHFf9oIrRzkOWx1D8Q
https://icom.museum/en/news/museums-will-move-on-message-from-icom-president-suay-aksoy/?fbclid=IwAR0YFc7lltUT2m1Ep4Gv6CdN8i9az04aoBRpY6Iz-mHFf9oIrRzkOWx1D8Q
https://www.omnicoreagency.com/facebook-statistics/
https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
https://www.researchgate.net/publication/314285668_Virtual_museum_system_evaluation_through_user_studies
https://www.researchgate.net/publication/314285668_Virtual_museum_system_evaluation_through_user_studies
https://www.forbes.com/sites/kianbakhtiari/2019/12/13/stop-marketing-to-millennials-or-gen-z-and-start-marketing-to-tribes/#294af7622c17
https://www.forbes.com/sites/kianbakhtiari/2019/12/13/stop-marketing-to-millennials-or-gen-z-and-start-marketing-to-tribes/#294af7622c17
https://dev.to/krtb/tim-berners-lee-solid-and-the-arrival-of-the-web-30-4fg7
https://es.euronews.com/2020/05/04/el-reina-sofia-se-prepara-para-la-nueva-realidad-creada-por-el-coronavirus
https://es.euronews.com/2020/05/04/el-reina-sofia-se-prepara-para-la-nueva-realidad-creada-por-el-coronavirus
https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszTXFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP
https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszTXFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP
https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszTXFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP
https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszTXFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP
https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszTXFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP
https://www.huffpost.com/entry/generation-alpha-after-gen-z_l_5d420ef4e4b0aca341181574?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACb0aYm35V6W3uRk5NK8YSQeMUNwMzx_HWiszTXFyWMRB3WQmy0lTyWuwmRosbJQ-m4-vKA_EWBLn6mND0gvLPnigbBuYtbk_c92Y2V5LRdcTO_YGglvxvDWdUDamzQvBAWVjP3AXBp_MAXdKdOMFI1OjZV4JpqCi3DXKvqXw4HP
https://doi.org/10.1080/09647775.2019.1638819


 

103 

Budge, K. &Burness, A. (2017). Museum Objects and Instagram: agency of communication in digital 

engagement. Continuum 32 (1). p. 1-14. Retirado de: 

https://www.researchgate.net/publication/317595508_Museum_objects_and_Instagram_agency_

and_communication_in_digital_engagement. 

Cain, A. (n.d.). The oldest Gen Zer doesn’t remember life before Facebook. Business Insider (Blog Post). 

Retirado de: https://www.businessinsider.com/gen-z-establishes-identity-using-social-media-

2019-7.  

Cameron, F. & Kenderdine, S. (eds.). (2007). Theorizing Digital Cultural Heritage, A Critical Discourse. 

Massachusets, USA: The MIT Press. 

Capriotti, P., & Losada, J. C. (2018). Facebook as a dialogic communication tool at the most visited 

museums of the world. El Profissional de la Informacion, 27 (3). Retirado de: 

https://www.researchgate.net/publication/325886296_Facebook_as_a_dialogic_communication_

tool_at_the_most_visited_museums_of_the_world. 

Coates, C. (2019, 13 de junho). Modern museums in the internet generation – social media, memes and 

millennials. Blooloop. (Blog Post). Retirado de: https://blooloop.com/features/modern-museums-

internet-generation/. 

Coates, C. (2020, 19 de março). Coronavirus: How museums are engaging with visitors during social 

distancig. (Blog Post). Blooloop. Retirado de: https://blooloop.com/features/museums-

coronavirus-social-distancing/. 

Coombs, T., Falkheimer, J., Heide, M., & Young, P. (eds.). (2016) Strategic Communication, Social 

Media and Democracy, The challenge of the digital methods. Nova Iorque: Routledge. 

Cuseum (2016, 16 de agosto). 7 Things Your Museum or Nonprofit Needs To Know About Gen Z. 

Cuseum. (Blog Post). Retirado de: https://cuseum.com/blog/7-things-your-museum-or-nonprofit-

needs-to-know. 

Dadisman, C. (2019, 8 de fevereiro). Removing Barriers Through Authentic Communication. 

MuseumNext. (Blog Post) Retirado de: https://www.museumnext.com/article/removing-barriers-

through-authentic-communications/. 

Diggit magazine (n.d.). Digital Culture. [Blog Post]. Diggit magazine. Retirado de: 

https://www.diggitmagazine.com/wiki/digital-culture 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC). (2016). Resultados Globais do Estudo de Públicos 

Museus Nacionais. Lisboa: DGPC. Retirado de: 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/estudos-de-publicos/.  

Direção Geral do Património Cultural (DGPC). (2018). Estudo de Públicos de Museus Nacionais – 

Públicos do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: DGPC. Retirado de: 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/estudos-de-publicos/.  

https://www.researchgate.net/publication/317595508_Museum_objects_and_Instagram_agency_and_communication_in_digital_engagement
https://www.researchgate.net/publication/317595508_Museum_objects_and_Instagram_agency_and_communication_in_digital_engagement
https://www.businessinsider.com/gen-z-establishes-identity-using-social-media-2019-7
https://www.businessinsider.com/gen-z-establishes-identity-using-social-media-2019-7
https://www.researchgate.net/publication/325886296_Facebook_as_a_dialogic_communication_tool_at_the_most_visited_museums_of_the_world
https://www.researchgate.net/publication/325886296_Facebook_as_a_dialogic_communication_tool_at_the_most_visited_museums_of_the_world
https://blooloop.com/features/modern-museums-internet-generation/
https://blooloop.com/features/modern-museums-internet-generation/
https://blooloop.com/features/museums-coronavirus-social-distancing/
https://blooloop.com/features/museums-coronavirus-social-distancing/
https://cuseum.com/blog/7-things-your-museum-or-nonprofit-needs-to-know
https://cuseum.com/blog/7-things-your-museum-or-nonprofit-needs-to-know
https://www.museumnext.com/article/removing-barriers-through-authentic-communications/
https://www.museumnext.com/article/removing-barriers-through-authentic-communications/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/estudos-de-publicos/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/dgpc/estudos-de-publicos/


 

104 

Duarte, A. (2013). Nova Museologia: os pontapés de saída de uma abordagem ainda Inovadora. Revista 

Eletrónica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Património – PPG-PMUS Unirio 

|Mast, 6 (1), 99-117. 

Duffet, R. (2017). Influence of social media marketing communications on young consumers’ attitudes. 

Young Consumers, 18 (1), 19-39. 

Elassar, A. (2020, 29 de março). The Getty Museum is asking people to recreate artwork using random 

house objects. (Blog Post). CNN. Retirado de: https://edition.cnn.com/2020/03/28/us/getty-

museum-recreate-artwork-coronavirus-trnd/index.html.  

Everdingen, T. V. (2019, 19 de fevereiro). How Museums Can Use Instagram Stories. (Blog Post). 

CrowdRiff. Retirado de: https://crowdriff.com/resources/blog/museums-instagram-stories. 

Faherty, A. (2019, 2 de julho). Communicating the value of museums. MuseumNext. (Blog Post) 

Retirado de: https://www.museumnext.com/article/communicating-the-value-of-museums-to-

audiences-donors-and-other-supporters/. 

García-Madariaga, J; Virtu, N. & López, F. (2017). The Influence of museums’ websites on users’ 

intentions. In Esic Market Economics and Business Journal. Vol. 48, Issue 2, p. 369-392. 

Gere, C. (2008). Digital Culture (2nd ed.). Londres: Reaktion Books. 

Green, D. (2019, 2 de julho). The most popular social media platforms with Gen Z. Business Insider. 

(Blog Post). Retirado de: https://www.businessinsider.com/gen-z-loves-snapchat-instagram-and-

youtube-social-media-2019-6. 

Gonzalez, R. (2017). Keep the Conversation Going: How Museums Use ocial Media to Engage the 

Public. Retirado de: http://articles.themuseumscholar.org/vol1no1gonzalez. 

Hooper-Greenhill, E. (1994). Museums and their visitors. Londres: Routledge.  

Harari, Y. N. (2017). Homo Deus História Breve do Amanhã. Lisboa: Elsinore.  

Harper, D. (2020, 23 de abril). Museums in Germany started reopening with strict new safety measures. 

(Blog Post). Artsy News. Retirado de: https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-museums-

germany-started-reopening-strict-new-safety-measures.  

Hsieh, M., Chen, K. & Shieh, M. (2010). Kansei Evaluation on Museum Website Desings. Paris: 

International Conference on Kansei Engineering an Emotion Research 2010. 

Instagram. (2020). O que é o Instagram?. Centro de Ajuda, Centro de Privacidade e Segurança. Retirado 

de: https://help.instagram.com/424737657584573. 

Ittelson, M. (2019, 15 de abril). How Gen Z Presents a Challenge to Traditional Arts Organizations. 

Pacific Standard. (Blog Post). Retirado de: https://psmag.com/ideas/how-gen-z-presents-a-

challenge-to-traditional-arts-organizations. 

Izquierdo, C. & Samaniego, M. (2004). Marketing del patrimonio cultural. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Kamp, J. (2020, 6 de abril). Museums across the U.S., facing the effects of COVID.19, laid off staff or 

closed permanently. (Blog Post). Artsy News. Retirado de: https://www.artsy.net/news/artsy-

editorial-museums-facing-effects-covid-19-laid-staff-closed-permanently.  

https://edition.cnn.com/2020/03/28/us/getty-museum-recreate-artwork-coronavirus-trnd/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/28/us/getty-museum-recreate-artwork-coronavirus-trnd/index.html
https://crowdriff.com/resources/blog/museums-instagram-stories
https://www.museumnext.com/article/communicating-the-value-of-museums-to-audiences-donors-and-other-supporters/
https://www.museumnext.com/article/communicating-the-value-of-museums-to-audiences-donors-and-other-supporters/
https://www.businessinsider.com/gen-z-loves-snapchat-instagram-and-youtube-social-media-2019-6
https://www.businessinsider.com/gen-z-loves-snapchat-instagram-and-youtube-social-media-2019-6
http://articles.themuseumscholar.org/vol1no1gonzalez
https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-museums-germany-started-reopening-strict-new-safety-measures
https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-museums-germany-started-reopening-strict-new-safety-measures
https://help.instagram.com/424737657584573
https://psmag.com/ideas/how-gen-z-presents-a-challenge-to-traditional-arts-organizations
https://psmag.com/ideas/how-gen-z-presents-a-challenge-to-traditional-arts-organizations
https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-museums-facing-effects-covid-19-laid-staff-closed-permanently
https://www.artsy.net/news/artsy-editorial-museums-facing-effects-covid-19-laid-staff-closed-permanently


 

105 

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of 

Social Media. Business Horizons 53: 59-68. Retirado de: 

https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_World_Unite_The_Challen

ges_and_Opportunities_of_Social_Media. 

Kotler, N., Kotler, P. & Kotler, W. (2008). Museum Marketing and Strategy, Designing Missions, 

Building Audiences, Generating Revenue and Resources (2nd ed.) San Francisco, United States 

of America: Jossey-Bass. 

Kovarik. B. (2016). Revolutions in Communication, Media History from Gutenberg to te Digital Age. 

(2nd ed.). Londres: Bloomsburry Academic. 

Krug, S. (2006). Don’t Make Me Think, A Common Sense Approach to Web Usability.(2nd ed.). 

California: New Riders. 

Lazzeretti, L., Sartori, A., & Innocenti, N. (2015). Museums and social media: the case of the Museum of 

Natural History of Florence in International Review on Public and Nonprofit. No. 12, p.267-283. 

Leeuwen, H. v. (2018, 19 de outubro). Tate’s Nicholas Serota on using social media to bring people into 

art galleries. (Blog Post). Financial Review. Retirado de: https://www.afr.com/life-and-

luxury/arts-and-culture/tates-nicholas-serota-on-using-social-media-to-bring-people-into-art-

galleries-20181019-h16u1j.  

Levit, A. (2015, 28 de março). Make Way for Generation Z. New York Times. (Blog Post). Retirado de: 

https://www.nytimes.com/2015/03/29/jobs/make-way-for-generation-

z.html?searchResultPosition=14. 

Lopatovska, I. (2015). Museum website features, aesthetics, and visitors ‘impressions: a case study of 

four museums. In Museum Management an Curatorship, vol.30, No. 3, p.191-207. 

Lopatovska, I., Bierlein, I., Lember, H., & Meyer, E. (2013). Exploring Requirements for Online Art 

Collections. In The Proceedings of the 76th Annual Meeting of the American Society for 

Information Science and Technology November 1-6, 2013, Montreal, Canada 

Marques, L. (2008). Retificação n.º 224/2008. Diário da República Eletrónico. Retirado de: 

https://dre.pt/home/-/dre/2712779/details/maximized 

Marty, P. (2007). Museum Websites and Museum Visitors: Before and After the Museum Visit. In 

Museum Management and Curatorship. Vol.22, No. 4, p.337-360. 

Matos, A. (2020, 20 de março). Acessibilidade e políticas de gestão de colecções. (Blog Post). 

Patrimonio.pt. Retirado de: https://www.patrimonio.pt/post/acessibilidade-e-pol%C3%ADticas-

de-gest%C3%A3o-de-

colec%C3%A7%C3%B5es?fbclid=IwAR1GGgSsPlQc5kxfLGP9effvORfctdzujHAJTHjOEM2

RsXSUafbT9irG6kg.  

McKenzie, B. (2015). Towards the Sociocratic Museum: How, an Why, Museums Could Radically 

Change and How Digital Can Help. In Rodley, E., Stein, R., & Cairns, S. (eds.) Code Words, 

Tecnology and Theory in the Museum (p. 93-107). Edinburgh: MuseumEtc. 

https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_World_Unite_The_Challenges_and_Opportunities_of_Social_Media
https://www.researchgate.net/publication/222403703_Users_of_the_World_Unite_The_Challenges_and_Opportunities_of_Social_Media
https://www.afr.com/life-and-luxury/arts-and-culture/tates-nicholas-serota-on-using-social-media-to-bring-people-into-art-galleries-20181019-h16u1j
https://www.afr.com/life-and-luxury/arts-and-culture/tates-nicholas-serota-on-using-social-media-to-bring-people-into-art-galleries-20181019-h16u1j
https://www.afr.com/life-and-luxury/arts-and-culture/tates-nicholas-serota-on-using-social-media-to-bring-people-into-art-galleries-20181019-h16u1j
https://www.nytimes.com/2015/03/29/jobs/make-way-for-generation-z.html?searchResultPosition=14
https://www.nytimes.com/2015/03/29/jobs/make-way-for-generation-z.html?searchResultPosition=14
https://www.patrimonio.pt/post/acessibilidade-e-pol%C3%ADticas-de-gest%C3%A3o-de-colec%C3%A7%C3%B5es?fbclid=IwAR1GGgSsPlQc5kxfLGP9effvORfctdzujHAJTHjOEM2RsXSUafbT9irG6kg
https://www.patrimonio.pt/post/acessibilidade-e-pol%C3%ADticas-de-gest%C3%A3o-de-colec%C3%A7%C3%B5es?fbclid=IwAR1GGgSsPlQc5kxfLGP9effvORfctdzujHAJTHjOEM2RsXSUafbT9irG6kg
https://www.patrimonio.pt/post/acessibilidade-e-pol%C3%ADticas-de-gest%C3%A3o-de-colec%C3%A7%C3%B5es?fbclid=IwAR1GGgSsPlQc5kxfLGP9effvORfctdzujHAJTHjOEM2RsXSUafbT9irG6kg
https://www.patrimonio.pt/post/acessibilidade-e-pol%C3%ADticas-de-gest%C3%A3o-de-colec%C3%A7%C3%B5es?fbclid=IwAR1GGgSsPlQc5kxfLGP9effvORfctdzujHAJTHjOEM2RsXSUafbT9irG6kg


 

106 

Merkelsen, H., Mollerstrom, V., & Platen, S. (2016) The role of communication professionals in the 

digital age – old paradoxes, new directions? In Coombs, T., Falkheimer, J., Heide, M., & Young, 

P. (eds.). Strategic Communication, Social Media and Democracy, The challenge of the digital 

methods. Nova Iorque: Routledge. p.14-34. 

Miller, V. (2011). Understanding Digital Culture. Londres: SAGE. 

Murawski, M. (2015). Embracing a Digital Mindset in Museums. In Rodley, E., Stein, R., & Cairns, S. 

(eds.) Code Words, Technology and Theory in the Museum (p. 207-223). Edinburgh: 

MuseumEtc. 

Museu Nacional de Arte Antiga. (2019). Vamos pôr o Sequeira no lugar certo. Retirado de: 

https://www.fuel.pt/sequeira/.  

MuseumNext. (2019, 27 de março). How Museums Can Use Social Media? MuseumNext. (Blog Post). 

Retirado de: https://www.museumnext.com/article/museums-can-use-social-media/. 

Natural History Museum (n.d.). Library and Archives. Retirado de: 

https://nhm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/collectionDiscovery?vid=44NHM_INST:44NH

M_V1. 

NEMO (2020, 7 de abril). NEMO publishes initial results of survey on the impact of the corona crisis on 

museums in Europe. (Blog Post). Network of European Museum Organisations. Retirado de: 

https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-

the-corona-crisis-on-museums-in-

europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFX

wQnEc.  

NEMO. (2020a). Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe. In NEMO 

publishes initial results of survey on the impact of the corona crisis on museums in Europe. 

(Blog Post). Network of European Museum Organizations. Retirado de: https://www.ne-

mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-

on-museums-in-

europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFX

wQnEc.  

NEMO. (2020b). Initiatives and actions of museums in the corona crisis. In NEMO publishes initial 

results of survey on the impact of the corona crisis on museums in Europe. (Blog Post). Network 

of European Museum Organizations. Retirado de: https://www.ne-

mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-

on-museums-in-

europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFX

wQnEc.  

NEMO. (2020c, 22 de Abril). NEMO survey on museums and COVID-19: Museums adapt to go online. 

(Blog Post). Network of European Museum Organizations. Retirados de: https://www.ne-

https://www.fuel.pt/sequeira/
https://www.museumnext.com/article/museums-can-use-social-media/
https://nhm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/collectionDiscovery?vid=44NHM_INST:44NHM_V1
https://nhm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/collectionDiscovery?vid=44NHM_INST:44NHM_V1
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-publishes-results-of-survey-on-the-impact-of-the-corona-crisis-on-museums-in-europe.html?fbclid=IwAR1Eq0PP7RdvzIQJIxn9pFvFZT95aaj9pn50hjf5SKWDNCxhYrZRFXwQnEc
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-survey-on-museums-and-covid-19-museums-adapt-to-go-online.html


 

107 

mo.org/news/article/nemo/nemo-survey-on-museums-and-covid-19-museums-adapt-to-go-

online.html.  

NEMO. (2020d, 30 de abril). Na interactive map by NEMO shows museum re-opening plans. (Blog 

Post). Network of European Museum Organization. Retirado de: https://www.ne-

mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-

plans.html?fbclid=IwAR0hnzvHQ9dC7zI4jKq_ihLPlwHNw4hfE3JV0RUE5DmjvGyHRWPxQ

8SzgPg.  

O’Reilly Media Inc. (2004). Web 2.0 Conference. Retirado de: http://web2con.com/web2con/. 

Patil, H. & Surwade, Y. (2018). Web Technologies from Web 2.0 to Web 4.0. IJSART, 4 (4), 810-814. 

Retirado de: 

https://www.researchgate.net/publication/324537592_Web_Technologies_From_Web_20_To_

Web_40. 

Peters, K., Chen, Y., Kaplan, A., Ognibeni, B., & Pauwels K. (2013). Social Media Metrics – A 

Framework and Guidelines for Managing Social Media. Journal of Interactive Marketing, 27. 

pp. 281-298. Retirado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109499681300042X?via%3Dihub. 

Público. (2020, 10 de abril). Covid Art Museum: o museu nascido da quarentena, para falar sobre ela. 

(Blog Post). Público. Retirado de: https://www.publico.pt/2020/04/10/p3/noticia/covid-art-

museum-museu-nascido-quarentena-falar-1911698.  

Raval, T. (2019, 20 de agosto). Digital Transformation in the Age of Millennials and Gen Z. Forbes. 

(Blog Post). Retirado de: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/20/digital-

transformation-in-the-age-of-millennials-and-gen-z/#2e0999b72708. 

Remelgado, P. (2014). Estratégias de Comunicação em Museus, Instrumentos de Gestão em Instituições 

Museológicas. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Richardson, J. (2010, 19 de março). Twitter for Museums in 2020. (Blog Post). MuseumNext. Retirado 

de: https://www.museumnext.com/article/twitter-for-museums/.  

Richardson, J. (2020, 2 de maio). How Might Museum Look Different When They Reopen After 

Coronavirus? (Blog Post). MuseumNext. Retirado de: 

https://www.museumnext.com/article/how-might-museums-look-different-when-they-reopen-

after-coronavirus/. 

Richani, E., Papaioannou, G., & Banou, C. (2016). Emerging opportunities: the internet, marketing and 

museums. Matec Web Conferences 76.  

Rijksmuseum (n.d.) Organization Chart. Retirado de: 

https://www.rijksmuseum.nl/en/organisation/organisation-chart. 

Ringham, J. (2011) Tate Social Media Communication Strategy 2011-2012. Tate Papers. Retirado de: 

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/15/tate-social-media-communication-

strategy-2011-12. 

https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-survey-on-museums-and-covid-19-museums-adapt-to-go-online.html
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-survey-on-museums-and-covid-19-museums-adapt-to-go-online.html
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0hnzvHQ9dC7zI4jKq_ihLPlwHNw4hfE3JV0RUE5DmjvGyHRWPxQ8SzgPg
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0hnzvHQ9dC7zI4jKq_ihLPlwHNw4hfE3JV0RUE5DmjvGyHRWPxQ8SzgPg
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0hnzvHQ9dC7zI4jKq_ihLPlwHNw4hfE3JV0RUE5DmjvGyHRWPxQ8SzgPg
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0hnzvHQ9dC7zI4jKq_ihLPlwHNw4hfE3JV0RUE5DmjvGyHRWPxQ8SzgPg
http://web2con.com/web2con/
https://www.researchgate.net/publication/324537592_Web_Technologies_From_Web_20_To_Web_40
https://www.researchgate.net/publication/324537592_Web_Technologies_From_Web_20_To_Web_40
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109499681300042X?via%3Dihub
https://www.publico.pt/2020/04/10/p3/noticia/covid-art-museum-museu-nascido-quarentena-falar-1911698
https://www.publico.pt/2020/04/10/p3/noticia/covid-art-museum-museu-nascido-quarentena-falar-1911698
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/20/digital-transformation-in-the-age-of-millennials-and-gen-z/#2e0999b72708
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/20/digital-transformation-in-the-age-of-millennials-and-gen-z/#2e0999b72708
https://www.museumnext.com/article/twitter-for-museums/
https://www.museumnext.com/article/how-might-museums-look-different-when-they-reopen-after-coronavirus/
https://www.museumnext.com/article/how-might-museums-look-different-when-they-reopen-after-coronavirus/
https://www.rijksmuseum.nl/en/organisation/organisation-chart
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/15/tate-social-media-communication-strategy-2011-12
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/15/tate-social-media-communication-strategy-2011-12


 

108 

Robbins, E. (2015, outubro). How Should Museums Use Their Youtube Channels? (Blog Post). San 

Franscisco Museum of Modern Art. Retirado de: https://www.sfmoma.org/read/how-should-

museums-use-their-youtube-channels/.  

Rodley, E. (2015). The Virtues of Promiscuity or Why Giving It Away is the Future. In Rodley, E., Stein, 

R., & Cairns, S. (eds.) Code Words, Technology and Theory in the Museum. Edinburgh: 

MuseumEtc. (p. 225-251). 

Rodley, E., Stein, R., & Cairns, S. (eds.) (2015) Code Words, Technology and Theory in the Museum. 

Edinburgh: MuseumEtc. 

Rouse. M. (2019, julho). Definition, ICT (information and communications technology or technologies). 

Retirado de: https://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-

technology-or-technologies. 

Russo, A. & Watkins, J. (2007). Digital Cultural Communication: Audience and Remediation. In 

Cameron, F. & Kenderdine, S. (eds.). Theorizing Digital Cultural Heritage, A Critial Discourse. 

Massachusets, USA: The MIT Press. p.149-164. 

Silvaggi, A. (ed.) (2017). Museum Professionals in the Digital Era, Agents of change and innovation. 

Mu.SA. Retirado de: http://www.project-musa.eu/results/. 

Schwarzer, M (2020, 10 de março). Lessons from History: Museums and Pandemics. (Blog Post). 

American Alliance of Museums. Retirado de: https://www.aam-us.org/2020/03/10/lessons-from-

history-museums-and-

pandemics/?fbclid=IwAR3u1GTSr0fCUrGztlNvyTPYNGbuJmGZ4GsW3t-

SnoD6Xcd6s9YkAIMt6rA.  

Stack, K. (2010). Tate Online Strategy 2010-2012. Tate Papers. Retirado de: 

https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/13/tate-online-strategy-2010-12. 

Still, J. (2015, 20 de fevereiro). Drive-thru art: how the Tte is engaging the public with ad innovation. 

(Blog Post). The Guardian. Retirado de: https://www.theguardian.com/media-

network/2015/feb/20/tate-work-ads-advertising-digital-comms. 

Tallon, L. (2017, 24 de outubro). Digital Is More Than a Department, It Is a Collective Responsibility. 

(Blog Post). Metropolitam Museum of Art. Retirado de: 

https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2017/digital-future-at-the-met.  

Tate. (n.d.). Digital. Retirado de: https://www.tate.org.uk/about-us/digital. 

Visser, J. (2014). The future of museums is about attitude, not technology. In Sanderhoff, M. (ed.). 

Sharing is Caring, Openness and sharing in the cultural heritage sector. Copenhagen: Statens 

Museum for Kunst. 

Young, P. & Akerstrom, M. (2016) Meet the digital naturals. In Coombs, T., Falkheimer, J., Heide, M., & 

Young, P. (eds.). Strategic Communication, Social Media and Democracy, The challenge of the 

digital methods. Nova Iorque: Routledge. p. 1-10 

https://www.sfmoma.org/read/how-should-museums-use-their-youtube-channels/
https://www.sfmoma.org/read/how-should-museums-use-their-youtube-channels/
https://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies
https://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies
http://www.project-musa.eu/results/
https://www.aam-us.org/2020/03/10/lessons-from-history-museums-and-pandemics/?fbclid=IwAR3u1GTSr0fCUrGztlNvyTPYNGbuJmGZ4GsW3t-SnoD6Xcd6s9YkAIMt6rA
https://www.aam-us.org/2020/03/10/lessons-from-history-museums-and-pandemics/?fbclid=IwAR3u1GTSr0fCUrGztlNvyTPYNGbuJmGZ4GsW3t-SnoD6Xcd6s9YkAIMt6rA
https://www.aam-us.org/2020/03/10/lessons-from-history-museums-and-pandemics/?fbclid=IwAR3u1GTSr0fCUrGztlNvyTPYNGbuJmGZ4GsW3t-SnoD6Xcd6s9YkAIMt6rA
https://www.aam-us.org/2020/03/10/lessons-from-history-museums-and-pandemics/?fbclid=IwAR3u1GTSr0fCUrGztlNvyTPYNGbuJmGZ4GsW3t-SnoD6Xcd6s9YkAIMt6rA
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/13/tate-online-strategy-2010-12
https://www.theguardian.com/media-network/2015/feb/20/tate-work-ads-advertising-digital-comms
https://www.theguardian.com/media-network/2015/feb/20/tate-work-ads-advertising-digital-comms
https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2017/digital-future-at-the-met
https://www.tate.org.uk/about-us/digital


 

109 

Young, P., Coombs, W., & Holladay, S. (2016). Exploring the language of social media in the discourse 

of public relations. In Coombs, T., Falkheimer, J., Heide, M., & Young, P. (eds.). Strategic 

Communication, Social Media and Democracy, The challenge of the digital methods. Nova 

Iorque: Routledge. p.25-34. 

Weilie, M. V. & Klaasse, B. (2004). Evaluating Museum Websites using Design Patterns.Amsterdão: 

Vrije Universiteit. 

Williams, R. (2019, 25 de julho). Study: Gen Z prefers social media as top influence channel. 

MarketingDive. (Blog Post). Retirado de: https://www.marketingdive.com/news/study-gen-z-

prefers-social-media-as-top-influence-channel/559487/. 

  

https://www.marketingdive.com/news/study-gen-z-prefers-social-media-as-top-influence-channel/559487/
https://www.marketingdive.com/news/study-gen-z-prefers-social-media-as-top-influence-channel/559487/


 

110 

APÊNDICES 

Apêndice nº 1. Tabelas de Análise de Comunicação Digital da Tate no 

Facebook (janeiro, 2020). 

 

 

SEMANA 1 2 3 4 5 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo)      

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa)      

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa)      

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada)      

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta) x x x x x 

Mais de 15 publicações por semana (muito alta)      

SEMANA 1 2 3 4 5 

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas  

Tipos de Recursos Gráfico Texto 11 15 14 14 10 

Fotografias/Imagens/Figuras 11 15 13 12 9 

Audiovisual Áudio 0 0 1 1 1 

Vídeo 0 0 1 2 1 

Interativo Ligações 11 15 14 14 9 

Hashtags 0 0 0 0 0 

Menções 1 2 2 3 1 

Categoria Tipo de Recurso Ferramentas 1 2 3 4 5 

Recursos de 
Interação 

Viral Nº de gostos 
(média) 

930 799,5 885,8 758,2 858 

Nº de partilhas 
(média) 

130,8 113,2 143,7 134,8 139,4 

Tipos de 
interação 

Apenas 
disseminação de 
informação 

8 
(72,7%) 

5 
(33,3%) 

8 
(57,1%) 

8 
(57,1) 

6 
(60%) 

Apelo à partilha 0 0 1 (7,1%) 1 
(7,1%) 

0 

Apelo à opinião 1 (9%) 2 (13,3) 2 
(14,2%) 

1 
(7,1%) 

1 
(10%) 

Apelo à ação 2 
(18,1%) 

8 
(53,3%) 

3 
(21,4%) 

4 
(28%) 

3 
(30%) 

Conversação Nº de 
comentários 
(visitante) 
(média) 

26 26 19 26,9 20,2 

Nº de 
comentários 
(museu) (média) 

0,5    0 0,07 0 0,1 
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Apêndice nº 2. Tabelas de Análise de Comunicação Digital da Tate no 

Instagram (janeiro, 2020). 

 
  

SEMANA 1 2 3 4 5 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo)      

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa)      

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa)      

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada)      

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta) x x x x x 

Mais de 15 publicações por semana (muito alta)      

SEMANA 1 2 3 4 5 

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas  

Tipos de Recursos Gráfico Texto 11 14 14 14 10 

Fotografias/Imagens/Figuras 11 13 13 11 9 

Audiovisual Áudio 0 1 1 2 1 

Vídeo 0 1 1 3 1 

Interativo Ligações 0 0 0 0 0 

Hashtags 3 8 6 7 6 

Menções 1 5 4 5 5 

Localização 2 6 4 4 4 

Categoria Tipo de Recurso Ferramentas 1 2 3 4 5 

Recursos de 
Interação 

Viral Nº de gostos 
(média) 

22.588,2 17.257,9 18.132,8 15.993,5 17.267,8 

Nº de partilhas 
(média) 

     

Tipos de 
interação 

Apenas 
disseminação de 
informação 

7 (63,6%) 9 (64,2%) 9 (64,2%) 10 (71,4%) 6 (60%) 

Apelo à partilha 0 1 (7,1%) 0 0 0 

Apelo à opinião 2 (18,1%) 2 (14,2%) 2 (14,2%) 0 1 (10%) 

Apelo à ação 2 (18,1%) 2 (14,2%) 3 (21,4%) 4 (28,5%) 3 (30%) 

Conversação Nº de 
comentários 
(visitante) 
(média) 

131,6 85,5 91,7 136,3 85,4 

Nº de 
comentários 
(museu) (média) 

0,27 0,7 0,7 1,7 0,4 
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Apêndice nº 3. Tabelas de Análise da Comunicação Digital da Tate no Twitter 

(janeiro, 2020). 

  

SEMANA 1 2 3 4 5 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo)      

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa)      

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa)      

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada)      

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta)      

Mais de 15 publicações por semana (muito alta) x x x x x 

SEMANA 1 2 3 4 5 

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas  

Tipos de Recursos Gráfico Texto 16 21 19 21 16 

Fotografias/Imagens/Figuras 15 19 17 17 13 

Audiovisual Áudio 1 2 2 3 2 

Vídeo 1 2 2 3 3 

Interativo Ligações 16 21 16 17 15 

Hashtags 8 10 7 9 9 

Menções 2 3 5 4 4 

Retweet 0 1 1 2 1 

Categoria Tipo de 
Recurso 

Ferramentas 1 2 3 4 5 

Recursos de 
Interação 

Viral Nº de gostos 
(média) 

171,5 117,8 120,4 124,1 112,6 

Nº de partilhas 
(Retweets) 
(média) 

38,8 31 29,9 36,2 33,4 

Tipos de 
interação 

Apenas 
disseminação de 
informação 

6 
(37,5%) 

12 
(57,1%) 

10 
(52,6%) 

14 
(63,6%) 

8 (50%) 

Apelo à partilha 0 0 0 0 0 

Apelo à opinião 3 
(18,7%) 

2 (9,5%) 1 (5,1%) 2  
(9%) 

1 (6,25%) 

Apelo à ação 7 
(43,7%) 

7 
(33,3%) 

8 
(42,1%) 

5 
(22,7%) 

7 
(43,75%) 

Conversação Nº de 
comentários 
(visitante) 
(média) 

2,8 2,1 2,5 2,5 2,6 

Nº de 
comentários 
(museu) (média) 

0,25 0,04 0 0 0 
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Apêndice nº 4. Tabela de recolha de dados sobre os websites dos Museus 

Nacionais Portugueses (29/04/2020) 

Museu Tem 
website 
próprio? 

Está 
operacional? 

Ligação 

Sim  Não  Sim  Não  
Museu Nacional 

Frei Manuel do 

Cenáculo 

 x    

Museu Nacional 

Grão-Vasco 
x   x http://www.museunacionalgraovasco.gov.pt/ 

Museu Nacional 

Machado de 

Castro 

x  x  http://www.museumachadocastro.pt/  

Museu Nacional 
Resistência e 

Liberdade 

x  x  http://www.museunacionalresistencialiberdade-
peniche.gov.pt/pt/ 

Museu Nacional 

da Música 
x  x  http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/ 

Museu Nacional 

de Arqueologia 
x  x  http://www.museunacionalarqueologia.gov.pt/ 

Museu Nacional 

de Arte Antiga 
x  x  http://www.museudearteantiga.pt/ 

Museu Nacional 

de Arte 

Contemporânea 

do Chiado 

x  x  http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/ 

Museu Nacional 

de Etnologia 
x  x  https://mnetnologia.wordpress.com/ 

Museu Nacional 

Soares dos Reis 
x  x  http://www.museusoaresdosreis.pt/ 

Museu Nacional 

do Azulejo 
x  x  http://www.museudoazulejo.pt/ 

Museu Nacional 
do Teatro e da 

Dança 

x  x  http://www.museudoteatro.pt/ 

Museu Nacional 

do Traje 
x  x  http://www.museudotraje.pt/ 

Museu Nacional 

dos Coches 
x  x  http://museudoscoches.gov.pt/pt/ 

Museu 

Monográfico de 

Conímbriga 

 x    

 

  

http://www.museunacionalgraovasco.gov.pt/
http://www.museumachadocastro.pt/
http://www.museunacionalresistencialiberdade-peniche.gov.pt/pt/
http://www.museunacionalresistencialiberdade-peniche.gov.pt/pt/
http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/
http://www.museunacionalarqueologia.gov.pt/
http://www.museudearteantiga.pt/
http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/
https://mnetnologia.wordpress.com/
http://www.museusoaresdosreis.pt/
http://www.museudoazulejo.pt/
http://www.museudoteatro.pt/
http://www.museudotraje.pt/
http://museudoscoches.gov.pt/pt/
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Apêndice nº 5. Tabela referente ao mapeamento dos Museus Nacionais 

Portugueses nas Redes Sociais. 

  

Museu Facebook Instagram Twitter Youtube 

Museu Nacional Frei 
Manuel do Cenáculo 
 

X 
4.129 gostos 

- - - 

Museu Nacional Grão-
Vasco 
 

X 
8.231 gostos 

X 
398 seguidores 

- - 

Museu Nacional 
Machado de Castro 
 

X 
12.985 gostos 

X 
1.858 seguidores 

- X 
25 subscritores 

Museu Nacional 
Resistência e Liberdade 
 

X 
2.507 gostos 

- - X 
23 subscritores 

Museu Nacional da 
Música 
 

X 
16.554 gostos 

X 
2.210 seguidores 

- X 
34 subscritores 

Museu Nacional de 
Arqueologia 
 

X 
15.343 gostos 

- X 
394 seguidores 

X 
119 subscritores 

Museu Nacional de Arte 
Antiga 
 

X 
49.425 gostos 

X 
16.700 seguidores 

X 
2.802 seguidores 

X 
747 subscritores 

Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do 
Chiado 
 

X 
2.302 gostos 

X 
1.235 seguidores 

X 
94.4 seguidores 

- 

Museu Nacional de 
Etnologia 
 

X 
10.916 gostos 

- - X 
193 subscritores 

Museu Nacional Soares 
dos Reis 
 

X 
17.179 gostos 

X 
1.946 seguidores 

- - 

Museu Nacional do 
Azulejo 
 

X 
20.705 gostos 

X 
1.022 seguidores 

- X 
1 subscritor 

Museu Nacional do 
Teatro e da Dança 
 

X 
7.930 gostos 

X 
0 seguidores 

X 
0 seguidores 
(ingressou em abril 
2020) 

- 

Museu Nacional do 
Traje 
 

X 
2101 gostos 

X 
16 seguidores 

- X 
2 subscritores 

Museu Nacional dos 
Coches 
 

X 
13.611 gostos 

X 
2.110 seguidores 

X 
105 seguidores 

X 
102 subscritores 

Museu Monográfico de 
Conímbriga 

X 
11.196 gostos 

X  
191 seguidores 

X 
481 seguidores 

X 
59 subscritores 
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Apêndice nº 6. Tabelas de Análise de Comunicação Digital do MNAA no 

Facebook (janeiro, 2020). 

 

  

SEMANA 1 2 3 4 5 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo)      

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa)      

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa)      

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada)    x  

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta) x    x 

Mais de 15 publicações por semana (muito alta)  x x   

SEMANA 1 2 3 4 5 

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas  

Tipos de Recursos Gráfico Texto 11 17 19 8 11 

Fotografias/Imagens/Figuras 9 16 18 8 10 

Audiovisual Áudio 2 1 1 0 1 

Vídeo 2 1 1 0 1 

Interativo Ligações 0 3 1 0 0 

Hashtags 8 11 15 7 7 

Menções 1 0 1 0 0 

Categoria Tipo de Recurso Ferramentas 1 2 3 4 5 

Recursos de 
Interação 

Viral Nº de gostos 
(média) 

92,09 45,8 77,5 90,7 57,6 

Nº de partilhas 
(média) 

15,3 5,4 17,3 15,3 10,5 

Tipos de 
interação 

Apenas 
disseminação de 
informação 

3 
(27,2%) 

7 
(41,1%) 

11 
(57,8%) 

5 
(62,5%) 

4 
36,3%) 

Apelo à partilha 0 0 0 0 0 

Apelo à opinião 0 0 0 0 0 

Apelo à ação 8 
(72,7%) 

10 
(58,8%) 

8 
42,1%) 

3 
(37,5%) 

7 
(63,6%) 

Conversação Nº de 
comentários 
(visitante) 
(média) 

1,3 0,2 1,4 0 0 

Nº de 
comentários 
(museu) (média) 

 0,06 0 0,05 0 0 
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Apêndice nº 7. Tabelas de Análise de Comunicação Digital do MNAA no 

Instagram (janeiro, 2020). 

 

  

SEMANA 1 2 3 4 5 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo)      

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa) x x x x x 

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa)      

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada)      

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta)      

Mais de 15 publicações por semana (muito alta)      

SEMANA 1 2 3 4 5 

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas  
Tipos de Recursos Gráfico Texto 2 3 1 2 2 

Fotografias/Imagens/Figuras 2 3 1 2 2 

Audiovisual Áudio 0 0 0 0 0 

Vídeo 0 0 0 0 0 

Interativo Ligações 0 0 0 0 0 

Hashtags 2 3 1 2 2 

Menções 0 0 0 0 0 

Localização 0 0 0 0 0 

Categoria Tipo de Recurso Ferramentas 1 2 3 4 5 

Recursos de 
Interação 

Viral Nº de gostos 
(média) 

505 156 458 368,5 125 

Nº de partilhas 
(média) 

     

Tipos de 
interação 

Apenas 
disseminação de 
informação 

0 1 
(33,3%) 

1 
(100%) 

2 
(100%) 

1 
(50%) 

Apelo à partilha 0  0 0 0 0 

Apelo à opinião 0 0 0 0 0 

Apelo à ação 2 
(100%) 

2 
(66,6%) 

0 0 1 
(50%) 

Conversação Nº de 
comentários 
(visitante) (média) 

2 1,6 2 4 0 

Nº de 
comentários 
(museu) (média) 

0 0 0 0 0 
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Apêndice nº 8. Tabelas de Análise de Comunicação Digital do MNAA no 

Twitter (janeiro, 2020). 

 

  

SEMANA 1 2 3 4 5 

Menos de 1 publicação por semana (quase inativo)      

Entre 1 e 4 publicações por semana (muito baixa) x x x x x 

Entre 4 e 7 publicações por semana (baixa)      

Entre 7 e 10 publicações por semana (adequada)      

Entre 10 e 15 publicações por semana (alta)      

Mais de 15 publicações por semana (muito alta)      

SEMANA 1 2 3 4 5 

Categoria Tipos de Recursos Ferramentas  

Tipos de Recursos Gráfico Texto 1 2 1 3 1 
Fotografias/Imagens/Figuras 1 2 1 1 1 

Audiovisual Áudio 0 0 0 0 0 

Vídeo 0 0 0 0 0 

Interativo Ligações 0 0 0 2 0 

Hashtags 1 2 1 0 1 

Menções 0 0 0 0 0 

Retweet 0 0 0 1 0 

Categoria Tipo de Recurso Ferramentas 1 2 3 4 5 

Recursos de 
Interação 

Viral Nº de gostos 
(média) 

1 2 0 20,3 1 

Nº de partilhas 
(Retweets) 
(média) 

0 2 0  0 

Tipos de 
interação 

Apenas 
disseminação de 
informação 

1 
(100%) 

2 
(100%) 

1 
(100%) 

34 
(100%) 

1 
(100%) 

Apelo à partilha 0 0 0 0 0 

Apelo à opinião 0 0 0 0 0 

Apelo à ação 0 0 0 0 0 

Conversação Nº de 
comentários 
(visitante) 
(média) 

0 0 0 2 0 

Nº de 
comentários 
(museu) (média) 

0 0 0 0 0 



 

118 

ANEXOS 

Anexo nº 1 Iniciativa Interativa da Tate nas suas “histórias” do Instagram 

(30-04-2020) 

 

Anexo nº2 Campanha de Prevenção Contra a COVID-19 do Ministério da 

Cultura e Política de Informação da Ucrânia 

 

     

Fonte: https://www.adsoftheworld.com/media/digital/mcpu_artofquarantine 

    

 

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/mcpu_artofquarantine
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Anexo nº 3 Mapa interativo desenvolvido pela NEMO sobre a reabertura dos 

museus na Europa. 

 

 

Fonte: https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-
opening-plans.html?fbclid=IwAR0QF7h3_Q_v8WqDfVwmrRV9Uzxc72EnM90oneAhZbH-
VK15njXCbYEAykw 

 

https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0QF7h3_Q_v8WqDfVwmrRV9Uzxc72EnM90oneAhZbH-VK15njXCbYEAykw
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0QF7h3_Q_v8WqDfVwmrRV9Uzxc72EnM90oneAhZbH-VK15njXCbYEAykw
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html?fbclid=IwAR0QF7h3_Q_v8WqDfVwmrRV9Uzxc72EnM90oneAhZbH-VK15njXCbYEAykw

