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Introdução
―o propósito da exibição num museu é a transformação de algum aspecto nos interesses,
atitudes e valores afectivos dos visitantes, graças à descoberta deste, nos objectos em exposição, de
um sentido – descoberta essa que é sustentada pela garantia de autenticidade promovida pelo
Museu.‖ (LORD; 1999; 18).
O principal valor que está implícito neste texto é a comunicação no contexto de museu e é sobre
esse campo de investigação que esta dissertação se debruça, nomeadamente como os públicos
comunicam com o museu e o que os estudos de públicos nos podem dizer a respeito.
Mas como se opera esse contacto entre a ―exibição num museu‖ e os ”interesses, atitudes e
valores afectivos dos visitantes‖?
A resposta parece estar, assim o entende o citado autor, na atribuição de ―sentido‖ à exposição,
esta afigura-se consistentemente como o grande paradigma da museologia actual
(CSIKSZENTMIHALYI; 1981), enquadrado na grande missão da busca por uma maior
proximidade com a comunidade.
A seu tempo será argumentado no decorrer desta exposição académica que, comunicação exige
não só a transmissão de uma mensagem, como também aferir a interpretação que lhe foi feita e as
respostas decorrentes, assim como pesar os obstáculos sentidos.
A evolução da teoria da comunicação explica claramente como todo o processo se opera e alerta
para a importância de se reconhecer o conceito de: feedback.
―obra seminal de Habermas, o teórico da esfera pública e do agir comunicacional. De facto, de
acordo com a distinção operada, do lado do público existe reciprocidade, comunicação e expressão
pública de opinião‖ (LOPES; 2004; 46)

Foi justamente esta consideração que despoletou a necessidade de reinterpretar a forma como o
museu comunica com a sua comunidade, como se pode auto-avaliar e como ambiciona
compreender o “sentido” que assume junto da sua comunidade. Neste contexto, os estudos de
públicos são o campo exploratório, onde se pode encontrar essa relação e entender melhor o
fenómeno.
Mas antes de se aprofundar conceitos como comunicação, avaliação e estudos de públicos há
uma consideração a montante que se faz questão de se colocar na mesa: negar a ausência de
participação activa da comunidade no museu. Ao reler uma entrevista feita a Jean-Marc Lévy4

Leblond, um físico e ensaísta francês que foi publicada na revista “expresso” em Janeiro de 1993,
destaque-se o seguinte excerto:
―creio que chegou à altura de exigir que opções relativas às actividades científico-tecnológicas
resultem de uma escolha democrática dos cidadãos. Não há nenhuma razão que justifique aquilo a
que eu chamo ―extraterritorialidade política‖ da actividade científica‖ (LÉVY-LEBLOND; 1993;
15)
Não se sente igualmente esta amarra no mundo da cultura e dos museus? Todavia bemintencionadas, as elites nacionais e a alta cultura não sofrerão desta síndrome “aristo-póscontemporânea” de pensadores, que traça novos paradigmas como o mesmo modus operandi que os
cientistas visados pelo autor:
―São entidades que trabalham em circuito fechado, onde os ―pareceres‖ dos especialistas não
levam em conta senão o seu próprio pensamento sobre o assunto e de onde a sociedade civil está
completamente ausente.‖ (LÉVY-LEBLOND; 1993; 15)
Não é esta condição, a razão pela qual a comunicação museológica antes de ser bem pensada ou
não, se afirma como uma posição teórica oficial, ou pelo menos é interpretada como tal?
Não é esta condição que invalida o objectivo da “Nova Museologia” em constituir estas
instituições como centros do saber, de partilha e construção de novas interpretações em diálogo com
o público?
Porque será que a RDP (Rádio Difusão Portuguesa) sentiu a necessidade de criar espaços em
horário nobre de difusão televisiva e radiofónica, onde a figura de um provedor do espectador e do
ouvinte, justificasse opções com base na reflexão em conjunto com a consulta popular? Não deverá
o museu seguir o mesmo caminho?
Tomar atitudes como a citada é, responder às necessidades e expectativas de quem o usufrui e
legitimar democraticamente a sua existência (WEIL; 2002); pelo lado inverso, a falta de
questionamento, transformá-lo-á numa instituição hermeticamente fechada e com propensão a
cristalizar vícios relacionados com defeitos de formação dos seus quadros, que estancam a
mobilidade e as respostas aos desafios, criando um afastamento da comunidade a quem deveria
servir e dialogar; por seu turno, o Estado não tem forma de avaliar o trabalho dos museus, se não na
análise do volume de trabalho científico e nos dados redutores das entradas registadas, resultando
numa manutenção artificial subsidiada de um suposto serviço público (BENNETT & KOTTASZ,
2006; KOTLER & KOTLER, 1998; SANDELL, 2000), que desconhece o ambiente social que o
circunda e que, por sua vez, não é democraticamente homologado.
―In little more than a generation, we have witnessed the museum’s metamorphosis from an
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institution that’s turned primarily inward and concerned above all with the growth, care and study
of its collection to an institution that’s turned primarily outward—an institution striving, above all,
to provide a range of educational and other public services to the individuals and communities that
constitute its target audience.‖ (WEIL; 2002; 1)

Todas estas questões que envolvem a relação que os museus têm com as suas comunidades são
sintomas de um problema que já há muito é debatido entre os profissionais da especialidade - como
se caracteriza esta fase e que soluções se lhe podem apontar?
Este é mais um tema que merecerá discussão mais adiante, no entanto e no meu caso pessoal, foi
perante este mesmo impasse, sentido na prática do estágio profissional efectuado em 2006 no
MACS (Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins), Paços de Ferreira, e mais tarde, em
2007/2008, na prestação de serviços realizada no espaço museológico da Villa Romana de Sendim,
Felgueiras, que um factor fundamental surgiu como inquestionável, o cuidado a ter nesta nova etapa
da história da museologia, não está em acertar no tipo de comunicação a promover, está antes em
dotar-se de ferramentas de avaliação da comunicação e de dados decorrentes desta, que filtrem as
opções e ponham de parte as tentativas reveladas inconsistentes e neste contexto, urge
especificamente, o refinamento dos estudos de públicos e a aferição do feedback que estes
produzem.
Para finalizar, destacam-se dois pontos preponderantes desta dissertação: em primeiro lugar que
“refinar” estudos de públicos exige uma abordagem diferente e aí a avaliação info-comunicacional
tem uma palavra a dizer, desde que humildemente aborde o tema de maneira multidisciplinar,
envolvendo saberes como a semiótica, a psicologia, a sociologia, a ciência da informação e também
o marketing cultural; em segundo lugar, que se trata da apresentação de uma metodologia científica
que se encontra em processo de desenvolvimento, mais concretamente, carece da aplicação no
terreno e da obtenção de dados empíricos.
Estes últimos dois pontos exigem um prévio enquadramento: por que razão o marketing cultural
é aqui chamado e ainda, que substrato legitima este trabalho figurar-se como científico.
O grande valor do marketing está em compreender antes dos outros os caminhos que o mercado
e a sociedade trilham – e esses não significam unicamente que sejam regidos pela lógica da relação
qualidade/custo! Recentemente esta disciplina teve o mérito de detectar que outros valores se
juntam à equação como o “comércio justo”, a intangibilidade da cultura ou as preocupações
ambientais. Inferiu igualmente que as suas competências na análise de mercado são ferramentas
insubstituíveis e que hoje em dia, podem ser validadas de métodos complementares que as tornam
mais assertivas; e finalmente, compreendeu que o mercado cultural, pura e simplesmente não pode
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ser caracterizado pela dicotomia dos públicos e “não públicos”, e que a segmentação que fazia desde
os anos 60 apoiada no poder de compra, perdeu aplicabilidade, a favor de valores díspares e estilos
de vida, que nesta dissertação serão trabalhados segundo o desígnio de “interpretative communities”
(HOOPER-GREENHILL; 1999): grupos de pessoas que partilham os mesmos interesses culturais,
independentemente do seu poder de compra ou formação, quanto mais não seja, porque o desejo de
ascensão social não se presta com a manifestação pública de bens de prestígio típica dos anos 80 e
90, mas com a qualidade de vida que ao nível privado se garante.
Este é um trabalho de génese científica porque, pese embora se apresente com considerações
decorrentes do método indutivo (nomeadamente os valores atribuíveis às variáveis que compõe as
equações da metodologia proposta – consultar tabelas em anexo), lança a hipótese de uma
experiência que ambiciona aplicar a prazo.
A lógica científica que orienta o desenvolvimento desta proposta de estudos de públicos recupera
a teoria cartesiana e pluralista de Karl Popper (1983). O argumento é muito simples: o museu não
pode advogar que transmite uma verdade absoluta, há que por de parte por completo essa postura
autoritária do conhecimento face ao visitante, deste modo, o museu admite existirem muitas verdades
(diferentes interpretações sobre a cultura material que salvaguarda e estuda). Na epistemologia este
reconhecimento de que a dialéctica (verdade vs mentira) não existe é o passo que permite falar-se em
pluralismo, e nomeadamente, no mundo 3 popperiano, onde a verdade está em devir constante. Esta
tensão tem uma explicação biológica darwinista, porque, tal como a selecção natural, também o
conhecimento evolui de acordo com a sobrevivência, mais especificamente, com
a “falsicabilidade” de teorias existentes.
Esta cultura de problematização popperiana permitirá ao museu evoluir no conhecimento que
produz e definitivamente compreender que a “verdadeira” cultura, quando é produzida, não é só
pelos seus profissionais, quando muito será um reflexo do seu trabalho numa comunidade.
“Cultura” não é sinónimo de transmissão e absorção de conhecimentos, ela existe sempre que o
homem na manifestação do seu poder criador se dá a conhecer. Esta é a palavra-chave que iniciou
esta argumentação e que a encerra, sendo que quando algo faz “sentido”, seja da maneira que for,
porque é uma produção humana, é praticada “cultura”.
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Parte I – exposição teórica

Capítulo I - “o museu reflexivo e a missão da luta contra a exclusão cultural”
Numa análise breve à museologia actual identifica-se um contexto que se pode explicar nos
seguintes pontos:
Primeiro: identifica-se uma paradoxal sobrevivência do paradigma modernista;
Segundo: o percurso da museologia atingiu uma encruzilhada, da qual ainda não deslindou qual o
caminho mais assertivo; se por um lado as reformas nos serviços museológicos potenciaram-no, por
outro, salvaguardou um modelo que não convive bem com a emergência da sociedade da informação,
no qual o caso mais paradigmático será a discussão sobre a ameaça do virtual sobre a materialidade
do museu tal qual o conhecemos;
Terceiro: constatou-se todavia, desde a massificação da Internet nos meados da década de 90 até
ao momento, que tal ameaça transformou-se paulatinamente em oportunidades para os museus, por
seu mérito reformista, mas substancialmente porque as suas características mais elementares nunca
poderiam ser substituídas por “visitas virtuais” no sentido pejorativo do termo; em paralelo esta
nova condição contextual em que o museu vive revela-se privilegiada ao cumprimento dos
desígnios que a “Nova Museologia” advoga: que se cumpra o museu, espaço de transmissão de
cultura, na forma de fórum social. Na verdade, a Internet trouxe uma avassaladora quantidade de
informação para o cidadão e este tem, por necessidade, vindo a activar a sua capacidade selectiva e
de se assumir como um agente crítico. Esta evolução das sociedades modernas revela-se no perfil
de consumo reflectido, porém, também a sociologia, numa abordagem mais integrada observou o
fenómeno e registou-o, apesar de todo o debate teórico dos académicos - com a terminologia de
“modernidade reflexiva” (BECK/GIDDENS/LASH; 1994);
Quarto: assiste-se a uma fase de charneira das sociedades à escala mundial, uma condição que não
se coloca unicamente ao mundo ocidental, onde se augura a edificação de uma nova sociedade
alicerçada no conhecimento. Todavia, um à parte que deve ser sublinhado, não se pode defender que
se sintam já as directrizes dessa nova ordem, pelo contrário, não é um estágio que se possa considerar
atingido, pese embora todos os indícios apontem para que venhamos a encontrar comunidades
plurais, que abandonaram a cegueira do materialismo como condição à felicidade, apoiadas por
decisões mais esclarecidas, sustentadas e cuidadas, mas sobretudo apoiadas em identidades e
interesses díspares, com mais tempo para o ócio e para a consolidação de uma economia apoiada no
“saber”, mais que no “fazer”. Será neste quadro, e salvaguarde-se a seguinte
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opinião pessoal, que se cumprirá a ideia de museu na sua plenitude: um espaço de esclarecimento,
debate e construção de cultura, que substituirá o unilateralismo de uma interpretação única;
Quinto: os museus terão potencialmente um papel fundamental, porque são a instituição de cariz
público por excelência voltada para a cultura e para o conhecimento – em tom provocador, poderse-á dizer que poderão vir a substituir o papel do centro comercial e das salas de chat virtuais, desde
que: em primeiro lugar, assumam a sua missão de comunicador, que permanece em “devir” neste
museu modernista; em segundo lugar, compreendam quais os fundamentos da sua comunicação,
qual a sua natureza, função e relevância; em terceiro lugar, encarem em definitivo uma premissa
fundamental da teoria da comunicação - esta só existe quando o emissor envia uma mensagem
através de determinado canal a um receptor, e deste recebe o seu feedback, pesando os bloqueios e
os ruídos dessa réplica; e finalmente, entendam que o sucesso da comunicação, seu grande trunfo
para os desígnios que se auguram, só sobreviverá se forem criados instrumentos que avaliem o seu
sucesso e se corrija à medida que se desenvolve;
Sexto e último ponto: é expectável que se venha a falar em “museus abertos” e que estes serão a
arma que lutará contra a nova “peste” que assolará as sociedades das próximas décadas – a exclusão
cultural, luta a que este argumento académico pretende dar o seu contributo.

1.

Realidade museológica e a necessidade de uma cultura de problematização

Sobre os sintomas mais prementes da museologia actual, destaque-se a perspectiva, de certa
forma consensual de Eilean Hooper-Greenhill, para a qual há uma indefinição de qual o caminho
certo a trilhar.
Considera a autora britânica que a razão está na falência de um modelo e o esboçar de um novo,
ainda impreciso, porém com a certeza que o paradigma que preside a grande maioria dos museus da
actualidade é ainda de estilo modernista.
Esta é uma declaração muito forte e data de 2000 em "Museums and the Interpretation of Visual
Culture‖. Considera que o museu surge perante a contemporaneidade como o resultado de reformas
sobre uma matriz que tem a sua origem no séc. XIX; no entanto assinala também que em paralelo
tem ocorrido um fenómeno que diferencia o museu hodierno desse paradigma e atribui-lhe uma nova
nomenclatura conceptual – o “post-museum”. Este é, no seu entender, algo em curso, mas que ainda
não se consubstanciou e se move no mesmo registo que os pensadores do post-modernismo
advogaram a partir das décadas de 80 e 90.
Para recuperar a sua exposição crítica, cite-se:
―...are two museum models: the modernist museum and the post-museum. The modernist
9

museum is based on the nineteenth-century European institutional form that is still familiar across
the world today. The post-museum is a new idea that is not yet born, but whose shape is beginning
to be seen‖ (…) ―culture is shown to be generative rather than reflect and the political implications
of this statement are considered‖ (HOOPER-GREENHILL; 2000; 8)

―the museum in the future may be imagined as a process or an experience ... it moves as a set of
processes into the spaces, the concerns and the ambitions of communities‖ (HOOPERGREENHILL; 2000;152-3)

Sem querer entrar num debate direccionado sobre qual a crítica que o universo dos profissionais
da museologia faz desta discussão, que considera-se de certa forma estéril para o objecto deste
trabalho, este excerto é consensualmente reconhecido por todos enquanto correcto e que tem por
maiores valias: não reconhecer um erro - a persistência de valores de uma sociedade industrial
inexistente; e alertar para o desafio do futuro e a necessidade de se encontrar um caminho novo para
a museologia.
Desta forma, a “cultura”, herdeira da escola das artes plásticas, permaneceu de facto demarcada
do universo sensível e da mundividência comum, a oferta do museu permaneceu estanque, pese
embora todas as narrativas e sinceros esforços em “democratizar a cultura”.
"a pressão política para um acréscimo de legitimidade a partir do aprofundamento da relação
com os públicos força a tentativa de moldar os públicos efectivos (embora desconhecidos) aos
públicos virtuais (ou imaginados). Ao atentarmos nos manuais ou guias do espectador
constatamos, desde logo, que subsiste um padrão de cultura erudita ou cultivada." (LOPES; 2005;
7)

"Mas os novos «manuais de civilidade» não pretendem evidentemente «criar o gosto». Trata-se,
tão-só, de antecipar e evitar condutas disruptivas, num cenário de criação de previsibilidade"
(LOPES; 2005; 8)
A verdade é que as soluções encontradas entraram por campos dir-se-ão “imediatistas”,
respondendo às necessidades mais óbvias reclamadas, como as infra-estruturas de apoio: cafés, lojas
e bibliotecas, por novos serviços como os educativos ou as acções de formação e finalmente,
regidos por estratégias de marketing em estilo de blockbusters expositivos. Se por um lado,
corresponder a essas necessidades e expectativas, tornou o museu mais competitivo no quadro da
economia do lazer, por outro, podem por vezes, ter subvertido o seu conceito original.
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A fuga, a este compromisso modernista que vem das guerras liberais e de que a cidade do Porto é
um perfeito exemplo com a fundação do Museu Soares dos Reis por D. Pedro, terá certamente
como primeira repercussão, o aparente risco de perda de prestígio de uma classe e também um
campo de batalha teórico sobre qual o modelo que irá vingar.
Será por todas estas razões que se trata de um desafio tremendo, o que é colocado actualmente à
comunidade dos museus. Esta “contemporaneidade” tem beliscado o museu, porque as fronteiras
das definições clássicas que, a tanto a custo, se foram cristalizando demonstraram que quando esse
processo atingiu proporções de maior segurança, foi quando foi iniciado o processo de
reformulação, de contestação e de indagação da sua validade por outros, normalmente
acompanhado por uma ―generation gap‖.
E este fenómeno sente-se, mas de uma forma diferente, se até então as mutações foram
promovidas por gerações que acompanharam postulados políticos, como caso dos ecomuseus com a
revolução de 1974 (JANSEN-VERBEKE; 1996), a ameaça actual não é reconhecível ou tem uma
cara, também não é facilmente diagnosticada e é escondida por laivos de sucesso, também eles
pouco ortodoxos à luz do classicismo, pelo qual as elites culturais que o tutelam, fazem contestar!
O problema é que a “tal” ameaça tem se vindo a sentir antes de ser vista ou entendida, ela é fruto
de um mundo onde as guerras deixaram de se fazer com as armas, mas com o dinheiro, onde a
direita e esquerda, conservadores e liberais, capitalistas e socialistas diluíram-se, e onde as velhas
referências se perdem a favor do poder da comunicação em tempo real e da “democraticidade” da
posição pública, mais heterogénea e com uma estrutura de pensamento voltada para o “eu”. O
argumento que esta dissertação defende será que o problema na actual definição dos museus reside
a priori desta discussão, está na subsistência do entendimento da cultura como patrimonialista e
contemplativa e por outro lado, no facto do museu ainda não ter compreendido a sua missão de
comunicador.

2. O contexto actual, factores exógenos e paradigma

2.1. Globalização
Em 1974, Daniel Bell no livro ―The Coming of Post-Industrial Society‖ previu o aparecimento de
uma sociedade, cuja maior relevância seria a informação e uma economia alimentada pelo
desenvolvimento científico, em prejuízo das grandes ideologias políticas, que se transformariam em
activos desenquadrados e supérfluos.
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No fundo, o crescimento do pós-guerra e a competitividade registada augurava reforços do poder
da técnica, desenvolvimentos nos meios de comunicação e a circulação mais rápida e abrangente da
informação. Inevitável seriam as repercussões de um “modus vivendi” novo, que não se reduziu ao
ocidente, mas a todo o mundo globalizado, processo esse que se agudizou durante a década de 90
com a Internet e que actualmente levanta uma questão que servirá quase de parangona de jornal,
“vivemos numa era de mudança ou na mudança de uma era?”
A interpretação sobre o que é a sociedade de informação alude tendencialmente para a primeira
hipótese, isto porque este actual paradigma que marca a convivência entre homens, comunidades e
estados, resulta de meios tecnológicos de comunicação e de uma filosofia modernista.
A mudança de uma era exige uma alteração do próprio fundamento criador de riqueza 1. Foi-o
com a revolução industrial e ocorrerá com a concretização da tão ambicionada sociedade do
conhecimento, para a qual a produção de riqueza não resulta do capital acumulado ou na força do
trabalho, mas do valor do conhecimento para a economia; condição essa que ainda não foi
consubstanciada em 2011 ou em qualquer sociedade humana.
A engenharia informática faz uma distinção muito inteligente dos termos: sociedade de
informação/conhecimento. Informação é o paradigma que marca a sociedade actual, é o período que
vivemos e resulta da constatação que existe uma quantidade de informação incomensuravelmente
maior que nas décadas anteriores, porém gratuita e desorganizada. Já a sociedade do conhecimento
será aquela que irá tirar dividendos dessa informação por a sistematizar e processar, resultando num
conhecimento, que não está amarrado por patentes, que é ―open source‖, construído pela e para a
comunidade e sem correr-se o risco de se enveredar por uma concepção tecnocrática da sociedade,
ou de desrespeitar a heterogeneidade e diversidade do indivíduo e do grupo.
Será nessa sociedade do futuro, nessa mudança da era, que o museu encontrará terreno fértil para
que se cumpra o seu papel de construtor de cultura e dinamizador social, porque neste existe a
valência inata de sistematização de informação e há que preparar esse contexto e assumir o museu
como comunicador. Para isso são exigidas ferramentas de trabalho, com as quais não está
familiarizado, nomeadamente a avaliação (FRIEDMAN, 1996)2.
Há um novo advento que dita um ritmo global na humanidade jamais visto e que não pode ser
banalizado, ele é a Internet.
Fazer “google” a qualquer coisa banalizou-se de tal ordem que se perdeu a noção da dimensão e
do impacto que esta tecnologia ainda ganhará nas sociedades vindouras e na construção da cultura
1 Para recuperar a lógica das ondas de Kondatrief (ver: "The Major Economic Cycles" de 1925)
2 Com o artigo: "Why Museums Don't Evaluate" o autor expressa a sua experiência pessoal enquanto

director do New York Hall of Science; a sua crítica é generalista e contextual, mas aplicável ao fenómeno
museológico europeu e português
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do séc. XXI. Esta ferramenta, vingou num espaço de tempo de cerca de 20 anos para uma nova
necessidade imposta pela técnica, com a qual todas as comunidades têm de interagir ou no mínimo
opinar.

2.2. Ameaças e oportunidades
Foi espontâneo, com o aparecimento da web, iniciar-se o debate quanto à possibilidade de o
mundo virtual vir a substituir o papel dos museus. A luta contra essa linha cedo se revelou
infrutífera e mais do que as soluções que os museus tomaram para se reformarem e se tornarem
mais atractivos à visita, interessa sublinhar que foi a própria génese do museu que o fez substituir a
sua dimensão física e palpável. Quando se refere a génese do museu, referem-se os valores do único
e do autêntico (LIRA; 1998) do seu acervo, essa é a insubstituível razão da sua subsistência.
Por seu turno, surpreendentemente para muitos, a Internet revelou-se um excelente canal de
promoção das instituições culturais e muitos são os estudos em museologia que tratam esse ponto:
―Artes, museos y nuevas tecnologías‖ de Maria Luísa Bellido Gant; ―Cibercultura‖ de Lévy; e ―Le
Musée virtuel: vers un éthique des nouvelles images‖ de Bernard Deloche.

A este debate sobre o virtual e as implicações que este assume para a cultura, acredito que o
trabalho de Bernard Deloche se enquadra idealmente por ser uma abordagem conceptual coerente e
desmistificadora do termo.
Na verdade, o virtual alude para algo de insofismável na comunicação museológica, ela é uma
construção sempre subjectiva. O que o autor refere é tão-somente que, em primeiro lugar, há que
desmarcar a noção de virtual de tudo o que é considerado digital ou apresentado em suporte
informático, um erro comum; em segundo lugar que o virtual não é oposto ao real, ou seja, uma
réplica de um qualquer artefacto é tangível, mas não deixa de ser uma virtualização do artefacto, na
medida em que a sua comunicação é feita num substrato diferente à sua autenticidade, ou seja, a
impressão perceptiva e emocional nunca será a mesma.
Esta é uma ideia de força fundamental para compreender a explanação que se segue sobre a
natureza da comunicação museológica. O virtual consiste numa nova apresentação de algo que lhe é
análogo, mas porque a infra-estrutura é diferente e também porque o visitante constrói diferentes
significados, existe uma outra produção de cultura num museu, a que Bernard Deloche apelidou ao
processo de metamorphosis.
É curioso estudar esse processo, porque ocorre sempre que há uma descontextualização ou
recontextualização, como é o caso de um objecto que teve uma função utilitária real, mas que uma
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vez em ambiente museológico, pese embora a alusão à sua anterior função, assume
automaticamente outras valências, ele está num contexto expositivo, onde é descrito e posto em
relevância – há uma desfuncionalização porque um museu é sempre imaginário (MALRAUX;
2011), a comunicação que este transmite tem sempre uma carga forte e imperceptível, ou impassível
de ser medida, que é a imaginação e interpretação que o visitante vai fazer.
A corroborar esta ideia está Jean-Claude Lebensztejn em ‖Zig Zag‖, para o qual existe uma
afinidade íntima entre a arte e o museu – é este quem transforma a “coisa”:
―Nuestro espacio del Arte es lo que – realmente es el Museo. Lo que significa que, en nuestra
cultura, la obra de arte es lo que – realmente o virtualmente - ocorre en el museu‖ (DELOCHE;
2001; 270)
Na sequência sobre o tema e ainda recuperando as palavras de Bernard Deloche em ―Les
substituts dans les musées‖, existe a necessidade do profissional de museus estar consciente da
implicação desta característica da comunicação e lança o desafio da criação de uma “ética das novas
imagens”:
―... o imaginário, mesmo que virtual, longe de estar desligado do real, induz uma nova
realidade, paralela e coexistente com a anterior. Toda a função da arte radica nisso mesmo,
reconhece-se desde Bauhaus, Kandinsky e Klee‖ (DELOCHE; 1999; 201)

Ter entrado por este campo do virtual não foi de todo ingénuo, há um propósito – os conceitos de
virtual e de interpretação estão muito relacionados.
Portanto, há que afinar a compreensão dos processos em jogo e aprender a controlá-los. Mas os
paladinos do museu tradicional seguirão pensando, obviamente, que esse fenómeno lhes é exterior,
quando pelo contrário, os novos desafios da comunicação museológica abarcam esta realidade
virtual, que não a coloca em risco, apenas permite uma complexificação do seu trabalho e porque
não, potencia oportunidades e dá uma certeza – efectivamente a comunicação museológica não é só
feita pelo programador, a interpretação, a procura de um sentido por parte do visitante/utilizador é de
tal ordem importante que uma simples alteração de contexto a um mesmo artefacto, pode significar
coisas diferentes ao mesmo indivíduo. Deste modo, compreender o fenómeno e encontrar
mecanismos para que essa análise se opere é o passo correcto.
Não se pode falar que o universo digital, ou virtual, ou 3D, ou o que se lhe queira chamar seja
uma ameaça, os resultados mostram precisamente o contrário, uma reafirmação da sua missão, com
um maior número de testemunhas que anualmente, por todo o mundo lhe prestam homenagem com
a sua visita/utilização.
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Atente-se igualmente ao facto de se ter repetido já por duas vezes o termo visitante/utilizador.
Serve este capítulo para propor que o entendimento que a comunicação museológica faz do público
não deve ser apoiado numa perspectiva de “visitante”, alguém que passivamente vem contactar e
reconhecer algo, mas antes na ideia de “utilizador”, dada a sua capacidade de interacção e
interpretação que deve ser incentivada. Portanto, assumir esta opção visa reforçar a ideia que no
processo de comunicação efectiva num museu, a comunidade é um agente activo e produtor
cultural, e não fazer crítica literal e gratuita ao termo “visitante”, que em muitos casos nada tem a
ver com o perfil passivo que aqui é apontado.

2.3. A Nova Museologia
As directrizes da “Nova Museologia” foram publicamente discutidas pela primeira vez, na
―Declaração da Mesa-Redonda de Santiago do Chile‖, em 1972 (PRIMO; 1999). Decorrente em
grande parte das convulsões sentidas na década anterior, marcada pela contestação e lutas cívicas,
de que o Maio de 1968 em França foi bandeira, esta corrente surge como o reflexo de uma alteração
de mentalidades geracional, mais intelectualizada e reivindicativa de direitos sociais, que também se
estendeu aos museus e como estes deveriam ser reformulados.
Diacronicamente, há mais duas datas fundamentais que marcam a “Nova Museologia”: em 1980
André Desvallées com a formalização teórica e a sua perspectiva da “Nouvelle Muséologie”,
reconhecida na generalidade e cinco anos mais tarde, em 1985, o ICOM estabelece uma Comissão
Internacional para a “Nova Museologia” (MAYRAND; 1985) e (HAUENSCHILD; 1998), dando o
sinal da institucionalização do paradigma.
A especulação teórica desta “Nova Museologia” teve o mérito de entender o papel das
comunidades, da intangibilidade do acervo e da interpretação/comunicação; criou os fundamentos
teóricos a que se cumprisse o que esta dissertação entende por “o estágio evolutivo mais
consentâneo com a própria terminologia de museu”, ou seja, a preponderância do seu papel de
comunicador.
Mais em pormenor, esta apologia ao fundamento social do museu tem três pilares principais:
reconsidera o papel do programador expositivo, deixando este de ter o papel único de autoridade na
interpretação e comunicação dos objectos; reconhece a relevância da dimensão intangível do
património e admite que a interpretação histórica está em processo aberto.
Muito mais haveria a escalpelizar sobre esta corrente e os episódios que se lhe seguiram até à
data, mas será preferível reter estas ideias de força e admitir que a sua concretização tem sido
pautada por muitos entraves. Bloqueios esses que explicam o estado da arte, como referido
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anteriormente: que a tal “encruzilhada” que se vive, não se prende tanto com os objectivos, mas
com a forma dos alcançar.
Nunca como na actualidade, as sociedades agora globais, estiveram tão sensíveis ao argumento
da responsabilidade e inclusão sociais (SANDELL; 2002). Importa pois compreender as linhas
teóricas da sociologia e como estas se relacionam com a actividade museal – como é entendida a
noção de “comunidade” e daí partir para a análise ao desafio que constitui hoje, a comunicação na
museologia.
De seguida faz-se uma exposição analítica muito breve, que sublinha os chavões mais fortes da
literatura sociológica consultada. Resultado: uma composição heurística que visa a expressão de
uma ideia principal, fundamentada por autores de referência, na qual as sociedades industriais e de
consumo em massa estão a dar lugar a fundamentos sociológicos menos estereotipáveis e
segmentáveis em taxonomias.
Estas novas sociedades são mais díspares e voláteis, mas sobretudo globais, críticas e
inteligentes. Perante este contexto, urge que as instituições, com responsabilidade pública e não só,
desenvolvam metodologias capazes de compreender a sua génese, aferir as tendências e se preparem
à comunicação de escala pessoal, em detrimento do discurso e dos canais genéricos que a todos
atingia.
Destaque-se Alain Touraine em "Um Novo Paradigma". Nas palavras do autor, é reflectida a
consciência generalizada do agudizar das clivagens sociais, acusada pela opinião pública por via
dos media tradicionais, culpabilizando uma “globalização” dirigida por interesses corporativos,
especulativos e economicistas. Resultado, a crise dos valores tradicionais e a falência de alicerces
de orientação seculares, que defraudam a perspectiva clássica da moral e da ética. Com essa
desavença, nasce a individualização e o exacerbado ênfase sobre o “eu” - um egocentrismo, que
segundo o mesmo, apenas um processo de “recomunitarização” poderá fazer face a esta condição
em que a economia dita todas as regras.
Também Habermas em "Direito e Democracia - Entre Facticidade e Validade" e "Comentários à
Ética do Discurso" vem neste sentido alertar para uma descrença generalizada sobre cânones
antigos, de maneira que se arrisca a avançar com o fim da linha da ideia positivista de progresso e
de inevitável felicidade futura.
―o conceito de modernidade não está mais ligado a nenhuma promessa de felicidade‖
(HABERMAS; 1997; 29)

A solução para o autor passa por um reforço do poder jurídico, à escala comunitária, que reforce
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a noção de coesão do grupo e dê respostas às ansiedades sentidas.
Depois Stuart Hall em "Identidade Cultural na Pós-modernidade" identifica as mesmas perdas de
referências, mas não como um absoluto hiato ou o advogando o seu desaparecimento. Para o autor
as actuais comunidades não estão desligadas de paradigmas, há um efectivo desenraizamento de uma
matriz anterior, mas persiste um fundamento “híbrido”, que garante a sobrevivência de regras éticas
e morais, bem como de consciência social, fundamentais ao embate, que essas mesmas comunidades
à micro escala, devem promover contra os valores economicistas das corporações multinacionais.
No seguimento deste, também Zygmunt Bauman em "Comunidade - a busca por segurança no
mundo actual" fala da necessidade do reforço da ideia de comunidade como fonte de segurança
identitária. Desta feita através do reforço de uma característica que se lhe reconhece, o pluralismo:
―o teste de uma verdadeira humanidade universal é a sua capacidade de dar espaço ao
pluralismo e permitir que o pluralismo sirva a causa da humanidade‖ (BAUMAN; 2003; 126)

Para Ulrich Beck "Risk Society: Towards a New Modernity‖ uma das sequências da sociedade
industrial foi a adição do risco na sua matriz como um processo cumulativo, num período da
história da humanidade em que o papel da comunicação ganha grande importância – resultado, o
questionamento do êxito da noção de progresso, do capital, da tecnologia e do mercado. Até que
ponto, esse modelo político-económico responde às necessidades? O levantamento desta questão
evidencia uma nova característica desta sociedade actual, ela é “reflexiva” porque:
―ela torna-se um tema e um problema para si própria‖ (BECH/GIDDENS/LASH; 1997; 16)

A corroborar este sintoma e a adiantá-lo como o grande paradigma das sociedades globais
actuais, Scott Lash em "Reflexive Modernization" perante o que considera como as novas
comunidades de informação e comunicação, fala abertamente em “modernidade reflexiva”.
O entendimento da noção de “reflexividade” para Anthony Giddens, significa uma nova
segurança de cariz ontológico.
A insegurança gerada pelas transformações sociais e as rupturas das estruturas tradicionais é
enfrentada pela absorção de sistemas abstractos de conhecimentos: teorias, conceitos e descobertas
– que, apesar de voláteis, mantêm níveis aceitáveis de segurança e ordem. Segundo Giddens:
―em todas as sociedades, a manutenção da identidade pessoal, e a sua conexão com identidades
sociais mais amplas, é um requisito primordial de segurança ontológica‖
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(BECH/GIDDENS/LASH; 1997; 16)

É evidente que o autor não advoga uma mudança do paradigma social ao ponto de fazer tábua
rasa do fundamento que o precedeu, pelo contrário, com a mesma matriz, assume-o como
preponderante na construção de uma abordagem diferente. Esta é a explicação pela qual a palavra
“modernidade” permanece – seria artificial afirmar-se que com o desenvolvimento da técnica,
substancialmente ao nível da comunicação, a referida ontologia social tenha entrado num processo
de mutação de tal ordem que não se reconheça na evolução do séc. XXI.
Mas fará sentido, esta interpretação para o universo da cultura e dos museus? Reflectem estes, de
alguma forma este postulado de uma “modernidade” que se indaga a si própria, de certa forma
descrente da felicidade absoluta obtida com a técnica e com o consumo, mas mais desperta e
consciente sobre os problemas com que se depara?
Quando Anthony Giddens e Scott Lash, salvo as devidas diferenças, avançam com esta feliz
interpretação, estão a ir muito mais além do que uma simples tese de academismo. As repercussões
colaterais da clarividência do termo vão influenciar as estratégias de outros sectores de actividade,
nos quais não se pode encontrar qualquer pejo em incluir a cultura e os museus.
Quer-se com isto dizer que o debate sobre esta temática, que se tem arrastado desde há uma
década a esta parte, vale não pelo rigor ou relevância científica do mesmo, mas pelo despertar de
muitos outros ritmos da sociedade, que por defeito se encontram à margem dos debates de fundo de
uma elite de pensadores.
Características novas de pluralismo e reforço da massa crítica social, dão esperança de acréscimo
de relevância cultural aos museus para as décadas vindouras; todavia, nunca esse mesmo ambiente
reforçou uma tendência premente e inevitável, conhecida no universo anglo-saxónico como é o
―time-value‖. Desde há muito e a literatura da especialidade refere que não é o preço dos bilhetes o
factor imobilizador da visita, mas os horários de trabalho e o tempo que a visita exige. Esse sintoma
tem vindo a manifestar mais força à medida que o indivíduo acumula tarefas no seu dia-a-dia e por
isso, também cresce a “selectividade” que dá ao seu tempo.
O grande êxito nascido pelas mãos do marketing norte-americano na forma de blockbusters
expositivos, que consubstancia um modelo em que a perspectiva da visita é entendida como um acto
de consumo de mais uma commodity, tenderá a perder força num novo contexto em que as pessoas
manifestam maior selectividade do seu tempo de lazer e procuram experiências eminentemente
pessoais, que valham um “sentido”.
Nesta ordem de ideias há um factor que ganha força – a “interactividade” e a noção que se deixa
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de falar de “visitantes”, para se falar em “utilizadores”, pela maior interacção imprimida com a
exposição.
Utilizadores esses, cuja postura crítica está no âmago do que se poderia considerar por museu
reflexivo e/ou, um "museu criativo".

3. O museu reflexivo e aberto
―O valor simbólico das sociedades actuais está à vista de todos. Importa, por isso, desenvolver
lógicas de cidadania activa, o que requer uma franca, plural e permanente actualização de
reportórios. Ditas de risco, as nossas sociedades são também reflexivas, já que, cada vez mais, os
nossos comportamentos incorporam capital informacional" (LOPES; 2007; 5)

O ponto de partida em afirmar que o museu é comunicação será, em grande medida, advogar
uma essência que está por cumprir desde a institucionalização dessas colecções privadas que vieram
do antigo regime. Ao se sintetizar a revisão histórica dos museus, na sua generalidade, observar-seá, apesar de todos os desfasamentos naturais, como foi marcada por dois períodos principais:
- um primeiro momento onde primaram acções de: salvaguarda, organização, catalogação e
estudo do acervo – focalização no objecto;
- um segundo momento onde o “público” ganha relevância, apostando na instrução e
democratização culturais

O próximo passo adivinha-se no arranque deste séc. XXI e há uma pergunta paradigmática para
explicar essa potencial transição: deixa-se de colocar o foco na questão, quem visita, mas como
essas pessoas usam o museu?
Quer-se com isto dizer que a missão de comunicar na museologia cumprir-se-á ao compreender
que a instituição, é em si mesma, um agente de gestão de informação e mais importante que tudo,
quando incentivar um diálogo franco e de igual perspectiva com a sua comunidade, conhecendo a
sua opinião e interagindo, visando um processo de construção comum de cultura.
Haverá condições para mais adiante explorar em pormenor em que consiste a comunicação
museológica, todavia importa agora sintetizar as razões pelas quais se propõe como título deste
trabalho académico o termo “museu aberto e comunicativo”, e a proposta metodológica de estudos
de públicos, como forma de avaliação de comunicação museológica, enquanto motor para a
mudança.
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Recorrendo a ideias de força, faz-se um exercício muito simples de desconstrução da realidade
museológica: tem-se por mile stone a aplicação de metodologias de avaliação de comunicação; e
dois períodos sincrónicos: “ante quem” (que o antecede) e “post quem” (que lhe é posterior).

I - “ante quem”:
Quais são as premissas fundamentais em que os principais teóricos balizam a actividade
museológica?
1.

O valor do único e do autêntico de um acervo permanece como o elemento de distinção

do que é um museu;
2.

O museu não é uma extensão da escola, não constitui uma orgânica que o adapte a um

plano curricular;
3.

Estudos de públicos alertam para o cariz holístico de opinião sobre o museu, pelo que

toda a infra-estrutura física e sensível assume relevância na crítica e tornam-se agentes de
comunicação;
4.

O sucesso da comunicação é medível pela capacidade de atracção ―power engagement‖;

5.

O que condiciona o sucesso da transmissão de conhecimento são as estruturas cognitivas

que os visitantes trazem à priori, daí a importância do construtivismo;
6.

O que condiciona a comunicação são os contextos em que esta é operada (físico, pessoal

e social segundo Falk e Dierking) e acrescenta-se ainda, o factor tempo (que de resto os mesmos
autores já na década de 90 corrigiram) (FALK/DIERKING; 1992).

Quais são as críticas que se lhe faz? As políticas são orientadas para o público, mas o discurso
museológico permanece centrado no objecto e não no indivíduo, porque não prevê a interacção com
ele; o discurso museológico é, na forma e nos conteúdos, pensado por uma equipa multidisciplinar,
mas raramente inclui, no processo de planeamento, o futuro “visitante” (estratégia colaborativa); o
museu é visto como um local de transmissão de conhecimentos e parte-se do seu postulado
científico, para garantir que os seus conteúdos sejam “verdade”.

II - “post quem”:
Quais são as ferramentas de que o museu dispõe através de uma avaliação de comunicação
apoiada numa metodologia de estudos de públicos que alie ao tradicional, o valor da atitude
comportamental?
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1.

O museu dispõe de condições fiáveis, para aceder em tempo útil às interpretações do

utilizador;
2.

O museu elabora mecanismos de acesso ao feedback dos utilizadores e enceta diálogos

directos e constantes, ganhando informação de cariz qualitativo.

Quais são as alterações mais visíveis ao museu que se antevêem?
1.

De um “visitante” com uma atitude passiva, conhecer-se-á o ”utilizador”, que problematiza

e interage;
2.

A comunidade torna-se parte integrante do planeamento de exposições (processo

colaborativo – HAAPALAINEN; 2003);
3.

O museu deixa de ser um espaço de transmissão de conhecimentos, mas um campo aberto a

experiências e de construção cultural;
4.

Pôr em causa o dogmatismo da “verdade científica” é o estímulo para a inovação e

criatividade.
Estas características são o que se poderá, em especulação, considerar de “museu aberto e
comunicativo”, mas quais são as suas implicações e qual é a sua missão?
Falar-se em algo como o “museu aberto” é sobretudo tentar enquadrar os museus numa
sociedade, que como se viu, cogita sobre si; é também, uma designação que ambiciona uma
condição que ainda não existe, mas que pelo cálculo e relação de manifestações que têm vindo a
acontecer, se pode antever; e por fim, o “museu aberto” é aquele que reflecte sobre si próprio como
forma de se construir e de ser capaz de cumprir a tão almejada promessa de edificação cultural com
a comunidade.
Existe apenas uma única condição a que haja reflexividade, e isso é por em causa as certezas, as
“verdades”, ou se quiser os dogmas vigentes através de um simples método (ver Popper, Karl) –
promover a avaliação dos factos e ter a coragem para fazer experiências, a relação de tentativa e
erro assegurará novas premissas e validará aquelas que melhor servirem, uma comunidade ou
determinado objectivo.
Aplicar estas linhas elementares do desenvolvimento das sociedades ocidentais desde o
“Renascimento” ao mundo dos museus e em especial em Portugal, é atingir uma estrutura
profissional pouco dinâmica e entrar por um campo que ultrapassa a dimensão técnica, ele é já, de
âmbito político. O mais recente caso de aplicação de métodos de avaliação no nosso país, pese
embora as razões envolvidas, resultou num levantamento profissional da classe dos professores e
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numa convulsão social, já que também as suas famílias estavam indirectamente implicadas.
Conclusão, promover acções de avaliação na cultura portuguesa é uma acção antes de tudo, de
vontade política, e por isso muito mais difícil de concretizar, ao contrário do que sucede nos E.U.A.,
Grã-Bretanha, Canadá, Austrália e mesmo Brasil, onde é sintomática a maior independência dos
museus e de onde provêem os exemplos de avaliação de comunicação e estudos de públicos
desenvolvidos na parte II.
Não restam dúvidas como “avaliação” é o primeiro passo que o “museu aberto” tem a dar para
compreender o seu âmbito, as suas mais-valias e defeitos, mas sobretudo, para se legitimar
democraticamente.
Não faz qualquer sentido que o investimento estatal na cultura, por mais espantosamente curto
que seja, não preste contas aos contribuintes, sobre um implícito argumento em que a
intangibilidade da cultura não se compadece com auditorias frias e matemáticas!
Manter esta situação é alimentar o situacionismo do panorama museológico e a razão pela qual,
autores como Eilean Hooper-Greenhill consideram que os museus assumem, ainda hoje, o perfil do
espaço repositório de bens de prestígio ao dispor da fruição e do conhecimento público, decorrente
da revolução francesa e do liberalismo novecentista.
Ora, duas guerras mundiais, o fim de uma guerra fria e os conturbados dias de terrorismo que
assolam o mundo desde o advento que marcou o ano de 2001 e subsiste um paradigma modernista!
Em que as mesmas elites, que sempre assumiram a tutela da gestão do museu, permanecem a tratar
a sua missão, confundindo-a com um género de sacerdócio, cultuando um dogma, que não é
questionável e é ritualizado na figura do museu!
A maior consequência deste contexto tem por nome: a “exclusão cultural” (SANDELL; 2005).
Muito cruamente e afirme-se como uma opinião pessoal, o divórcio entre as elites esclarecidas e o
público trazem, em última análise, fenómenos de “exclusão cultural”. Mas de que se trata esse
problema?
O alerta foi dado por Anderson em 1999 na sua dissertação de doutoramento pela Queensland
University of Technology. Brisbane, Australia.
―In 1943, Beveridge identified five great evils – the giants of want, ildeness, ignorance, disease –
that society must overcome. Today we might add a sixth, cultural exclusion, which existed fifty
years ago, and which continues to deprive many people creatively in their communities.‖
(ANDERSON; 1999; 13)
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Esta é uma frase muito forte, seleccionada à apresentação deste argumento, porque a opinião
pública permanece insensível ao problema que está na origem da falta de oportunidades e ao
incontestado alargamento de guetos culturais colectivos. Limita-se a falar de info-excluídos, como
um assunto menor, mas a realidade é que o futuro não se compadece com este “analfabetismo” do
séc. XXI.
―social inclusion – as organizational practice – is mediated by the contingent dynamics of the
workplace – the resources available, conflicts, alliances, and perceived sanctions and rewards that
can result from acting in one way or another in response to policy-driven programmatic
organizational change‖ (TLILI; 2008; 124).
―the uneven presence of social inclusion across the various professional roles in the museum
settings has further differentiated the professional sub-cultures inside the museum.‖ (TLILI; 2008;
144).

É preciso a honestidade, nos próprios agentes da museologia, em fazer-se sair voluntariamente
do pedestal incontestável da honra atribuída pela alta cultura, para se submeter a técnicas tão
simples, que tantos outros sectores da sociedade enfrentam; não é um acto desprestigiante ou fora
de nexo, na verdade é um exercício de democracia pleno.
A cultura tem de assumir o seu papel social, de integrar, de promover a coesão, de ser produtora
de identidades e valores e para isso tem de conhecer-se e fazer-se conhecer, conhecendo.

Capítulo II - "compreender a comunicação e o contexto do museu para o séc. XXI"
Há um largo espectro em que a realidade museológica se movimenta, como se relaciona com a
sociedade global e de informação, como se pode posicionar face às tendências e o que poderá
esperar num âmbito de forte reflexividade da cidadania.
Argumentou-se como as mudanças vividas nunca chegaram a constituir ameaças, antes se
revelaram oportunidades ao cumprimento da “Nova Museologia”; essas mesmas mudanças
reforçam a urgência do papel de comunicador do museu, que se encontra marginalizado face a
preconceitos tidos por “modernistas” segundo alguns autores (HOOPER GREENHILL; 1994).
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1. Enquadramento histórico da evolução da teoria da comunicação
Esse perfil comunicador é aquele que este segundo capítulo quer pormenorizar, através do
inevitável enquadramento histórico da evolução da teoria da comunicação e como esta tem vindo a
ser interpretada pelos museus. Será constatado ainda que há uma crítica forte da sociedade civil e
mesmo de profissionais da área, na forma como é transmitida a mensagem no museu e será feito um
balanço das premissas fundamentais da comunicação da museologia actual.
A comunicação no seu modelo simples e tradicional era composta por um emissor, uma
mensagem, um canal e um receptor; tratava-se de uma comunicação generalista, rígida e
direccionada a um destinatário, não prevendo réplica deste. Características típicas do fenómeno de
“cultura de massas” do pós-guerra, que ―A Mathematical Theory of Communication‖ 1948 de
Weaver e Shannon tiveram o mérito de por em causa quanto à sua linearidade e ainda, de adicionar
três princípios: que existe uma distinção no inicio do processo entre o que é uma fonte e um emissor
e de igual modo na finalidade do processo, entre o que é o receptor e o destino; que não existe um
único canal nessa transmissão, mas vários e por fim, há uma condicionante forte que afecta o
processo, o “ruído”, que pode ser interno ou externo aos agentes em causa.
Todavia, seria nas décadas de 60 e 80 do séc. XX que a perspectiva central, autoritária,
hierarquizada e por isso mesmo rígida, que ditou a teoria da comunicação até então, seria
desconstruída no âmbito museológico.
Primeiro, com Cameron, Duncan (1967) e Knez e Wright (1970) que alertaram para o facto de
qualquer modelo incluir uma alta dose de imprevisibilidade de sucesso, pela simples razão de
existirem variações decorrentes dos múltiplos emissores e principalmente receptores.
Depois, com Miles (1986), é criticada a linearidade do processo comunicativo em museus, pela
falta de horizontalidade do “poder de decisão”, resultando em “instituições inibidas” por
profissionais a quem foi expressa máxima autoridade na programação da comunicação, com uma
consequência nefasta: a interpretação unilateral, pessoal e subjectiva da colecção e a sua imposição
na comunicação.
Será quando o mesmo autor alerta para a necessidade de estudos prévios de mercado e
consequente avaliação contínua e sumativa à exposição, que o museu deu o primeiro passo para
compreender o seu papel de comunicador e na verdade, esse será o estágio evolutivo em que nos
encontramos – entender a comunidade e aprender com o feedback que esta nos dá. Assim, o
significado da mensagem não é só definido pelo emissor, mas também pelo receptor.
Aliás, esta mesma perspectiva foi consubstanciada por Hooper-Greenhill (1994), onde é
defendido que são os públicos que atribuem sentido à exposição, de acordo com a interpretação que
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fazem desta.

Mas que crítica pode ser direccionada a este “estágio evolutivo”?
Pode-se afirmar que, se vivenciou uma transmissão de paradigma de comunicação: que à
generalidade da transmissão para um “público de massas”, haja uma perspectiva tendencialmente
dirigida e “inter-pessoal”; que o sucesso da comunicação se confunde com o “sentido” promovido
pela acção de interpretação de quem visita o museu; que não pode ser expectável que essas
interpretações sejam homogéneas, pelo contrário, a riqueza e o sucesso da comunicação está na
pluralidade dos pontos de vista; e finalmente, que tratar a informação decorrente de estudos de
públicos incita a assimilar dados qualitativos, método que é moroso ao ponto de se correr o risco
das suas directivas se tornarem desajustadas no tempo.
Mas a maior crítica que pode ser feita, é que, na prática, a generalidade dos museus ainda não se
vêem como agente privilegiado da comunicação; falham no diálogo, trabalham e vivem isolados e
permanecem com um discurso imperativo e apoiado em exclusivo no conhecimento; e isso é
evidente na análise às crónicas e opiniões de diferentes sectores públicos internacionais e
portugueses, que se passam a citar:
Há uma diferença de génese entre a estrutura idiossincrática do programador, especializado e
profissional e o público, leigo e em busca de tempo de lazer com qualidade – resultado, manifesta
incompatibilidade, preconceitos e resistências mútuas:
―museums installations are often simply too large and often too dense to encourage (...) anyone
who is not trained to look selectively.‖ (CUNO; 2004; 91)
Philip Fisher, em ―Museum Distraction in a Culture of Engulfment‖ ataca o isolacionismo de
uma classe profissional presa ao preconceito do museu transmissor de conhecimento:
―Consequently, museum professionals need to stop treating the museum experience as if it were
some kind of isolated, singular event.‖ (FISHER; 2003; 226)

As necessidades e expectativas detectadas no estudo de públicos direccionaram o investimento
para a remodelação das infra-estruturas, omitindo qualquer interesse em sintetizar os desafios para o
discurso. Daí que, nas palavras de Philippe de Montebello, ex-director do Metropololitan Museum
of Art em Nova Iorque, os grandes museus tenham evoluido para oferta de experiências mais
confortáveis.
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2. Em Portugal a crítica é disparada de vários quadrantes
Existe uma crónica que reflecte esse espírito colectivo de sátira ao que os museus representam.
Recupera-se um texto, que chegou a ser usado como um caso de estudo na FLUP; editado na revista
“Pública” e da autoria de António Lobo Antunes - é mordaz e enfático na forma como alega que
essas instituições estão fossilizadas no tempo, na forma e no conteúdo:
"Guardo a recordação melancólica e maçadora de corredores sem fim, (...) um silêncio de
velório, o eco dos nossos passos como nas garagens à noite e, logo a seguir, graças a Deus a porta
da saída, graças a Deus a rua (antes da saída havia um balcão onde damas de óculos vendiam o
que acabava de me martirizar em álbuns coloridos) e na rua o sol verdadeiro..." (PÚBLICA; 1997;
4)

Também existem os profissionais que se insurgem com um determinado conformismo de classe e
de conceitos, advogando maior exigência, requisitos de qualidade, bem como a necessidade de
maior introspecção e avaliação interna.
Isabel Silva em “Museus do Eixo Atlântico‖ diz:
―a inexistência de instrumentos reguladores da actividade museológica tem-se de alguma forma
traduzido na falta de reconhecimento da importância da sua função sócio-económica e na ausência
de critérios de exigência, a vários níveis, desde a qualificação dos espaços museológicos, no
recrutamento de pessoal qualificado e habilitado para o desempenho de tarefas específicas‖
(SILVA, I; 2004; 49)

Entrando pelo campo da comunicação seleccionou-se dois pontos fulcrais do que se entende ser
o seu défice. Nas palavras de Susana Faro e de Pedro Cabrita Reis, persiste um paternalismo e uma
comunicação que segue um só sentido: do “programador” para o “público”.
Assim, Susana Faro (aula do plano curricular do presente mestrado de 03.12.2007) alerta para o
carácter imperativo, até intimidante do museu, à luz daqueles que não têm por hábito o frequentar.
Essa carga patrimonial e escolástica funciona como uma barreira intelectual que inibe o
comportamento e cria desconforto, amordaçando o diálogo a um único sentido e a uma forma
rígida.
Por seu turno, Pedro Cabrita Reis, na revista “Única” (13 de Outubro de 2007), alude para a falta
da pluralidade na interpretação e para a incrível falta sensibilização do programador no incentivo à
participação activa do visitante como ser pensante, cuja ideia é tão válida como a institucional.
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―O que me provoca mais tédio é passar pelos museus e ouvir aqueles tipos das visitas guiadas a
contar histórias de cacaracáca em relação à interpretação das obras, com isso contribuindo
decisivamente para a estupidez geral. Não trazem as pessoas para sentirem aquilo que têm à frente
de um modo que não seja limitado e caucionado por muletas que ligam a obra a uma pretensa
realidade a partir da qual teria sido elaborada‖. (ÚNICA; 2007; 12)

Um hiato gritante na dicotomia programador/visitante, falta de abertura à sociedade civil, parco
investimento na reinvenção da comunicação, incapacidade na atracção e envolvimento, inexistência
de cultura de avaliação, persistência de barreiras intelectuais e do entendimento da interpretação
como a assimilação de conhecimentos. Estas serão as principais razões para o deficit de
comunicação nos museus, o que é rigorosamente incomportável com a missão a que se propõe na
actualidade: constituir um significado para a comunidade local, promover a inclusão social, tornarse acessível a todos os níveis de intelectualidade, minimizar limitações físicas, diluir estratos
sociais, culturais e capacidades económicas; que seja gerador de mais-valias, dinamizador e que
multiplique a sua relevância.

3. Quais as premissas fundamentais à missão do museu actual?
Após uma investigação bibliográfica genérica avançam-se com seis ideias, que na generalidade,
têm vindo a ganhar espaço no universo museal. Essas mesmas ideias sobem aqui ao estatuto de
premissas, na medida em que será com base nestas que é pensada a metodologia de estudos de
públicos, a propor na parte II desta dissertação.
Deste modo, torna-se alicerce deste trabalho, o postulado que o museu actual é fundamentado
por:
- A permanência dos valores do único e do autêntico, como exigência primária à existência de
museu;
- A visita ao museu é uma experiência holística, que ultrapassa a meta de assimilar conhecimento
(FALK/DIERKING; 1992);
- Os objectivos e missão do museu não podem ser confundidos com o papel pedagógico, tutelado
pelas escolas;
- A relevância da teoria do construtivismo na interpretação, como conceito de força vindo do
ramo das teorias do conhecimento;
- O sucesso da comunicação depende e é medível pela capacidade de atracção, ou ―engagement
power‖ e ―holding power‖ (BLACK; 2005);
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- O visitante assume um perfil “funcional” e deve ser estimulado a assumir-se como utente de
museu (maior interactividade com a exposição).

Primeiro: permanência dos valores do único e do autêntico foi, é, e certamente prevalecerá como
o valor diferenciador do museu, face qualquer outra instituição cultural ou novo advento que venha
a afirmar-se na indústria do lazer. Quer isto dizer, que é a colecção o que faz o museu. Imbuída do
valor de autenticidade científica e do artefacto original, o acervo de um museu é insubstituível,
apesar de todos os outros registos que se lhe queiram fazer;
Segundo: falar de experiência holística de museu será, antes de tudo compreender uma
metodologia de avaliação anglo-saxónica muito assertiva, intitulada de ―recollection‖. Esta, parte
de uma ideia muito debatida na psicologia, o ―gestalt‖, onde os “sentidos” são aqueles que
atribuem o significado a “algo” e assume que é na memória mais ou menos longínqua desses
“sentidos”, onde reside a relevância de opinião sobre esse “algo”. Neste caso, a experiência de visita
a um museu pode ser compreendida ao serem promovidas entrevistas a posteriori a quem o
usufruiu. É decorrente desta metodologia de trabalho a ideia de uma experiência não é limitada aos
actos de conhecer e aprender, ela é na realidade mais abrangente e outros itens, tidos como
secundários pelos programadores expositivos, chegam a uma preponderância surpreendente, tais
como a higiene, os cheiros, a qualidade da recepção, dos recursos humanos, a temperatura ambiente
e os serviços contíguos à exposição.
É de opinião generalizada que os museus, por todo o mundo, e de que Portugal não é excepção,
compreenderam as necessidades de promover serviços básicos de apoio e qualificar as pessoas
envolvidas; os casos portuenses mais mediáticos de Serralves e Soares dos Reis confirmam, com as
obras infra-estruturais das últimas décadas, essa preocupação em corresponder às necessidades dos
visitantes.
Mas levanta-se a questão, fizeram-no após análise interna e diálogo com quem os visita,
evidenciando o cuidado com a noção da “experiência holística” do visitante; ou resulta de uma
directiva da cúpula que tutela o serviço público da cultura, que assume um paradigma generalista e
reformador para todas as instituições à sua imagem?
Uma análise à estrutura nacional de cultura e às intervenções efectuadas tende a opinião para a
segunda hipótese, tanto mais, por não se reconhecerem no panorama bibliográfico da especialidade,
uma generalidade de estudos suficientemente consistentes que atestem ser prática consolidada um
diálogo com os chamados “públicos” de museu, que afira quais os elementos dessa “experiência
holística” criticados ou considerados essenciais;
Terceiro: o museu é uma instituição que está, por natureza, alheia à missão pedagógica das
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escolas. Não cabe a este a tarefa de elaborar conteúdos em consentâneo com qualquer programa
didáctico, ou que funcione como uma extensão da sala de aula. Tal seria deturpar a sua missão, pese
embora o peso que as excursões escolares assumam nas contas anuais de visitas. Os serviços
educativos também não são dirigidos unicamente a alunos ou às crianças, tal é uma perspectiva
ignorante e sem sentido, eles são um apoio à comunicação, capazes de desenvolver mecanismos
específicos para as diferentes idades e interesses que vão ao encontro do museu.
―museum learning is self-directed rather than directed by a teacher. Exhibits replace the teacher
as the central medium of instruction. Objects instead of words are the principal currency of
discourse. Visitors need not satisfy any academic prerequisites to be admitted to a museum.
Museums award no credit for completing an exhibit.‖ (FALK/DIERKING; 1992; 1)

É evidente que a matriz da escola não coincide com o fundamento do museu e qualquer mescla
de funções entre os dois, desvirtua-o.
A comunidade profissional dos museus tem alertado para este facto, de resto, a postura assumida
pelos seus serviços não incentiva a apropriação deste espaço para práticas lectivas, nem mesmo na
vertente dos museus da ciência, onde o acto expositivo privilegia a interacção. Sem dúvida que é,
para o paradigma educativo actual, um excelente ponto de referência, um pólo motivador para a
“lição” e por isso, tentador ao professor, mas não pode fugir à limitação de não estar formatado para
ensinar os diferentes ciclos educativos, muito menos, avaliá-los,
Quarto: quando se fala em “motivação” para transmitir conhecimento, está a falar-se da condição
elementar da teoria do construtivismo na transmissão de conhecimento. Salvaguardando as devidas
distâncias, este está presente como paradigma nas escolas e também nos museus (HEIN, 1998,
HOOPER-GREENHILL, 1994), devendo-se a este contexto a citada indefinição de fronteiras entre
a escola e o museu.
―O individualismo promove o desenvolvimento de uma consciência e de pensamento crítico e tal
desenvolvimento faz actuar o processo acelerado de renovação das representações. Cada um tem
necessidade de construir o seu mundo de valores, capaz de dar uma significação à existência.‖
(FERNANDES: 1996, 16)

O que é teoricamente o construtivismo?
―…it is assumed that each individual brings varied prior experiences and knowledge into a
learning situation and that these shape how that individual perceives and processes what he or she
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experiences‖ (FALK; 1998; 112).

A marca do individualismo das sociedades globalizadas carece de compreensão, no entanto podese caracterizar da seguinte forma: cada um constrói o seu próprio sistema de valores, ao sabor dos
seus interesses ou inclinações próprias, onde os padrões de conduta perdem a sua previsibilidade.
Deixa de haver, por consequência, expectativas normalizadas em relação aos desempenhos dos
papéis sociais e o “determinismo sociológico” ou as “teorias funcionalistas” e “históricoculturalistas” que marcaram a museologia ao longo do séc. XX são completamente refutadas.
Pode-se falar então da existência de um contexto propenso à relevância do museu construtivista –
―We can teach only what is not worth knowing‖, que é marcado por três premissas:
- Premissa n.º 1 esforça-se para que o visitante faça conexões entre o conhecimento que traz a
priori – as suas “conexões familiares” e os novos conteúdos que lhe é apresentado;
- Premissa n.º 2 a acessibilidade tem de ser garantida, quer física como intelectualmente e a
variedade de estilos de aprendizagem deve ser prevista, tais como: legendagem/texto preparado para
várias categorias de visitantes; legendagem áudio e escrita; manifestações dramáticas, entre outras;
- Premissa n.º 3 a preparação/execução de uma exposição não visa expor a “verdade”, mas
atingir o valor da interpretação livre; assim como compreender empiricamente como o visitante
encontra sentido/relevância no museu;
Quinto: prevê e actua com a intenção de respeitar os objectivos anglófonos de: “engagement‖ e
―holding power‖; que passam por conseguir captar a atenção e garantir uma relação de
compromisso, resultando numa relação mais profícua para ambos.
Preste-se atenção ao seguinte excerto:
―Because most museum professionals fail to realize that visitors create their own experiences,
exhibitions often seem to be designed under the assumption that visitors will stop, look, and absorb
―all‖ the information presented. Research on museum visitors illuminates the flaws in this
assumption.‖ (FALK/DIERKING; 1992; 68)

As falhas desta posição prendem-se com o desfasamento entre os intervenientes
(programador/público) da comunicação em ambiente de museu: na forma como se comportam,
lêem os signos da linguagem empregue e encaram o conhecimento.
A detecção dessa falha da comunicação museológica não é recente, na verdade, por mais
fabulosa e longínqua que pareça a seguinte data, foi nos anos 20 do séc. XX que primeiro se
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indagou a razão desse insucesso comunicativo.
Primeiro Robinson e Melton e depois Chandler Screven e Harris Shettel, todos diziam que a
narrativa expositiva, cientificamente rigorosa e academicamente seleccionada não era compreendida
pelo visitante, tendo este a tendência para corromper essas ordens e destinar a sua atenção a pontos
de interesse diferentes. Curioso será observar como nos anos 90 do mesmo século (SCREVEN;
1990) persistia o mesmo problema e o debate quanto a soluções e alternativas.
Urge então fazer-se um ponto de situação, este facto deve ser encarado como um problema a
resolver ou antes uma característica, à qual não há forma de contornar?
Autores como Falk e Dierking, contribuem com uma perspectiva de bom senso, a comunicação
em museus é tão mais válida quanta capacidade tiver para atrair e cativar a atenção do visitante,
sendo dessa relação de interesse, marcado o sucesso da comunicação.
Foram dados os nomes de ―engaging‖ e ―holding power‖ (BLACK; 2005) a essa estratégia e
pode ser caracterizada pela intenção em estimular a visita, promover o sentimento de se ser bemvindo e de pertença, constituindo meios de comunicação que incitem a um real interesse em
conhecer mais sobre a instituição e a sua colecção.
―Other exhibits not only made them stop but also made them stay and read labels, discuss them
with their social group, or interact in another way‖ (FALK/DIERKING; 1992; 70)

Em súmula, a competitividade do museu está na capacidade deste em ser relevante;
Sexto: a percepção do “visitante funcional” tende a aparecer como uma ideia tácita nos museus.
Não se pode falar que haja um debate em torno do assunto, nem por isso mesmo, se é consensual tal
afirmação. A verdade é que a perspectiva do visitante como elemento passivo que “visita” e o acto de
deslocar-se ao museu para absorver conhecimento tem vindo a ser, em bom tempo, marginalizada. A
razão dessa mudança, que parece não ter volte face, está na promoção da interactividade e na
compreensão que a pessoa traz consigo uma agenda própria. Esta assume objectivos prévios à visita,
que podem modificar-se, mas que transforma o museu numa ferramenta ao serviço do seu egoísmo
sensível e/ou intelectual.

Nesta medida, essa pessoa deixou, conceptualmente, há muito de ser “visitante” para se tornar
um “utente” e o argumento para essa realidade está não só na atitude comportamental visível de
uma deslocação descomplexada e usufruidora de todas as valências físicas do espaço do museu,
mas também da sua atitude comportamental, para com a comunicação que lhe é destinada. G. A.
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Miller apelidou de ―chunk information‖ ao acto de selecção e interpretação da informação que o
visitante faz da exposição e neste sentido, à luz dos tais objectivos referidos, o indivíduo constrói a
sua interpretação, livre de constrangimentos intelectuais.
Conclusão: a forma como a visita a um museu era encarada há 20 anos atrás, em nada tem a ver
com a forma e os conteúdos que a deslocação ao museu hoje em dia significa.

Capítulo III - "estudos de públicos e a sua crítica"
O capítulo terceiro visa estudar os desenvolvimentos relacionados com o que se convencionou
designar de “estudos de públicos” no quadro da sociologia e da psicologia, devidamente aplicados
ao ambiente museal. É pretendida uma selecção dos estudos de referência, que no estrangeiro e
dentro de portas se fizeram desde a década de 80, sem com isso ambicionar a realização de um
levantamento do estado da arte, mas apenas chegar a uma resenha que explique as suas valências e
aplicabilidade ao mundo da cultura e dos museus.

1. Qual o caminho traçado pelos estudos de público até à actualidade?
Os estudos de públicos em museus são o termo provindo maioritariamente da sociologia para um
método analítico que pretende caracterizar quem visita o museu e desta forma prestar um melhor
serviço.
Este é o ponto de partida, para o qual a maioria das direcções de museus está sensibilizada, dadas
as constantes referências que as respectivas publicações dão ao caso.
A história desta estratégia de gerir a comunicação para uns, de potenciar o serviço para outros,
nasce na década de 80 e no bloco anglo-saxão. Destacam-se os trabalhos feitos nos EUA e Canadá e
a partir dos anos 90, também na Austrália e Reino Unido. Existia como primeira convicção, que
para um melhor entendimento do fenómeno haveria de se produzir um trabalho que diferenciasse os
“públicos de museus” dos “não públicos”. Esta foi uma ferramenta de trabalho de tal maneira
generalizada que ainda se aborda no ambiente da especialidade com frequência. Os dados que eram
trabalhados pelos respectivos analistas incidiam sobre dados sócio demográficos (idade, sexo,
educação, ocupação) e/ou geográficos (residência, visitante pontual, turista nacional/internacional).
Estes, uma vez cruzados com o número de entradas criavam um compêndio informacional objectivo
e quantitativo de interesse e do qual se partiu, geralmente para a aposta voltada mais para os
serviços tangíveis, ditos de apoio e ainda para o abandono de um registo académico e especialista,
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em detrimento de uma linguagem neutra e simples.

A selecção dos estudos de públicos que correspondem a esta descrição são de: HOOD (1993) e
HAYWARD (1993) com a particularidade cultural típica de britânicos e norte-americanos, que é
diferenciar o universo de pessoas com formação e/ou trabalho intelectual daquelas de quem tem
trabalho braçal ou de execução, logo de fraca exigência de educação. Esta dicotomia entre ―blue
color‖ e ―white color‖ jobs espelha-se nos comportamentos; enquanto os primeiros procuram uma
aprendizagem, novas experiências e o sentido de valorização do tempo, os segundos têm objectivos
que se relacionam mais com o entretenimento.
A segunda fase da evolução dos “estudos de públicos” deveu-se à insatisfação dos resultados
aferidos preverem tão simplesmente discernir, quem tem por hábito dirigir-se a um museu daqueles
que o fazem esporadicamente; então lentamente a mesma estratégia de abordagem cariz sócio
económica especializou-se, bebendo em grande parte na segmentação, que o marketing fez do poder
de compra das sociedades ocidentais. Aconselha-se a leitura do trabalho de Hein em ―Learning in the
museum‖.
O terceiro momento da história dos “estudos de público” decorre da introdução de métodos de
análise a dados qualitativos, que ocorrem quando é aplicada a prática do inquérito e ocasionalmente
a entrevista, visando quase sempre a satisfação pelo serviço prestado, através do levantamento das
expectativas e necessidades, bem como das motivações dos visitantes, tendo por critérios,
normalmente o que Rand (2000) seleccionou em: "Reinventing the Museum: Historical and
Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift":
1.

conforto (necessidade físicas elementares);

2.

orientação (mapear o espaço de forma intuitiva);

3.

sentido de ser bem-vindo, de pertença (excluir a sensação de elemento forâneo àquele

processo de interactividade com o “outro” e com os conteúdos);
4.

entretenimento (tempo de lazer);

5.

socializar (oportunidade de discussão e partilha);

6.

respeito (a diferença);

7.

comunicação (permitir uma interpretação e construção de significado);

8.

aprender (aprender coisas relevantes e novas);

9.

ter o controlo da visita (não depender de uma regra ou de orientação);
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10.

a confiança para explorar conteúdos (sentido de bem-estar intelectual);

11.

revitalização (sentido de gelstalt, em que a memória dá a visita como positiva para o

desenvolvimento pessoal do indivíduo).

A conclusão mais ou menos generalizada da prática de inquéritos e entrevistas no mundo dos
museus veio a confirmar uma dúvida que desde sempre assolou quem tinha o poder discricionário
de pensar a comunicação do museu – porquê a fuga do visitante à ordem da exposição?
Muito simplesmente a previsão do “programador” normalmente sai gorada por assumir que a
visita é um acto pessoal, uma experiência de concentração individual em adquirir de
conhecimentos. Estes mesmos estudos evidenciaram que, para a maioria das pessoas que visitam o
museu, encaram-no como uma experiência de grupo, que envolve valorização pessoal sem dúvida,
mas no quadro de um exercício a ser levado a cabo em família ou entre amigos; daí que sejam
destacadas as expectativas de divertimento e de entretenimento; com instalações apropriadas (no
qual se dá especial destaque ao universo infante-juvenil), visando a oportunidade de aprender.
Aliás, o público escolar é muito explorado pelos museus, ainda para mais quando são as
excursões a razão do grande sucesso de bilheteira de muitos dos espaços, e a consciência que do
êxito dessa intervenção pode significar o retorno dessas mesmas crianças com as famílias.
Para compreender este tipo de abordagens há trabalhos fundamentais como o levado a efeito pelo
UK Arts Council and Museums and Galleries Comission, direccionado para as crianças, onde é
afiançado que as expectativas deste segmento etário são:
- Exposições com forte oportunidade de interactividade;
- A possibilidade de participar activamente na história como mais uma personagem;
- E uma oportunidade para aprender de forma divertida.

Finalizando este argumento sobre os estudos de público e a sua evolução, a compreensão do
museu como uma experiência holística e o factor social serão os grandes aportes da sociologia ao
programador.
Bernard Lahire (2005) por intermédio do termo: “visitante individualizado” conseguiu explicar
muito bem em que consistem esses factores.
O autor parte do pressuposto que, o mesmo indivíduo desenvolve disposições diferentes para
contextos sociais distintos; ora o método para aferir esta realidade passará por uma abordagem
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necessariamente qualitativa: constando desta a observação, a entrevista e o registo de histórias de
vida.
Deste método, existem dois exemplos paradigmáticos: um francês, desenvolvido na Cite des
Sciences et de l‟Industrie (CSI); e outro, italiano, resultado da união de esforços de vários museus
transalpinos.
Para o primeiro caso, (MENGIN e HABIB; 2005), é dito que as entrevistas, a observação dos
visitantes, as consultas aos monitores e a leitura do livro de honra (onde ficam expressas opiniões),
são as fontes primárias de dados necessários à interpretação das lógicas de deambulação e por
conseguinte dos estilos de visitas.
Já para o segundo caso, (MAZZOLINI; 2002), procurou-se estudar as motivações (aplicação do
método construtivista), os comportamentos e algo muito interessante: o impacto cognitivo nos
visitantes. Os resultados confirmam o interesse em potenciar o saber pessoal, a socialização e
garantir formas alternativas de passar o tempo.

2. Como se pautam os estudos de público em Portugal?
Façamos o mesmo exercício de recuperação do que têm pautado os “estudos de público”, desta
feita em Portugal.
Comecemos pelo enquadramento jurídico que lhes são dados pelo nosso legislador: a Lei Quadro
dos Museus Portugueses, onde se prevê que:
―O museu deve realizar periodicamente estudos de público e de avaliação em ordem a melhorar
a qualidade do seu funcionamento e atender às necessidades dos visitantes.‖3

A resposta a esta demanda por um melhor conhecimento dos públicos foi iniciada na década de
90, altura em que, recorrendo à prática de inquéritos, se procurou criar tipologias de segmentação de
públicos. O que há a salientar dessas experiências tem a ver com a dispersão geográfica das mesmas
– na verdade incidem sobre as duas grandes zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, por partirem
do princípio que essa segmentação de públicos só é possível onde haja oferta. Exemplos de
abordagens deste género podem ser encontrados em trabalhos como: Silva (2000/2002) para o
Porto; Pais, outros, (1994) para Lisboa, como principais referências.
Em termos técnicos esses estudos são em tudo semelhantes ao que o panorama mundial tem por
hábito fazer, na medida em que procuram catalogar o visitante em dois grupos principais: os “não3 (Artigo 59; estudos de público e de avaliação, de 2004) (Portal do Governo, 2004)
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públicos” e os “públicos potenciais”, destaca-se o trabalho de Maria de Lourdes Lima dos Santos
em (AAVV; 2004) e a Margarida Lima de Faria (2001).
Decorrentes destes estão as análises de estilo quantitativo, em que são segmentados os públicos
de acordo com hábitos culturais e o cruzamento da venda de bilhetes com essas mesmas tipologias.
O momento em que os estudos de público atingiram a maioridade em Portugal, ocorreu com A.
Firmino da Costa (1996, 2002, 2004, 2005, 2006), teórico que alertou para a importância de aferir
qual a relação desses públicos com a instituição, através de uma efectiva avaliação. Sobre este
postulado muitos outros autores se seguiram como se pode constatar em (AAVV; 2004).
O método de trabalho genérico presente em todas estas abordagens consiste numa opção mista,
que abarca a conjugação de pesquisa intensiva e extensiva. Mais concretamente, com recurso a
inquéritos, entrevistas, à análise de dados (esta mais ortodoxa) e aquela, à qual se colocam imensos
entraves pelo custo que implica ao nível dos recursos humanos, a observação directa.
A flexibilidade é a palavra de ordem e não se deve reduzir aos métodos aplicados, mas também
às competências envolvidas, refere-se então o valor da “interdisciplinaridade”, com J. Madureira
Pinto (2004). O autor teve o mérito de assumir que ao trabalho inerente de estudos de público
existem outras disciplinas que devem assumir o seu papel, na procura de apertar o cerco ao erro de
análise, sempre constante na interpretação qualitativa de dados.
Como resultado deste paradigma actual, há a destacar que a museologia portuguesa compreende
que:
Primeiro: assume-se que a interpretação do que é exposto/comunicado é sempre individual,
apesar da carga social que a rodeia; veio exigir uma mutação na comunicação efectivada pelo
museu, caminhando-se da massificação para a focalização e restrição ao indivíduo;
Segundo: observa-se a tendência para a criação de espaços de aprendizagem informal e de forte
componente de interacção; situação essa que é antagónica ao postulado que sempre marcou o museu
tradicional;
Terceiro: reconhece-se que a atitude comportamental observável, é em si mesma, uma mina de
informação a não desperdiçar, pelo que urge uma abordagem multidisciplinar para captar e analisar
esses recursos;
Quarto: detecta-se a consciência que os estudos de público per si, no quadro da avaliação do
serviço museológico carecem da complementaridade de análise formativa durante o período de
funcionamento de determinada função, bem como de uma avaliação sumativa, no final da mesma;
Quinto. identifica-se entre a comunidade de profissionais a noção do perigo de exclusão cultural.
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Idalina Conde (1998) promoveu um estudo para o entendimento desse fenómeno, chegando à
conclusão que as razões encontram-se nos contextos educativos e profissionais, que incitam em
maior ou menor força às práticas culturais;
Sexto e último ponto: há consciência que os estudos de públicos vão além da dimensão do
museu, eles são a forma de medir a repercussão que a actividade do museu tem na sociedade.
“Está, então, por aferir o impacto social dos museus e centros de ciência em Portugal, apesar do
forte investimento realizado nesta área nos últimos anos. Serão necessários estudos específicos
para testar o real enraizamento social do discurso político e institucional sobre a cultura
científica: a visita a museus e centros de ciência portugueses tem estimulado a prossecução de
carreiras científicas?‖ (DELICADO; 2008; 67)

3. Que crítica se pode fazer aos estudos de público em Portugal?
Para compreender os estudos de público em Portugal há que entender a visão sociológica que os
caracterizam. Recomenda-se a leitura de: Fortuna, 1999; Lopes, 2000; Peixoto, 2003, 2004; Silva,
2000, 2002; Santos, 2004.
Este foi aliás o ponto de partida para se assumir a seguinte crítica:
Primeiro: não se pode persistir no investimento em estudos de públicos unicamente nas grandes
cidades do litoral, o mundo rural e do interior acarretam informação tão válida quanto o resto da
geografia nacional e não promover esse esforço será dissipar o trabalho de democratização da
cultura pretendido;
Segundo: os estudos de mercado têm problemas de génese, tais como: a simplificação dos dados,
a não consideração das motivações à visita, a falha na interpretação da influência das
condicionantes sociais, físicas e intelectuais;
Terceiro: importar literalmente do marketing comercial fórmulas de segmentação de públicos,
originalmente balizadas no poder de compra, é um erro crasso para qualquer estudo prévio de
públicos para a área da cultura. A visão mercantilista do lucro pelo lucro é desfasada do âmbito
intangível em que a cultura navega, pelo que interpretar o museu como uma commodity, à luz da
perspectiva mais radical e liberal americana não faz qualquer sentido;
Quarto: não há uma cultura de avaliação em Portugal para o sector do Estado e para a Cultura.
Na especialidade, os recursos humanos do citado sector não possuem estruturas preparadas e
dispostas à avaliação. Avaliar não é visto como uma forma de corrigir erros e acertar estratégias,
mas encarado com o preconceito de quem vai ser posto à prova, o que prejudica, em muito, as
reformas, a capacidade de flexibilização e de atingir respostas rápidas perante desafios novos;
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Quinto: o museu persiste sem encontrar solução para dois problemas chave à concretização das
avaliações formativa e sumativa. As razões? A dificuldade do tratamento de dados qualitativos pelo
tempo que necessita e a dificuldade em traduzir informação pessoal e comportamental.
Este último parágrafo explica a motivação desta investigação académica e a vontade de lhe
aportar uma perspectiva que pense fora da caixa, que seja capaz de despertar a crítica e o debate, no
que concerne à avaliação da comunicação museológica.
De facto a breve experiência profissional em espaços museológicos e a literatura da
especialidade confirmam a morosidade do tratamento da informação dos estudos de públicos, o que
não permite, em tempo útil aceder aos dados necessários à decisão. Quando se assumem alterações,
já novos problemas surgiram. Então, a solução poderá residir na inteligência artificial, em deixar que
o computador faça o cálculo da equação dos diferentes condicionamentos da avaliação por nós, e
que do resultado sejamos ágeis no cumprimento de correcções.
Depois, essa atitude avaliadora requer um trabalho de estudo eminentemente comportamental e
informacional e isso exige competências mais alargadas, que não podem ser omissas. A solução
estará na multidisciplinaridade, envolvendo os saberes da ciência da informação, da semiótica, da
psicologia social, e do marketing cultural.
O marketing cultural será aliás a dimensão onde, de acordo com a lógica do método a propor,
gravitarão todas as disposições de ajuda à decisão e avaliação. O porquê de se avançar com esta
matriz aparentemente paradoxal com o discurso levado até aqui deve-se à dimensão que a cultura
desconhece do termo. Na verdade, o “marketing cultural” garante a amplitude de saberes, tendo
provado cumprir o papel de integrador de competências e ainda, por ter sido capaz de detectar
recentemente a importância e soluções para a comunicação direccionada e personalizada –
marketing relacional (ANTUNES; 2008).
Veja-se o caso concreto do objecto de trabalho em que actualmente me deparo profissionalmente
e que aqui partilho: o tradicional segmento A+ ou AA, que basicamente consiste num perfil de
consumo de grande poder de compra e que procura produtos e serviços diferenciadores, no quadro
da hotelaria e do turismo.
Na caracterização que se possa fazer a este perfil de consumidor, há duas novidades que não são
do conhecimento geral e que surpreendem: ele já não é fiel a marcas, está comprometido com elas –
quer isto dizer que não compra indiscriminadamente a marca x por hábito e gosto, mas por partilha
de valores e garante de qualidade; depois, o consumo de bens de prestígio persiste, mas não como
forma de ostentação. Esse mecanismo de ascensão social banalizou-se com o aumento do poder de
compra e movimento deflacionista dos valores em causa, pelo que são procuradas agora
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experiências pessoais – daí o sucesso dos boutique hotéis em detrimento dos grandes, clássicos e
opulentos edifícios dos centros das grandes metrópoles.
Comunicar com alguém com este perfil significa encontrar métodos para o ouvir, através de um
diálogo direccionado e personalizado. Ora, esse método aplicado a milhares de indivíduos é
virtualmente impossível, pelo que existem ferramentas de apoio: como o CRM (Costumer Relations
Management), que auxiliam esse acompanhamento através da filtragem de informação automática;
e projectos como o ATD (Art Technology and Design) que prevê a personalização do quarto de hotel
na altura da reserva electrónica, podendo a partir dessa escolha, dentro de um universo restrito de
soluções de equipamento e interiores, aceder aos gostos e tendências do mercado – depois, um
software trata em tempo real os dados e fornecem ao hoteleiro e à empresa, recursos informativos
ao seu trabalho.
Não serão os problemas de falta de tempo e de tratamento de dados dos museus passíveis de
beber em experiências desta natureza, rescindindo com o contrato tradicional de comunicação
standard e assumindo que em cada visita há uma experiência diferente?

Capítulo IV - “ a necessidade de estudar o comportamento informacional”
A senda da democratização da cultura de que já se falou, conheceu em diferentes partes do
mundo várias expressões, mas a pedra basilar para os museus consistiu na aproximação e
focalização em quem os visita.
Passou, entre muitos recursos, pelo estreitar das relações entre o programador de exposições e o
público. No entanto, atingir o estádio do diálogo intra pessoal seria impraticável, por não se dispor
de recursos humanos que o assistissem. Pese embora a óbvia limitação, o museu teve a criatividade
de atrair e envolver a sua comunidade através de outras estratégias: maior publicitação, melhores
serviços, conteúdos cientificamente válidos, ora através da clássica apologia da adoração do belo e
do autêntico, ora com recurso à tecnologia. Teve o mérito de construir uma comunidade mais
alargada, com um aumento exponencial de visitantes e sobretudo, de relação de compromisso e de
envolvimento com a instituição. O que mais recentemente se observou e esta será a palavra-chave,
que explica como essa ambição de diálogo, intra pessoal, tende a ser alcançada, foi a disposição da
interactividade.
Se bem que esta é uma preocupação que nasceu e está presente sobretudo nos museus de ciência,
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a verdade é que o sucesso revelado proporcionou que outras instituições museológicas, de
quadrantes distintos, adaptassem o seu registo.
A interactividade tem inerente uma característica muito forte, que marca a discussão museológica
actual, a interpretação. Quer isto dizer que é notório, que no processo de contacto e de transmissão de
ideias, os mecanismos de elaboração de um entendimento diferenciam-se entre a audiência e que essa
discrepância de interpretações entre o programador da exposição, profissional, envolvido a fundo nos
conteúdos, vai colidir, em teoria, com o cariz leigo e diga-se menos comprometido da audiência.
Daniel Jacobi em ―As Faces Escondidas Do Ponto De Vista Aos Discursos Das Exposições‖,
entra nessa discussão com a importância da relatividade do “ponto de vista” no acto da
comunicação. A certa altura elabora a pergunta: “poderá a exposição contemporânea escapar à
tirania do ponto de vista?”
O autor explicaria que a resposta passou genericamente pela adopção de um discurso o mais
neutral, científico e impessoal possível, sendo que foram poucos os museólogos a assumir o
privilégio e o direito à interpretação, à excepção de Georges-Henri Rivière.
Ora, a subjectividade da interpretação é o ponto fulcral sobre o qual gira toda esta questão do
comportamento informacional: se a linguagem gestual da atitude no espaço revela algum
constrangimento, e pondo de parte razões externas a esta equação, como as do foro privado, muito
provavelmente resulta de dificuldades na interpretação.
Outro exemplo, um indivíduo, que devido a conhecimentos profissionais, encontra o “seu”
sentido na exposição, mas que não coincide com a versão oficial do programador, provavelmente
revelará uma atitude comportamental em conformidade.
A aplicação do advérbio de modo “provavelmente” nos exemplos anteriores serve para explicar
que tal exercício nunca pode ser considerado infalível, mas sim do qual resultam pistas que podem
ser, mais ou menos bem aproveitadas. Que devidamente filtradas podem resultar em conselhos úteis
à melhoria da comunicação de uma instituição museológica.
E para tal, apenas uma abordagem multidisciplinar poderá compreender o fenómeno do
comportamento informacional e por seu turno, da comunicação museológica.
―most techniques used are established techniques in the field of marketing, social survey and
educational psychology” (BINKS/UZZEL; 1994; 223)

A necessidade do estudo do comportamento informacional está no facto de ser o grande
instrumento à mão do profissional para assimilar como se processa o fenómeno de interactividade e
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de interpretação por parte do utente do museu. O feedback é assim decifrado, não só com base nos
questionários e entrevistas, mas por uma “observação” in loco e registo das opções tomadas durante
a visita; tendo por pano de fundo uma avaliação dos níveis de conforto demonstrados pelo utente
relativamente aos contextos que Falk e Dierking referem: físico, social e intelectual, juntamente
com uma variável que deve ser tida em conta, que é o factor tempo.
Este é aliás o modelo de trabalho que será proposto e explanado na exposição metodológica, mas
interessa para já conhecer quais as ferramentas e disciplinas que uma abordagem deste género
exige, resumem-se em três principais: a ciência da informação, a semiótica e a psicologia social.

1. Contributos da ciência da informação
A ciência da informação (SARACEVIC; 1970) está em condições para contribuir para os estudos
de comportamentos informacionais porque:
1.

Soube compreender o papel do sujeito enquanto elemento activo na busca de saber e de

produção do mesmo;
2.

Assumiu que a informação não decorre unicamente da capacidade intelectual cognitiva

humana, mas de múltiplos factores externos;
3.

Desconstrói os elementos da comunicação e agrega-os em complexos, permitindo a

produção de novas interpretações.

Para a discussão da história da ciência de informação, Ingwersen (1992) alerta para o marco
fundamental que assumiu a Conferência de Copenhaga, (1977). Pela primeira vez, a comunidade
científica assume a importância do entendimento do que é a informação do ponto de vista das
estruturas mentais dos usuários.
A ideia genérica aceite na altura, seria que o indivíduo usa a informação como um bem imediato
de auxílio rotineiro e deve-se ao deficit de determinada informação, o início de uma nova busca. A
ciência da informação surge como o método para suprir determinada lacuna, podendo-se dizer que o
que acontece no mapa mental dos indivíduos é um processo cumulativo de informação e que por
isso, interessa colocar o usuário em perspectiva, compreender que este tem um percurso e agenda
própria, feitos por ele e influenciados por outros.
A tendência na atribuição de maior importância ao indivíduo no processo da informação
conheceu, desde o período referido, uma longa evolução – prova é o trabalho de Rendón Rojas
(2000) e a análise que fez aos conceitos: dado, informação e conhecimento.
Este autor propõe uma reorganização dessa tríade, abolindo a montante a ideia de “dado” e
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inserindo a jusante a ideia de “valor”, resultando numa sequência diferente: informação,
conhecimento e valor. Quer com isto assumir que a informação resulta fundamentalmente da
subjectividade do indivíduo como construção de valor.
O que esta referência traz a este estudo é a noção de a informação estar dependente do sujeito.
Há um carácter imprevisível da sua construção decorrente da sua subjectividade e esse é um
elemento a ter em conta, também na comunicação museológica. Há a assumir a emergência do
paradigma do visitante como um “utente” (ASCENCIO; 2005).
Estes são na prática usuários do serviço, exploram-no e interagem, são, por isso, convidados a
tornarem-se colaboradores no processo de criação de uma nova exposição.
Entrando já pelo ponto segundo deste argumento, existe mais um avanço presente na ciência da
informação a reter, os exo factores.
Refuta-se, por princípio, a ideia positivista que a informação é resultante de uma actividade
unicamente cognosciente. Assume que as características sociais da informação influem na selecção
e interpretação da informação à escala do indivíduo. Ou seja, que a carga de contextos como a
política, a economia e a sociedade influenciam esse poder discricionário do indivíduo.
A valência da interpretação do usuário está sujeita a uma amplitude de interferências díspar e
imprevisível, que lhe são externas.
Esta é mais uma premissa da ciência da informação que auxilia o processo do estudo de
comportamento informacional a aplicar na museologia e que de resto, Dierking veio reflectir com a
construção da matriz dos “contextos de visita”.
Por último e focando na especialidade o terceiro ponto, a capacidade de inferir novas
considerações, a ciência da informação bebeu em muitas influências, entre as quais da matemática e
do avanço que Bertalanffy fez na década de 1930, conhecido por teoria sistémica. Esta teoria
defendia que o todo é maior que as partes e que estas devem ser entendidas como elementos que
participam directamente de um conjunto.
Ora Jean Davallon, já no quadro da ciência da informação explica a importância da
desconstrução dos elementos que compõe a comunicação, dando-lhes o nome de “complexos”.
A tal ideia que o todo é feito por partes é seguida pela ciência da informação, mas com uma
adenda importantíssima, esse todo não é unitário, é feito de diferentes intensidades e camadas, que
devem e são passíveis de serem estudadas.
―tomar em consideração a dimensão técnica do objecto é, para o investigador em ciências da
informação e da comunicação, antes de mais reconhecer que ele se define com ―complexos‖ e não
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com objectos unitários‖ (DAVALLON; 2006; 40)

A história de arte corrobora esta posição quando, nos estudos que efectua a determinado tema
aplicado na pintura, que perdura por períodos diferentes, alerta para o facto de apesar dos elementos
dispostos pelo artista na tela serem os mesmos, e dou o exemplo da “senhora e o menino”, que vai do
românico até à arte contemporânea, a verdade é que a carga emotiva e a mensagem são
completamente diferentes.
Este é um exemplo, como um documento histórico, tem “matematicamente” os mesmos
elementos, mas a carga de genialidade do artista, pela sua técnica, vai atribuir um carácter
informático totalmente diferente à forma.

2. Contributos da semiótica
Segundo as palavras de Georges Mourin, o processo de comunicação em ambiente de museu é
definido como “semiologia da comunicação”. O termo não poderia ser melhor empregue visto que a
análise dos métodos de comunicação extravasa uma linguagem standard, vale-se de muitos
recursos, que por carácter podem assumir múltiplos significados. Desta forma, a convivência entre
um objecto, um texto, uma imagem ou um conceito será a forma de associações e significados a
serem produzidos. Daí a necessidade de uma abordagem semiótica para o entendimento
académico/técnico da comunicação num museu, recorrente quanto a recursos estilísticos da mais
variada índole.
Sobre o papel da semiótica na problemática do estudo do comportamento informacional, há uma
condição muito importante, esta só é útil se fizer parte dos recursos que antecipam a comunicação.
Como Lindon (2000) refere, basicamente o emissor com o propósito de ser pragmático, estuda o
receptor, através de, por exemplo, estudos de audiências.
O que isto significa num primeiro plano?
Que a semiótica não é constrangida a uma intervenção a posteriori sobre a comunicação
(UMIKER-SEBEOK; 1994), ela deve considerar as vésperas da acção e colocar-se a montante do
fenómeno, estudando os seus intervenientes.
Os objectos de estudo da semiótica são no entender de Jorge Marinho, em “Lucrar com a
Aplicação da Semiótica‖:
―... estuda a utilização das linguagens (de carácter verbal e/ou não verbal), considerando os
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contextos (ligados ao emissor e/ou ao receptor) das mensagens‖ (MARINHO; 2006; 193)

É preciso conhecer os interlocutores e como estes encaram os signos, que serão o “átomo”,
dentro da hierarquia da comunicação.
Na verdade, o problema da interpretação nasce, desde logo, de uma inadequada composição de
signos ou então, da ignorância de uma destas simples unidades, deitando por terra o sucesso da
comunicação.
A semiótica deverá ser convidada a participar com o seu poder de cifra, previamente a qualquer
exposição, ao programador e à audiência, na forma como estes se movimentam nos recursos
comunicacionais pensados para essa mesma exposição.
―... a semiótica deve interagir na investigação das formas mais eficazes de transmissão de
significação e deve mesmo ter um papel de vanguarda que se manifesta através da apresentação de
propostas inovadoras. Estas devem estar impregnadas de pragmatismo que, essencialmente,
caracteriza a semiótica.‖ (MARINHO; 2006; 194)

3. Contributos da psicologia social
Por último, como contribui a psicologia social para esta composição multidisciplinar de recursos,
para um melhor entendimento do comportamento informacional?
Serve este ponto para explicar o fenómeno de visita a um museu como uma experiência social,
mais a dificuldade em estudar esse fenómeno.
Na psicologia social há um grupo basilar de estudo que é a família – convém por isso, partir
deste para a compreensão da medida social que influencia o museu. Trata-se do grupo fundamental
organizado à micro-escala e que tradicionalmente marca a orgânica das sociedades ocidentais. O
que aconteceu com a industrialização, foi um fenómeno que tendeu a afirmar-se ainda mais com a
sociedade da informação – a participação do indivíduo em grupos plurais, o que veio retirar o
monopólio à “família”, enquanto organização elementar da sociedade.
Quer isto dizer, que esse núcleo, porque é regido por um contrato de parentesco e de uma relação
de dependência entre os seus membros, não deixa de assumir um papel preponderante, na construção
dos valores que regem a sociedade nas suas mais elementares bases, contudo ele
conhece uma complementaridade que tem a ver com a individualização dos seus elementos, na
medida em que as diferentes características e personalidades tendem a dirigir-se para grupos que
são extra-familiares – são os grupos de interesses.
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Sem estar aqui a definir as razões à constituição de um grupo, que podem ser da mais variada
ordem, e não é aqui objecto de estudo – interessa caracterizar na generalidade o fenómeno, uma vez
que a experiência museológica de visita, conhece grande interesse por grupos de pessoas díspares,
que se organizam devido a motivações muito próprias, e daí a necessidade da psicologia social em
compreender como esses grupos se formam e como se caracterizam.
A consulta à literatura do tema facilita-nos quatro bases para a compreensão do fenómeno de
grupos, que devidamente se procura encontrar analogias aos contextos museais:
1º – a teoria da ―gestalt‖; é conhecida a dificuldade da memória relativa a um espaço
museológico e a selectividade da memória. Desde que há a participação na comunicação até ao
momento em que há uma consolidação do significado que ao visitante faz sentido, vai um longo
tempo em que muito é omisso a favor de uma tese (opinião) sobre o espaço – esse é o período mais
crítico e finaliza quando se estabiliza uma opinião, que mais não é que um cenário que é coerente à
sua estrutura pessoal. Veremos também que este fundamento é importante ao ponto de se
devolverem estudos de ―recollection‖;
2º – as dimensões dos grupos segundo a psicologia social:
―as três principais dimensões dos grupos são a actividade geral, agradabilidade e capacidade
para a tarefa.‖ (NETO; 1998; 568)

Estas são condições genéricas que marcam igualmente a experiência de visita a um museu e que
serão tidas em conta no método a propor;
3º – outra consideração importante está no estilo de opinião. Esta tende a ser mais extremada
quando individual, do que em conjunto, porque a noção de consenso de grupo tende a superiorizarse. Observa-se o que os profissionais apelidam genericamente de “desindividualização”, de indução
temporária de perda de autoconsciência e de responsabilidade.
4º – existem três principais teorias que os especialistas apontam ao fenómeno psicosocial:
- Teoria do contágio – um indivíduo segue o outro, moldando o comportamento pelo exemplo;
- Teoria de convergência – existe uma vontade em estado latente que encontra em determinado
contexto e com agentes que partilham o mesmo sentimento, condições para se expressar;
- Teoria da norma emergente – que acontece sempre que um conjunto de indivíduos compreende
a conduta a assumir, ganhando homogeneidade comportamental, desconhecendo-se como se forma.
Mas que ferramentas se devem usar no campo para discernir e caracterizar os grupos que visitam
um museu?
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O panorama de estudo desta realidade não se afigura fácil e as estratégias passarão sempre por
métodos de inquérito, entrevistas e observação. Partindo do pressuposto que qualquer método terá
de ter em conta as quatro considerações expostas anteriormente, existe no entanto um
desenvolvimento metodológico, adiantado por Stoetzel e Girard, que data de 1973 e que servirá de
referência a esta dissertação.
Estes autores avançaram com um método de sondagens de opinião assertivo e integrador, que
tem servido de base de sustentação a múltiplos sectores académicos até ao momento e que não se
encontra qualquer problema em recuperar também aqui.
De seguida, apontam-se as fases e procedimentos aconselhados:
1º posição do problema, hipótese, objectivos;
2º realização de um pré-inquérito junto de uma primeira amostra;
3º no decurso do inquérito propriamente dito, correcção das hipóteses, determinação das
variáveis pertinentes e do plano de inquérito;
4º determinação de uma amostra representativa;
5º confecção de um instrumento de recolha de dados, de um modo geral trata-se de um
questionário;
6º teste do instrumento numa amostra limitada;
7º recolha de dados numa amostra representativa;
8º análise estatística e conclusões.

São pontos que revelam uma lógica de sequência e uma maturidade experimental atestada. O
pragmatismo e adaptabilidade a diferentes contextos que esta perspectiva permite, fundamentará a
recolha formal de dados no campo, exercício que se deseja vir a realizar-se numa fase posterior.
Rematando este capítulo, a ciência da informação com a sua capacidade (re)interpretativa, a
semiótica com a valência da desconstrução dos signos e a psicologia social com a segmentação de
grupos, são três conhecimentos preponderantes na hora de se efectuar um estudo de estilo
multidisciplinar para a tarefa de compreensão do comportamento informacional.
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Capítulo V - "marketing cultural, na avaliação de comunicação museológica"
Este capítulo guarda espaço para o seguinte argumento: é oportuno o marketing cultural na
avaliação de comunicação e em sede de museu?
Aceder ao feedback de com quem se dialoga é um exercício de desmultiplicação de facetas e
condicionantes, que se abrem quais matrioscas russas! O número de considerações que explicam a
razão das opiniões do nosso interlocutor é virtualmente infindável e por isso, revela-se uma tarefa
árdua, mas que só conhece um caminho: escalpelizar ao máximo esses factores determinantes da
opinião, de forma a reduzir a margem de erro.
Não existe uma forma de aferir todas essas facetas e condicionantes, a resposta está numa
abordagem multidisciplinar, daí o destaque dado à ciência da informação, à semiótica e à psicologia
como parceiros teoricamente prováveis para melhor responder a este objecto de estudo.
Do que se pode falar será de um agente integrador desses saberes, fala-se então já de uma
interdisciplinaridade; no fundo, uma ponte que conecte saberes e que tenha experiência para tal – é
neste sentido que o marketing cultural se destaca (RENTSCHLER; 2002), no poder aglutinador de
cruzar informações de espectros aparentemente inconciliáveis, buscando um só fim: compreender o
destinatário para comunicar melhor.
Para abordar esta disciplina, ambígua e muito discutível nos ambientes culturais, dado o
preconceito natural que o termo traz impregnado, existe na literatura da especialidade um livro, aos
quais os museólogos muito recorrem, porque soube adaptar a linguagem técnica do marketing à
realidade dos museus. Falo de: Kotler P. and Anderson, A. (1996) e Kotler, N. and P. Kotler 2000.
Dizem os autores que a principal missão neste universo é a de promover mudanças de
comportamentos e hábitos na indústria do lazer, de forma a alargar efectivamente a sua audiência.
Todavia, a nota mais curiosa a ser retida neste estudo não está nas soluções técnicas recomendadas a
empregar pelas direcções do museu, mas no cuidado revelado nos processos de análise de dados de
ajuda à decisão.
É oportuna esta observação, porque alerta para a dimensão do marketing que realmente interessa
à cultura. Não se trata de vender ou atingir objectivos quantificáveis, mas da análise das condições à
optimização da comunicação.
É com esta noção que, na especificidade, este capítulo quinto dedica duas partes distintas:
- Desmistificar o termo “marketing cultural” e circunscrever o seu raio de acção;
- Explanar quais os pontos analíticos escolhidos à composição de uma matriz de avaliação da
comunicação.
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1. O que é o marketing cultural?
Foquemos então os mitos e os preconceitos, que a sociedade civil e os profissionais da área da
cultura revelam, quando se aborda o termo: marketing cultural.
Pese embora, à medida que melhores profissionais assumem cargos directivos em instituições
museológicas, se tenha vindo a diluir a carga pejorativa do termo, interessa sintetizar o fenómeno e
apontam-se algumas razões:
- Erro n.º 1: assumir que o marketing cultural baliza a acção do serviço de um museu como mais
uma commodity, inserida no mercado de consumo;
- Erro n.º 2: que se fala de “mercado cultural” como se este se regesse pelos mesmos princípios e
valores de uma bolsa, onde a oferta e a procura são os motores à produção de riqueza, assumida
unicamente pelo lucro pecuniário;
- Erro n.º 3: confundir uma estratégia de marketing com marchandising por ser a sua faceta mais
pública, quando este é tão-somente mais uma das suas componentes;
- Erro n.º 4: desconhecer ou desvalorizar o estudo prévio do contexto em que determinada
estratégia irá ser implementada e que corresponde a 75% das horas de trabalho: a elaboração de um
plano;
- Erro n.º 5: não assumir que o marketing cultural prevê avaliação a jusante da estratégia
implementada e que esta não passe da dimensão quantitativa.

Em paralelo à análise aos preconceitos que normalmente coíbem uma discussão mais alargada da
dimensão do marketing aplicado aos museus, é importante reforçar a capacidade do plano do
marketing cultural em usar múltiplos conhecimentos e também, a mais-valia estrutural que um
plano deste cariz traz à gestão de projecto num museu.
Planear a comunicação, na lógica do que esta dissertação tem vindo a expressar, é planear o
museu. O sucesso deste depende da forma como comunica e se existe uma matriz que pensa,
executa e avalia um plano de comunicação, o museu tem a obrigação de pelo menos a considerar.
Em seguida, apontam-se as considerações genéricas que um plano de marketing cultural aplicado
aos museus, regularmente aconselha:
- Ponto n.º 1: terá sempre como fundamento, uma regra inquestionável: se não existir um bom
produto, a sua comunicação e venda sairá gorada, não interessando o brilhantismo da roupagem que
se lhe dê. Esta consideração ganha ainda maior impacto quando estamos a falar de produtos
culturais, porque estes estão sujeitos a uma avaliação individual que irá ditar uma opinião, que é, na
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maioria dos casos, o elemento motivador a que outros visitem o espaço (estratégia do passa-apalavra – SAVAGE; 1996);
- Ponto n.º 2: é necessário fazer-se um trabalho prévio de reconhecimento contextual da realidade
do museu, o ponto de situação que vive, aferir as suas debilidades e mais-valias (análise SWAT) e
promover o seu reposicionamento, através de uma estratégia a médio/longo prazo;
- Ponto n.º 3: em plena era digital, o primeiro grande desafio será: definir quais os novos recursos
à disposição que se adaptam à estratégia definida;
- Ponto n.º 4: outro desafio prende-se com a redefinição do conceito de segmentação, que deixa
de ser baseado nos tradicionais critérios sócio demográficos e passa, a ser definido por ”user
segments internet based” (Dyson and Moran 2000; Sarraf 1997); deixam se ser fixos e orientativos
para serem efémeros e casuísticos;
- Ponto n.º 5: segmentação tradicional, tipicamente sócio demográfica e psicográfica deu lugar a
segmentações emocionais e motivacionais dos usuários; estes não revelam posições estanques em
termos de enquadramento social ou de potencial económico, pelo que circulam entre os diferentes
segmentos e sem padrão definível;
- Ponto n.º 6: é de quem o usufrui - um erro comum dos museólogos e dos marketeers - o
museu/marca não é do director ou do gestor, é do usuário. Esse sentido de posse é perigoso, porque
trata as coisas de um ponto de vista pessoal, onde hábitos e modelos de abordagem a problemas
tendem a solidificar-se, ao invés de assumirem poder regenerativo;
- Ponto n.º 7: o museu tem de assumir-se como uma marca, e o brand management deixou de
estar associado unicamente à publicidade, para ser encarado e responsabilizado por todos os
elementos que trabalham no museu;
- Ponto n.º 8: o museu tem de ser uma ―love brand‖, porque as pessoas escolhem sensivelmente.
Tem de fazer parte da vida do indivíduo e tornar-se insubstituível, pelo reconhecimento mútuo de
valores e relevância;
- Ponto n.º 9: mais que de operações de choque publicitário, que em nada contribuem para uma
produção no imaginário colectivo da ideia de marca confiável. Deve-se apostar numa comunicação
com forte índice de afectividade e de construção de uma identidade colectiva transversal, onde
valem as causas de inclusão social;
- Ponto n.º 10: fazer um estudo de base e promover acções de benchmarking tem a capacidade de
valer o museu de uma estratégia, de conhecimentos e consciências sobre si mesmo, de pensar fora
da caixa. O exemplo do número de entradas registadas é indicativo de uma actividade sazonal de
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visita aos museus, que uma vez cruzados com dados de outras instituições em acções de
benchmarking, conseguem detectar diferenças de performance. Ter consciência disso é lutar contra
a manipulação de dados;
- Ponto n.º 11: são incontornáveis os estudos de satisfação de públicos em museus. Os EUA
foram pioneiros, já nos anos 80, devido à cultura de respeito pelo consumidor que nasceu do pósguerra e da consciência, de que é neste que depende o sucesso económico do país.

Em forma de conclusão, os pontos citados, são aqueles que, não tendo em conta a especificidade
da instituição, resultam como os conselhos mais repetidos na literatura (RENTSCHLER; 2002).
Não restam dúvidas quanto à necessidade da reformulação dos segmentos com que se trabalham
e pensar seriamente no conceito de ―interpretative communities‖ - noção, corrente na literatura
anglo-saxónica da especialidade, para a composição de grupos sociais de interesses, tratados na
psicossociologia. Deve ser assumido um trabalho de parceria com o programador, na elaboração de
uma estratégia de comunicação, que vá ao encontro das necessidades e expectativas da audiência
projectada, mas sobretudo que responda às seguintes considerações:
- Que respeite e optimize os conhecimentos e experiências de vida dos usuários;
- Que garanta um bem estar físico, intelectual e emocional;
- Que permita o diálogo sem constrangimentos;
- Que respeite e potencie as inferências públicas;
- Que desenvolva mecanismos de manifestação pessoal, não tendo de ser sobre o conhecimento
adquirido, mas sobre as experiências que resultem da visita;
- Por último, deve ser efectuado um acompanhamento dos resultados em tempo real e aconselhar
acertos durante o período da exposição, através da monitorização dos resultados, das opiniões, das
reflexões e das críticas.
Em súmula, o marketing cultural tem de assumir sem medos o valor intangível da experiência de
museu e tem de encontrar as soluções de avaliação que o melhor permita responder e com a menor
margem de erro possível, a qual foi a experiência de museu dos utentes.
Valendo-se de métodos quantitativos tradicionais cruzados com métodos qualitativos, conseguirá,
na avaliação da comunicação, conhecer o retorno de opiniões – o que lhe permitirá atingir uma
consciência relativa sobre o “sucesso” da exposição e sobretudo planear melhor, não incorrendo nos
mesmos erros detectados e aproveitar as mais-valias confirmadas.
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É por isso um processo científico de experiências com um método claro, cuja adjectivação
principal, será o processo cumulativo de aperfeiçoamento de exposição para exposição.
Mas qual é a perspectiva de avaliação de comunicação nesta dissertação? Num estudo como o
que é aqui proposto, que passa por pensar numa forma de avaliação da actividade comunicativa do
museu, há duas questões que lhe servem de mote: O que é avaliado? E com que critério?
Deve ser desmentida à partida a ideia que se pretende avaliar o sucesso da comunicação, como
forma de aferir se os objectivos do programador foram ou não cumpridos. A razão desta negação está
na subjectividade decorrente do poder que o programador tem na selecção de recursos e conteúdos
para o acto expositivo. A sua estratégia corresponde à interpretação que faz da colecção e aí, assistese sempre a um fenómeno de construção de paradigmas e opiniões que são discutíveis.
É por esta possibilidade de refutação e por outro lado, pela pluralidade de interpretações que os
utentes do museu fazem da comunicação, que se explica a inutilidade de se aferir o sucesso da
comunicação nos moldes citados.
Não se pode dizer tacitamente o que é uma comunicação boa ou má. Pode-se, no quadro da
museografia definir critérios técnicos e avaliar se esses foram correctamente aplicados, mas criar
uma matriz avaliativa do sucesso comunicativo é inconsequente.
Tendo consciência deste facto, esta dissertação propõe um outro entendimento da avaliação: esta
deve ser uma forma de atingir informação que dê apoio à decisão. Deverá funcionar como uma
ferramenta ao dispor do programador, na missão de apreender o feedback interpretativo do utente e
quais os motivos.
Por esta ordem de ideias, a avaliação não incide sobre a estratégia comunicativa do programador,
mas directamente sobre o utente e a forma como este interage com a comunicação.

2. Qual o "critério" que presidirá uma estratégia de avaliação?
Quanto ao objecto de estudo, vimos como este está centrado no utente. Neste incidirá o
fundamento da avaliação, mas em que dimensão? O utente é multivalente, tem uma proveniência
sócio cultural vasta, parte com estruturas a priori e com objectivos díspares e ainda, revela uma
infindável quantidade de atitudes possíveis perante o museu.
A tarefa vislumbra-se difícil, todavia é precisamente nesse universo infinito de possibilidades, na
riqueza desse poço de informação que o “critério” deve estar presente: na aferição da natureza do
“utente”, na análise à sua atitude comportamental e na compreensão como este constrói a opinião e
que interpretação revela.
51

O “critério” é a informação que resulta da interacção do “utente” com o espaço e com a
comunicação; o mérito de um trabalho deste género está em conseguir captar esses dados e saber
como os tratar.
A metodologia que se propõe, a ser desenvolvida na parte II deste trabalho, visa o cruzamento
dessas três componentes: o cariz informativo pessoal; os dados quantitativos decorrentes da
monitorização do indivíduo no espaço e os dados qualitativos da entrevista que lhe é feita no final –
de forma a minimizar-se incorrecções e aceder-se, tendencialmente, à tão ambicionada réplica no
diálogo.
Todavia não é oportuno neste capítulo descriminar em pormenor essas componentes, deixa-se
apenas um último espaço para a fundamentação do termo monitorização, por este estar muito
relacionado com o marketing e por exigir uma clarificação prévia.
O que a monitorização de públicos no espaço normalmente promove, independentemente do
sector de actividade, é um acompanhamento físico do indivíduo e a definição do trajecto que este
assume do espaço, retirando daí ilações de escolha, baseadas em padrões estatísticos. Esta solução é
conhecida, porém pouco praticada em museus por ser necessária uma forte componente de recursos
humanos para o registo desses dados, o que torna o processo oneroso e de lento tratamento, para
não falar no carácter intrusivo da observação.
O que aqui se propõe é um sistema integrado, que prevê a automatização de dados na fonte e no
tratamento, não limitativo quanto ao tradicional ―tracking‖, prevendo a exploração dos tempos
despendidos por obra/display e que antevê ainda, a fundamentação de dados necessários à aferição
de: “níveis de conforto”.
O que se quer dizer com “níveis de conforto” e aqui chegamos ao ponto sensível deste método.

3. Avaliação de níveis de conforto experimentados
Os níveis de conforto serão, na prática, o elemento de maior diferenciação deste método de
avaliação de comunicação. Os níveis de conforto revelados pelo utente, em diferentes âmbitos,
carregam em si os “indícios de base” à definição do seu perfil de usuário, bem como da
interpretação que faz da exposição (DAVEY; 2005). Simplificando, do maior ou menor à vontade
perante situações teste, será possível conhecer o grau de satisfação face a instituição.
Atenção ao termo aplicado (TING-JUI; 2008), estamos a falar em “indícios de base” e não de
respostas; estas pistas exigem filtragem e cruzamento de dados de outra natureza, para que sejam
válidas, daí a presença do levantamento prévio da origem sócio-demográfica e da presença da
entrevista no fim do processo.
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Focando o momento da monitorização e a aferição dos referidos níveis de conforto, pode se dizer
que estes se revelam em quatro dimensões diferentes, mas que se influenciam fortemente, exigindo
assim uma análise integrada:

- A dimensão física: há um termo da psicologia muito oportuno a este caso: a actividade
“sensório-motriz” e a influencia que esta promove na actividade interpretativa do utente; por
exemplo: estudos de satisfação revelam que o conforto disponibilizado traduz-se em maior
fidelização e maiores índices de visitas.
Nesta dimensão o nível de conforto é calculado com base na utilização dos recursos físicos
disponíveis (wc, bancos, loja, corredores, cores, temperatura, luminosidade, etc), mais o tempo
despendido nesses elementos;

- A dimensão pessoal: é a que mais dificuldade revela à análise, porque tem uma natureza
introspectiva e individual; a capacidade de se relacionar com a comunicação vai depender da
informação e conhecimentos que traz consigo e no tipo de inteligência que o caracteriza; a medição
desta dimensão faz-se tendo em conta a utilização em maior ou menor escala dos pontos de
distracção (que em conjunto com a direcção do museu são definidos) e por outro lado, de acordo
com o ponto de exaustão intelectual (ver cap. VIII).
The third principle of attention states that the resources of attention have a limited capacity in
the sense that there appears to be only so much available and they appear to deplete with physical
and mental effort.. The reserves are renewed slowly over time and, to some extent, by cognitiveemotional arousal. Consequently, three factors are of critical importance to this principle of
attention: the size of the reserve, the rate of depletion, and the rate of renewal. (BITGOOG; 2002;
12).

- A dimensão social: o usuário encara a experiência de museu como algo eminentemente social,
que deve ser acompanhada e partilhada; pese embora a interpretação que faz ser sempre pessoal, a
opinião do grupo vai condicioná-lo; aqui é forte a relevância holística do museu, bem como os
preconceitos sociais e culturais do grupo.
Nesta dimensão o nível de conforto é calculado com base na interacção com o grupo de pertença:
líder, seguidor, independente e inócuo; revelando perante o grupo uma relação de contágio,
convergência ou emergência.
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- A dimensão temporal: este é o fenómeno que Falk Dierking apenas considerariam nos anos 90
como mais um “contexto”. Detectar o tempo despendido pelo usuário no museu é meio caminho à
caracterização do seu perfil (1992).
Nesta dimensão o nível de conforto é calculado com base no tempo despendido em: serviços,
displays e ferramentas de comunicação; depois, o tempo que o utente estimou necessário à visita é
contraponto com o que efectivamente gastou e com a noção que teve do mesmo (ver cap. VIII).

Estas são ferramentas de extracção de dados de apoio à decisão muito relevantes, que podem ser
consideradas por um programa de marketing e condicionar a estratégia de comunicação de um
museu.
Na exposição metodológica seguinte, poder-se-á compreender melhor os conceitos e termos
referidos e assim, perceber a matriz de avaliação de comunicação proposta.
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Parte II - exposição metodológica

Finda a leitura da parte I, constatou-se um forte investimento de argumentação sobre os assuntos
dos estudos de públicos e da comunicação museológica. Essa força dada ao contexto em que esta
dissertação se debruça serve para sensibilizar para a urgência que exercícios deste género
representam, na legitimação e sobrevivência do museu em sociedades emancipadas, inteligentes e
desafiadoras do poder institucional unidireccional, que instituições culturais mais arcaicas tendem a
conservar.
A convicção dessa urgência explicou uma exposição tão pormenorizada e que foca vários
problemas. Cite-se o facto de normalmente, não constarem nos quadros de pessoal do museu as
competências para a avaliação; o facto de, em alternativa, os serviços de consultadoria disponíveis
no mercado estarem acima das possibilidades dos orçamentos; e finalmente o facto de não existir
uma cultura de auto-reflexão e responsabilização pública dos resultados – que não se limita aos
económicos, fala-se da repercussão que a comunicação cultural teve em determinada comunidade
(para entrar por um estilo de linguagem mais próximo dos estudos de “Interpretation”).
À exposição argumentativa, que fala da exclusão cultural como o resultado mais nefasto, serve
esta parte II para apresentar o contributo pessoal e académico de inconformismo perante a situação.
Esse contributo bebeu da literatura extensiva da especialidade, da experiência profissional e em
especial, da atenção destinada ao tema nos últimos 5 anos. O resultado é uma proposta
metodológica em consentâneo de avaliação de públicos e de comunicação, a ser testada e conduzida
em museus na sua generalidade, através de uma estratégia de análise info-comportamental que
cruza dados quantitativos e qualitativos.

Contam três capítulos nesta parte II, que dividem as tarefas:
Cap. VI – compreender a evolução histórica dos fenómenos citados, expor os estudos de
referência, assim como os paradigmas que marcam o dia de hoje; compreender as múltiplas
abordagens que podem ser feitas neste contexto tão lato como os estudos de públicos.
Cap. VII – compor um exercício de análise e comparação das principais experiências infocomportamentais que a história da museologia conhece; explicar a selecção dos contributos de
Bitgood, Klein e Serrel; expor as mais recentes tentativas empíricas de proceder à avaliação de
comunicação/públicos com base em estratégias info-comunicacionais.
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Cap. VIII - adicionar a essa equação comparativa a proposta metodológica em tratamento,
fundamentar a sua lógica organizativa e expor os seus componentes na especialidade; concluir os
valores que assume quanto à sua fiabilidade, validade e aplicabilidade.

Avançar com a apresentação de uma proposta metodológica, assume logo no seu primeiro passo,
a necessidade de explicar a sua conveniência – aqui a opção pela maior atenção prestada à atitude
info-comportamental do visitante é tida como útil, na medida em que se apoia em dois pilares
absolutamente fundamentais:
Primeiro: a transformação do papel do visitante em todo o processo de experiência museológica
revela a transição da tradicional postura passiva para uma interacção com todos os elementos do
museu. Compreendeu-se que este é na verdade um actor e construtor de significados, tal como
DAVALLON (1999) refere, esse indivíduo é um "público-expert" e que tem vindo a "ganhar voz".
Segundo: aos estudos de públicos, interessa desvincular a necessidade absoluta de os conhecer
quanto à sua estrutura e tornar prioritária a aferição dos tipos de relações assumidos na
comunicação com o museu, desenvolvendo ferramentas para compreensão do seu feedback.
A atestar estas ideias, foquem-se as opiniões dos seguintes autores:

"audience evaluation is fundamental to all aspects of museum planning. If changes are to be
made in any avenue of institutional endeavour they need to be informed by a comprehensive
description of the audience and it’s likely behaviour‖ (McMANUS; 1991; 35)
―a ideia de que os museus são, sobretudo, sistemas de comunicação‖ (...) ―os estudos de
avaliação deveriam fornecer o feedback da comunicação‖ (CAMERON; 1968, in: FARIA; 2001;
56).

56

Capítulo VI - “estudos de públicos de referência em museus”

1. Evolução e dispersão
A história dos estudos de públicos em museus, tema que se alertou que seria trabalhado na
especialidade quando se referiu a evolução da teoria da comunicação na parte I, é pouco conhecida
por entre os profissionais da museologia. As razões são várias, mas a principal terá porventura razão
na falta de hábito quotidiano em tarefas deste género; notou-se igualmente que num rácio que se
faça aos trabalhos académicos que pautam a museologia, este não é de todo um assunto
preferencial. Por último e o que não deixa de ser um grande entrave, a investigação sobre o tema,
requer a leitura de artigos e livros citados nas bibliografias dos trabalhos de referência que se
revelam por vezes de difícil acesso.
Pese embora o ambiente nebuloso existente sobre um assunto ainda insuficientemente tratado,
pode-se caracterizar o percurso dos desenvolvimentos científicos na área dos estudos de públicos
como feito de avanços e recuos. Revelam uma forte complexidade quanto aos métodos empregues,
que normalmente estão associados a correntes e paradigmas concorrentes; e paradoxalmente, há
uma clivagem entre o que é recomendado pelas grandes autoridades da museologia mundial e a
aplicação no terreno pelos técnicos.
Para caracterizar a linha evolutiva que marcou a história deste tipo de investigações há que à
partida evitar generalizar e segmentar o fenómeno em períodos e escolas. Tal não é recomendável
para os objectivos deste capítulo, no entanto, existem dois marcadores que se pode considerar como
válidos e orientativos: o cronológico, com o advento da segunda guerra mundial (1939-45) e o
espacial, com o fosso geográfico que o oceano atlântico constitui.
Quanto ao marcador cronológico, pode-se falar da altura em que a tarefa dos estudos de públicos
eram responsabilidade do “funcionário” do museu e a altura, em que essa incumbência se
transformou num desafio económico e exigiu um grau de especialização (WELSH; 2005) e (WEIL;
1990). Pragmaticamente foi isso que se sentiu aquando do desinvestimento estatal directo na cultura
(em marcha desde os anos 80 no mundo ocidental) e sublinhou a importância da
interdisciplinaridade e da relevância do marketing em particular.
Já quanto ao marcador geográfico e sem querer justificar qualquer espécie de teoria
“determinista”, constatou-se uma abordagem ao tema de duas ciências concorrentes, a psicologia no
ambiente norte-americano e a sociologia a um nível europeu alargado, incluindo o caso luso.

Mas como se pode considerar essas duas fases principais?
Para a primeira, e sem querer falar em proto casos de estudos de públicos, que se conhecem para
casos: britânicos, como a experiência de Henry Hugh Higgins, em 1884 em Liverpool; e
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germânicos (ver: ALLEN; 2002) em plena 2ª revolução industrial - pode-se considerar que de uma
forma consistente e académica, o primeiro nome a ressalvar em todo este histórico é o de Benjamin
Gillman, na década de 20 do séc. XX, que interpretou o conceito de “fadiga” em museu usando a
fotografia e a observação.
Permita-se aqui uma breve nota para dizer que este método assumiria aliás um papel activo nos
futuros trabalhos de especialistas e que, sem complexos, também aqui é de certa forma recuperado,
embora com uma ideia mais integrada: à “fadiga” é compreendido um conjunto de outros factores,
medíveis numa escala de “níveis de conforto”, como se verá na exposição metodológica.

Interessa sublinhar o que este autor estabeleceu: que os comportamentos, nomeadamente da
atenção visual, acarretam informação e que esta está directamente relacionada com a qualidade do
design expositivo. Pode-se mesmo avançar que, salvo as devidas diferenças, as considerações de
"power engagement" e "holding power" são, na prática, por ele pensadas pela primeira vez.
A prosseguir com o interesse em compreender o fenómeno do museu junto do público, dois
teóricos da Universidade de Yale, financiados pela American Museum Association (AMA),
destacaram-se nos anos 20 e 30 e marcam esse período. Edward Robinson and Arthur Melton
desenvolveram estudos formais sobre comportamentos de visitantes em museus, balizados pela
observação e produzindo mapas dos percursos efectuados.
A obra de Edward Robinson em 1928, “The Behavior of the Museum Visitor” resulta de um
trabalho levado a cabo no Pennsylvania Museum of Art e no Buffalo Museum of Science, e nela se
constatam quatro preocupações: tempo global despendido, número de displays observados, número
de objectos observados e tempo parcial despendido por objecto.
O estudo comportamental é sistematizado e interpretado à luz dos fundamentos da psicologia da
época e nessa exacta linha surge Arthur Melton (1935) e a ele se deve a consubstanciação das ideias
de ―attracting power‖ e ―holding power‖.
A motivação para a necessidade de compreensão dos públicos na América do Norte da década de
30 é de fundo contextual, a grande depressão ditou que os apoios financeiros fossem argumentados
junto de mecenas e filantropos (LOOMIS; 1987). Situação essa que tornou a tarefa de ―found
rising‖ neste país em algo corrente e que na Europa, devido à falência do apoio directo estatal a que
se assiste, só começa agora a manifestar-se. Ainda no que concerne à Europa, que fique claro que os
estudos, como demonstra a autora Keith Allen (2002), eram nesta altura fortemente influenciados
por estes pioneiros, o caso de Zimmer na Alemanha constatam-no.
A segunda guerra mundial (1939-45) trouxe uma paragem em todo e qualquer tipo de
investimento sobre o tema e redefiniu a tendência de primazia dos estudos de cariz “behaviourista”.
Com o pós guerra nasce uma nova consideração, mais abrangente, consciente de realidades sociais
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complexas em que o mundo mergulhou e que incide sobre o tratamento estatístico sóciodemográfico dos visitantes (FARIA; 2001).
São exemplos deste método de trabalho, os projectos no Milwaukee Public Museum, onde são
tratados perfis de públicos (SANTOS; 2000) e ainda, os trabalhos do Smithsonian Institution, onde
são analisados impactos de acções expositivas e onde se padronizaram características de públicos
através de questionários. Esta é outra vertente, à qual o presente trabalho não se coíbe de defender, a
necessidade do tratamento estatístico sócio-demográfico, se bem que validado através do
cruzamento com outras variáveis.
É na década de 60 que o marcador geográfico é sentido plenamente, com a disseminação de
estudos de públicos pela Europa com uma forte componente sociológica (FARIA; 2001), notandose aí a clivagem de estratégias entre o “velho mundo” e as “américas”. Nascem nesta altura as
considerações das pesquisas de cariz quantitativo sobre o perfil social dos visitantes de museus,
enquanto indicadores de medida e análise do impacto dos museus na sociedade. Estas reflexões
ganham corpo com a contribuição do trabalho de Pierre Bourdieu, que data de 1969 sobre os
públicos dos museus de arte europeus e o gosto pelas artes plásticas (BOURDIEU; 1984). É ainda
nesta mesma década que se revelam as primeiras preocupações estratégicas com a educação.
Os anos 80 revelaram a maturação destas estratégias, uma clarificação se quiser, de métodos e
objectivos sentidos em vários estudos paladinos dos dois lados do atlântico: na Europa (MILES;
1986) e (BICKNELL; 1993) e nos EUA (SCREVEN 1988; 1990) e (SHETTEL; 1968); e em todos
eles, apesar das matrizes da sociologia versus psicologia permanecerem concorrenciais, as metas
revelaram-se coincidentes: os dados recolhidos devem ser destrinçados em vários momentos do
processo e da experiência museológica, de forma a que as inferências decorrentes do processo de
concepção expositiva permitam reorientações.
Esta ideia de relacionar directamente estes estudos com a própria actividade comunicativa do
museu, assunto que merece toda a atenção desta dissertação, constituiu o paradigma do propósito
dos estudos de públicos actuais. Facto que nenhum outro soube expressar tão bem quanto o
sociólogo alemão Hans-Joaquim Klein, quando se refere informalmente a Harris Shettel, Chanler G.
Screven e Ross Loomis (profissionais da Psicologia Experimental Norte Americana) como os “pais
fundadores” do género de estudo de públicos actuais (ALLEN; 2002). Eles constituem o grande
paradigma actual que é subscrito na generalidade por esta dissertação.
Paradoxal é no entanto a relação directa que estabelecem entre a aprendizagem e o museu. Esse
pilar defendido pela corrente da psicologia experimental e que continua a ter muitos seguidores no
universo anglo-saxão, como John Falk, Eilean Hooper-Greenhill e Graham Black é aqui refutado e
constitui a grande clivagem que esta proposta assume com o paradigma actual, por se acreditar que
deverá existir o princípio de independência institucional entre a escola e o museu. Não é no estudo
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da pedagogia que se compreende a missão do museu e o sucesso da sua relação com o público,
porque a “experiência holística” que nos falam Falk e Dierking - o público revela legitimamente
motivações e expectativas que não se limitam ao acto de aprender. Deste modo a experiência de
museu pode ser igualmente enriquecedora, se como resultado o indivíduo trouxer um sentimento ou
revelar de futuro uma atitude pro-activa para com o museu, como defendem os teóricos da
―Interpretation‖ (aconselham-se os trabalhos com a referência de Freeman Tilden).

2. Principais investigadores
Apesar da crítica que se lhes pode ser feita, veja-se individualmente o aporte que cada um trouxe
para a discussão:

2.1. Chandler Screven
Chandler Screven (1976) publica ‖Exhibit Evaluation. A Goal-Reference Approach― e deixa
patente a génese de trabalho para muitos outros que se seguiram na área da avaliação, na medida em
que compartimentou as fases do processo ideal numa organização sequencial, lógica e consensual
com o objectivo de compreender sucessos de aprendizagem.
"The most popular methods for obtaining visitor information range from structured and openend interviews and informal conversations with visitors to tracing visitor movements through
exhibits, questionnaires measuring cognitive learning, rating scales for measuring attitudes, and
unobtrusive observations of stops, time spent, exhibit usage, and reactions to mocked-up exhibit
components‖ (SCREVEN; 1990; 37-38).

2.2. Harris Shettel
Harris Shettel (1973) é outro teórico que visa optimizar processos de aprendizagem através de
mecanismos de avaliação e sobretudo vale o seu trabalho por criar os fundamentos de antemão que
vão sintetizar o processo de avaliação, através da estipulação de perguntas/objectivos:
1.

É atractivo?

2.

É compreensível?

3.

Que conceito base é empregue? Funcionará?

4.

Que componentes do expositor promoverão o seu envolvimento?

5.

Capta a atenção?

6.

Será que é entendido no quadro do tema da exposição?

7.

É reconhecida a validade da mensagem?

8.

As ferramentas de comunicação funcionam?
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O valor do seu trabalho tem um nível de influência análogo ao de Screven e as seguintes palavras
elucidam perfeitamente a lucidez com que encara os estudos de públicos; atente-se ao seguinte
ponto de situação que faz em 1996:
―There was even evolving a false quantitative vs. qualitative dichotomy that was generating
more heat than light. We also knew that studies were being carried out without even the most basic
attention being given to such critical issues as sample size, sample selection criteria, or the
reliability and validity of the measuring instruments being used.‖ (SHETTEL; 1996; 16)

Também nesta dissertação se crítica a falsa questão do debate metodológico entre as técnicas
quantitativas e qualitativas, elas são vistas como complementares e compreende-se a necessidade da
validade dos resultados de medição.

2.3. Ross Loomis
Ross Loomis sintetiza em três perspectivas a forma como encara este desafio do fenómeno da
aprendizagem em museus:
1º Enfatizou a importância da aprendizagem informal e da motivação; em especial no que
concerne a ―free-choice learning‖;
2º Reconheceu que existiu uma evolução nas teorias da aprendizagem, caminhando estas de uma
perspectiva “behaviourista” ou ―reinforcement learning‖ para o “construtivismo”;
3º Reforçou a ideia da avaliação integrada da aprendizagem, porque assumir parcialmente uma
das fases de Screven (front-end, formative, or summative evaluation) resulta em deduções díspares,
pelo que há a ter cuidado no tratamento dessa informação.

Esta alusão aos princípios gerais destes três autores contextualizam o fundo do panorama actual
ocidental, que pode ser caracterizado por duas faces:

1º é dominado pela literatura anglo-saxónica e delimitado em grande medida ao mundo
ocidental. Aliás esta investigação não considerou estudos feitos em áreas como África ou Ásia por
genuíno desconhecimento dos mesmos e manifesta falta de acesso, pelo que se deixa em aberto o
contacto com experiências fora deste contexto geográfico e tem-se por defeito como válidas
diferentes abordagens. A verdade porém é que os fóruns internacionais da especialidade destacam
os trabalhos citados como os de referência sobre todos os outros, pelo que esta dissertação se
limitou à experiência europeia, norte-americana e australiana, deixando-se apenas a nota para o caso
da América latina, cujas leituras evidenciaram também uma forte dependência dos autores
seleccionados.
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2º este paradigma é de facto muito voltado para os processos de “learning” (que não pode ser
traduzido literalmente para o português “aprendizagem”) e que pautam a investigação de muitos
mais estudos de referência nas últimas duas décadas. A corroborar esta afirmação, Guba (1989)
sintetiza a história da avaliação e estudos de públicos na museologia da seguinte forma: a primeira
geração (anos 60/70) enfatiza a medida (número de visitantes ou visitas), a segunda (anos 70/80)
enfatiza a descrição (observação dos comportamentos), a terceira (anos 80/90) focaliza o
julgamento (a percepção e a opinião do visitante) e a quarta (90/00) concentra sua área de interesse
nas respostas (aprendizagem).

Prosseguindo com a síntese da linha evolutiva deste género de estudos a seguinte selecção foi
feita com base num critério muito simples e pode-se dizer parcimonioso. Procurou-se expor os
principais trabalhos da especialidade com capacidade de influência teórica e metodológica, sem
qualquer tipo de juízo de valor quanto a escolas, períodos ou fundamentos, interessando somente
assimilar as mais-valias e a pluralidade de perspectivas.

2.4. Falk e Dierking
Falk e Dierking (1992) em ―The Museum Experience‖, fazem um exercício de síntese da
investigação destinada à educação, resultando numa proposta que ficou conhecida por ―interactive
experience model‖; essa experiência holística pode ser desconstruída fruto do cruzamento de quatro
contextos: o físico, o pessoal, o social e o temporal (Falk e Dierking, 1992).
A constatação que uma visita é mais que uma actividade cognosciente, demonstra igualmente que
são múltiplas as condicionantes da actividade de ―learning‖, abarcando campos díspares da acção
humana, remete qualquer interpretação lógica do contributo destes autores para a necessidade que
constitui uma abordagem multidisciplinar. A leitura da obra citada foi aliás o primeiro passo para a
definição desta proposta.
No entanto a ideia de que a aprendizagem pode ter um carácter afectivo (pessoal) será criticada
por McManus, como se verá mais adiante.

2.5. Marilyn G. Hood
Marilyn G. Hood (1983) em ―Staying Away: why people choose not to visit museums‖, faz um
resumo tremendo da literatura da especialidade dos estudos de públicos, seja nas vertentes da
ciência, do lazer, sociologia, psicologia ou mesmo do comportamento enquanto consumidor. Para
todas elas, uma experiência tida como positiva passaria inevitavelmente por um ou mais elementos
do conjunto de critérios que se passam a expor:
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1.

interacção social

2.

fazer algo de útil

3.

sentimento de agradabilidade

4.

corresponder a desafios e sentir novas experiências

5.

oportunidade para aprender coisas novas

6.

ter uma atitude activa
(HOOD; 1983; 51)

―six concepts affected the decisions that people made about their leisure choices—being with
people (social interaction); doing something worthwhile for the self or others; feeling comfortable
and at ease in the surroundings; challenging new experiences; the opportunity to learn and actively
participating" (HOOD; 1995; 7)

Para além desta consideração, que aliás é transcrita e usada na proposta em apresentação (ver cap.
VIII), a autora fala em liberdade do indivíduo em seleccionar e escolher por entre as oportunidades
de aprendizagem oferecidas e estabelece um novo quadro analítico. Desta feita para a caracterização
do público, podendo este se conhecer em três estados: o frequentador (mais de três visitas por ano); o
público eventual (uma a duas visitas por ano); e o não público (que passava mais de dois anos sem
visitar). Esta tabela já não foi nesta dissertação seguida literalmente, porque faz uma gradação de três
estádios o que não ficaria uniforme com o protocolo assumido de uma escala gradativa preferencial
de cinco valores.

2.6. Richard Prentice
Richard Prentice (1997; 1998) teve um percurso relacionado com uma faceta mais economicista
do património e da cultura, já que estava no sector do turismo e teve de o pensar como um negócio.
Na mesma linha de Hood assume a importância da aferição de quais são as motivações para a visita
e em ―Perceptual Deterrents to Visiting Museums and Other Heritage Attractions‖ (1994)
desenvolve uma típica investigação de marketing que influenciou o corrente trabalho, ao analisar
até que ponto os valores sócio-demográficos e a típica caracterização dualista de públicos e não
públicos constituía barreiras a um estudo de públicos efectivo. O autor através de uma análise
prática faz recomendações de estratégias importantes a seguir, chegando a conclusões que se
consideram tradicionais, nas quais as classes mais favorecidas são aquelas com maior disposição
para a visita por um conjunto de razões que se prendem com a educação, tempo disponível e
rendimentos. Contudo o grande destaque a dar à sua contribuição está no ―three enthusiasm
indicator categories", que consiste numa divisão do público frequentador do museu em:
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"enthusiasts"; "average consumers"; "non-enthusiasts". Esta consideração tem a importância de
deixar em aberto o estudo sobre aqueles que não se deslocam ao museu, procurando combater esse
tipo de absentismo e conhecer as suas razões.
―ganhar conhecimento genérico‖, ―por curiosidade‖, ―sair da rotina‖, ―relaxar com parentes e
amigos‖ e outras‖ (PRENTICE; 1997; 53).

2.7. George Hein
George Hein (1998; 2000) fala em teorias da educação aplicadas ao museu e destaca aquela com
a qual este trabalho mais se identifica, o "construtivismo"; a tese desta teoria é muito simples:
aposta numa aprendizagem activa, motivada, capaz de corresponder a desafios e problemas, que
desenvolva ferramentas cognoscientes e finalmente, é sensível às estruturas mentais psicosociológicas que o indivíduo traz a priori, usando na mensagem as alavancas implícitas da
experiência pessoal do destinatário. É curioso constatar que para Hein, fala-se numa "Progressive
Education", em que há uma sinergia do valor do "active learning" (do campo da teoria da educação)
com o valor do "personal meaning making" (já no campo epistemológico) (HEIN; 1998).
Esta breve apresentação sobre Hein poderia ser feita igualmente através da transcrição das
perguntas-chave que recomenda à orientação de uma aprendizagem de estilo construtivista, se não,
vejamos:
1. How does it allow the visitor to connect to previous life experience?
2. What problems are provided for inquiry? And what means are provided to carry out this
inquiry?
3. What resources are provided to support future action and learning?

Mas em que medida o construtivismo, sendo uma teoria pedagógica, influencia um trabalho que
nega o fundamento educacional na avaliação da comunicação e públicos em museus? Muito
simplesmente esta abordagem de Hein teve o mérito de compreender que a interpretação de uma
mensagem depende dos "conceptual frameworks", ou estruturas mentais que a experiência de vida
do indivíduo carrega; como tal o feedback, objecto de estudo desta dissertação está directamente
relacionado com esse fenómeno. Estudar os públicos também é chegar a esses "conceptual
frameworks", que serão desconstruídos nesta dissertação na forma como as ―interpretative
communities‖ podem ser formadas (ver cap. VIII).

2.8. McManus
McManus (1991; 1994) condena o processo de “objectificação” que condenou os museus durante
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anos a um estatuto hermético perante a sociedade civil. Na luta contra essa situação, a grande
mudança que detecta reside precisamente nos estudos de públicos e em quando se deixou de
considerar a forma de como as exposições se repercutem nos visitantes, para se considerar antes a
forma como estes percepcionam a exposição e aqui duas correntes principais surgiram: o
―behaviourism‖ e o ―learning‖.
―audience evaluation is fundamental to all aspects of museum planning. If changes are to be
made in any avenue of institutional endeavour they need to beinformed by a comprehensive
description of the audience and it’s likely behaviour" (MCMANUS; 1991; 35)

Portanto a autora faz a mesma caracterização da linha evolutiva dos estudos de públicos que se
fez aqui, uma maior preocupação com a análise psicológica norte-americana em contraponto com a
noção de “aprendizagem” de especial relevância anglo-saxónica. O mérito do seu trabalho esteve
nas críticas aos estudos que decorrem desse momento, em que o visitante passou teoricamente a
assumir papel de protagonista em todo o processo museológico:

1º Critica a luta entre o que é considerada a metodologia qualitativa e a quantitativa; defende que
cada uma tem um valor próprio e como não existe uma solução única para um caso a discussão não
faz sentido.
―...with Miles (1993) in insisting that the terms quantitative and qualitative should be anchored
to methods of analysis rather than methods of data collection as appears to be the current
conception‖ (MCMANUS; 1996; 6)

Sobre esta primeira crítica concorda-se por completo, por não fazer sentido recolher dados, sejam
eles vindos de métodos qualitativos ou quantitativos, sem que estes sejam enquadrados e expliquem
determinado fenómeno. A apresentação em bruto de dados, mesmo que recolhidos tecnicamente de
forma irrepreensível pode ser desvelador da realidade em tratamento.

2º Critica os objectivos de avaliação da comunicação e da caracterização de aprendizagem
cognitiva e afectiva:
―most of the cognitive studies (...) showed that people learned very little‖ (MCMANUS; 1996;
6)

3º Critica a taxonomia de Bloom (MCMANUS; 1993) nos objectivos de aprendizagem que
apresenta, como sendo estanques e irreais. Critica a rigidez metodológica como encara o processo
de “learning” que está desfasado com a actual corrente:
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―For at least the past decade we have worked with a more sophisticated view of ―learning‖.
Visitor-focused studies have left us more prepared to understand peoples' interpretations of the
world around them – their knowledge – as bedded in personal and social context sof motivations,
values, attitudes, feelings and interests‖ (MCMANUS; 1996; 7)

Sobre esta terceira crítica, a presente dissertação também discorda que a aprendizagem possa ser
encapsulada e rígida em forma e conteúdo. A alternativa que se recomenda e se prevê aplicar-se é a
teoria das inteligências múltiplas (GARDNER; 1983). A razão está no facto de se assumir que a
experiência de interpretação no acto de exposição não conhece fronteiras, é plural.
E sobre a noção de “pluralidade” aproveita-se para se deixar também a crítica à ―Interpretation‖
(TILDEN; 1957) , pelo facto de por exemplo, compartimentar a experiência de visita em
interpretações de cariz: cognosciente, emocional e comportamental.
Esta perspectiva influenciou muitos trabalhos de campo na área de estudos de públicos e a razão
desse sucesso esteve na forma como soube categorizar a forma como a interacção se efectuava e
qual a réplica que causava no indivíduo, nomeadamente em termos de sensibilização. Formou-se
assim uma ferramenta de trabalho interessante, contudo o problema residia na segmentação fechada
para descrever o universo de indivíduos abrangidos. Esse factor é encarado por esta dissertação
como limitador, pelo que mais que uma segmentação, pretende-se conhecer os públicos em valências
que os caracterizem, mais que os encaixar em determinadas gavetas; ainda por outro lado, a
―Interpretation‖ esquece factores que influenciam a visita como por exemplo as implicações do
convívio social ou as limitações físicas, entre outros.

2.9. Roger Miles
Roger Miles (1988) que partilha com McManus muito da sua perspectiva britânica sobre a
presente discussão, contesta a autocracia do ―curator‖ na missão de comunicar num museu,
atribuindo a essa personagem a inexistência de uma prática generalizada de avaliação.
―Curators decree which objects are to be shown and what is to be said about them. They tend to
care about objects, not people, and to worry about their reputation for scholarship, which is
inappropriate...‖ (MILES; 1988; 60)
No artigo ―Too Many Cooks Boil The Wroth – Exhibits, Teams, Evaluation‖ (1992) explica a
razão para os problemas das produções e das exposições “tradicionais”: falta de trabalho em equipa,
a visão do designer como um agente de embelezamento e não de comunicador e ainda a desatenção
dada ao que o público tem a comunicar ao museu.
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―there is no feedback, and therefore no possibility of improvement to the system or to quality of
the exhibitions it produces‖ (MILES; 1992; 60)

Recomenda então Miles os seguintes princípios de base:
Uma maior auto-consciência de grupo e de missão dentro dos recursos humanos; a cedência do
―curator‖ da sua posição de primazia na decisão; a optimização do trabalho do designer e de outros
profissionais de áreas diferentes; e a avaliação ser vista como algo construtivo e não destrutivo do
status quo do museu.
Compartilha-se por completo esta crítica sem rodeios, pode-se admitir que o cenário português
em muito se assemelha ao que Miles descreve nos seus trabalhos. O alerta explícito que faz para o
termo feedback é recuperado à letra por esta dissertação.

2.10. Doering
Doering escreve em conjunto com Andrew J. Pekarik para o Institutional Studies Office do
Smithsonian Institution o seguinte trabalho - "Visitors to the Smithsonian Institution: Some
Observations". Este consiste na compilação de experiências resultantes dos programas de avaliação
que esta instituição fez à luz da melhor tradição norte-americana, servindo de exemplo para o
cuidado pragmático que têm para com os públicos que assistem.
―If the museum's narrative supports and encourages their views, however, they leave the
museum delighted and confident, with a renewed sense of empowerment and a heightened respect
for the importance of the subject and their appreciation of it.‖ (DOERING; 1997; 48)

A grande mais-valia desta experiência do Smithsonian está na metodologia que emprega, que é
em linhas gerais coincidente com o que esta dissertação propõe, ou seja aliar os dados do
"background" do indivíduo, ou do grupo, ao comportamento que este assume no espaço, através de
questionários e entrevistas.
―typicaly include a mix of closed-ended and open-ended questions and take between five and
seven minutes to administer. Most exhibition studies include a sample of entering visitors and a
different, but equally representative sample of exiting visitors‖ (DOERING; 1993; 48).

Decorrente desta estratégia, definem-se as formas de caracterizar a audiência:
1º Em que período do ano se deslocam preferencialmente aos museus do instituto;
2º Quais aqueles que tencionam repetir a visita;
3º Como se compõem os grupos de visita (e dentro destes: os novos visitantes; os que já foram
alguma vez e os que têm hábito de ir).
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A experiência acumulada de uma instituição como o Smithsonian permite ainda elaborar
recomendações genéricas quanto a algumas características dos públicos que se constataram como
padrões ao longo do tempo. Tal experiência, no actual panorama de alguma indefinição, é muito
oportuna de salientar as quatro "leis" que Doering (1997) salienta:
1ª "self-selection and the influence of prior knowledge" – o visitante acredita na comunicação
que lhe é preparada e interpreta-a à luz dos conhecimento de base que tem:
2ª "learning in exihibitions" - as pessoas partem com a expectativa de aprender;
3ª "drawing power and personal response" - o visitante é atraído por dispositivos interactivos e
isto aplica-se para todas as idades;
4 "the entrance narrative" – a primeira comunicação dirigida deve contemplar os dispostos
anteriores, servindo de motivação e deixando um reconforto intelectual para a visita esperada.

Este cuidado é nesta dissertação explorado em grande medida, já que o nível de bem-estar
detectado através da extracção de dados quantitativos (tempo despendido) e cruzado com
entrevistas e questionários, constitui a base do entendimento que se pode fazer quanto à genuína
réplica que o indivíduo dá à comunicação do museu.

2.11. Veron
Por último, fale-se um pouco de Veron, um pensador que dedicou parte da sua obra ao fenómeno
da comunicação em museus, sendo que o seguinte excerto compila a sua opinião geral:
―as exposições e, por conseguinte, os museus, são um meio de comunicação de massa‖.
(VERON e LEVASSEUR; 1989; 21).

Influenciado pelo estruturalismo e semiologia entende que a comunicação é um processo de
circulação (emissão-transmissão-recepção) de textos e esses não têm sentido fora da especificação
do sistema de operações sintático-semânticas que define a recepção por parte do destinatário.
Assim, à escala do indivíduo a comunicação ocorre em três séries de informação:
- A série linguística (auditiva)
- A série paralinguística (volume, tom, ritmo,etc)
- A série da linguagem corporal (gestos, expressões, posturas)

Com isto, a comunicação é vista como um processo intrincado de várias condicionantes que
extravasam os signos e a sua ordem clássica (gramática), ela é objecto de mensagens intangíveis
que de alguma forma, têm de ser consideradas.
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―Because hypertext interlinks and interweaves a variety of materials at differing levels of
difficulty and expertise, it encourages both exploration and selfpaced instruction‖ (LANDOW;
1997; 126)

Finalmente, este autor em colaboração com Levasseur (1983), desenvolveu uma abordagem de
estilo etológico numa experiência levada a cabo no Centre Pompidou em Paris. Decorre da
observação dos visitantes nesse espaço as considerações de estilo de visita que se confundem com
os comportamentos típicos de diferentes animais, que se passam a citar:


Formiga: aquele que segue o percurso proposto pelo museu; que presta atenção à

comunicação que lhe é feita;


Peixe: aquele que prefere uma deslocação reduzida, normalmente no centro das salas de

forma a ter uma visão periférica sobre tudo; presta uma observação superficial sobre os conteúdos
expositivos;


Borboleta: aquele que se desloca à medida que a sua atenção sofre estímulos, realizando

deslocações de estilo “pêndulo“; presta uma atenção pormenorizada sobre o que é exposto;


Gafanhoto: aquele que se desloca unicamente para assistir a elementos que despertam um

interesse pessoal; não se coíbe de falhar propostas do museu tendo um estilo de visita pessoal.

Posto isto, o cap. VII irá destrinçar quais os estudos de referência que abordam estratégias infocomunicacionais e como se relacionam com a proposta metodológica.
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Capítulo VII - “estudos info-comunicacionais de referência”
―Visitor Studies‖ e ―Audience Surveys‖ (REUSSNER; 2003), estas são as palavras-chave a usarse na busca de conteúdos científicos que tratam os estudos de públicos e a avaliação de
comunicação na literatura internacional. Há a realçar a óbvia limitação às publicações feitas em
inglês, mas enquanto língua franca há que assumir ser o procedimento científico mais correcto a
tomar. Como resultado dessa investigação, restam poucas dúvidas que se pode falar de um
paradigma actual onde são aliados métodos qualitativos e quantitativos, sem qualquer preconceito
teórico que faça valer a primazia de uma lei geral (BITGOOD; 2002) e ainda, tendo por missão, a
representação o mais íntegra possível da interacção com o público/museu.
É na especificidade da forma de obter e tratar os dados que se encontra actualmente o verdadeiro
debate sobre este tema. É na discussão do método, mais que na aplicação de determinados módulos,
que a ciência se debate e daí brotam perspectivas díspares e de difícil verificabilidade. É dentro
deste panorama tão impreciso, que faz deste tema um caso de desenvolvimento científico ainda
embrionário e pouco sistematizado, que esta dissertação sugere a investigação sobre o
comportamento info-comunicacional do indivíduo no museu.
Quer-se com isto simplesmente dizer que o museu, uma vez dotado dos recursos certos, poderá
através da análise ao comportamento do indivíduo e da comunidade que se desloca até si
(normalmente tido por ―tracking‖), compreender que réplica tem esta a fazer à sua mensagem,
porque essa atitude expressa uma informação válida à comunicação. Provar a verificabilidade
científica desse tipo de informação e produzir conhecimento, passará necessariamente por um
método que compreenda as seguintes determinações:
Primeiro: é impossível fazer um estudo baseado na análise comportamental com base na
observação directa, dado o carácter intrusivo que acarreta e também, dada a subjectividade
interpretativa e falibilidade do observador;
Segundo: resulta onerosa qualquer abordagem que se apoie unicamente em recursos humanos
para fazer este tipo de estudo, pelo que há que encontrar formas alternativas, automatizadas que
façam o trabalho da área quantitativa;
Terceiro: é necessário que esses mesmos dados quantitativos sejam sujeitos ao cruzamento com
técnicas qualitativas, que lhes dêem consistência;
Quarto: é inglória a busca por uma lei geral que explique o fenómeno e que sirva de solução para
todos os desafios. O famoso debate que opôs marxistas, funcionalistas, histórico-culturalistas e
processualistas na definição de qual o “motor da história” e que influenciaram em grande medida a
museologia, já tem pouco espaço do debate actual.

A experiência de diferentes abordagens e o julgamento crítico subsequente levaram a ditarem-se
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estes pontos como garantes de fidedignidade a um qualquer estudo info-comunicacional, mas
convém conhecer-se quais os principais contributos que os investigadores têm dado. E nesse âmbito
passam-se a apresentar os dois grupos de investigação empírica que tratam dados infocomunicacionais, mas que diferem substancialmente num ponto: quanto ao grau de integração
tecnológica usada para o efeito.
Num primeiro plano, os autores de referência que trataram o estudo de públicos de um ponto de
vista claramente info-comunicacional, mas que recorrem a métodos de observação directa como
metodologia: Klein e o “valor do fluído de tráfico” (sociólogo), Bitgood e a teoria do esforço
despendido (psicólogo) e Serrel e a teoria dos 51% (consultora).
Num segundo plano, os autores de uma nova geração que imaginam planos de integração
tecnológica alternativos, para a aquisição e tratamento de dados e que vão além dos métodos de
observação.
Técnicas de ―augmenting‖ de diversos programas, quiosques virtuais, ‖audio-guides‖ constam
das soluções mais correntes. Conheçam-se os nomes que estão por de trás de algumas dessas
iniciativas: Alessandro Bollo para comunicação, Ipek Rohloff e Sophia Psarra para arquitectura e
ainda Maximo Zancanaro para a interactividade destacam-se.
Há um universo de investigação norte-americano muito profícuo na integração dos
desenvolvimentos tecnológicos, na missão de compreensão dos fenómenos de públicos e uma
escola que aparentemente se começa a formar em Itália, cujo paradigma esta dissertação se revê em
grande medida pela sensatez da aplicabilidade tecnológica.
A fronteira entre estes dois grupos, especulada aqui sobre critérios puramente metodológicos,
pode ser traçada pelo gap geracional que existe entre os investigadores, mas principalmente pela
mudança de paradigma. Como já foi referido, a definição de “leis” não se compadece com a
volatilidade das sociedades actuais (aglomerados de indivíduos mais críticos e de posições e valores
mais diluídos) e até pelo processo lento de validação que significam - numa questão de meses,
percepções sociais sobre determinado assunto podem-se ter alterado significativamente e ocorrer
desfasamentos entre a investigação e a realidade.

Então diga-se que enquanto o primeiro grupo se preocupa com a essência do estudo do ponto de
vista científico que valide uma tese, o objectivo do segundo grupo é encontrar a optimização do
processo de experiência científica, procurando atingir dados e até leis a posteriori.

71

1. Os autores de referência que trataram o estudo de públicos de um ponto de vista
claramente info-comunicacional, mas que recorrem a métodos de observação directa como
metodologia

1.1. Hans-Joachim Klein
Hans-Joachim Klein é um autor alemão, que foi aqui seleccionado para demonstrar a perspectiva
europeia continental em contrapartida à hegemonia da opinião anglófona. Enquanto sociólogo lidera
o ZEB (Centre for Evaluation and Visitor Research) e tem na sua bibliografia um artigo
fundamental (informe-se que, de difícil acesso): "Tracking Visitor Circulation in Museum Settings"
(1983). Principalmente neste artigo, mas também na vasta bibliografia que tem, apesar de ser em
alemão e a acessibilidade a esses conteúdos estar naturalmente constrangida a quem domina a
língua, há a registar um trabalho notável por parte do autor (KLEIN; 1981; 1990; 1991).
―Not many visitor surveys ask the question, ―Who does actually not come to the museum…All
one can establish barriers, a lack of information, prejudices, different interests—all this can be
authentically investigated only in a direct survey of non-visitors‖ (KLEIN; 1981; 86).

Comece-se por registar a alusão que faz aos vários métodos de acompanhamento efectivo à
locomoção de um visitante - o "tracking". Para qual encontra na pesquisa efectuada várias
possibilidades: o registo de vídeo, o registo em mapas de percursos observados, ou até mesmo o
método "hodometer" de Bechtel. Isto para dizer que equacionou a tecnologia disponível para a
missão de "observação" e procurou encontrar o compromisso metodológico que mais segurança lhe
podia dar (o registo de mapas parece ter sido o eleito).
Esta é a primeira lição que nos dá, abrir horizontes à tecnologia como ferramenta de trabalho e
evitar preconceitos; depois existe a segunda lição decorrente da sua experiência – a validade dos
dados aferidos no terreno relativos a comportamentos individuais e de grupo deve ser presidida por
uma regra inabalável, a da não interferência.
Este postulado, aparentemente óbvio, mostrar-se-á mais complexo de atingir do que seria
previsto de acontecer, conforme os estudos e os exemplos de outros contributos que este capítulo
apresentará.
A preocupação em não desvirtuar os resultados ("unobtrusively tracking visitors") do registo
pessoal do comportamento assumido no espaço ao longo do percurso assumido ("recording their
behaviour on floor maps of the exhibit hall") são portanto a matriz do desenvolvimento do seu
trabalho.
Como exemplo de aplicação in loco Klein promoveu uma adaptação do método de Melton
(1935) acrescentado o "valor do fluído de tráfico", um conceito que é definível em três vertentes:
72

- Definir quais os percursos estatisticamente mais representáveis (coding the routes)
- Analisar quais os percursos que revelam maior preferência (frequency of use);
- Determinar qual o comportamento mais observado (dominant direction)

Com este "fluído de tráfico" o autor conseguiu subverter o processo de observação, por partir de
uma tábua rasa de conhecimentos e ainda, compreendeu que o processo de experiência de visita está
intrincado em vários estímulos e razões, pelo que o comportamento deve ser entendido como um
"story line" que conhece diferentes ritmos.
Para um segundo momento, Klein, como sociólogo que é, não dispensa a importância dos dados
qualitativos, pelo que nas estratégias que levou a cabo se encontram normalmente entrevistas à
mesma amostra que foi observada. Esta é a terceira lição que se retira do seu contributo, a
necessidade de cruzar dados quantitativos (observação) com qualitativos (entrevistas) de forma a
validar inferências.
Do seu trabalho de campo resultou uma inferência, que pelo seu carácter contraditório com a
maioria dos outros estudos merece aqui destaque: os resultados revelam que as zonas percorridas
com maior frequência não são as que necessariamente coincidem com os pontos tidos de maior
capacidade de atracção.
Esta informação, desagua em duas ideias muito importantes de um estudo info-comunicacional:
1º Nem sempre o que é entendido como elemento de maior atractividade resulta no espaço (por
um conjunto de factores, como Bitgood defende e ver-se-á mais à frente);
2º Nem sempre o que é entendido como elemento de maior atractividade pelo museu é-o
efectivamente para o visitante.

Uma outra consideração que vem corroborar a ideia de que um museu é eminentemente
comunicação é a experiência dos "didactic aids". Trata-se de uma experiência de campo que
consistiu na atribuição de ferramentas excepcionais aos visitantes de forma a potenciar a sua visita e
auxiliar a sua interpretação; sempre que os "didactic aids" foram considerados, o tempo médio de
visita aumentou.
De facto, o museu antes de tudo comunica e quando se vale das ferramentas correctas consegue
activar valores de atractividade e interesse que irão ditar o sucesso junto da sua comunidade. Klein
demonstrou cientificamente essa realidade e esta dissertação revê-se na sua experiência.
No entanto existem pontos de desacordo, na continuação da análise ao seu estudo encontram-se
as seguintes críticas:
1º Por defeito de formação tende para uma padronização sócio-demográfica, quando essa
tendência homologada pela ciência deveria ser tida como um dado auxiliar mas não fundamental,
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ou seja, as suas inferências são sempre apresentadas dentro de tipologias pré-estabelecidas, quando
não se sabe até que ponto essas abstracções coincidem com a realidade museológica;
2º Tem uma perspectiva “arquitectónica” da exposição, ou seja, contrapõe diferentes soluções de
caminhos e de posicionamento dos objectos como factor determinante de sucesso de uma
comunicação; chega mesmo a afirmar que os painéis e legendas colocados ao longo de um percurso
podem interromper a experiência de visita no momento em que incitam a mudança de atenção para
a leitura. Ora, encontrar o mapa perfeito de exposição é idílico e não é o objecto de estudo que uma
avaliação de comunicação deve ter em conta.

1.2. Bitgood
Bitgood (1988; 1991; 1994) é um investigador com uma profícua actividade de publicação no
ramo do "social design" ou também tido por "environment-behavior relationship" no quadro da
psicologia.
Como Shettel diz, Bitggod é eminentemente científico já que não se limita à especulação teórica
e avança mesmo para um estudo empírico do caso, atingindo assim valores de verificabilidade e de
validade.
O seu método de trabalho passa pela observação in loco do trajecto e tempos de pausa do
visitante, bem como a administração de questionários.
O autor parte de uma grande premissa que sustenta toda a sua bibliografia – o "general value
principle" (BITGOOD; 2005; 2006), ou "economia de esforço", no qual o movimento do visitante
no museu pode ser explicado através do relacionamento entre benefícios (aprendizagem,
curiosidade, etc) e custos (tempo, esforço, etc), sendo que sobre estes existem as ideias de:
- O poder de escolha do visitante está directamente relacionado com a percepção que faz do
"valor" que daí extrairá;
- O objecto em exposição será visto sempre que se encontre no percurso do visitante e sempre
que este não exija um investimento físico adicional;
- Para que algo seja atractivo e valha a pena uma deslocação extraordinária é necessário que o
custo na equação seja baixo o suficiente, para que seja tido como um benefício.

Ainda sobre as teorias gerais de Bitgood há a dizer, no quadro da "environmental psychology"
que existem três princípios explicativos das principais reacções dos visitantes:
1º A atenção prestada é sempre selectiva e esse critério depende do objecto e da relação de
custo-benefício (selectivity);
2º Tem de existir uma motivação prévia para que haja condições de atenção (motivated
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focusing);
3º Existe sempre um esforço mental e físico associado à visita, o ponto de esgotamento está
sempre relacionado com o nível de entusiasmo cognitivo e emocional bem como de tempo
dispensável (limited capacity).
Em forma de resumo, o "general value principle" fala da economia do movimento como lei
geral, que vai explicar trajectos e opções perante objectos expostos ou respectivas ferramentas de
comunicação.

Que crítica pode ser-lhe dirigida?
1º Através desta lei dá a sua explicação para os fenómenos de: "right turn bias", "inertia e
backtracking", "one-sided viewing", e o "dominant path security". Tudo questões que assolam
desde sempre a "environment psycology" e que deveriam ser descartadas. Na verdade pouco
interessa a tipificação das atitudes, já que são vários os estudos que demonstram incongruências nos
resultados. A razão é simples, não se pode esperar que o mesmo modelo expositivo resulte de
maneira igual para todas as colecções e comunidades, porque estas diferem na sua natureza e vão
promover fenómenos inesperados;
2º Não há condições à existência de um postulado geral que dê uma explicação integral para o
fenómeno da comunicação e como o visitante interage com ela, há demasiadas variáveis que podem
colidir com essa regra geral;
3º A teoria da economia de esforço faz sentido e foi validada empiricamente, porém existem
muitas outras dinâmicas na visita que por não estarem associadas à mesma lei não são detectáveis,
pelo que se deixam em aberto as seguintes perguntas?
- como se consegue destrinçar quando é atingido o ponto de fadiga?
- muitas vezes a fadiga extravasa a delimitação cognitiva ou física, não poderá ser também
emocional?
- como é mensurável o grau de interactividade entre o visitante e a instituição?
- como são enquadradas as diferentes inteligências na equação?
- como se aproxima da interpretação que o indivíduo faz da comunicação?
- que tipo de segmentação/caracterização de públicos visa atingir?
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1.3. Beverly Serrell
Beverly Serrell é a autora de ―Paying Attention: visitors and museum exhibitions‖, é uma
consultora especializada na área da comunicação em museus que procurou no trajecto da sua
carreira instituir uma matriz “generalizável”, com a qual a qualidade do serviço prestado e a
efectividade da comunicação de uma exposição museológica pudesse ser avaliada do ponto de vista
da experiência do visitante.
Para tal, serve-se de critérios, que nas suas próprias palavras são: ―comfort, engagement,
reinforcement, and meaningfulness‖ e de uma metodologia que se apoia na medição de paragens e
tempos despendidos pelos visitantes.
―analysis of these data can inform practitioners in the planning and evaluation of exhibitions
(SERRELL; 1998; 1)

―Time spent paying attention is a prerequisite for learning, and studies have shown a positive
relationship between the amount of time spent in an exhibition and learning‖ (SERRELL; 1998; 2)

―examines the fundamentals of a museum visit: the amount of time spent and the number os
stops made by visitors‖. (SERRELL; 1998; 2)

Sobre este grande paradigma que acompanha os estudos info-comunicacionais e que de resto é
herdeiro do “funcionalismo” e do “behaviourismo”, o facto de ser mensurável o tempo atribuído por
alguém a uma acção, é em si mesmo fonte de informação. Serrell não é excepção e compreende que
o tempo está directamente proporcional à aprendizagem.
―time on task... has been formed to be one of the most useful predictors of educational or
training effectiveness, and has been used for this purpose in countless studies‖ (SERRELL; 1998;
2)
―While time and stops are only indirect indications of learning, those observable behaviors are
more easily and systematically collected and assessed among a diverse sample of museums than
other more direct learning-outcome measures‖ (SERRELL; 1998; 2)

A acompanhar esta primeira noção, de que o tempo influencia a aprendizagem, postura essa
claramente de raiz anglo-saxónica e que aqui se acompanha, a mesma autora defende que a
experiência de museu é sobretudo um momento de aprendizagem.
Serrell alerta para a necessidade da presença da motivação à visita, ou seja, há que instigar
motivos e razões transversais para optimizar a experiência museológica. Aqui evidencia-se uma
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realidade que está consubstanciada entre os principais autores que estudam o mesmo objecto de
estudo desta dissertação – a teoria construtivista da aprendizagem foi assimilada e constitui já um
dado adquirido entre os estudos de referência, inclusivamente info-comunicacionais.

O terceiro ponto do trabalho de Serrell a destacar prende-se com a forma como é segmentado o
perfil de visita, sendo que para tal avança com três tipos de gestão de tempo por parte do visitante:


o transeunte ou ―strakers‖ (de deslocação rápida e com poucas paragens)



o explorador ou ―browsers‖ (com paragens aleatórias e distribuição desigual do tempo)



o metódico ou ―studiers‖ (experientes e organizados da deslocação e paragens)

Estas formulações tipológicas servem de farol a muitos estudos que se conhecem, por serem
validadas no terreno e também nesta dissertação tiveram a capacidade de influenciar o perfil de
visita (ver cap. VIII).

Como grande mais-valia, a quarta alusão que se faz à autora foca a premissa que é na avaliação
promovida pelo visitante e não pelo museu, que uma avaliação efectiva é conseguida, pelo que
estão nos métodos e critérios usados a chave para se atingir um modelo generalizável.
Indo para o terreno de forma a validar consensos (SERRELL; 1997; 1998), os resultados das
pesquisas revelaram realidades incompreensíveis às expectativas dos ―curators‖:
1.

O tempo despendido de visitantes representa um padrão contínuo de tempo e paragens, que

torna difícil a divisão em categorias;
2.

A maioria das pessoas despende 10 minutos e as paragens são menos de 30% dos casos.

Será de acordo com dados desta natureza que a autora, para aferir o sucesso de uma exposição,
especula a “solução dos 51%”. Os critérios para essa lei são simples pela validação estatística
inerente e passam por três respostas:
1.

51% da amostra desloca-se numa média inferior a 27 m2 (300 square feet) por minuto?

(implica técnicas de observação);
2.

51% da amostra presta atenção às ferramentas de comunicação? (implica técnicas de

observação);
3.

51% da amostra revela no ―questionnaire feedback‖ conhecimentos e atitudes coincidentes

com os objectivos da exposição? (implica técnicas de entrevista).

Perante esta perspectiva há a criticar os seguintes pontos:
1º. Pese embora ter efectuado estudos no terreno para aceder a informação válida, entra em
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especulação na ambição de encontrar um método geral. Apesar de assumir que é inviável a
aplicação deste método a todas as realidades museológicas, o facto de submeter a avaliação a um
ponto de vista imperativo (regra dos 51%), impossibilita a criatividade de se encontrar outras
soluções mais consentâneas com determinado museu;
2º. Utiliza a observação extensiva ao registo de comportamentos avulsos do visitante (atente-se à
forma como prevê registar a forma como a interacção com as ferramentas de comunicação é
processada), o que é tido por esta dissertação como um método intrusivo e contra-producente, por
razões já avançadas anteriormente;
3º. Tem o mérito de validar informação com recurso a questionários e entrevistas, mas para um
fim que esta dissertação não concorda. A avaliação da comunicação museológica com base na
réplica da sua comunidade não deve ter como missão por em causa o sucesso desse diálogo e a
direcção do museu (erro até político); deve assumir-se como uma ferramenta de auxílio ao poder de
decisão para futuras intervenções, ajustando o diapasão da comunicação a uma comunidade
definida com base nos seus valores e interpretações. É errado assumir-se que por a interpretação do
indivíduo não coincidir com as directrizes da direcção do museu, estejamos perante um caso de
insucesso. Não, essa visão é tão válida como qualquer outra e está na recolha e respeito dessa
interpretação, a riqueza informativa que aproximará o museu da sua comunidade.

2. Os autores de uma nova geração que imaginaram planos de integração tecnológica
alternativos para a aquisição e tratamento de dados, e que vão além dos métodos de
observação

2.1. Patrizia Marti
O sistema ―HIPS tourist guide‖ (s/d) é um mecanismo que visa optimizar a comunicação
diluindo a fronteira entre a dimensão física do espaço e a informação. A sua metodologia resume-se
à monitorização do indivíduo que carrega consigo um guia multimédia (PDA portátil), detectado no
espaço por sensores de infravermelhos e que “mede” a experiência da visita. Essa experiência nas
palavras da autora é eminentemente interactiva e distribui-se pelos campos da: “inspiração”,
“envolvimento do usuário”, “criação” e “partilha de informação”; e dela se confirmam as tipologias
de visita avançadas por Veron e Lavoisier: formiga, peixe, borboleta e gafanhoto (VERON; 1983).
A mensurabilidade dos valores anteriores é feita com base no tratamento da informação que o
PDA disponibiliza através de um software - o ―visiting style module‖ (VSM). Este será a
inteligência artificial capaz de destrinçar padrões de movimentos, aferir a compatibilidade de
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comportamentos com determinadas categorias pré-estabelecidas, avaliar o grau de interactividade
assumido na visita e observar os contextos: “fenomenológico”, “cognitivo”, “emotivo” sóciocultural”.
No fundo e como é muito bem referenciado com a alusão ao trabalho de Donald Norman ―Things That Make Us Smart‖, a aprendizagem deveria assimilar informação sem aparente esforço,
através das emoções e percepções estimuladas pelo contexto. Tendo este objectivo em mente o
HIPS assume uma dimensão activa no processo de comunicação por ser, em si mesmo, uma
ferramenta de auxilio à aprendizagem; essa atitude é concebida numa estratégia de ―immersive
information‖, onde os conteúdos são direccionados ao perfil revelado durante a visita, são
interpretados à escala do indivíduo, e são reforçados pela possibilidade colaborativa de trocar
impressões interpretativas com outros intervenientes.
O registo dessas actividades de incentivo à crítica e ajuda entre utentes na interpretação compõe
uma abordagem que no campo da avaliação da comunicação é perigoso. É sem margem para
dúvidas um mecanismo que potencia o envolvimento do indivíduo com o museu, mas entra pelas
areias movediças da análise da interpretação pura e dura. Ora, a interpretação, quando manifestada
publicamente traz consigo a mensagem que o indivíduo quer passar ou que imagina que o
interlocutor quer ouvir. O visitante tem uma agenda própria e a mensagem manifesta-a, não
podendo ser analisada isoladamente e o facto de esta poder ser cruzada neste sistema com o perfil
de visita não parece ser suficiente, já que existem muitas outras variáveis que na análise à
experiência de visita devem ser tidas em conta, tais como: conhecer as motivações e expectativas,
compreender o tipo de inteligências envolvidas e dimensões psico-sociais.
Por último, a ideia que a missão da comunicação museológica delimita-se ao universo da
aprendizagem é outro campo perigoso de actuação, porque omite expectativas de contemplação e de
lazer. Quando assim acontece o mecanismo está pensado para pressupor, que quem assume uma
posição interpretativa estranha à aprendizagem, é um tipo de público que não participou da
comunicação que lhe foi endereçada. Este preconceito escolástico é um erro e não permite muitas
vezes aceder a outro tipo de interpretações, tão legítimas quanto as que um “bom aluno” faz.
Conhecer os públicos que participam de um diálogo é assumir uma posição neutral, científica, que
regista processos sem qualquer tipo de intervenção.

2.2. Aoki e Woodruff
Na linha do estudo anterior, Aoki (2002) e Woodruff (2002) manifestam em grande parte a
versão mais radical do uso da tecnologia nos processos comunicativos de um museu.
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Partindo da ideia de "mobile augmentation devices", os autores com recurso a tecnologia
maioritariamente virtual conseguem dispor, para um mesmo espaço físico, um agregado informativo
que tradicionalmente não seria possível. Para eles os recursos informativos serão infinitos e prontos
a serem seleccionados e interpretados pelo utilizador.
No entanto, para o processo de análise info-comunicacional, este dispositivo vem aprofundar a
atitude colaborativa que o anterior PDA proporcionava. Com recurso a um dispositivo ainda mais
complexo e engenhoso, esta proposta visa intencionalmente estimular a interacção social ao ponto
de, no registo do fenómeno da conversação, compreender a interpretação e feedback do indivíduo.
Como se vê a linha de procedimentos é semelhante, embora mais complexa, já que o dispositivo
apelidado de ―Wearable City of News‖ consiste literalmente num casaco com um computador
(CPU) integrado a um sistema de localização por infravermelhos e a um capacete com projecção
virtual de conteúdos (LEINHARDT; 1998), com comunicação áudio e com ligação wireless entre
notebooks.
Este verdadeiro escafandro, que é um protótipo e que recebeu crítica precisamente por não ser
leve e ―user friendly‖ (a sua utilização exige formação) é a fonte informativa para a análise às
conversações gravadas.
Essa análise parte da concepção que a interacção social é estruturalmente organizada: na forma da
fala, dos gestos e do uso de objectos. A análise é feita de acordo com o registo de palavras-chave
que têm uma conotação implícita.
Esta estratégia, para além de poder ficar sujeita a todas as críticas feitas ao processo anterior,
também serve de alerta para o desajustado nível de aparelhagem tecnológica necessário e ainda para
a questão ética de registo áudio de conversações entre visitantes - o nível de intrusão é
injustificável.

2.3. Höllerer e Feiren
O sistema proposto por Höllerer e Feiren (1999) ("private-eye or head-mounted display‖) vem
na senda do inadequado conceito de registo de dados em que um forte grau de intrusão inviabiliza
eticamente a investigação.
O que é proposto é um aparelho a ser usado pelo visitante, capaz de monitorizar não só a
deslocação como também a direcção do olhar "private-eye or head-mounted display‖,
possibilitando a sobreposição de camadas de informação por via virtual.
Basicamente consiste num mecanismo computacional portátil, que interagindo com a visão do
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indivíduo, permite criar imagens virtuais do espaço e da especulação histórica que se lhe queira
fazer, seja ela gráfica, pictórica, em vídeo ou textual.
Esta fé inabalável da vantagem da inteligência artificial a acompanhar a visita baseia-se sempre
num argumento – já que os computadores tendem a reduzir de tamanho, porque não serem usados
pelo visitante durante a sua experiência, ajudando-o, mas também estudando-o?
A estratégia de "augmentation" é efectivamente possível através da técnica e traz consigo uma
plataforma de infindáveis soluções de comunicação, mas até que ponto essa lógica não esbarra com
a própria essência na experiência museal?
Estas são as questões a apontar a desenvolvimentos deste teor, que por princípio são refutados
nesta dissertação, devido aos níveis de intrusão elevados que representam e que ainda carecem da
aceitação da comunidade. Este é aliás o juízo que verdadeiramente ditará se estes tipos de
abordagens são legítimos ou não. Até lá são especulações aparentemente românticas por técnicos
com um índice de fé exacerbado na técnica.

2.4. Flavia Sparacino
Uma perspectiva mais científica e sensata pode ser encontrada no trabalho de Flavia Sparacino
(1999; 2001; 2002) (―Museum Wearable‖ + ―Bayesian Network‖), porque se preocupou em
promover um estudo empírico de campo para chegar a valores com fiabilidade e cujas variáveis são
traduzíveis matematicamente. Preocupação essa que é fundamental em qualquer estudo infocomunicacional.
A estratégia de base desta autora vem na mesma linha que as anteriores, ou seja, dotar o visitante
de um dispositivo que o auxiliará na interpretação, mas que também estuda os seus comportamentos.
A especulação tecnológica é no entanto sensata, limitando-se materialmente a um PDA
(monitorizado por sensores de infravermelhos) e com ―phones‖ acoplados onde a informação de
áudio é emitida - o recurso ao áudio é na verdade a tentativa de "augmenting reality" que a
autora protagoniza.
Com a combinação destes recursos consegue-se aferir as preferências de conteúdos do visitante
de acordo com os tempos despendidos por unidades de display e através de um cálculo estatístico,
consegue-se redireccionar o discurso áudio às preferências manifestadas pelo visitante.
Esse cálculo é no entanto muito bem explicado e consiste na rede de Bayesian, que é um modelo
gráfico que transforma em códigos relacionamentos probabilísticos no quadro de variáveis de
interesse. Dessa relação, ideal para encriptar valores de comunicação, chega a algoritmos de
referência para vários estudos, que traduzido em linguagem de leigo é muito simples: se o indivíduo
81

passa muito tempo perante um Monet, o sistema reconhece a preferência por Monet, recriando o
percurso ideal para o indivíduo e direccionando a comunicação áudio de conteúdos para o tema:
Monet.
Ainda com base nesta técnica especula-se a tipologia de grupos segundo critérios de cultura,
etnia, estrato social, nível de educação e preferências por actividades de lazer.
No entanto, para que um método estatístico funcione é preciso atribuir valores de importância e
para estes serem fiáveis têm de ser adquiridos no campo; tarefa que foi levada a cabo na exposição:
"Robots and Beyond Exhibit", do MIT Museum.
A metodologia desta investigação passou por colaboradores que fizeram o tracking manual dos
visitantes no espaço, cada membro tinha um mapa e um cronómetro e assim se promoveu o registo
de uma amostra (composta por alunos, logo pouco representativa, diga-se).
Com base na informação recolhida foi possível efectuar-se o preenchimento dos parâmetros para
a rede de Bayesian, chegando ao algoritmo - "Expectation Maximization" (EM) (ver: Sparacino,
2001).
Um resultado inefável deste e de outros estudos dá o argumento que suporta todas as abordagens
citadas até ao momento: as pessoas não param o tempo suficiente para ler a informação que lhes é
apresentada, ou seja, há um desfasamento entre as concepções do programador expositivo e a sua
audiência.
Ora este desafio carece de validade científica e este trabalho teve o mérito de compreender essa
necessidade e dar-lhe resposta; compreendeu a necessidade de dotar o visitante de ferramentas
adicionais e de maior capacidade de atracão; compreendeu o quão dúbia a informação resultante dos
comportamentos pode ser e daí a necessidade do cruzamento do maior número de dados; mas pecou
na atribuição de dupla função, ou seja, este dispositivo é simultaneamente comunicador, mas
também o avaliador dessa comunicação.
Essa dupla função é perigosa, porque basta a inteligência artificial ter interpretado um dado infocomunicacional de forma errada para que o redireccionamento que vai fazer de conteúdos condicione
a visita. Recorrendo ao mesmo exemplo de Monet – bastaria que uma pessoa tivesse parada em
frente da obra para conversar com outrem, para que o sistema interpretasse a acção como uma
preferência e o valor estatístico daquela pausa viesse a condicionar e subverter a natureza da visita.
É preciso ter muito cuidado nestes mecanismos e não se apoiar a 100% na sua eficácia; há
imensas variáveis em jogo e mais uma vez se alerta que uma metodologia de sucesso tem de ser
universalizante.
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2.5. Maximo Zancanaro e Oliviero Stock
Seguindo o artigo de Oliviero Stock (2007) - ―Context Aware Communication Services‖ o
sistema PEACH é apresentado e considerado como a forma mais adaptável e inteligente de
apresentação de informação ao visitante de museu.
Os autores falam não só da oportunidade em registar a experiência de visita, mas também de essa
informação ficar acessível ao próprio visitante, como uma ferramenta pessoal de ―recollection‖. Esta
é a grande novidade e uma abordagem inteligente que resulta da colaboração entre os intervenientes.
Metodologicamente, a cada visitante que se deslocasse à Torre Aquila, em Itália foi pedido que
trouxesse consigo um guia multimédia. Esse dispositivo tinha a capacidade de registar os
movimentos no espaço, recorrendo a sensores de infravermelhos, assim como fazer o histórico dos
recursos usados. As medições feitas incidiram sobre a média do tempo despendido em cada local e a
percentagem de unidades expositivas visitadas (através de uma grelha que vai de 0 a 1); à
verificabilidade dos dados é proposta a aplicação do algoritmo K-Means.
A ideia do algoritmo K-Means (também conhecido por K-Médias) é fornecer uma classificação de
informações de acordo com os próprios dados, de forma que essa classificação automática exclui a
necessidade de supervisão humana ou qualquer subjugação a uma pré-classificação; ora, este é
precisamente um dos principais postulados que esta dissertação defende, a inibição total da
subjectividade de avaliação humana no tratamento de dados quantitativos.
Por esta mesma linha de investigação contam-se mais projectos análogos a este: MUSE project;
MOMO system; CyberGuide; Hippie system; SottoVoce system – em todos eles se contam formas
diferentes de ―augmenting‖, promoção de interactividade e registo de utilização como forma de
optimizar a missão educacional do museu.
São métodos que se desenvolveram na linha do sucesso que os ―audio guides‖ assumiram nos
principais museus internacionais e que procuram integrar o máximo de funcionalidades possíveis,
entre as quais valer a direcção de um museu de dados info-comunicacionais.
Genericamente pode se dizer que estes ―gadgets‖ pecam pela complexidade dos sistemas,
exigindo formação para a qual os recursos humanos de um museu tradicional não estão preparados
e um sério comprometimento por parte do visitante em explorar as suas funcionalidades.
O alerta que se faz a esta tendência está no risco de se ultrapassar a linha da exacerbação da
técnica e de, mais uma vez, entrar pelo campo de recolha de informação pessoal do indivíduo que
choca com a ética do profissional de museu e das próprias disposições legais em vigor.
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2.6. Alessandro Bollo
Este autor em ―I pubblici dei musei. Conoscenza e Politiche‖ e em "Analysis of Visitor
Behaviour inside the Museum: An Empirical Study" marca a posição que mais se aproxima
conceptualmente dos fundamentos desta dissertação. Em dois argumentos distintos as pontes entre
ambas as perspectivas são imediatamente reconhecíveis:
1º A necessidade de legitimação pública:
―Il museo odierno è chiamato dalla collettività a rispondere costantemente della propria politica
culturale e a giustificare ai contribuenti le ragioni e le modalità di spesa del denaro pubblico. Non
è più sufficiente - com'era tradizione - raccogliere, conservare, studiare ed esporre le collezioni.―
(BOLLO; 2007)

2º A comunicação praticada pelo museu é unidireccional e não prevê a réplica da sua
comunidade:
―... information and knowledge by a one-way process of stimulation (from the museum-emitter to
the visitor-receiver). On the contrary, visitors are active subjects and determining factors in the
(re)construction of meaning: when all is said and done, it is they who formulate possible meanings
for the objects and exhibits they encounter on their way.‖ (BOLLO; s/d; 2)

Estas são as linhas gerais que, como o próprio autor em discussão alude, também Anna Lisa Tota
defende quanto ao fenómeno da comunicação artística:
―is conceived as being produced at the intersection between the vectors of meanings, inscribed
within the work by the artist and the effective utilization experience of a social actor who identifies
which of the possible meanings are to be used‖. (TOTA; 2002; in: BOLLO; s/d; 2)

Passando para o universo metodológico, também aqui há partilha de pontos de vista, em especial
de uma posição patente no seguinte excerto:
―Unlike what happens in anthropological or ethnographic types of survey, there is no
participation by the researcher in observation studies, nor is there any interaction between the
observer and the observed. The lack of a direct relationship with the individual being studied
avoids any behavioural conditioning that can occur when the individual does interact with the
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observer.― (BOLLO; s/d; 3)

Mas observe-se com mais atenção como se desenrola a proposta metodológica de Alessandro
Bollo:
O estudo abarca três espaços museológicos distintos de Turin, Itália e compara os dados entre o
Museo Nazionale del Cinema, Museo di Antichità e Museo della Resistenza.
Os dispositivos móveis usados foram ―palmtops‖ individuais, através dos quais são feitas
medições e o registo de dados comportamentais, que por sua vez são tratados estatisticamente por
um programa apelidado de “Miranda”. Aqui reside o segundo ponto de interesse a destacar, na
verdade o tratamento de dados para além de ser automático, não se pode valer de uma só forma de
cálculo (um determinado algoritmo). Se bem que esse é importante, como se está perante um
universo de dados complexos que necessitam de cruzamento, apenas um programa terá capacidade
de os relacionar a todos. Por sua vez, as diferentes realidades de museus e objectivos das suas
direcções exigem programas de avaliação customizáveis e para isso um programa que permita a
selecção dos pontos de interesse é fundamental.
O software “Miranda” é munido de um nível de inteligência artificial considerável e permite
interpretar a comunicação comportamental do indivíduo em vários estratos.
Sem querer maçar o leitor com componentes técnicas extensivas, entre muitos recursos possíveis
do “Miranda” destaquem-se dois: o sistema ―hot and cold‖ (termography) onde os tempos de
passagens são genericamente representados em suporte infográfico da cor azul (menos atractivo)
para a cor vermelha (mais atendido); e o ―perceived time / real time‖ onde se compara o tempo que
o indivíduo imagina ter gasto na visita com o que efectivamente foi.
Através deste programa o autor vale a direcção do museu de diferentes estratégias de
interpretação da comunidade e não de uma análise única, sendo este o maior valor a destacar deste
investigador.

2.7. Sophia Psarra e Ipek Rohloff
Na linha da crítica a programas de avaliação que se restringem a uma dimensão, não se poderia
deixar passar a perspectiva “arquitectónica” do fenómeno. Na ―environmental psychology‖ há uma
vertente da investigação comportamental, já citada anteriormente que ainda hoje tem muita força e
influencia muitos trabalhos info-comunicaionais.
A metodologia empregue visa compreender os fenómenos que são debatidos na disciplina da
arquitectura e que se pode resumir numa questão - até que ponto a visibilidade global influencia os
padrões de deslocação no espaço?
Casos de estudo recolhidos no Yale Center for British Art, New Haven (YCBA), no Museum of
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Modern Art-New Expansion, New York (MoMA) e no the High Museum of Art-with Expansion
Wing, Atlanta (HMA), promoveram o ―tracking‖ do visitante (mais uma vez através de
infravermelhos) e depois, o resultado desse tipo de “observação” foi tratado com o software –
―Depthmap and Syntax 2D applications‖ (KAINAR; 2009).
Ora, imaginar que a comunicação museológica pode ser compreendida como determinante pela
abstracção arquitectónica que se fez do edifício é no mínimo uma perspectiva redutora do
fenómeno.

São várias as informações que resultam do estudo destes autores, entre as quais a máxima em que
a arquitectura de sucesso é aquela que consegue respeitar a dimensão morfológica e dos sentidos do
indivíduo. No entanto esta posição da arquitectura parte de um preconceito, muito actual, sobre o
qual um projecto de museu é eminentemente arquitectónico e que o trabalho do curador /
conservador deve ser feito com base neste. Nada mais errado, o trabalho de arquitectura surge a
jusante da estratégia do museu e é uma das suas componentes, não um imperativo.
Serve a alusão a esta corrente para demonstrar como os estudos info-comunicacionais se
distribuem por várias disciplinas, podem seguir agendas muito específicas e indevidamente
descontextualizados podem resultar em dados falaciosos. Repete-se a ideia que, um estudo deste
cariz deve consubstanciar todas as variáveis detectadas que influenciam o processo de comunicação,
deve analisá-las cruamente, cruzá-las e validá-las com recurso a métodos de aferição qualitativos e
direccionados.
Tem-se agora o espectro da realidade científica sobre o assunto minimamente fundamentado e
tem-se igualmente, referenciado quais as influências teóricas da proposta desta dissertação, que se
desenvolve no seguinte capítulo VIII.
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Capítulo VIII - “proposta metodológica de estudos de públicos à luz de um cariz infocomunicacional”
Sobre o tema de avaliação e estudos de públicos encontra-se um contexto científico turvo e de
difícil cifra metodológica, agravado por uma volatilidade da sociedade de informação que
transforma o fenómeno num verdadeiro dilema.
É amplo o alcance das ferramentas que servem o propósito de medir públicos e avaliá-los,
Screven resume-as no seguinte excerto:
―The most popular methods for obtaining visitor information range from structured and openend interviews and informal conversations with visitors to tracking visitor movements through
exhibits, questionnaires measuring cognitive learning, rating scales for measuring attitudes, and
unobtrusive observations of stops, time spent, exhibit usage, and reactions to mocked-up exhibit
components‖ (SCREVEN; 1990; 37-38).

Em toda esta panóplia de soluções há uma metodologia concreta que esta dissertação assume. O
presente capítulo sintetiza nos três seguintes pontos como tudo se processa. Nessa explanação são
evidentes a consubstanciação da literatura citada e experiências de campo informais, tais como
questionários e observações que foram sendo feitas até ao momento.

1. Apresentação das premissas desta proposta
Deve-se à experiência profissional de trabalho em duas instituições museológicas a cogitação do
seguinte problema: se no processo de comunicação do museu com o público apenas conhecemos a
mensagem do “emissor”, mais que colmatar o desconhecimento tido com a forma como é
“transmitida” a mensagem (canal e ruído), interessa conhecer que réplica/retorno (feedback) tem a
comunidade a fazer? Com isto, compreender-se-ão os públicos de um ponto de vista diferente
(interpretation), clarificar-se-á o processo de comunicação e o poder de decisão da direcção do
museu ficará munido de um estilo de informação aferida e construída sobre novos pressupostos.
Para atingir o tão ambicionado objectivo de conhecer o feedbcak, o estudo info-comunicacional
afigurou-se como a perspectiva que potencia o melhor entendimento da comunicação em sede de
museu, mas quais são as premissas desta metodologia?
1º Confirmar a relação entre o que são estudos de públicos e a avaliação de comunicação como
indissociável, graças ao denominador comum apelidado de "interpretação"; com o conhecimento da
réplica pública à mensagem do museu, reconhece-se o funcionamento do diálogo, que "sentidos"
são atribuíveis e sobretudo (re)categorizam-se os públicos e de acordo com novas matrizes;
2º Avaliar se determinada comunicação está a funcionar junto do destinatário é o erro mais
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gritante dos estudos vistos até ao momento, porque encara o indivíduo como um agente passivo do
diálogo, porque o vê como receptáculo de conhecimentos e porque desconhece as múltiplas
inteligências e estilos de comunicação praticados pelas pessoas - ora, resumir a interpretação do
indivíduo à aprendizagem lógica esconde outras formas possíveis de interpretação;
3º Avaliar a estratégia de comunicação assumida pelo museu é contraproducente na medida em
que os níveis de sucesso são relativos e a crítica institucional não é politicamente a estratégia mais
inteligente a assumir (FRIEDMAN; 1996); por princípio deve assumir-se como válida qualquer
estratégia e dotá-la de mecanismos de auto-avaliação que auxiliem o poder de decisão sobre futuros
investimentos; as agendas das instituições diferem e criar uma batuta avaliativa comum não
funciona;
4º Não é pretendida a validação de uma lei geral, mas criar as condições metodológicas as mais
assertivas possíveis e que atinjam todas as valências da experiência museológica; da conjugação
dessas valências diferentes filtros podem ser feitos e novas perspectivas poderão nascer sobre a
realidade dos públicos e da comunicação; fazer tábua-rasa sobre os conhecimentos prévios e aplicar
um método aferido empiricamente sobre o comportamento e interpretação é a resposta científica
correcta ao desafio dos estudos de públicos;
5º Evitar a aprendizagem informal pura e simples - a verdade da natureza dos públicos e da
forma como estes interagem com esta instituição já revelou, que nem só de conhecimento é feita a
experiência de visita: a contemplação, o lazer e sobretudo a sociabilidade são determinações que
parecem não ter lugar nos objectivos e estudos tradicionais (especialmente anglo-saxónicos), pese
embora serem paradoxalmente referidas;
6º Assumir o construtivismo como a teoria da aprendizagem, que por ser sensível aos
antecedentes do indivíduo, funciona como uma ferramenta útil no tratamento informativo de
públicos;
7º As limitações e barreiras dos estudos comportamentais são comuns a qualquer estudo de
públicos: o elevado tempo necessário à execução do estudo (planeamento, execução e tratamento de
informação) e o oneroso encargo com os meios envolvidos (técnicos e humanos), fazem desta tarefa
uma despesa avultada para qualquer orçamento; o tempo útil em que o estudo é concluído é outro
grave problema, normalmente surge em períodos tardios perdendo-se a aplicabilidade; por fim, o
comportamento tende a ser generalizado a tempos despendidos e percursos efectuados, nada mais
redutor;
8º Valer-se de interdisciplinaridade; foi o primeiro valor manifestado na fundamentação
realizada, muito simplesmente diz que é necessário compreender a complexidade do objecto em
estudo e que apenas com a relação de disciplinas como a semiótica, a ciência da informação e o
marketing se consegue encontrar um compromisso metodológico completo;
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9º Sublinhar o trinómio: "automático", "rápido" e "barato"; terá de ser a linha mestra do
desenvolvimento de uma metodologia com aplicabilidade; para dar resposta aos parcos recursos de
tempo e dinheiro das instituições é necessário recorrer à inteligência artificial (em contraponto com
a subjectividade da interpretação humana) para acelerar e objectivar todos processos e com isto,
minimizar os encargos e atingir informação em tempo útil à disposição do poder de decisão;
10º Salvaguardar a privacidade do indivíduo - é uma questão ética e também um determinante
metodológico: sublinhar o carácter não intrusivo da recolha de dados pessoais e da observação
comportamental dá garantias de sucesso na constituição da amostra e de fidedignidade nos
resultados; no levantamento de dados sócio-demográficos deve-se evitar questões como: nome, área
de residência, meio de transporte e sobretudo vencimentos mensais; no processo de tracking do
indivíduo no espaço deve estar de parte qualquer acção humana de observação e registo, dada a
inerente subjectividade que esta acarreta;
11º A flexibilidade e customização (YALOWITZ; 2002) serão as duas vantagens que os estudos
de públicos actuais têm de ter presentes; porque todas as instituições têm idiossincrasias e objectivos
diferentes, o programa de estudo tem de ser versátil na adaptação a diferentes agendas; a direcção de
um museu poderá preparar o estudo às suas necessidades recorrendo a uma
customização do programa por encomenda ou a pré-configurações; fundamental será o programa ter
sido planeado com base em todas as dinâmicas e possibilidades reconhecidas no fenómeno
comportamental;
12º Reconhecimento do fundamento holístico do fenómeno, ou seja o estudo comportamental não
se pode reduzir ao espaço expositivo, mas a todos os serviços prestados pelo museu, incluindo:
jardins, cafés, lavabos, lojas e auditórios; os estudos de "recollection" efectuados demonstram como
todas as valências do museu são consideradas pelo utente, ao contrário da primazia tradicional dada à
exposição propriamente dita; ter isto em consideração é igualmente garantir a possibilidade de
detectar razões improváveis para o retorno do utente e imprimir mais qualidade nos serviços
prestados;
13º O cruzamento de dados quantitativos com dados qualitativos é a dedução confirmada como a
mais correcta por todos os especialistas (SANTOS; 2008), no entanto o desafio entre naturezas tão
diferentes está em encontrar o algoritmo correcto, que traduza estatisticamente essas relações; para
tal, é necessário a montante atingir valores para cada item envolvido na equação, validados num
estudo empírico;
14º A verificabilidade científica exige-se e esta proposta prevê: em primeiro lugar que se processe
um estudo capaz de encontrar um valor de importância atribuível às variáveis em curso; e em
segundo lugar que se produza através da inteligência artificial o cálculo estatístico que considere na
forma de um algoritmo as variáveis correspondentes;
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15º A análise comportamental em proposta abarca a medição em termos brutos dos níveis de
interactividade, de tempos despendidos e de perfil de visita, que serão refinados na forma de uma
escala de bem-estar para quatro contextos: físico, pessoal, social e temporal (Falk e Dierking); os
resultados desta linha, uma vez cruzados com a interpretação aferida com base em entrevistas,
constituirão relações novas; o feedback é então aferido pelo cruzamento em que “o que é feito” pelo
indivíduo com “o que é dito” - daqui resultarão padrões novos de interpretação do fenómeno de
visita, que serão apelidados de “interpretative communities‖;
16º A medição dos níveis de bem-estar revelados; este é o principal valor a que uma estratégia
info-comunicacional, que cruza a quantitatividade com a qualitatividade dos dados, pode atingir;
esses níveis de bem-estar são aferidos nos contextos de Falk e Dierking: físico, pessoal, social e
temporal; o método consiste em detectar a mudança de comportamentos, revelando os momentos de
saturação física e/ou intelectual, assim como aferir que género de relação o indivíduo assumiu
socialmente e ainda como geriu o factor tempo; estas manifestações têm implícita uma riqueza
informacional considerável, são genuínas e incontornáveis;
17º As ‖interpretative coomunities‖ são um novo estilo de segmentação, mas com características
muito próprias: ao contrário das segmentações do marketing e sócio-demográficas, não são
estanques nas suas escalas, nem têm matrizes configuradas; pelo contrário, são resultantes de padrões
provindos de cruzamentos informativos improváveis como de uma opinião com uma opção de
trajecto por exemplo e funciona no quadro da intangibilidade das interpretações e “sentidos”; deste
modo, pessoas de diferentes idades, formações, géneros ou comportamentos podem participar de um
princípio, valor ou posição comum e é com base nesse denominador que um padrão é constituído; a
transversalidade atingida com base em dados intangíveis carrega um valor adicional, porque é criada
uma nova fronteira no entendimento de públicos e comunicação; uma última nota a respeito, o termo
“interpretative coomunities‖ é usado preferencialmente a qualquer outro, porque é aquele que é
referenciado na literatura (HOOPER-GREENHILL; 1999) que mais se aproxima ao que se quer aqui
explorar – a intangibilidade dos públicos, no entanto há a ressalvar o facto de o termo “comunidade”
poder causar confusão, este está associado normalmente a um conjunto definido de indivíduos com
auto-consciência das suas características comuns, o que aqui se tratam são de características
efémeras, diluídas e típicas das sociedades actuais, sem uma noção precisa de “comunidade”; pese
embora a devidas diferenças, este foi o termo assumido como o mais correcto e com o qual se
trabalha nesta dissertação.

2. Apresentação dos recursos técnicos envolvidos
A apresentação das componentes técnicas do programa é constituída pela camada física e lógica;
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enquanto a física diz respeito às instalações de hardware e a toda a dimensão visível, na lógica
reside a inteligência artificial no software customizável e invisível.

2.1. A camada física do programa
LINHAS WI-FI

ETIQUETAS RFID

LEITORES RFID

LINHA LAN

CPU

PDA (s)

fig.ª n.º 1 - "esquema da camada física"


Existe 1 CPU central



Existem PDAs (terminais) ao dispor dos colaboradores



Existem linhas WI FI



Existem leitores ou antenas de RFID (emissores com alcance regulável)



Existem etiquetas de RFID (receptores compostos maioritariamente por silício)

O CPU central tem a base de dados e toda a capacidade de processamento; nele está um software
com a capacidade de registar e interpretar dados de acordo com pré-disposições de cálculo.
Os PDAs são os terminais móveis ao serviço do CPU, para uso directo dos colaboradores na
execução de questionários e entrevistas; estes dispositivos móveis lançam informação para o CPU e
recebem instruções deste.
As linhas WI-FI são o shutle ao serviço da comunicação entre os dispositivos móveis (PDA) e os
leitores de RFID com o CPU; a vantagem desta solução sem fios está na simplicidade da instalação e
na fiabilidade e rapidez de deslocação de informação.
O RFID (Radio Frequency IDentification), ou identificação por rádio frequência, trata-se de uma
técnica que usa a onda rádio encriptada para reconhecer pontos no espaço; foi aqui seleccionada
como a forma preferível a cumprir a missão do tracking do estudo de público e é composta por um
emissor (leitor) e um receptor (etiqueta).
Ora, computadores pessoais e redes wireless são já realidades do quotidiano ao contrário do
RFID, pelo que a este se dedica uma breve explicação quanto à natureza e aplicabilidade: os sonares
militares foram os pioneiros na exploração das ondas rádio para localização, logo em seguida a
economia soube reconverter a técnica ao serviço logístico e hoje em dia, com a nanotecnologia e o
embaratecimento da produção, o RFID assume-se como um substituto aos códigos de barras e é um
agente pleno na área dos transportes.
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RTLS (Real-Time Locating Systems) é a categoria onde a rádio frequência e os infravermelhos se
enquadram; ambos localizam no espaço e recolhem informação em tempo útil, porém os seus
protocolos diferem e aí reside a razão da opção do RFID em detrimento da radiação IV:
1.

A força do sinal IV perde-se mais comparativamente ao sinal RF com a presença de

obstáculos físicos no raio de acção;
2.

A emissão RF é regulável em extensão, graças ao UHF (Ultra High Frequency) podendo

obter um sinal em boas condições até seis metros;
3.

O leitor de RF tem a capacidade para descriminar a que distância está a captar um sinal, ao

contrário do IV;
4.

A aplicação do método de IV permite-lhe usar os dispositivos móveis pessoais dos

visitantes, no entanto essa vantagem económica pode resultar numa limitação na constituição da
amostra;
5.

Por seu turno as etiquetas (receptores de sinal RF) têm um custo residual, são reutilizáveis,

são impessoais (têm a informação de um número) e são facilmente integradas em qualquer bilhete
ou oferta (a exemplo do "andante" do TIP – Transportes Intermodais do Porto);
6.

A transparência de processos passa pela notificação dos visitantes quanto à presença de

RFID no suporte material que lhes é ofertado, sempre com a garantia que a etiqueta correspondente
é desactivada assim que saia da instituição.

Mas como funcionam os componentes do RFID (etiquetas e leitores) e que relação é estabelecido
com o computador (CPU). A seguinte figura ilustra a sequência de transmissão e processamento de
informação:
1º momento

2º momento

3º momento

Etiquetas rfid

Leitores rfid

Software / CPU
(tratamento de informação)

1 por indivíduo

(processo automático)

1 por serviço
1 por unidade expositiva
(display)
1 por ferramenta de mediação
de comunicação
Regista tempos e percursos
Tecnologia WI-FI
(processo automatico)

1º cruza os dados quantitativos com
os qualitativos
2º prepara a entrevista
3º cria filtros informativos

fig.ª n.º 2 - "hardware”

Interessa agora perceber como se pode aplicar este sistema num caso prático de um museu.
Partindo de um contexto hipotético em que existe um utilizador que em determinado museu se
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deslocou à área expositiva, dentro desta envolveu-se em determinada unidade expositiva (display) e
que leu um texto relativo a um qualquer objecto exposto; a explicação gráfica para o caso
demonstra que quatro leitores reconheceram essa escolha do utilizador:

Deste modo, relativamente ao "Museu A", o indivíduo entrou no "Serviço X", passou pelo
"Display Y" e interagiu com a "Ferramenta Z". O CPU acompanhou todo o processo e de forma
hierárquica a circulação entre serviços englobou a circulação entre área expositiva, que por sua vez
englobou a circulação entre ferramentas de comunicação.
Museu A

Serviço X

Display Y

Ferramenta Z

fig.ª n.º 3 – "caso prático"

Na área expositiva constam 3 displays ou conjuntos de comunicação:
- dentro do primeiro display tem: dois objectos, respectivas legendas, um texto comum, um
recurso áudio
- No segundo display tem: um objecto, legenda, texto, um dispositivo interactivo
- No terceiro display tem: um objecto (quadro), legenda
1º estrato

2º estrato

3º estrato

4º estrato

código alfabético

código numérico

código numérico

código numérico

m

1

3

0

m

1

3

4

Constituição do acrónimo alfanumérico - o leitor “m_1_3_4”.
Estas são as suas coordenadas e assim pode o programa elaborar as sequências de forma directa,
poupando o cálculo de identificação do número do leitor ao local onde foi instalado.
1º Estrato – o museu - escolha da primeira letra que identifica a instituição;
2º Estrato – (área de passagem/frequência em determinado serviço do museu) o leitor encontra-se
na entrada do serviço que o museu presta; recebe igualmente informação dos leitores do terceiro
estrato que este preside;
3º Estrato – (na área que corresponde à visualização do display) nota: alertar para a zona de
passagem de segurança; o leitor emite para a área prevista como zona de deslocação por
determinado display e que se relaciona com a área de observação directa ou indirecta do mesmo;
recebe igualmente informação dos leitores do quarto estrato que este preside;
93

4º Estrato – (área de interacção directa) o leitor emite a uma distância muito específica; nota:
alertar para a zona de passagem de segurança – exactamente para aquela cujo tecnicismo
museográfico identifique como o espaço onde é possível interagir com determinada ferramenta de
comunicação.
Pode-se resumir a relação entre os estratos como:
A é maior que X, que é maior que Y, que é maior que Z

2.2. A camada lógica do programa
O programa computacional é a inteligência artificial por trás da proposta que vai minimizar
custos e acelerar a informação selectiva e relevante ao processo de decisão. Já não se apresenta
informação, produz-se informação.
É um sistema automático que regista informação, mas cuja mais valia é a preparação prévia para
o tratamento em tempo real desse valor bruto informativo que vai permitir compreender a
comunicação efectuada e o interlocutor.
É um sistema automático que atenua a subjectividade, preconceitos e demais preocupações
sociais, pois estariam a contaminar os resultados com artificialismos, que se confundem com
defeitos de formação e objectivos do observador, assim como com receios de julgamento
depreciativos por parte do observado.
A apresentação do "framework" que compõe este software é complexa e trata um tipo de
linguagem – "de programação", que resultaria aqui despropositada, como tal procura-se sintetizar
apenas as relações e processos:
INPUT

CPU

OUTPUT

DADOS EM BRUTO

TRATAMENTO
DE
DADOS

DADOS REFINADOS

SQUEST 1

CSQ 1/2/ 3/ 4/ 5/6/ 7

SQUEST 2

SQUEST 3

MSQ 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

SENTREV 1/2
SFILT 1/2/3

fig.ª n.º 4 - "software"
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3. Apresentação das fases/momentos que compõem o processo
Sublinhe-se que esta proposta metodológica incide sobre as pessoas que se deslocam ao museu e
não sobre os potenciais visitantes.
Está restrita ao universo de pessoas que compõe a comunidade de utentes da instituição,
independentemente do seu propósito ou motivação, se frequentes ou ocasionais.
É contextualizada pela conjugação do tratamento info-comunicacional com aferições que cariz
qualitativo e fundamentalmente pela perspectiva de constituição de novas segmentações de
públicos, menos balizadas por parâmetros quantitativos e mais apostadas em filtros qualitativos.
A apresentação do seu funcionamento é compartimentada pelos momentos (apresentados em
seguida) que correspondem directamente aos períodos de visita: a chegada e preparação, a
execução, a pós visita e a memória da mesma.
No entanto, será interessante a consulta aos anexos onde se poderá encontrar uma sistematização
de processos nos anexos n.º15 ("matriz do método") e n.º16 ("diagrama do método"). Estas
infografias demonstram como a proposta de estudos de públicos é pensada e optou-se em especial
por explicar como tudo funciona de um ponto de vista cronológico; ou seja, representando os
diferentes passos de maneira sequencial.
Esta organização foi criada com fundamentos muito precisos. Cada passo, cada opção são
decorrentes de um processo dedutivo e exploratório, que encontrou no terreno os dados necessários
a se avançar com uma proposta fundamentada.
Os estudos publicados nos anexos são informais, maioritariamente observacionais. Quer se com
isto dizer, que as categorias e campos que compõem a matriz deste trabalho foram alvos de um
primeiro escrutínio empírico, do qual resultou inclusivamente os fundamentos para a proposta de
valores percentuais (esses estudos, dado o cariz informal que os precedeu, não são aqui
apresentados).
Esta proposta corresponde ao primeiro passo que um estudo de públicos deve assumir: uma
especulação teórica que sirva de ponto de partida, consciente dos erros potenciais (ver capítulos
anteriores), do contexto, das limitações inerentes e das metas que quer atingir.
Veja-se agora em pormenor o funcionamento desta proposta acompanhando os seus 6 momentos.

3.1. 1º Momento - previamente à visita
O primeiro procedimento de todo o processo será o convite formal, administrado pelo
colaborador e endereçado a quem se desloca ao museu aleatoriamente. O intuito da amostra será
reproduzir o universo de indivíduos que definem a comunidade de visitantes, por outro lado e mais
importante de tudo será o cuidado e a informação a passar-se relativamente ao estudo. O convidado
deve tomar conhecimento que está a fazer parte de um estudo, que será monitorizado no percurso
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que faz sem que haja observação directa sobre si, que não está a ser avaliado, que a sua privacidade
está garantida e que a informação recolhida não servirá para outros propósitos; finalmente, o
visitante terá de responder a dois questionários (reunir a informação de "dados demográficos" e a
"experiência de visita" do indivíduo/grupo), será dotado de uma oferta contendo uma "etiqueta de
RFID" e é alertado para a necessidade de salvaguardar 5 minutos finais para uma entrevista que
rematará este estudo.

Em que consiste este primeiro questionário?
O SQUEST 1 – (Sistema de Questionário n.º 1 - dados demográficos) é a nomenclatura atribuída
ao conjunto de perguntas fechadas que compõem o primeiro questionário; correspondem a requisitos
informativos comuns a outros estudos, mas salvaguardam intencionalmente a identificação pessoal.
Este questionário pessoal é standard, pese embora com algumas condições, nomeadamente
quanto aos níveis de privacidade, o SQUEST 1 servirá de fonte informativa para tratamento de
inferências tradicionais (como se verá mais adiante) essenciais à condução de benchmarking e
construção de paralelismos com outros modelos e estudos de públicos.
"the continuous process of measuring products, services and practices against leaders, allowing
the identification of best practices which will lead to sustained and superior performance―
(BULLIVANT; 1994; 1).

Este questionário prevê as seguintes questões e respostas múltiplas fechadas:

1.1 sexo
- enquadrada nos estilos tradicionais de análise, este dado é de inegável aplicação em qualquer
estudo de públicos; serve para destrinçar o género na amostra
SQ UEST 1
1.1. Sexo

A – masculino
B – feminino

1.2. idade
- a segmentação etária faz sentido para compreender capacidades de aprendizagem, se bem que
não seja aqui o objectivo principal; serve ainda para interpretar atitudes entre as idades escolar,
activa e reformados/maiores

96

SQ UEST 1
1.2. Idade

A – 1 aos 15 anos
B – 16 aos 23 anos
C – 24 aos 50 anos
D – 51 aos 65 anos
E – 66 em frente

1.3. formação
- este é um ponto que é caro a este estudo, porque a capacidade de interpretação do indivíduo vai
muito depender das estruturas cognitivas que trás à priori; serve este estudo para identificar a
escolaridade
SQ UEST 1
1.3. Formação

A – formação superior
B – formação intermédia/profissionalizante
C – formação intermédia incompleta
D – formação básica
E – sem formação/iletrado

formação superior – que frequentou ou finalizou o ensino superior
formação intermédia/profissionalizante – que finalizou o 12º ano ou tem uma formação
profissional
formação intermédia incompleta – que frequentou ou finalizou o ensino secundário
formação básica – que tem a escolaridade obrigatória (9º ano)
sem formação/iletrado – 4ª classe ou analfabeto

1.4. profissão
- a segmentação profissional serve o propósito de compreender a diferença entre dois grupos que
a literatura demonstra como antagónicos: ―white color jobs‖ de ―blue color jobs‖; sendo que a
motivação e atitude destes grupos revela notórias diferenças.
SQ UEST 1
1.4. Profissão

A – responsabilidade de decisão
B – responsabilidade alta
C – responsabilidade directa
D – trabalho executante
E – desempregado/reformado

―white color jobs‖:
responsabilidade de decisão – com formação superior e cargo de chefia
responsabilidade alta – com formação superior e poder de decisão
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―blue color jobs‖:
responsabilidade directiva – com formação profissional e poder de chefia
trabalho executante – com formação profissional, mas executante
desempregado/reformado – momentaneamente inactivo

1.5. hábitos culturais
- serve este ponto para diferenciar o publico do não público, se bem que se considera essa
segmentação redutora, preferindo-se pela determinação de: indivíduos com hábitos culturais
elevados e reduzidos
SQ UEST 1
1.5. Hábitos culturais
(habitos de visita a museus)

A – mais do que 1 visita semanal
B – mais do que 1 visita mensal
C – 1 visita cada 6 meses
D – 1 visita cada 5 anos

- “hábitos culturais elevados”:
mais do que 1 visita semanal
mais do que 1 visita mensal
- “hábitos culturais reduzidos”:
1 visita cada seis meses
1 visita cada 5 anos

1.6. visita efectuada individual ou em grupo?
- este é um dado que irá definir a necessidade de um tratamento da informação de um
indivíduo de forma isolada ou enquadrada em determinado grupo social, o que acarreta técnicas
de análise diferentes
SQ UEST 1
1.6. Visita individual/grupo?
1.6.1. Individual
1.6.2. Grupo

A – família
B – amigos
C – trabalho
D – interesse
E – turismo

família – o grupo integra maioritariamente elementos pertencentes à mesma família
amigos – o grupo integra maioritariamente elementos pertencentes ao mesmo grupo de amigos
trabalho - o grupo integra maioritariamente elementos com a mesma profissão
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interesse - o grupo integra maioritariamente elementos que partilham o mesmo interesse turismo
- o grupo integra maioritariamente elementos pertencentes ao mesmo grupo em missão
de turismo

1.7. visita planeada/espontânea/induzida
- este é um dado ao qual se pode apelidar de mecanicista, porque vai obrigar a uma reorganização
do sistema, adaptando-o a um estudo que não parte de uma unidade, mas de objectos plurais; por
outro lado, a experiência em grupo é caracteristicamente dependente da individual, na medida em
que há condicionamentos entre os agentes desse mesmo grupo.
SQ UEST 1
1.7. Visita planeada/espontânea

A – planeada
B – espontânea
C – induzida

planeada – a visita foi de antemão organizada
espontânea – a visita resulta de uma decisão impulsiva e recente
induzida – a visita foi pensada por outrem e foi aceite sem que houvesse uma motivação própria

1.8. tempo previsto de visita
- o tempo declarado revela muito da estratégia pessoal ou do grupo para a experiência
museológica pretendida.
SQ UEST 1
1.8. Tempo previsto de visita
(de acordo com as expectativas da direcção do museu)

A – a cima do expectável
B – expectável
C – a baixo do expectável

acima do expectável – o tempo estimado pelo indivíduo supera o determinado como ideal pela
direcção do museu
expectável – o tempo estimado pelo indivíduo coincide com o que é determinado como ideal pela
direcção do museu
a baixo do expectável – o tempo estimado pelo indivíduo é inferior ao determinado como ideal
pela direcção do museu
SQUEST 2 – (Sistema de Questionário n.º 2 - experiência de visita)
Esta é a nomenclatura atribuída ao conjunto de perguntas fechadas que compõem o segundo
questionário; pretende-se compreender a consciência que o indivíduo traz de si mesmo enquanto
consumidor cultural para a visita.
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Este questionário (DIAMOND; 1999) prevê as seguintes questões e respostas múltiplas fechadas:
2.1. a razão da visita4
SQ UEST 2
2.1. Razão da visita
A – visita em grupo agendada
B – trazer a família
C – conhecer o museu
D – ver a nova exposição
E – ver a nova iniciativa de algum serviço
F – recomendado por alguém
G – contacto nos media

1.

a) visita em grupo ou agendada

o indivíduo apresenta-se integrado num grupo, que por usa vez tem uma agenda bem definida
2.

b) trazer a família

o indivíduo encara o museu e os seus serviços como ideais à prática de actividades em família;
esta razão denota normalmente, preocupações pedagógicas, mas enquanto líder não põe de parte as
potencialidades de lazer
3.

c) conhecer o museu

interesse manifesto de intelectualidade e/ou turístico, quer se com isto dizer, que a razão para “se
conhecer” um museu tem propósitos de valorização pessoal
4.

d) ver a nova exposição

públicos frequentes e locais são aqueles que evidenciam este tipo de razão; também um público
muito especializado entre nesta categoria
5.

e) ver a nova iniciativa de algum serviço

esta razão para a visita denota um conhecimento prévio do museu e um grau de fidelização
elevado, públicos com fortes interesses profissionais serão aqueles que mais se associam a esta
razão
6.

f) recomendado por alguém

a estratégia do passa-a-palavra (SAVAGE, 1996), é entendida por muito dos especialistas
consultados como a forma que mais promove um museu; o indivíduo que se desloca ao museu por
esta razão tem em princípio hábitos culturais reduzidos e terá um comportamento pouco focalizado
7.

g) contacto com o media

este é um dispositivo de atracção massificada a um museu, sendo que normalmente, pela verba
4 Segundo Falk (1992) as razões para a visita podem ser: sociais e recreativas, educacionais e reverenciais
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que envolve em publicidade é raro de encontrar, o que significa tratar-se de uma exposição única,
um blockbuster ou um programa público especifico.
2.2. motivações5
SQ UEST 2
2.2. Motivações
A – social
B – intelectual
C – emocional
D – espiritual

1.

a) social

- o indivíduo encontra no museu um argumento para optimizar a sua relação pessoal com o outro,
seja ele o grupo ao que pertence ou mesmo com o desconhecido; deste contacto com o outro garante
a partilha da experiência
2.

b) intelectual

- a missão é a aprendizagem e a valorização pessoal fruto do conhecimento partilhado pelo
museu; existe uma maior importância dada às ferramentas cognitivas disponibilizadas pelo museu;
uma experiência que pode ser individual ou em grupo, mas cujo tipo de interpretação é sempre
muito mais cognitivo e individual que social
3.

c) emocional

- a relevância do que é comunicado pode motivar a visita e alimentá-la; a apreensão que este
indivíduo faz quanto à expectativa/experiência é tendencialmente sensorial e emotiva, focando-se
em valores alternativos da comunicação museológica para a produção de interpretação
4.

d) espiritual

- a noção de espiritualidade confunde-se com a de contemplação e procura intrínseca de sentido;
é mais abrangente do que a óbvia associação à religião, este indivíduo traz uma motivação do
universo das ideias, mais apoiada no pragmatismo e encontrou neste museu espaço para se
expressar

5 Segundo Hood há 6 razões para a visita (HOOD; 1983; 51):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

interacção social
fazer algo de útil
sentimento de agradabilidade
corresponder a desafios e sentir novas experiências
oportunidade para aprender coisas novas
ter uma atitude activa
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2.3. expectativas
SQ UEST 2
2.3. Expectativas
A – aprender
B – conhecer
C – disfrutar
D – passar o tempo
E – experiência de grupo



a) aprender

esta é a missão do estereótipo: aluno; que se desloca ao museu com a missão de adquirir
conhecimentos de estilo escolástico; o indivíduo valer-se-á de ferramentas de apoio à aprendizagem


b) conhecer

“conhecer” o museu é mapear e produzir uma experiência visitando-o; a expectativa está em
reconhecer este espaço e elaborar uma crítica sobre o mesmo; o indivíduo terá o “souvenir” e o
registo fotográfico como as grandes mais valias que tira da experiência


c) desfrutar

a economia do lazer faz aqui todo o sentido; o indivíduo tem a expectativa de despender tempo
pessoal em troca de uma experiência agradável; dependendo da sua natureza, a realização da sua
expectativa tanto pode estar na aquisição de conhecimentos como optimizar outras valências


d) passar o tempo

normalmente associado a determinações etárias e profissionais, este indivíduo encara a
frequência deste espaço público como uma forma de lazer; não se mostrará constrangido com o
tempo e procurará as actividades de ócio que o museu tem a oferecer


e) experiência de grupo

esta é uma expectativa que acarreta a existência de um grupo definido, que tem por hábito
conviver em conjunto e em contextos da mais variada índole; este indivíduo encara a visita como
uma forma de aproveitar experiências em grupo
2.4. qual foi a sua exposição/museu preferido?6

6 Segundo Neves dos Santos (2006) uma divisão possível dos museus pela sua temática seria desta maneira:
arte; arqueologia; história; ciências naturais e de história natural; ciências e de técnica; etnografia e de
antropologia; especializados; território; mistos e pluridisciplinares; outros monumentos musealizados;
jardins Zoológicos, Botânicos e Aquários
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SQ UEST 2
2.4. Q ual foi a sua exposição/museu preferido
A – museu de ciência
B – museu de arte contemporânea
C – muse de história / arqueologia
D – museu de arte
E – museu local e etnográfico
F – outro



a) museus de ciência

esta selecção pode indicar que o perfil do indivíduo se assemelhe mais às hipóteses de cientista
ou académico; ou ainda ser um indivíduo com preocupações educativas, usando a interactividade


b) museu de arte contemporânea

o perfil de artista ou de consumidor serão aqueles que maior destaque podem dar esta categoria


c) museu de história/arqueologia

a visita a um museu deste género não vai identificar nenhuma tendência


d) museu de arte

o perfil de um indivíduo para tendências de interactividade mais sensitiva será aqui normalmente
referenciado


e) museu local e etnográfico

a visita a um museu deste género não vai identificar nenhuma tendência


f) outro

a resposta dada não se enquadra nas anteriores disponibilizadas

3.2. 2º momento - durante visita
O segundo momento deste programa não exige a presença de qualquer colaborador, é totalmente
autónomo na colaboração do RFID com o CPU.
Esta automatização do registo de tempos despendidos e percurso efectuado recebe o nome de
"tracking", já que se faz um registo impessoal de dados comportamentais elementares (tempo e
percurso) sem o recurso à "observação", sujeita à subjectividade da interpretação humana. Não são
feitos juízos de valor, não se presta atenção ou são gravadas conversas e atitudes entre determinado
grupo, não se "pressegue" visitantes ou se efectuam registos de cariz etológico.
Esta opção garante um sistema impessoal e analítico sobre 11 variáveis consideradas basilares
num estudo info-comunicacional que usa meramente o registo de tempos. Essas variáveis são
descritas como MSQ (Métodos do Sistema Quantitativo) e são o primeiro registo de dados em bruto
que o sistema processa:
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MSQ1 - interacção com ferramentas
Quando se fala em ferramentas, fala-se em recursos de mediação de comunicação usados pelo
museu na transmissão da sua mensagem. Pensados e aplicados tendo em vista a optimização das
mensagens e do diálogo com a sua comunidade, podem ser de variada ordem, mas o nível de
atenção suscitada e de efectiva utilização por parte do destinatário pode mudar consideravelmente.
É essa gradação de interactividade com ferramentas de mediação do discurso museológico que este
ponto trata.
Partindo do universo de recursos reconhecíveis no panorama museológico nacional, a seguinte
lista representa as soluções mais utilizadas; o registo e medição da interactividade com cada um
destes recursos são feitos a partir da directa proporção de tempo despendido na área directamente
associada à sua interacção.
MSQ 1 – interacção com ferramentas
1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands- on
4 – reconstruções físicas (maquetas)
5 – reconstruções cénicas (figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções gráficas

MSQ2 - interacção com staff
No quadro da experiência holística da visita a um museu, muito da réplica encontrada,
especialmente em estudos de ―recollection‖ aponta para a importância da qualidade serviços de
contacto com o público; medir o tipo de relação atingida entre o indivíduo e staff é o objectivo deste
ponto.
Este tipo de interacção pode caracterizar o indivíduo e o grupo, manifestar o nível de conforto na
socialização e indirectamente: avaliar o serviço prestado pelo staff do museu e compreender quais
as lacunas deste serviço.
Vejam-se as seguintes variáveis propostas para o tipo de relação possível:

104

MSQ 2 – interacção com staff
1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

independente – não necessita de se socorrer do staff
(o registo mostra que o indivíduo não encetou qualquer interacção)
sistemático – revela à vontade para dialogar com elementos do staff e recorre a estes sempre que
pode para qualquer dúvida
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção dispersa no espaço e constante no tempo)
obstinado – perante determinado desafio, independentemente da sua natureza, o staff é chamado
a auxiliar a ultrapassar
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção local, única e de alta intensidade)
esporádico – recorre ao staff esporadicamente e para informações muito específicas
(o registo mostra que o indivíduo teve interacções em alguns locais, mas de muito curta duração)
superficial – recorre ao staff uma ou mais vezes com desafios meramente funcionais e nunca
interpretativos
(o registo mostra que o indivíduo interagiu, mas com baixa intensidade)
passivo – não toma iniciativa de encetar ou encadear um diálogo com elementos do staff, pode
porém receber indirectamente informações
(o registo mostra que o indivíduo não teve qualquer interacção para além daquela que lhe foi
endereçada, por exemplo no formato de um guia)

MSQ 3 - interacção com unidades expositivas
Entende-se por unidade expositiva ou display, a composição de objectos expostos e respectivas
ferramentas de mediação que correspondam a: uma temática, um período cronológico, uma divisão
espacial, etc; no fundo, trata-se da divisão expositiva que a direcção assumiu e que tem objectivos
comunicacionais definíveis.
Medir a interactividade com esses conjuntos pressupõe que os leitores presentes para cada
ferramenta e objectos estejam hierarquicamente relacionados com a sua respectiva unidade.
Este ponto terá a função de medir a quantidade de unidades com que o indivíduo interagiu, mas
sobretudo que índice de atractividade com cada display assumiu na sua visita.

105

MSQ 3 – interacção com unidades expositivas
1 – mais de 75%
2 – mais de 50%
3 – mais de 25%
4 – menos de 25%
5 – 0%

mais de 75% das ferramentas desta unidades foram efectivamente usadas
mais de 50% das ferramentas desta unidades foram efectivamente usadas
mais de 25% das ferramentas desta unidades foram efectivamente usadas
menos de 25% das ferramentas desta unidades foram efectivamente usadas
MSQ 4 – pontos de desfoque
Este é o mecanismo mais difícil de definir e que pode aventar algumas dúvidas pela sua
exequibilidade. Enquadrado no tema do ―museum fatigue‖, este é mais um contributo. Consiste na
definição dos momentos do trajecto que não são sujeitos a interpretação, mas que funcionam com
uma distracção à actividade cognitiva. Este recurso é normalmente usado pelo indivíduo sempre que
existe uma quebra na sua capacidade de atenção e necessita pontualmente de desfocar. Esses pontos
podem ser janelas voltadas para o exterior ou áreas comuns de circulação e o grau de medição é o
mais simples possível prevendo três níveis clássicos
M SQ 4 – pontos de desfoque
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

frequentemente – sempre que foi possível interrompeu a sua actividade cognitiva
esporadicamente – a sua capacidade de atenção foi pontualmente interrompida
nunca – manteve uma capacidade de atenção constante
MSQ 5 – pontos de descanso
O mesmo exercício de quebra é levado a efeito, mas agora quanto à saturação física, tema original
dos estudos de ―museum fatigue‖. Esta variável depende do trajecto e do indivíduo, mas é uma
realidade que vai afectar de sobremaneira a experiência de visita. Conseguir detectar o nível de uso
destas “muletas” disponibilizadas pelo museu serve para avaliar o serviço prestado, mas
fundamentalmente, serve para identificar qual o ponto de saturação física atingida.
Esses pontos podem ser bancos ou demais encostos e o grau de medição está novamente nos três
níveis clássicos
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M SQ 5 – pontos de descanso
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

frequentemente – sempre que foi possível parou para repousar
esporadicamente – interrompeu pontualmente a sua marcha para um descanso rápido
nunca – revelou uma disponibilidade física total para a visita do espaço expositivo
MSQ 6 – rede holística de serviços
A experiência de museu não diz unicamente respeito à dimensão expositiva, mas a todo o
ambiente que o compõe e por isso mesmo a avaliação de públicos / avaliação de comunicação deve
conceber para todas estas dimensões a mesma estratégia de aferição.
Medir a interacção global do indivíduo com o museu será medir a relevância dos serviços
prestados e que grau de envolvimento assumiu com a instituição.
O segundo estrato de disposição dos leitores de RFID serve o propósito de aferir quais os
serviços do museu são usados pelo visitante e podem estar presentes nas entradas dos seguintes
locais:
MSQ 6 – rede holísitca de serviços
1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

MSQ 7 - deslocação por pontos intermédios
Os leitores de RFID têm um código numérico e são distribuídos num mapa que reproduz a
organização dos serviços de museu e da área expositiva. A identificação de cada leitor pela respectiva
etiqueta mostrará uma sequência de identificações que resume o percurso efectuado e tempo
associado; é com base nessa informação em bruto que o ponto da aferição da “deslocação por pontos
intermédios” é produzido.
Serve este ponto para categorizar o estilo de percurso.
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MSQ 7 – deslocação por pontos interméd ios
1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hostil
8 – indiferenciável

focalizado – a deslocação dá-se de forma rápida e destinada a pontos-chave do museu e da
exposição
sistemático – a deslocação revela-se homogénea nos ritmos e tempos despendidos em cada ponto
possível
intermitente – a deslocação revela avanços e recuos na interacção com diferentes espaços, bem
como um claro desequilíbrio nos tempos despendidos
aleatório – a deslocação não segue qualquer padrão
deambulante – a deslocação é abrangente à maioria dos serviços, mas com um investimento
pessoal de tempo muito reduzido
retraído – a deslocação segue orientações directivas do próprio museu ou comportamentais do
universo de visitantes, os espaços visitados são reduzidos e efectuados em pouco tempo
hostil – o percurso reduz-se a poucos espaços ou a uma deslocação rápida e direccionada para a
saída
indiferenciável – não é possível identificar que tipo de percurso foi efectuado
MSQ 8 – bem-estar físico revelado
O bem-estar físico revelado, de acordo com a metodologia montada só é possível ser aferido
partindo da identificação do ponto em que ocorre a saturação física; quer isto dizer quanto mais
cedo o ponto de saturação física for atingido menos bem-estar físico é evidenciado pelo indivíduo.
Detecta-se esse momento através de um método muito simples, a estadia prolongada pela
primeira vez num ponto de descanso ou num serviço que o permita e na mudança de atitude
evidenciada nas cadências usadas durante a visita; isto é, a partir do momento em que é atingida
exaustão, o perfil da visita deixa de ter índices de relacionamento e interactividades tão intensos
para serem mais superficiais.
A gradação possível de bem-estar físico e a sua relação com o percurso efectuado:
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MSQ 8 – bem estar físico revelado
A – ponto de saturação físico atingido
(a percentagem do percurso)

1 – 100% do percurso
2 – 75% do percurso
3 – 50% do percurso
4 – 25% do percurso

MSQ 9 - bem-estar pessoal/intelectual revelado
Este ponto trata outro momento possível de exaustão, desta feita o intelectual ou a capacidade de
manter a atenção necessária à comunicação.
Tal como no ponto anterior também aqui a medição é feita com base na alteração brusca de ritmo
de visita e por sua vez, na utilização dos pontos de desfoque ou serviços que o permitam.
O entendimento deste momento de saturação é fundamental para compreender os níveis de
―engagement‖ atingidos pelo museu, porque vai permitir compreender até que ponto o indivíduo
teve disponibilidade pessoal para tal; não compreender este marco na visita é permitir a adulteração
involuntária de dados.
Portanto, não se pode partir do pressuposto que o indivíduo tem reservada uma atenção com
valor de 100% para todo o museu e por outro lado, em cruzamento com outras variáveis, os valores
do “bem-estar pessoal revelado” vai auxiliar em grande medida o estudo do fenómeno da exclusão
cultural.
A gradação possível de bem-estar pessoal e a sua relação com o percurso efectuado:
MSQ 9 – bem estar pessoal revelado
A – ponto de saturação intelectual/emocional
(a percentagem do percurso)

1 – 100% do percurso
2 – 75% do percurso
3 – 50% do percurso
4 – 25% do percurso

MSQ 10 - bem-estar social revelado
(a medição do conforto social só ser possível através da constituição de um “focus group”)
―focus group pode ser definida como uma discussão de grupo, composto por sete a dez pessoas,
cuidadosamente planificada e concebida para obter percepções relativas a uma área de interesse
específica, num ambiente descontraído." (KRUEGER; 1988; 28-29)

Compreender os níveis de sociabilidade é outro dos contextos que Falk e Dierking dão como
seguros na experiência de visita. Também aqui esse contexto é interpretado com o alinhamento
metodológico em apresentação, sendo que se procura aferir que relacionamento desenvolve o
indivíduo com o grupo, que posição assume e como se explica.
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Tecnicamente cada elemento do grupo traz a sua própria etiqueta de RFID, mas todas elas
correspondem a um grupo único, sendo que a segmentação dos percursos entre todas, revelará as
seguintes variáveis:
MSQ 10 – bem estar social revelado
A – tipo de percurso efectuado/cruzado
com o grupo

B – que atitude revelou o individuo perante
o grupo

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo
1 – "contágio"
2 – "convergência"
3 – "emergência"

A – tipo de percurso efectuado/cruzado com o grupo:
líder – este indivíduo assume normalmente o primeiro lugar entre os demais membros do grupo
na deslocação entre serviços e unidades expositivas
seguidor – este indivíduo segue a posição de líder, sendo que a sua deslocação acompanha a
posição cimeira do mesmo
independente – este indivíduo assume uma posição autónoma no percurso efectuado
relativamente ao grupo
inócuo – este indivíduo assume posições dúbias ou mistas, não podendo ser categorizado pelos
pontos anteriores
B – que atitude revelou o indivíduo perante o grupo:
contágio – este indivíduo, no relacionamento com o grupo, revelou uma atitude participada de
um fenómeno de contágio, quer isto dizer que as suas decisões e atitudes decorreram passivamente
e na influência exercida pelo grupo
convergência – este indivíduo, no relacionamento com o grupo, revelou uma atitude participada
de um fenómeno de convergência, quer isto dizer que há um claro acerto de posições entre todos na
construção comportamental, assumindo o indivíduo um apostura activa na construção desse
protocolo
emergência – este indivíduo, no relacionamento com o grupo, revelou uma atitude participada de
um fenómeno de emergência, quer isto dizer que se distanciou do comportamento standard
assumido pelo grupo e procurou a “emergência” de uma nova e própria atitude
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MSQ 11- bem-estar temporal revelado
Por fim, o factor tempo é o último contexto, que aliás também foi revisto e considerado como o
quarto contexto na lista de Falk e Dierking (já nos anos 90).
São vários os estudos do mercado cultural norte-americano que comprovam como o recurso
“tempo” é efectivamente mais inibidor da visita ao museu que propriamente o factor dinheiro. E é
igualmente uma realidade, o desfasamento entre o tempo que o museu vê como ideal à visita e
aquele que a comunidade despende.
Aferir como o indivíduo partilha o seu tempo disponível pelas várias experiências que o museu
permite, irá ser essencial na compreensão da noção que existe do fenómeno de visita e irá resumir
em grande medida a “experiência cultural revelada”.
A gradação possível de bem-estar temporal e a sua relação com o percurso efectuado:
MSQ 11 – bem estar temporal revelado
A – distribuição do tempo por:
o tempo de visita previsto pelo utente
1º serviços

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

2º unidades expositivas (displays)

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

3º ferramentas

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

B – o tempo estimado global revelou- se:
(em contraponto com o tempo
de visita previsto pelo utente)

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente

A – distribuição do tempo por:
(o tempo de visita previsto pelo utente)
1º serviços
frequentemente – o indivíduo dedicou grande parte do seu tempo a conhecer os serviços do
museu
esporadicamente – o indivíduo apenas ocasionalmente destinou investimento pessoal para este
tipo de interacção
nunca – o indivíduo colocou de parte qualquer tipo de interacção com os serviços do museu
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2º unidades expositivas (displays)
frequentemente - o indivíduo destinou largo período de tempo à interacção com as várias
unidades expositivas presentes na área de exposição
esporadicamente - o indivíduo apenas ocasionalmente destinou investimento pessoal para este
tipo de interacção
nunca - o indivíduo colocou de parte qualquer tipo de interacção com as unidades expositivas

3º ferramentas
frequentemente – o indivíduo destinou largo período de tempo à interacção com as ferramentas
esporadicamente – o indivíduo apenas ocasionalmente destinou investimento pessoal para este
tipo de interacção
nunca – o indivíduo colocou de parte qualquer tipo de interacção com as ferramentas de
mediação de comunicação
B – o tempo estimado global revelou-se (em contraponto com o tempo de visita previsto pelo
utente):
bastante suficiente – à concretização das suas expectativas
suficiente - à concretização das suas expectativas
insuficiente - à concretização das suas expectativas
muito insuficiente - à concretização das suas expectativas

3.3. 3º Momento - durante a visita
Ainda durante a visita, ocorre o que é considerado o terceiro momento do processo – o
processamento automático de dados pelo software, ou tecnicamente apelidados de CSQ
(Cruzamento do Sistema Quantitativo). Ocorre portanto um refinamento dos primeiros dados em
bruto, produzindo informação útil nas seguintes variáveis:
CSQ 1 - grau de interactividade aferido 7 (ver “tabela_CSQ1” em anexo n.º1 “entrevista_CSQ1”
em anexo n.º8)
7 Segundo Hood existem três tipos de interactividade: frequentador (mais de três visitas por ano); o público
eventual (uma a duas visitas por ano); e o não público (que passava mais de dois anos sem visitar) (HOOD;
1995; 7);
Segundo Richard Prentice (1997; 1998) a divisão do público frequentador do museu pode ser feita da
seguinte forma: "enthusiasts"; "average consumers"; "non-enthusiasts".
Segundo Serrell, usa a seguinte segmentação do público:

o transeunte ou “strakers” (de deslocação rápida e com poucas paragens)

o explorador ou “browsers” (com paragens aleatórias e distribuição desigual do tempo)

o metódico ou “studiers” (experientes e organizados da deslocação e paragens)
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Aqui medem-se as intensidades e a que grau de envolvimento com a comunicação consegue o
utente chegar, partindo da análise compartimentada do nível de interacção com: ferramentas, staff e
unidades expositivas (ver “tabela_CSQ1” em anexos), constrói-se a seguinte caracterização geral:
CSQ 1 – grau de interactividade aferido 1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

independente – não necessita de se socorrer de recursos adicionais de auxilio à interpretação
(o registo mostra que o indivíduo assume uma interacção elementar com os recursos à
disposição)
sistemático – revela um padrão na forma como interage com os recursos
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção dispersa no espaço e constante no tempo)
obstinado – dedica-se em específico a ultrapassar um determinado desafio ou em atingir
determinado objectivo, daí que a sua interacção seja direccionada para um conjunto limitado de
recursos
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção diminuta, mas de alta intensidade)
esporádico – os recursos são esporadicamente usados, revelando uma atractividade pontual
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção globalmente diminuta, porém focalizada
em alguns pontos e com uma duração razoável)
superficial – nenhum recurso despoleta uma interacção relevante
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção diminuta e de baixa intensidade)
passivo – não toma iniciativa por interagir com qualquer recurso e tende para seguir
comportamentos de outros
(o registo mostra que o indivíduo teve uma interacção inexistente)
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CSQ2 – perfil de visita efectuada8 (ver “tabela_CSQ2” em anexo n.º2 “entrevista_CSQ2” em
anexo n.º9)
Serão os ritmos de deslocação entre pontos e tempos respectivos que vão consubstanciar a ideia
de perfil de visita; este ponto tem em grande medida centrado o valor da “atractividade” que os
conteúdos museológicos despertam no indivíduo.
De acordo com experiências de observação in loco, a forma de atribuição de determinado estilo
de visita tem a ver com a informação que o sistema detecta quanto ao ritmo, padrão de deslocação e
tempos despendidos em serviços, displays e ferramentas, respectivamente.
O “perfil da visita efectuada” (CSQ 2) trata o refinamento dos dados do (MSQ 7) - “deslocação
por pontos intermédios”, que são cruzados com outros valores, tais como a interacção com
ferramentas, com staff, com unidades expositivas, a utilização dos pontos de desfoque, dos pontos
de descanso e da rede holística de serviços:
C SQ 2 – perfil de visita efectuada

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hostil
8 – indiferenciável

focalizado – a deslocação dá-se de forma rápida e destinada a pontos-chave do museu e da
exposição
algumas considerações tipológicas:


revela um nível alto de interacção com ferramentas de mediação de comunicação, revela

igualmente uma preferência por: legendas, textos, esquemas e construções gráficas


revela total independência face ao apoio que o staff pode dar

8 Segundo Veron, o perfil de deslocação no espaço efectuado pode ser caracterizado de um ponto de vista
etológico:

formiga: aquele que segue o percurso proposto pelo museu; que presta atenção à
comunicação que lhe é feita;


peixe: aquele que prefere uma deslocação reduzida, normalmente no centro das salas por
forma a ter uma visão periférica sobre tudo; presta uma observação superficial sobre os conteúdos
expositivos;



borboleta: aquele que se desloca à medida que a sua atenção sofre estímulos, realizando
deslocações de estilo “pêndulo“; presta uma atenção pormenorizada sobre o que é exposto;



gafanhoto: aquele que se desloca e para unicamente para assistir a elementos que despertam
um interesse pessoal; não se coíbe de falhar propostas do museu tendo um estilo de visita pessoal.

Segundo Firmino da Costa o público na sua deslocação é definível enquanto: envolvidos,
consolidados, iniciados, autodidaticos, indiferenciáveis, benevolentes e retraídos
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distribui-se pelos serviços de museu de uma forma muito orientada, centrando a sua atenção

na área expositiva


evidencia um ritmo de visita rápido e centrado em pontos específicos

sistemático – a deslocação revela-se homogénea nos ritmos e tempos despendidos em cada ponto
possível
algumas considerações tipológicas:


revela um nível satisfatório de interacção com ferramentas de mediação de comunicação,

revela igualmente uma preferência por: legendas, textos, imagens e fotografias


pode revelar uma relação contínua ou muito intensa com o staff



distribui-se pelos serviços de museu de uma forma muito padronizável, centrando a sua

atenção na área expositiva


evidencia um ritmo de visita constante

intermitente – a deslocação revela avanços e recuos na interacção com diferentes espaços, bem
como um claro desequilíbrio nos tempos despendidos
algumas considerações tipológicas:


revela um nível satisfatório de interacção com ferramentas de mediação de comunicação,

revela igualmente uma preferência por: vídeos, sons, imagens e fotografias, esquemas e construções
gráficas


pode revelar uma relação esporádica com o staff



distribui-se pelos serviços de museu de uma forma pouco padronizável, distribuindo a sua

atenção pela área expositiva e pela loja


evidencia um ritmo de inconstante

aleatório – a deslocação não segue qualquer padrão
algumas considerações tipológicas:


revela um nível superficial com ferramentas de mediação de comunicação, revela

igualmente uma preferência por: imagens e fotografias, mas distribui atenção, sem grande
investimento pessoal, por praticamente todas as outras ferramentas


pode revelar uma relação esporádica com o staff



distribui-se pelos serviços de museu de uma forma imprevisível, dando mais atenção à área

expositiva, loja e cafetaria


evidencia um ritmo de visita impossível da padronizar
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deambulante – a deslocação é abrangente à maioria dos serviços, mas com um investimento
pessoal de tempo muito reduzido
algumas considerações tipológicas:


revela um nível baixo de interacção com ferramentas de mediação de comunicação, revela

igualmente uma preferência por: sons e outros estímulos sensitivos,mas distribui atenção, sem
grande investimento pessoal, por praticamente todas as outras ferramentas


revela dependência parcial face ao apoio que o staff pode dar, fazendo abordagens

normalmente superficiais


distribui-se pelos serviços de museu de uma forma muito homogénea, procurando contactar

com o maior número de experiências, daí que à área expositiva, loja e cafetaria, há a considerar
também os pontos de desfoque e de descanso em igual proporção


evidencia um ritmo de visita lento e constante

retraído – a deslocação segue orientações directivas do próprio museu ou comportamentais do
universo de visitantes, os espaços visitados são reduzidos e efectuados em pouco tempo
algumas considerações tipológicas:


revela um nível insuficiente de interacção com ferramentas de mediação de comunicação,

revela igualmente uma preferência por: vídeos e textos, que garantam a sua privacidade, ainda que
de uma forma superficial


revela total independência face ao apoio que o staff pode dar ou por outro lado, pode ser

absolutamente passivo


distribui-se pelos serviços de museu sem que evidencie preferências e por isso é natural que

não foque a sua atenção em nenhum aspecto em particular


evidencia um ritmo de visita impadronizável

hostil – o percurso reduz-se a poucos espaços ou a uma deslocação rápida e direccionada para a
saída
algumas considerações tipológicas:


revela um nível mau de interacção com ferramentas de mediação de comunicação,

recusando qualquer actividade


revela total passividade face ao apoio que o staff pode dar



distribui-se pelos serviços de museu sem que que evidencie preferências e centrando a sua

atenção na loja e pontos de desfoque


evidencia um ritmo de visita rápido
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indiferenciável – não é possível identificar que tipo de percurso foi efectuado


não revela um nível de interacção com ferramentas de mediação de comunicação compatível

com as categorias anteriores


não revela que relação estabelece com o staff



a sua distribuição pelos serviços de museu não é passível de se enquadrar nas categorias

anteriores


evidencia um ritmo de visita impadronizável

CSQ 3 – níveis de conforto detectados (ver “tabela_CSQ3” em anexo n.º3 “entrevista_CSQ3”
em anexo n.º10)
Este é um dos pontos exclusivos a ser tratado por um estudo info-comunicacional, porque
qualquer declaração verbal humana é dramatizada e carece que filtros que avaliem a sua
“sinceridade”.
Restam poucas dúvidas para a psicologia comportamental, como a atitude do indivíduo no
espaço revela habituação ou novidade perante determinado desafio e que um ambiente pode
despoletar manifestações típicas de reconhecimento e conforto, assim como de desconhecimento e
desconforto. A referida tabela revela algumas dessas manifestações que gravitam na parábola da
antítese conforto/desconforto.
Um verdadeiro estudo deste género deve saber interpretar até que ponto a “veracidade” do que é
dito coincide com a verdade comportamental inerente e vice-versa.
Essa mesma “veracidade” é assimilável através dos níveis de conforto revelados perante
diferentes situações diagnóstico, que por sua vez, cada situação está intrincada numa teia de
relações que podem detectar incongruências na postura verbal e/ou comportamental.
Dessa forma, cabe ao exercício de cruzamento dos dados quantitativos com os dados qualitativos
a habilidade de destrinçar a informação que se apresenta em melhores condições para ser aceite
como “verídica”.
Esses níveis de conforto são evidenciados nos contextos onde a experiência de visita
museológica se opera segundo a posição de Falk e Dierking que é aqui corroborada:
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CSQ3 – níveis de conforto detectados
CSQ3.1. - bem estar físico revelado

A – 100%
B – 75%
C – 50%
D – 25%

CSQ3.2. - bem estar pessoal revelado

A – 100%
B – 75%
C – 50%
D – 25%

CSQ3.3. - bem estar social revelado
A – tipo de percurso efectuado/cruzado
com o grupo

B – que atitude revelou o individuo
perante o grupo

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo
1 – "contágio"
2 – "convergência"
3 – "emergência"

CSQ3.4. - bem estar temporal revelado
A – distribuição do tempo por:
o tempo de visita previsto pelo utente

B – o tempo estimado global revelou-se:
(em contraponto com o tempo
de visita previsto pelo utente)

1º serviços

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

2º unidades expositivas (displays)

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

3º ferramentas

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente
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1 – bem estar físico tem a haver com a capacidade física literal; este valor percentual é atingido
com base no cruzamento dos MSQ (s) 3/5/6/7/8, sendo que é maior sempre que:


maior interacção com unidades expositivas for conseguida



menor utilização dos pontos de descanso for feita



mais frequência da área expositiva for concretizada



maior focalização e sistematização na deslocação por pontos intermédios for feita



que o ponto de saturação física for atingido mais tarde no percurso global

2 – bem estar pessoal tem a haver com a capacidade de interpretação e de encontrar sentido; este
valor percentual é atingido com base no cruzamento dos MSQ (s) 1/3/4/7/9, sendo que é maior
sempre que:


maior interacção com ferramentas de mediação de comunicação for conseguida



maior interacção com unidades expositivas for conseguida



menor utilização dos pontos de desfoque for feita



maior focalização e sistematização na deslocação por pontos intermédios for feita



que o ponto de saturação pessoal/intelectual for atingido mais tarde no percurso global

3 – bem estar social tem a haver com o tipo de relação que o indivíduo assume com o grupo e
com os outros intervenientes; estes valores qualitativos são atingidos com base no cruzamento dos
MSQ (s) 2/3/6/7/10, sendo que é maior sempre que:


maior interacção com staff for conseguida



maior interacção com unidades expositivas for conseguida



maior interacção com o maior número de serviços prestados pelo museu for conseguida



maior focalização e sistematização na deslocação por pontos intermédios for feita



maior coeficiente de perfil enquanto “líder” se assumir e menor coeficiente de

“independente” se assumir


maior incidência do fenómeno de “contágio” se registar e menor incidência do fenómeno de

“emergência”
4 – bem estar temporal tem a haver com a confirmação ou não do tempo previsto com o tempo
gasto; estes valores qualitativos são atingidos com base no cruzamento dos MSQ (s) 7 e 11, sendo
que é maior sempre que:


maior focalização e sistematização na deslocação por pontos intermédios for feita



maior frequência dos serviços for atingida
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maior frequência das unidades expositivas (display) for atingida



maior interacção com ferramentas de mediação de comunicação for atingida



o tempo estimado global se revelar bastante suficiente

CSQ 4 – tipo de inteligência relevada9 (ver “tabela_CSQ4” em anexo n.º4 “entrevista_CSQ4” em
anexo n.º11)
A interpretação que cada indivíduo faz com determinada comunicação que lhe é dirigida vai
depender dos conhecimentos que traz a montante (construtivismo) e também da capacidade pessoal
de relacionar, filtrar e extrair informação (inteligências múltiplas).
A tarefa de interpretação, de vital importância nesta metodologia, será sempre influenciada
decisivamente pelo estilo de aprendizagem pessoal, na verdade a ideia do coeficiente de inteligência
se restringir à capacidade lógica do indivíduo há muito que deixou de fazer sentido.
Neste quadro, optou-se por trabalhar com as tabelas metodológicas de inteligências múltiplas de
Gardner (1983), porque em primeiro lugar, parte de um pressuposto unânime: uma pessoa é dotada
de vários tipos e índices de inteligências; segundo, porque evita-se entrar em opções de estratégia de
aprendizagem que são discutíveis e por isso mesmo não são consensuais (o que iria por em causa esta
metodologia por princípio); terceiro, porque há formas sistematizadas pela psicologia para
aferir resultados sobre inteligências múltiplas com recurso a entrevistas (avaliação qualitativa).
Conhecer os públicos, significa procurar reconhecer esta dimensão e saber trabalhá-la da melhor
forma; há possibilidades de ser aferida na análise comportamental, como será argumentado mais
adiante, mas nunca será uma informação válida sem o crivo qualitativo reservado para o momento
da entrevista.
C SQ 4 – tipo de inteligência revelada

1 – intel linguística
2 – intel musical
3 – intel lógico- matemática
4 – intel espacial
5 – intel cinestética
6 – intel interpessoal
7 – intel intrapessoal

1 – inteligência linguística – manifesta-se na capacidade de destrinçar sons, ritmos e significados
de signos linguísticos; na habilidade para relatar com precisão uma história


interacção com ferramentas: legendas, textos, esquemas e construções gráficas são aqueles

9 Segundo Veron, a comunicação ocorre à escala do indivíduo em três séries de informação:




a série linguística (auditiva)
a série paralinguística (volume, tom, ritmo,etc)
a série da linguagem corporal (gestos, expressões, posturas)
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que mais se evidenciam


interacção com staff: tendencialmente obstinado, sistemático ou esporádico



pontos de desfoque: nunca ou esporadicamente



grau geral de interactividade aferido: tendencialmente independente, sistemático, obstinado



perfil de visita efectuados: focalizado



bem estar pessoal revelado: atinge níveis muito satisfatórios

2 – inteligência musical – manifesta-se na capacidade de reproduzir sons e melodias, numa
especial sensibilidades para memorizar timbres


interacção com ferramentas: sons e outros estímulos sensitivos são aqueles que mais se

evidenciam


interacção com staff: tendencialmente focalizado



pontos de desfoque: não é caracterizável neste ponto



grau geral de interactividade aferido: tendencialmente independente ou obstinado



perfil de visita efectuados: tendencialmente intermitente



bem estar pessoal revelado: não é caracterizável neste ponto

3 – inteligência lógico-matemática – manifesta-se na capacidade de criar padrões e
sistematizações, revela uma especial habilidade para operar cálculos matemáticos


interacção com ferramentas: distribuído em igual proporção por entre legendas, vídeos,

reconstruções físicas, imagens e fotografias, esquemas e construções gráficas


interacção com staff: tendencialmente obstinado



pontos de desfoque: esporadicamente ou nunca



grau geral de interactividade aferido: independente, sistemático ou obstinado



perfil de visita efectuados: focalizado e sistemático



bem estar pessoal revelado: níveis muito satisfatórios

4 – inteligência espacial – manifesta-se na capacidade de apreender o campo visual e de se
localizar; habilidade para deslindar quebra-cabeças e jogos envolvendo volumes no espaço
tridimensional


interacção com ferramentas: distribuído em igual proporção por entre vídeos, reconstruções

físicas e cénicas, imagens e fotografias, esquemas e construções gráficas, imagens e fotografias


interacção com staff: tendencialmente obstinado, independente e/ou sistemático



pontos de desfoque: tendencialmente nunca
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grau geral de interactividade aferido: tendencialmente obstinado



perfil de visita efectuados: muito distribuído por entre as categorias focalizado, intermitente,

aleatório e deambulante


bem estar pessoal revelado: não é caracterizável neste ponto

5 – inteligência cinestética – manifesta-se na capacidade de solver desafios partindo da
habilidade física, o corpo como instrumento de acção é potenciado, revelando um excelente
coordenação motora


interacção com ferramentas: preferência por "hands-on"



interacção com staff: tendencialmente obstinado



pontos de desfoque: tendencialmente frequente



grau geral de interactividade aferido: tendencialmente sistemático



perfil de visita efectuados: aleatório e/ou deambulante são aqueles que mais se evidenciam



bem estar pessoal revelado: não é caracterizável neste ponto

6 – inteligência interpessoal – manifesta-se na capacidade de sentir e responder a estados de alma
do "outro"; habilidade para entender e adaptar-se a temperamentos e motivações de outras pessoas


interacção com ferramentas: preferência por reconstruções físicas e cénicas



interacção com staff: maioritariamente independente



pontos de desfoque: frequente ou esporádico são aqueles que mais se evidenciam



grau geral de interactividade aferido: tendencialmente sistemático



perfil de visita efectuados: distribuído por entre as categorias de sistemático, intermitente,

aleatório e deambulante


bem estar pessoal revelado: não é caracterizável neste ponto

7 – inteligência intrapessoal – manifesta-se na capacidade de aceder aos próprios sentidos e
solucionar problemas pessoais; tem uma especial noção de si e da sua missão; esta apetência não é
directamente observável, é apenas aferida colateralmente na forma como as suas outras
inteligências são usadas


interacção com “ferramentas”: legendas e vídeos



interacção com staff: preferencialmente esporádico



pontos de desfoque: maioritariamente nunca



grau geral de interactividade aferido: independente
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perfil de visita efectuado: retraído



bem estar pessoal revelado: não é caracterizável neste ponto

CSQ 5 - experiência cultural revelada (ver “tabela_CSQ5” em anexo n.º5 “entrevista_CSQ5” em
anexo n.º12)
Em nenhum outro campo de uma estratégia info-comunicacional de estudo de públicos, resultam
tantas certezas como quanto à aferição de níveis de “experiência cultural”.
Quer-se com isto dizer, que apenas com apoio em dados quantitativos é possível medir a
frequência de hábitos culturais de um indivíduo. Isto porque as manifestações físicas e intelectuais
de conforto ou desconforto perante uma experiência museológica são várias e bastante evidentes.
Mas essa medição não é feita de forma gratuita, exige sistematização de procedimentos e para tal, a
compilação de informação da tabela n.º 5 é um primeiro passo, apoiado em dados indutivos que
necessitam de comprovação empírica.
CSQ 5 – experiência cultural revelada

A – profissional/muito experiente
B – experiente/iniciado
C – pouco experiente/interessado
D - desinteressado/desconhecedor
E – negador/hostil

1 – profissional/muito experiente – é aquele que mais do que em busca de uma mera experiência,
tem um comportamento preciso em busca de determinados objectivos


afirma ter um hábito de visita regular



normalmente a visita é planeada e tem disponível tempo pessoal a cima do expectável



a razão para a visita deve-se a conhecer o museu, mas também para ver nova exposição ou

nova iniciativa de algum serviço


a motivação para a visita é eminentemente intelectual



a expectativa para a visita é conhecer o museu, mas também aprender



o grau de interactividade aferido é independente, mas com possibilidades iguais de ser

sistemático ou obstinado


o perfil de visita efectuada é focalizado ou então sistemático



o nível de conforto físico é tendencialmente de 100%



o nível de conforto pessoal é sempre a uma escala positiva



o nível de conforto social indica ter uma postura de líder ou então de independente e a sua

posição no grupo foi ditada sobretudo por um fenómeno de “emergência”


o nível de conforto temporal é bastante suficiente
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2 – experiente/iniciado – aquele que revela uma confiança nos procedimentos, mas que assume
independência nas escolhas


afirma ter um hábito de visita sobretudo regular, mas também períodos de algum

desinvestimento


normalmente a visita é planeada e tem disponível tempo pessoal a cima do expectável



a razão para a visita deve-se a várias hipótese: conhecer o museu, trazer a família ver nova

exposição ou serviço destacam-se


a motivação para a visita é intelectual, mas também pode ser igualmente emocional,

espiritual ou até social (não existe uma diferença evidente)


a expectativa para a visita é sobretudo conhecer e aprender



o grau de interactividade aferido distribui-se por entre o sistemático, obstinado e esporádico



o perfil de visita efectuada é sobretudo sistemático



o nível de conforto físico não caracteriza especialmente este ponto



o nível de conforto pessoal é nunca é inferior a 25%



o nível de conforto social indica ter uma postura de líder ou então de independente e a sua

posição no grupo foi ditada sobretudo pelos fenómenos de “convergência” ou de “emergência”


o nível de conforto temporal é bastante suficiente

3 – pouco experiente/interessado – aquele que tendencialmente segue as recomendações
institucionais de visita e aborda superficialmente os recursos disponíveis


afirma ter um hábito de visita sobretudo irregular



normalmente a visita pode assumir-se planeada, espontânea ou induzida (não existe grande

definição neste ponto) e tem disponível tempo pessoal sobretudo expectável


a razão para a visita deve-se a sobretudo a ter sido recomendado por alguém ou graças ao

contacto com os media


a motivação para a visita é sobretudo social e intelectual



a expectativa para a visita é conhecer, aprender e desfrutar



o grau de interactividade aferido é esporádico



o perfil de visita efectuada é tendencialmente deambulante ou aleatório



o nível de conforto físico é pouco definível, mas tendencialmente inferior a 25%



o nível de conforto pessoal é também é pouco definível, mas é muito positivo



o nível de conforto social indica ter uma postura de “seguidor” e a sua posição no grupo foi

ditada sobretudo por um fenómeno de “contágio” ou de “ convergência”
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o nível de conforto temporal é bastante suficiente ou suficiente maioritariamente

4 – desinteressado/desconhecedor – aquele que claramente é a primeira vez que visita o museu
ou que não tem por hábito visitar estes espaços culturais; que não revela iniciativa própria e
manifesta claro desconforto na interacção com o espaço


afirma ter um hábito de visita sobretudo irregular e períodos de grande desinvestimento



normalmente a visita é espontânea ou induzida e tem disponível tempo pessoal expectável



a razão para a visita deve-se ao planeamento de uma visita em grupo agendada, à

recomendação por alguém e ao contacto com os media


a motivação para a visita é social, emocional e espiritual mais que intelectual



a expectativa para a visita é sobretudo desfrutar



o grau de interactividade aferido revela sobretudo passividade



o perfil de visita efectuada é deambulante ou aleatório



o nível de conforto físico é na maioria dos casos negativo



o nível de conforto pessoal é de difícil acesso, destribuindo-se os valores de igual forma

pelos campos existentes


o nível de conforto social indica ter uma postura de independente ou então de inócuo e a sua

posição no grupo foi ditada sobretudo por um fenómeno de “contágio”


o nível de conforto temporal é insuficiente

5 – negador/hostil – aquele cujas evidências não permitem diferenciar qualquer das categorias
anteriores; ou cujo comportamento põe em causa protocolos elementares da visita


afirma ter um hábito de visita eminentemente negativo



normalmente a visita é induzida e tem disponível tempo pessoal a baixo do expectável



a razão para a visita deve-se a ser uma visita em grupo agendada



a motivação para a visita é indefinível



a expectativa para a visita é eminentemente para passar o tempo



o grau de interactividade aferido revela fortemente índices de passividade



o perfil de visita efectuada é hostil



o nível de conforto físico é normalmente negativo



o nível de conforto pessoal é sobretudo negativo



o nível de conforto social indica ter uma postura de independente ou então de inócuo e a sua

posição no grupo foi ditada sobretudo por um fenómeno de “contágio”


o nível de conforto temporal é pouco definível para este ponto
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CSQ 6 - personagem atribuível (ver “tabela_CSQ6” em anexo n.º6 e “entrevista_CSQ6” em
anexo n.º13)
Ao aplicar uma metodologia suportada pelo registo e tratamento comportamental, promove-se
um estilo de interpretação dos dados necessariamente diferente, já que as variáveis em causa fogem
à matrizes tradicionais de estudos de públicos.
Menos apoiado no questionário e de maior investimento na réplica comportamental, esta
proposta metodológica permite-se-lhe evadir de estratégias comuns e atingir novos filtros
informativos.
Uma dessas especulações será o ponto: “personagem atribuível”; esta consiste no cruzamento de
dados resultantes dos questionários sócio-demográficos com alguns contextos comportamentais e,
garante de uma forma consistente a prática deste exercício de segmentação de públicos inovador
(ICOMOS; 1993).
Decorrente de horas de observação e conversação informal com visitantes, chegou-se à proposta
das seguintes categorias:
CSQ 6 – personagem atribuível

A – Cientista
B – Investigador
C – Relações Públicas
D – Educador
E – Artista
F – Consumidor
G – aluno
H – Diletante
I – Céptico
J – Revoltado

1 – cientista
O perfil desta personagem é de um indivíduo que se dedica à ciência prática ou de ensino ou até
mesmo à comunicação da mesma; pode ser excepcionalmente um autodidacta ou ainda um
profissional que encara determinada instituição museológica como uma ferramenta de
aprendizagem técnica; manifesta interesse na aprendizagem informal garantindo valorização
pessoal e profissional e tem um estilo de interpretação essencialmente racional


tem como perfil etário ideal as classes C e D



tem uma formação superior



tem uma profissão que envolve responsabilidade de decisão ou alta



alega hábitos culturais superiores à média
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a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo a interesse pessoal



normalmente a visita é planeada e tem disponível tempo pessoal a cima da média



a razão para a visita deve-se maioritariamente a ver uma nova exposição



a motivação para a visita é eminentemente intelectual



a expectativa para a visita é aprender ou conhecer o museu



revela um gosto pessoal por museus de ciência



o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser independente, mas pode ser

igualmente sistemático ou obstinado


o perfil de visita efectuada é sobretudo focalizado, podendo ser também sistemático



o nível de conforto físico não permite a definição deste ponto



o nível de conforto pessoal é sempre positivo



o nível de conforto social indica ter uma postura de líder ou então de independente e a sua

posição no grupo foi ditada sobretudo pelos fenómenos de “convergência” e “emergência”


o nível de conforto temporal revelou ser bastante suficiente ou suficiente



o tipo de inteligência revelou-se sobretudo lógico-matemática e linguística



a experiência cultural demonstrada é de alguém experiente/iniciado ou até

profissional/muito experiente
2 – investigador
O perfil desta personagem é de um indivíduo que se dedica à investigação sobre museus: um
investigador/académico que vê o museu como uma extensão da sua actividade escolástica; poderá
ser um profissional dos museus ou ainda, excepcionalmente um autodidacta; manifesta interesse no
conhecimento da instituição e das suas soluções técnicas e tem um estilo de interpretação
essencialmente analítico


tem como perfil etário ideal as classes C e D



tem uma formação superior



tem uma profissão que envolve responsabilidade de decisão ou alta



alega hábitos culturais superiores à média



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo a interesse profissional



normalmente a visita é planeada e tem disponível tempo pessoal a cima da média



a razão para a visita deve-se maioritariamente a ver uma nova exposição, novo serviço e/ou

conhecer o museu na sua generalidade


a motivação para a visita é eminentemente intelectual



a expectativa para a visita é sobretudo conhecer o museu e só depois vem a aprendizagem
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não revela um gosto específico por determinado estilo de museu



o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser independente, mas pode ser

igualmente sistemático ou obstinado


o perfil de visita efectuada é sobretudo focalizado, podendo ser também sistemático



o nível de conforto físico não permite a definição deste ponto



o nível de conforto pessoal é sempre positivo



o nível de conforto social indica ter uma postura de líder ou então de independente e a sua

posição no grupo foi ditada sobretudo pelos fenómenos de “convergência” e “emergência”


o nível de conforto temporal revelou ser bastante suficiente ou suficiente



o tipo de inteligência revelou-se sobretudo linguística e lógico-matemática



a experiência cultural demonstrada é de alguém profissional/muito experiente ou porventura

experiente/iniciado
3 – “relações públicas”
O perfil desta personagem é de um indivíduo que usa o museu principalmente para eventos
sociais; normalmente associado a um grupo, assume papeis de liderança dentro do mesmo; revela-se
um excelente comunicador e tem um estilo de interpretação essencialmente interpessoal


tem como perfil etário ideal as classes C e D



tem uma formação superior ou intermédia profissionalizante



tem uma profissão que envolve responsabilidade alta ou até mesmo de decisão



alega hábitos culturais que correspondem à média



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo à família, amigos ou trabalho



normalmente a visita é planeada e tem disponível tempo pessoal a cima da média



a razão para a visita deve-se maioritariamente ao contacto com os media



a motivação para a visita é eminentemente social



a expectativa para a visita é garantir uma agradável experiência de grupo



revela um gosto pessoal por museus de arte contemporânea, por estes serem os mais

mediáticos


o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser sistemático, obstinado ou esporádico



o perfil de visita efectuada é intermitente ou aleatório



o nível de conforto físico não permite a definição deste ponto



o nível de conforto pessoal é praticamente sempre positivo



o nível de conforto social indica ter uma postura de líder e a sua posição no grupo foi ditada

sobretudo pelo fenómeno de “convergência”
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o nível de conforto temporal revelou ser essencialmente suficiente



o tipo de inteligência revelou-se sobretudo interpessoal



a experiência cultural demonstrada é de alguém pouco experiente/interessado

4 – educador
O perfil desta personagem é de um indivíduo que explora a dinâmica de aprendizagem informal
do museu; pode ser um professor ou um pai, mas assume-se sempre como o orientador da missão de
aprendizagem; manifesta interesse no conhecimento da instituição e dos serviços destinados à
"interpretação" como os serviços educativos e tem um estilo de interpretação espacial e interpessoal


tem como perfil etário ideal as classes C, D e E



tem uma formação intermédia/profissionalizante ou formação intermédia/incompleta



tem uma profissão que envolve responsabilidade de decisão, alta ou ainda executante



alega hábitos culturais correspondentes à média



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo à família



normalmente a visita é planeada e tem disponível tempo pessoal a cima da média ou na

média


a razão para a visita deve-se maioritariamente a trazer a família



a motivação para a visita é sobretudo social



a expectativa para a visita é a experiência de grupo ou aprender



revela um gosto pessoal por museus de ciência, dado as ferramentas de apoio que existem

para infantis e juvenis


o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser independente, mas pode ser

igualmente sistemático ou obstinado


o perfil de visita efectuada é sobretudo sistemático, intermitente ou aleatório



o nível de conforto físico é tendencialmente negativo, visto a exigência colocada pelo grupo



o nível de conforto pessoal é tendencialmente positivo



o nível de conforto social indica ter uma postura de líder e a sua posição no grupo foi ditada

sobretudo pelo fenómeno de “convergência”


o nível de conforto temporal revelou ser bastante suficiente ou suficiente



o tipo de inteligência revelou-se pouco definível



a experiência cultural demonstrada é de alguém sobretudo pouco experiente/interessado

5 – artista
O perfil desta personagem é de um indivíduo que explora a sua dimensão mais sensitiva no
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espaço museológico; normalmente associado a momentos de contemplação, tanto pode ser um
profissional de determinada variante de arte como um interessado, sempre com índices de fidelidade
à instituição acima da média; manifesta propensão para prestar atenção em pormenores mais que em
contextos; apesar de poder ter-se deslocado em grupo assume uma tendência de interactividade muito
pessoal e autónoma, que se vai reflectir num estilo de interpretação alternativo e sensitivo


tem como perfil etário ideal sobretudo a classe C



tem uma formação superior, intermédia/profissionalizante, ou intermédia/incompleta



tem uma profissão que envolve sobretudo responsabilidade directa ou executante



alega hábitos culturais superiores à média



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo a interesse pessoal e trabalho



normalmente a visita é planeada ou espontânea e tem disponível tempo pessoal a cima da

média ou expectável


a razão para a visita deve-se maioritariamente a ver uma nova exposição



a motivação para a visita é espiritual e emocional



a expectativa para a visita é desfrutar o museu



revela um gosto pessoal por museus de arte ou de arte contemporânea



o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser independente, mas pode ser

igualmente obstinado


o perfil de visita efectuada é igualmente focalizado, intermitente, aleatório, deambulante



o nível de conforto físico não permite a definição deste ponto



o nível de conforto pessoal desloca-se sempre entre índices intermédios



o nível de conforto social indica ter uma postura igualmente de líder, seguidor ou então de

independente e a sua posição no grupo foi ditada sobretudo pelo fenómeno de “emergência”


o nível de conforto temporal revelou ser igualmente bastante suficiente, suficiente ou

insuficiente


o tipo de inteligência revelou-se sobretudo musical e espacial



a experiência cultural demonstrada é de alguém experiente/iniciado ou até

profissional/muito experiente
6 – consumidor
O perfil desta personagem é de um indivíduo que encara a experiência museológica como um
acto de consumo; explora de forma global, mas superficial quanto os serviços disponíveis; encara a
aprendizagem informal como o objectivo primordial, mas não lhe dedica investimento pessoal
adequado; pode ser o "turista tradicional" que procura registar o maior número de experiências, daí
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que procure garantir com souveniers a prova desses momentos e revele um estilo de interpretação
indefinível


tem como perfil etário ideal as classes B, C, D e E



tem uma formação superior ou formação intermédia/profissionalizante



tem uma profissão que envolve responsabilidade de decisão ou alta



alega hábitos culturais variáveis que podem ser positivos como negativos



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo a turismo



normalmente a visita pode ser tanto planeada, como espontânea ou induzida e tem

disponível tempo pessoal tendencialmente a baixo da média


a razão para a visita deve-se maioritariamente à recomendação de alguém ou ao contacto

com os media


a motivação para a visita é muito distribuída, mas destacam-se as motivações social e

intelectual


a expectativa para a visita é sobretudo conhecer o museu, mas também pode ser aprender ou

desfrutar


revela um gosto pessoal tendencial para os museus de arte contemporânea pela promoção

pública


o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser esporádico



o perfil de visita efectuada é sobretudo deambulante ou então aleatório



o nível de conforto físico é tendencialmente negativo



o nível de conforto pessoal é tendencialmente negativo



o nível de conforto social indica ter uma postura de seguidor e a sua posição no grupo foi

ditada sobretudo pelos fenómenos de “contágio”


o nível de conforto temporal revelou deslocar-se entre valores médios



o tipo de inteligência não é um ponto que esta personagem possa associar-se directamente



a experiência cultural demonstrada é de alguém pouco experiente/interessado ou

desinteressado/desconhecedor
7 – aluno
o perfil desta personagem é de um indivíduo que se desloca ao museu com a missão de o
conhecer e aprender com ele; pode ser o clássico aluno que se desloca pela escola, como o
autodidacta que procura conhecimento, mas sempre no quadro de conteúdos muito específicos; de
forma activa ou passiva explora a dimensão de aprendizagem informal da instituição; manifesta
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interesse igualmente na exploração de momentos de sociabilidade e manifesta um estilo de
interpretação indefinível.


tem como perfil etário ideal as classes A B e E



é normalmente sem formação ou iletrado (em formação)



ainda não tem uma profissão ou está inactivo



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo a trabalho (escola) ou família (acção

educativa dos pais ou influencia do filho à visita do agregado)


normalmente a visita é planeada/induzida e o tempo pessoal disponível vai variar a toda a

escala


a razão para a visita deve-se a conhecer o museu ou concretizar uma vista agendada



a motivação para a visita é eminentemente intelectual, mas também social



a expectativa para a visita é maioritariamente aprender



revela um gosto pessoal por museus de ciência



o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser passivo, mas pode ser igualmente

esporádico ou superficial


o perfil de visita efectuada é igualmente aleatório, deambulante, retraído ou mesmo hostil



o nível de conforto físico é normalmente insuficiente



o nível de conforto pessoal é normalmente insuficiente



o nível de conforto social indica ter uma postura de seguidor e a sua posição no grupo foi

ditada sobretudo pelos fenómenos de “contágio”


o nível de conforto temporal revelou estar entre as escalas médias



o tipo de inteligência não pode ser usado na definição desta personalidade, havendo todas as

possibilidades em aberto


a experiência cultural demonstrada é sobretudo de alguém pouco experiente/interessado

8 – diletante
o perfil desta personagem é de um indivíduo que se explora a si mesmo no contexto do museu;
pode ser qualquer indivíduo da sociedade, mas será sempre aquele para o qual o lazer está acima de
qualquer outro valor; manifesta interesse em se auto-valorizar, assume um perfil normalmente
solitário e tem um estilo de interpretação intrapessoal.


tem como perfil etário ideal as classes B, C, D e E



a formação não é uma categoria que permita uma definição fechada, mas destacam-se a

formação superior e intermédia


tem uma profissão que envolve maioritariamente a responsabilidade de decisão ou alta
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a alegação de hábitos culturais não vão definir por si só este ponto, podendo-se encontrar

várias hipóteses


a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo a interesse pessoal e turismo



normalmente a visita é espontânea e o tempo pessoal disponível é indefinível



a razão para a visita deve-se a conhecer o museu, recomendação por alguém e contacto nos

media


a motivação para a visita é emocional e espiritual



a expectativa para a visita é desfrutar e passar o tempo



o museu de referência não é definível



o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser superficial ou esporádico e ainda

sistemático


o perfil de visita efectuada é sobretudo deambulante, podendo ser também aleatório



o nível de conforto físico não permite a definição deste ponto



o nível de conforto pessoal é tendencialmente positivo



o nível de conforto social indica ter uma postura de independente e a sua posição no grupo

foi ditada sobretudo pelo fenómeno de “emergência”


o nível de conforto temporal revelou ser tendencialmente insuficiente



o tipo de inteligência revelou ser musical, espacial, mas sobretudo intrapessoal



a experiência cultural demonstrada é de alguém experiente/iniciado , até profissional/muito

experiente ou ainda pouco experiente/interessado
9 – céptico
o perfil desta personagem é de um indivíduo que claramente se deslocou a este museu em grupo
e com fraca motivação; não acredita ou não encontra significados ou propósitos nesta deslocação e
evidencia na sua atitude a falta de compromisso ou envolvimento com o que quer que seja; o seu
estilo de interpretação é indefinível.


o perfil etário ideal é indefinível



tem uma formação tendencialmente inferior



tem uma profissão de níveis inferiores, que envolve normalmente trabalhos executantes



alega hábitos culturais manifestamente negativos



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo à obrigação de acompanhar a família,

trabalho e até amigos


maioritariamente a visita é induzida e tem disponível tempo pessoal a baixo do expectável



a razão para a visita deve-se maioritariamente a uma visita em grupo agendada
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a motivação para a visita é indefinível



a expectativa para a visita é exclusivamente passar o tempo



o gosto pessoal por museus é indefinível para este ponto



o grau de interactividade aferido revela sobretudo ser passivo ou superficial



o perfil de visita efectuada é sobretudo hostil



o nível de conforto físico é tendencialmente negativo



o nível de conforto pessoal é sempre negativo



o nível de conforto social indica ter uma postura inócua ou independente e a sua posição no

grupo é indefinível


o nível de conforto temporal revelou ser tendencialmente insuficiente



o tipo de inteligência revelou-se ser indefinível para este ponto



a experiência cultural demonstrada é de alguém negador/hostil ou em menor escala

desinteressado/desconhecedor
10 – revoltado
o perfil desta personagem é de um indivíduo que se deslocou em grupo contra vontade e que
manifesta o seu desagrado activamente; procura assumir um papel divergente dentro e fora do
grupo; evita a interacção com conteúdos informativos a favor de momentos de distracção e de lazer;
a sua interpretação é indefinível.


tem como perfil etário ideal sobretudo a classes A e B



tem uma formação manifestamente fraca (ou no caso de estar em idade escolar, está em

formação)


tem uma profissão que envolve maioritariamente trabalho executante ou de responsabilidade

directa


alega hábitos culturais muito inferiores à média



a visita quando efectuada em grupo deve-se sobretudo à obrigação de acompanhar a família,

trabalho e até amigos


maioritariamente a visita é induzida e tem disponível tempo pessoal a baixo do expectável



a razão para a visita deve-se maioritariamente a uma visita em grupo agendada



a motivação para a visita é indefinível



a expectativa para a visita é exclusivamente passar o tempo



o gosto pessoal por museus é indefinível para este ponto



o grau de interactividade aferido revela ser exclusivamente passivo



o perfil de visita efectuada é sobretudo hostil
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o nível de conforto físico é tendencialmente negativo



o nível de conforto pessoal é sempre negativo



o nível de conforto social indica ter uma postura inócua ou independente e a sua posição no

grupo é de “emergência”


o nível de conforto temporal revelou ser muito insuficiente



o tipo de inteligência revelou-se ser indefinível para este ponto



a experiência cultural demonstrada é de alguém negador/hostil ou em muito menor escala

desinteressado/desconhecedor
CSQ 7 - inferências tradicionais (ver “tabela_CSQ7” em anexo n.º7 “entrevista_CSQ7” em
anexo n.º14)
Partindo dos dados facultados pelos questionários iniciais, podem ser aferidos: o nível de
satisfação, o cumprimento de expectativas, a intenção de voltar e de recomendar, o tipo de público,
o objectivo efectivo do visitante e ainda corroborar o segmento de marketing a que tinha sido
sujeito.
São múltiplas as informações tradicionais retiradas através do formato de um questionário.
Porém, são muito incisivos os campos que aqui se quer tratar, reduzindo-se a: o nível de satisfação,
a intenção de voltar e intenção em recomendar.
A importância de tratar estes dados, considerados como de “tradicionais” no universo de estudos
de públicos tem a ver com a prática da mesma linguagem e respectiva discussão de valores.
Encontrar uma plataforma comum entre os estudos é a forma de estes se relacionarem e
encontrarem forma de se optimizarem através de um trabalho cooperativo de benchmarking.
C SQ 7 – inferências tradicionais

A - nível de satisfação
1 – acima do expectável
2 – expectável
3 – abaixo do expectável
B – intenção de voltar
1 – acima do expectável
2 – expectável
3 – abaixo do expectável
C – intenção em recomendar
1 – acima do expectável
2 – expectável
3 – abaixo do expectável

Todos os três valores em equação (“satisfação”, “intenção de voltar” e “intenção em
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recomendar”) recebem a mesma escala:
“acima do expectável”, “expectável” e “abaixo do expectável”; também todos os três valores
estão em relação às estimativas que o museu faça ou que se tenha por standard
A – nível de satisfação (YUCELT; 2000),
1 – acima do expectável
2 – expectável
3 – abaixo do expectável
B – intenção de voltar
1 – acima do expectável
2 – expectável
3 – abaixo do expectável
C – intenção em recomendar
1 – acima do expectável
2 – expectável
3 – abaixo do expectável

Esta atribuição avaliativa é feita de acordo com o cruzamento de vários dados comportamentais,
como consta na relação da categoria 7, (ver anexos).

3.4. 4º momento - após a visita
Este momento ocorre já após a visita ter-se efectuado; volta a intervir a figura do colaborador,
desta feita para dirigir um questionário e uma entrevista. Se bem que para o entrevistado, não
haverá diferença relativamente à terminologia empregue, tecnicamente convém distinguir a
diferença entre as perguntas que compõem o questionário (maioritariamente de resposta fechada e
destinado a perguntas directas) e aquelas que dizem respeito à entrevista (maioritariamente de
resposta aberta e unicamente para confirmar os dados quantitativos que o sistema não conseguiu
definir). Este ponto é importante, porque com o intuito de simplificar processos, de tornar este
procedimento o mais curto possível, só são feitas as questões na entrevista que sirvam de
confirmação às dúvidas levantadas pelo tratamento dos dados quantitativos.
Pretende-se com este protocolo atingir um refinamento qualitativo dos dados136

«Qualitative methods consist of three kinds of data collection: (1) in-depth, open ended
interviews; (2) direct observation; and (3) written documents. » (PATTON; 1990; 10)

Na verdade, o sistema não pode advogar que a medição com base no tempo, percurso e grau de
interactividade permita trabalhar-se dados de outra natureza que não valores em bruto
(quantitativos); estes precisam de ser filtrados através da técnica do questionário e entrevista, que
como se verá ao consultar as relações de categorias em anexo constituem um peso estatístico
elevado.
SQUEST 3 – questionário diagnóstico
O sistema de questionário n.º 3 é dividido em duas partes: no ponto 3.1. fazem-se as perguntas
tradicionais de resposta fechada relacionadas com graus de satisfação e no ponto 3.2. as perguntas
chave de resposta aberta.


perguntas tradicionais



são feitas de forma directa e a consideração da resposta dentro da escala de: “alto, normal e

fraco” e de “de certeza, sim e não” é feita a partir da análise a palavras-chave

3.1. perguntas tradicionais
3.1.1. qual o nível de satisfação sentido?

1 – alto
2 – normal
3 – fraco

3.1.2. tem intensão de voltar?

1 – de certeza
2 – sim
3 – não

3.1.3. tem intensão de recomendar?

1 – de certeza
2 – sim
3 – não



perguntas chave



estas perguntas neste questionário são fulcrais na medida em que vão aferir junto do

indivíduo se o perfil que lhe foi atribuído especulativamente na forma de uma personagem é
reconhecido pelo próprio ou não; e ainda porque faz as perguntas mais importante de todas: “que
sentido encontra nesta visita que fez?” e “que interpretação faz da exposição?”


estas são as questões-chave e o núcleo deste projecto, porque servirá de recurso à construção

de padrões correspondentes a interpretative communities (como se verá mais a diante) e também
porque serve de mote à prossecução do trabalho de diálogo de museu com o indivíduo, sendo esta a
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sua oportunidade para em discurso directo dar o seu feedback da mensagem com que interagiu


o tratamento das respostas é feito com base na análise às palavras-chave empregues

3.2. perguntas-chave
3.2.1. revê-se na personagem que lhe foi atribuída?

resposta aberta

3.2.2. que sentido encontra nesta visita que fez?

resposta aberta

3.2.3. que interpretação faz da exposição?

resposta aberta

SENTREV 1 – sistema de entrevista n.º1
Enquadrado no sistema de entrevistas, o SENTREV 1 visa tratar a informação qualitativa de uma
forma integrada.
A “entrevista” é tida como a forma privilegiada de se promover a aferição de dados de cariz
qualitativo: no entanto esta carece de cuidados especiais: a forma como a pergunta é feita exige um
estudo prévio de testes e por outro lado a entrevista deve ser acompanhada de um registo áudio e
vídeo, que vão permitir numa análise feita por especialistas, caso assim se entenda fazer,
compreender o grau de certeza com que determinada resposta foi feita.
Como já foi adiantado anteriormente, o guião de perguntas que compõe a entrevista é produzido
automaticamente pelo sistema. No fundo, o tratamento qualitativo da experiência de visita só é
aplicado sempre que não existam certezas no tratamento de dados quantitativos.
O tratamento estatístico elabora um desvio padrão capaz de informar o grau de confiança dos
resultados quantitativos. Sempre que esse nível de confiança não é atingido e restam dúvidas entre
uma ou mais variáveis, é activada a aferição qualitativa na forma da entrevista.
Portanto, o programa está preparado e tem autonomia e inteligência artificial capaz para elaborar
as questões que irão solucionar essas dúvidas – essas questões são recomendadas ao colaborador,
cabendo a si efectuá-las e usar o seu bom-senso quanto à utilidade das mesas.

Análise ao guião da entrevista:


pergunta n.º 1



vai servir para confirmar o ponto MSQ 1 – interacção com ferramentas



o verbo “usar” alude à interactividade e utilidade; “recursos” é o termo que genericamente

melhor explica a um leigo a ideia de ferramentas de mediação de comunicação


a acompanhar a pergunta são apresentadas as imagens respectivas dos dois ou mais recursos
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referenciados pelo sistema

Confirmar MSQ1
1.1. qual dos seguintes recursos preferiu usar?
(citar os dois mais referenciados)

1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas (maquetas)
5 – reconstruções cénicas (figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções gráficas



pergunta n.º 2



vai servir para confirmar o ponto MSQ 2 – interacção com staff



“funcionário” é empregue como um termo preferível a ―staff‖; “contactar” é o verbo

preferível ao termo interacção


na análise às respostas, apresenta-se a relação que as experiências de campo informais

aconselham:
independente – “não necessitou”
sistemático – “em todas as ocasiões”
obstinado – “em algum ponto em especial”
esporádico – “de vez em quando”
superficial – “para perguntas simples de localizações e funcionamentos”
passivo – “nunca se quis dirigir a”
Confirmar MSQ2
1.2. teve a oportunidade de contactar com algum
funcionário do museu? Com que frequência?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo



pergunta n.º 3



vai servir para confirmar o ponto MSQ 3 – interacção com unidades expositivas
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“atraído” não é o termo ideal, mas aquele que melhor funciona



a acompanhar esta pergunta deve ser apresentado um mapa do museu e indicar quais as

unidades em questão

Confirmar MSQ3
1.3. por qual unidade expositiva se sentiu mais atraído?
(citar as duas mais referenciadas)

1 – unidade
2 – unidade
3 – unidade
4 – unidade

expositiva
expositiva
expositiva
expositiva

n.º 1
n.º 2
n.º 3
n.º 4



pergunta n.º 4



vai servir para confirmar o ponto MSQ 4 – pontos de desfoque



“distrair” funciona como a antítese da ideia de “prestar atenção”



na análise às respostas, apresenta-se a relação que as experiências de campo informais

aconselham:
frequentemente - “quase sempre”, “sempre”, “muitas vezes”
esporadicamente – “de vez em quando”, “quando foi necessário”
nunca - “nunca”, “raramente”
Confirmar MSQ4
1.4. sentiu necessidade de se distrair um pouco?
com que frequência?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca



pergunta n.º 5



vai servir para confirmar o ponto MSQ 5 – pontos de descanso



“descansar” é sinónimo de parar, de repousar fisicamente



na análise às respostas, apresentam-se a relação que o estudo n.º8 aconselha:

frequentemente - “quase sempre”, “sempre”, “muitas vezes”
esporadicamente – “de vez em quando”, “quando foi necessário”
nunca - “nunca”, “raramente”
Confirmar MSQ5
1.5. sentiu necessidade de descansar um pouco?
com que frequência?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
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pergunta n.º 6



vai servir para confirmar o ponto MSQ 6 – rede holística de serviços



a acompanhar esta pergunta deve ser apresentado um mapa do museu e indicar quais os

“serviços” prestados pelo museu

Confirmar MSQ6
1.6. que serviço prestado pelo museu mais usou ?
(incluindo a exposição)

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros



pergunta n.º 7



vai servir para confirmar o ponto MSQ 7 e CSQ 2 – deslocação por pontos intermédios e

perfil de visita efectuada


perante cada uma das respostas apresentadas é revelado o que cada uma significa:

focalizado – centrou-se apenas em determinados pontos
sistemático – distribui a sua atenção por entre todos os pontos que encontrou de interesse
intermitente – prestou níveis de interesse diferentes
aleatório – organizou a sua visita à medida que a fazia e sem critério
deambulante – fez uma visita abrangente, mas superficial
retraído – fez uma visita abrangente, mas sem especial interesse
hostil – não concorda com os conteúdos e não encontrou sentido na visita
indiferenciável – (esta variável não é colocada ao indivíduo)


na análise às respostas, apresenta-se:

focalizado – “interessou-me x”; “centrei-me em x, y”
sistemático – “tudo me interessou”; “quis conhecer o máximo possível”
intermitente – “houve coisas que me interessaram mais que outras”; “despendi mais tempo em x
que em y”
aleatório – “descobri coisas novas”; “interessou-me por x a certa altura”
deambulante – “quis ver tudo”; “não tinha muito tempo”
retraído – “visitei tudo”, “nada me chamou a atenção em especial”
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hostil – “não gostei”; “não encontrei nada que me chamasse à atenção”
indiferenciável – (esta variável não é colocada ao indivíduo)

Confirmar MSQ7 e CSQ2
1.7. com qual das seguintes características,
identifica a sua visita?

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hostil
8 – indiferenciável



pergunta n.º 8



vai servir para confirmar o ponto MSQ 8 – bem estar físico revelado



a acompanhar esta pergunta deve ser apresentado um mapa do museu e indicar quando o

ponto de exaustão física foi atingido
Confirmar MSQ8
1.8. quando considera ter chegado ao limite das
suas forças físicas?

( localizar no percurso efectuado, o ponto de
saturação física)

1 – 100% do percurso
2 – 75% do percurso
3 – 50% do percurso
4 – 25% do percurso



pergunta n.º 9



vai servir para confirmar o ponto MSQ 9 – bem estar pessoal revelado



“atenção” é usado como o termo que melhor representa actividade cognosciente



a acompanhar esta pergunta deve ser apresentado um mapa do museu e indicar quando o

ponto de exaustão intelectual foi atingido
Confirmar MSQ9
1.9. quando considera ter chegado ao limite da sua
capacidade de atenção?
( localizar no percurso efectuado, o ponto de
saturação intelectual)

1 – 100% do percurso
2 – 75% do percurso
3 – 50% do percurso
4 – 25% do percurso



pergunta n.º 10



vai servir para confirmar o ponto MSQ 10 e CSQ 3.3. - bem estar social revelado



“que relação” assume com o grupo assumiu-se como o termo mais perceptível



perante cada uma das respostas apresentadas é revelado o que cada uma significa:
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líder – comandou a direcção e escolhas do grupo onde se inseria
seguidor – acompanhou as decisões do grupo
independente – desligou-se do grupo e assumiu uma visita própria
inócuo - (esta variável não é colocada ao indivíduo)


na análise às respostas, apresenta-se a relação que o estudo n.º8 aconselha:

líder – “decidi irmos a x”; “expliquei o conteúdo de y”
seguidor – “fui com eles”; “fomos todos”
independente – “decidi ir ver”; “encaminhei-me a x”
inócuo - (esta variável não é colocada ao indivíduo)

Confirmar MSQ10 e CSQ 3.3.
1.10. descreva que relação teve com
o grupo que o acompanhou?

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo



pergunta n.º 11



vai servir para confirmar o ponto MSQ 11 e CSQ 3.4. - bem estar temporal revelado



na análise às respostas, apresenta-se a relação que o estudo n.º8 aconselha:

bastante suficiente - “sim”; “vi tudo o que queria ver”
suficiente - “sim”; “deu para ver quase tudo”
insuficiente - “não”; “não tive a oportunidade de ver o x”
muito insuficiente - “não”; “não tive tempo para nada”
Confirmar MSQ11 e CSQ 3.4.
1.11. o tempo de visita estimado inicialmente,
revelou-se suficiente?

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente



pergunta n.º 12



vai servir para confirmar o ponto CSQ 1 – grau de interactividade aferido



“nível de envolvimento” é o termo usado para compreender o nível de ―engagement power‖

do museu


perante cada uma das respostas apresentadas é revelado o que cada uma significa:
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independente – não necessita de se socorrer de recursos adicionais de auxilio à interpretação
sistemático – revela um padrão na forma como interage com os recursos
obstinado – dedica-se em específico a ultrapassar um determinado desafio ou em atingir
determinado objectivo, daí que a sua interacção seja direccionada para um conjunto limitado de
recursos
esporádico – os recursos são esporadicamente usados, revelando uma atractividade pontual
superficial – nenhum recurso despoleta uma interacção relevante
passivo – não toma iniciativa por interagir com qualquer recurso e tende para seguir
comportamentos de outros


na análise às respostas, apresenta-se a relação que o estudo n.º8 aconselha:

independente - “não costumo”; “não quis”
sistemático - “em todas as ocasiões”; “sempre que pude”
obstinado - “no ponto x”; “naquele lugar ou altura”
esporádico - “às vezes”; “numa ou outra ocasião”
superficial - “só para perguntar alguma coisa”
passivo - “não foi preciso”; “não fiz”
Confirmar CSQ 1
1.12. dentro das seguintes características,
qual foi o nivel de envolvimento sentido?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo



pergunta n.º 13



vai servir para confirmar o ponto CSQ 3.1. - bem estar físico revelado



na análise às respostas, apresenta-se a relação que as experiências de campo informais

aconselham:
100% - “não precisei de descansar”
75% - “senti-me bem”; “parei uma ou outra vez”
50% - “tive de me sentar a certa altura”
25% - “não aguentei a visita toda”
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Confirmar CSQ 3.1.
1.13. (CSQ 3.1.) sentiu-se bem fisicamente?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%



pergunta n.º 14



vai servir para confirmar o ponto CSQ 3.2. - bem estar pessoal revelado



na análise às respostas, apresenta-se a relação que as experiências de campo informais

aconselham:
100% - “perfeitamente compreensível”
75% - “não senti muitas dificuldades”
50% - “não compreendi muito bem”
25% - “não percebi nada”
Confirmar CSQ 3.2.
1.14. (CSQ 3.2.) achou dificil o entendimento
da exposição?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%



pergunta n.º 15



vai servir para confirmar o ponto CSQ 4 – tipo de inteligência revelada



perante a dúvida entre duas ou mais variáveis são colocados as perguntas diagnóstico usadas

pelos estudos da especialidade, como por exemplo: a inteligência lógico-matemática pode ser
aferida com perguntas do género: “tenho facilidade em fazer cálculos de cabeça”; e a inteligência
espacial: “tenho um excelente sentido de orientação”
Confirmar CSQ 4
1.15. (aplicar duas perguntas diagnóstico)
ex1: "tenho facilidade em fazer cálculos de cabeça"
ex2: "tenho um excelente sentido de orientação"

1 – intel linguística
2 – intel musical
3 – intel lógico-matemática
4 – intel espacial
5 – intel cinestética
6 – intel interpessoal
7 – intel intrapessoal



pergunta n.º 16



vai servir para confirmar o ponto CSQ 5 – experiência cultural revelada
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na análise às respostas, apresenta-se a relação que as experiências de campo informais

aconselham:
profissional/muito experiente – “trabalho na área de museus”; “interesso-me por museus”
experiente/iniciado – “costumo frequentar museus”
pouco experiente/interessado - “raramente venho a museus”
desinteressado/desconhecedor - “não costumo vir a museus”
negador/hostil - “não gosto de museus”
Confirmar CSQ 5
1.16. considera-se uma pessoa com hábitos de cultura?
porquê?

A – profissional/muito experiente
B – experiente/iniciado
C – pouco experiente/interessado
D - desinteressado/desconhecedor
E – negador/hóstil

3.5. 5º momento - inferências
É chegada a altura em que a informação é filtrada, trata-se do quinto momento e nesta fase,
praticamente em tempo real, é produzida a informação útil à decisão do museu.
Os dados quantitativos: MSQ(s) e CSQ(s) são contrapostos a um novo questionário (SQUEST 3)
e a uma entrevista (SENTREV 1) – estratégia qualitativa; a informação comportamental é filtrada
do resultado desse exercício.
É dado a este processo o acrónimo de SFILT - Sistema de Filtragem de Informação; nele constará
três grupos, onde se dispersam os tipos de informação principais que esta metodologia prevê:


SFILT 1 filtros informativos (ver relações de relações de tabelas em anexo)

o público pode ser (re)conhecido por entre os sete CSQ(s) (cruzamentos do sistema quantitativo)
existentes: grau de interactividade, perfil de visita, níveis de conforto, tipo de inteligência,
experiência cultural, personagem atribuível e inferências tradicionais; paralelamente, a inteligência
artificial está em condições para assumir novos padrões, ao encontrar afinidades entre os resultados
de duas ou mais categorias; por exemplo, um novo conjunto pode ser assumido entre os indivíduos
que nas dimensões de experiência cultural, níveis de conforto e inferências tradicionais assumam o
mesmo perfil;


SFILT 2 definição de comunidades identitárias (interpretative communities)

o público é definível não só de acordo com as segmentações quantitativas usuais, mas de acordo
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com a intangibilidade de novas inferências; na verdade, a opinião das pessoas é transversal à idade,
género ou profissão, o conjunto de interpretações recolhidas poderão constituir padrões
interessantes e definir qualitativamente a comunidade do museu, ou seja, “identitariamente” (ver
SFILT 2 em anexo);


SFILT 3 outros filtros disponíveis (ver MSQ e CSQ em anexo)

conjugando os MSQ(s) métodos do sistema quantitativo com os CSQ(s) cruzamentos do sistema
quantitativo, podem resultar novas interceptações de dados; por exemplo, pode-se cruzar a
segmentação etária (valor presente em SQUEST 1), com o grau de interacção com ferramentas
(MSQ 1) e com o tipo de inteligência revelada (CSQ 4) – as combinações são infindáveis e
garantem a possibilidade do sistema se adaptar às necessidades e realidades de cada museu.

Na análise a estes três tipos de filtros constata-se a directa relação que existe entre as categorias
já apresentadas e os SFILT 1 e 3; são portanto óbvias as relações.
Já no que concerne ao ponto SFILT 2 o processo é mais complexo e carece de uma explanação
mais pormenorizada.
As interpretative communities de que fala Hooper-Greenhill (1999) e que aqui se tomou a
liberdade de traduzir para "comunidades identitárias" são um estilo de segmentação de difícil
acesso, porque trata informação intangível, ou seja, trata "opiniões" e "valores". Esta proposta
prefere adaptar os termos e dizer especificamente que pretende tratar "sentidos" e "interpretações",
por ser a linguagem mais assertiva nesta discussão científica.
Mas como se pode aceder de forma fiável a essa informação tão lacta e diferente, como pode ser
ela registada, aferida e padronizável? Tal tarefa apresenta-se difícil, mas possível.
O SFILT 2 (ver anexo) pode ser calculado a partir de um exercício exploratório que combina
dados info-comunicacionais, nomeadamente os CSQ(s) com os dados decorrentes dos questionários
(SQUEST 1, 2 e 3) e da entrevista (SENTREV 1).
A chave de todo o processo está em assumir que qualquer sentido ou interpretação dito pelo
utente do museu é válido nas respostas ao SQUEST 3:


“que sentido encontra nesta visita que fez?”



“que interpretação faz da exposição?”

O tratamento estatístico das respostas e das palavras mais frequentes irá criar campos genéricos e
estes, uma vez sobrepostos aos perfis info-comunicacionais, estão em condições de encontrar
padrões novos e surpreendentes e assim segmentar os públicos de uma forma inovadora.
Por exemplo: a inteligência artificial (CPU) através dos dados info-comunicacionais encontra
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uma relação directa entre o CSQ 2 e CSQ 4, ou seja, existe um conjunto de indivíduos, com perfis
sociais distintos, mas que revelam um perfil de visita de estilo intermitente e uma inteligência de
estilo cinestética; paralelamente, a resposta deste conjunto, entretanto definido, demonstra
curiosamente o mesmo conteúdo de respostas perante as perguntas relativas ao sentido e
interpretação:


r.: 1 (“sentido”): “tenho agora noção do peso de um vaso grego”



r.: 2 (“interpretação”): “muito da loiça usada hoje, já há dois mil anos era usada pelos

gregos!”

Constituem-se desta forma segmentações transversais a contextos sociais, eminentemente
qualitativas, representantes do feedback do público e aferidas cientificamente.
―more sophisticated methods of segmentation such as lifestyle and psychographic profiles"
(TODD; 2001).

Esse conjunto, entre outros, será uma base de estudo fulcral para o entendimento da comunidade
do museu e toda a comunicação pode ou não ser orientada para o estimular.

3.6. 6º momento - “recollecting“
O sexto momento desta metodologia é aplicado na pós visita e a longo prazo.
Enquadrado no sistema de entrevistas, o SENTREV 2 (Sistema de Entrevista n.º2) é realizado no
âmbito de uma estratégia de ―recollection‖, ou seja, visa ter uma leitura da experiência de visita
com base na memória que o indivíduo criou. As perguntas são simples e serão administradas 5 anos
após a visita e por intermédio de contacto telefónico.
Os estudos de ―recollection‖ são uma prática já generalizada entre os estudos de públicos.
Resultam da experiência da investigação do ramo do estudo da aprendizagem, que encontrou na
“teoria de gelstalt” e na “memória” uma forma válida de confirmar o sucesso de determinada
estratégia de transmissão de conhecimento.
Não se trata aqui de testar a eficácia de aprendizagem, mas reconhece-se que o método de
recorrer à memória dos intervenientes é inteligente e adaptável a este estudo, sempre que se
reconheça que o “sentido” verdadeiro que o utente de um museu encontrou aquando da sua visita é
aquele que lhe permaneceu como memória dessa mesma experiência.


a primeira pergunta usa o verbo “lembrar” como aquele ao qual a noção de memória mais

rapidamente se associa; tem o objectivo de recuperar qual o elemento de força daquela experiência
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que resiste ao tempo;


a segunda pergunta reforça a dimensão temporal com o “termo ainda hoje” aludindo à

prevalência do elemento de força que é relevante socialmente “seus amigos; tem o objectivo de
ultrapassar a dimensão pessoal e compreender qual a opinião pública que o indivíduo passa;


a terceira pergunta já incide sobre a dimensão privada, pelo que a conjugação verbo

“influenciar” não é ingénua – segue uma agenda de estilo ―interpretation‖ e tem por objectivo
compreender qual é a implicação dessa experiência da vida quotidiana do indivíduo.
SENTREV 2
1ª pergunta
2ª pergunta
3ª pergunta

2.1. o que se lembra daquela experiência?
2.2. o que ainda hoje comenta com os seus amigos?
2.3. esta experiência influenciou-o de alguma forma? Qual

Argumentou-se neste capítulo como este estudo, a ser científico deve iniciar-se sem
compromissos metodológicos de maior e não deve procurar-se atingir valores no quadro de
validações tradicionais como segmentos e tipos. Deve-se padronizar com base nos resultados e esse
objectivo exige que o respectivo tratamento não seja feito sobre a amostra, mas sobre o indivíduo e
graças a um suporte tecnológico.
O perfil do visitante é tecido na globalidade - quando se procura aceder ao máximo de
informação comportamental possível, sempre que esta é cruzada com demografias, como níveis de
educação ou experiências culturais anteriores e quando as padronizações são atingidas com rigor de
processos e estatística. Daqui resultam os filtros automaticamente avançados pelo programa ou
escolhidos pela direcção do museu e a base de conhecimento fiável a uma decisão informada.
Existe um excerto de Bitgood que merece transcrição. Nele estão patentes todos os enganos e o
lado inconsequente de muitos estudos de públicos; factores que se procuraram ultrapassar:
“Visitor movement at first appears chaotic. Some studies have found high rates of turning right at
choice points, others have not. Some studies have found random-seeming movements through
exhibitions, others have observed predictable walking patterns. This lack of apparent consistency in
visitor circulation patterns led Falk to conclude: a considerable body of research documents says
that visitors of museums rarely follow the exact sequence of exhibit elements intended by the
developers. . . . Visitors will fulfill their own agendas, for example, turning right (Melton 1972;
Porter 1938) or leaving from the first available exit (Melton 1972), rather than doing what the
developers intended (1993, 117).
The above statement seems to imply that if visitors do not follow developers’ intended traffic
pattern, the exhibit design must not have a strong influence; therefore, a visitor-centered
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explanation (agenda) must account for visitor behavior.
An interaction approach argues that both visitor factors (such as visitor interests) and exhibit
factors (design of exhibit elements, architecture, and so on) must be considered jointly.
The past experiences of the individual and his/her perceptual and cognitive characteristics
interact with exhibition design to influence visitor attention, circulation and movement, mental
processing, and learning.‖ (BITGOOD; 2006; 1-3)

Esta explanação de Bitgood resume o lado paradoxal dos primeiros estudos infocomunicacionais, o descrédito consequente e a necessidade de compreender que o fenómeno é mais
complexo que a estandardização de comportamentos no espaço. Há muitas variáveis em jogo e estas
têm de ser assumidas, pelo que o indivíduo deve ser considerado quanto às características que o
sintetizam, caso se queira um estudo viável.

Esse património pessoal e imaterial, normalmente omisso, recebe com este trabalho académico
uma tentativa de estudo. Estudo esse que procura transformar valores de difícil tratamento em
exercícios estatísticos válidos.

Esta metodologia:
- Sabe o que quer (meta) - assimilar a interpretação do indivíduo e assim torná-lo um agente
activo no diálogo do museu;
- Sabe qual o caminho (método) a trilhar - um estudo info-comunicacional preciso que evite os
erros das muitas tentativas citadas nos capítulos anteriores;
- Sabe que a respectiva aplicação (experiência empírica), dada a sua complexidade e morosidade
em testes e desenvolvimento de software, representa um trabalho posterior a esta dissertação;
todavia a matriz, com que as primeiras experiências se devem desenvolver, foi realizada com
fundamentos que os estudos em anexos demonstram.
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Conclusão

Em quatro anos de investigação sobre uma temática cujas fronteiras e natureza ainda pouco se
conhecem, nasceu uma consciência própria sobre um problema. Essa é a grande mais valia desta
dissertação, uma síntase académica consubstanciada na forma de uma proposta.

O simples facto de ser lançada publicamente e ser disposta à crítica é o maior exercício a que um
aluno pode almejar e daqui espero que decorram esclarecimentos e sobretudo novas questões.

Foram dois os vectores do investimento pessoal neste trabalho: a fundamentação sobre a
comunicação em museus e respectivas perspectivas, seguido de uma visão condizente com os
postulados essenciais defendidos.

A complexidade do tema exigiu uma profusa argumentação quanto a ideias e premissas que têm
vindo a surgir, quer académica e profissionalmente sobre o assunto. A consequente revisão do
estado da arte em conjunto com as ilações, observações e estudos informais originários da
experiência profissional resultou num ponto de partida metodológico.

São detectáveis as limitações próprias de um processo que se encontra num estágio evolutivo
inicial, já que carece de uma validação empírica e de desenvolvimentos técnicos transversais.

O doutoramento afigura-se como o contexto onde os próximos passos serão possíveis de se
executar, tais como a aferição de algorítmos estatísticos e a criação de um software costumizado aos
objectivos citados.

Uma vez reunidas as verbas necessárias à constituição de uma equipa transdisciplinar, à
execução de um protótipo e respectiva aplicação no terreno, será possível produzir um novo
formato de trabalho e daí novas formas de entender o fenómeno da comunicação e da comunidade à
escala particular de um museu.
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ANEXOS

CATEGORIA
MSQ 1
(ferramentas)
(33% de probabilidades)

MSQ 2
(staff)
(33% de probabilidades)

MSQ 3
(unid. Expositivas)
(33% de probabilidades)

CAMPOS
1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas
5 – reconstruções cénicas
6 – textos
7 – sons (rec. a auriculares)
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções
gráficas

independente
20,00%
20,00%
15,00%
0,00%
0,00%
20,00%
5,00%
0,00%
0,00%

GRAU DE INTERACTIVIDADE AFERIDO CSQ 1
sistemático
obstinado
esporádico
superficial
20,00%
20,00%
0,00%
10,00%
10,00%
20,00%
15,00%
10,00%
10,00%
20,00%
20,00%
10,00%
10,00%
0,00%
20,00%
10,00%
10,00%
0,00%
20,00%
10,00%
10,00%
20,00%
5,00%
10,00%
10,00%
0,00%
0,00%
10,00%
0,00%
0,00%
10,00%
10,00%
10,00%
0,00%
5,00%
10,00%

passivo
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
25,00%
0,00%
0,00%
25,00%
25,00%

20,00%

10,00%

20,00%

5,00%

10,00%

0,00%

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

80,00%
20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

10,00%
80,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
10,00%
80,00%
10,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
10,00%
80,00%
10,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
80,00%
20,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

1 – mais de 75%
2 – mais de 50%
3 – mais de 25%
4 – menos de 25%
5 – 0%

75,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%

50,00%
45,00%
5,00%
0,00%
0,00%

40,00%
35,00%
20,00%
5,00%
0,00%

5,00%
30,00%
30,00%
30,00%
5,00%

0,00%
5,00%
30,00%
30,00%
25,00%

0,00%
0,00%
25,00%
25,00%
50,00%
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I

CATEGORIA

CAMPOS

MSQ1
1 – legendas
interacção com
ferramentas
2 – vídeos
(5% de
probabilidades)
3 – hands-on
4 – reconstruções
físicas
5 – reconstruções
cénicas
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos
sensitivos
9 – imagens e
fotografias
10 – esquemas e
const. gráficas
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PERFIL DA VISITA EFECTUADA CSQ 2
aleatório
deambulante
retraído
5,00%
5,00%
10,00%

focalizado
25,00%

sistemático
20,00%

intermitente
5,00%

hóstil
0,00%

indiferenciável
10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

5,00%

5,00%

20,00%

0,00%

10,00%

0,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

0,00%

0,00%

10,00%

5,00%

5,00%

0,00%

10,00%

10,00%

5,00%

0,00%

10,00%

5,00%
25,00%
0,00%

5,00%
20,00%
5,00%

0,00%
5,00%
15,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%
5,00%
20,00%

5,00%
20,00%
5,00%

0,00%
0,00%
0,00%

10,00%
10,00%
10,00%

0,00%

5,00%

0,00%

10,00%

20,00%

5,00%

0,00%

10,00%

5,00%

20,00%

20,00%

25,00%

10,00%

15,00%

0,00%

10,00%

25,00%

5,00%

20,00%

10,00%

10,00%

15,00%

0,00%

10,00%

II

CATEGORIA

CAMPOS

MSQ2
1 – independente
interacção com
staff
2 – sistemático
(5% de
probabilidades)
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

MSQ3
1 – frequentemente
interacção com
unid. Expo.
2 – esporadicamente
(20% de
probabilidades)
3 – nunca

PERFIL DA VISITA EFECTUADA CSQ 2
aleatório
deambulante
retraído
10,00%
10,00%
50,00%

focalizado
50,00%

sistemático
5,00%

intermitente
10,00%

hóstil
0,00%

indiferenciável
16,60%

10,00%

40,00%

10,00%

10,00%

25,00%

0,00%

0,00%

16,60%

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

40,00%
5,00%
5,00%
5,00%

10,00%
50,00%
10,00%
10,00%

10,00%
50,00%
10,00%
10,00%

0,00%
25,00%
30,00%
10,00%

0,00%
0,00%
0,00%
50,00%

0,00%
0,00%
10,00%
90,00%

16,60%
16,60%
16,60%
16,60%

90,00%

90,00%

50,00%

45,00%

20,00%

20,00%

0,00%

33,00%

10,00%

10,00%

50,00%

45,00%

50,00%

30,00%

10,00%

33,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

30,00%

50,00%

90,00%

33,00%

MSQ4
pontos de
desfoque
(10% de
probabilidades)

1 – frequentemente

5,00%

5,00%

20,00%

30,00%

20,00%

33,00%

90,00%

33,00%

2 – esporadicamente

45,00%

45,00%

30,00%

50,00%

60,00%

33,00%

10,00%

33,00%

3 – nunca

50,00%

50,00%

50,00%

20,00%

20,00%

33,00%

0,00%

33,00%

MSQ5
pontos de
descanso
(10% de
probabilidades)

1 – frequentemente

5,00%

5,00%

20,00%

30,00%

20,00%

33,00%

90,00%

33,00%

2 – esporadicamente

45,00%

45,00%

30,00%

50,00%

60,00%

33,00%

10,00%

33,00%

3 – nunca

50,00%

50,00%

50,00%

20,00%

20,00%

33,00%

0,00%

33,00%
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III

CATEGORIA

CAMPOS
sistemático
45,00%

intermitente
30,00%

hóstil
5,00%

indiferenciável
12,50%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

12,50%

0,00%
10,00%
5,00%
10,00%
20,00%
0,00%

5,00%
10,00%
5,00%
10,00%
15,00%
5,00%

10,00%
15,00%
5,00%
20,00%
5,00%
5,00%

10,00%
15,00%
5,00%
20,00%
5,00%
5,00%

15,00%
15,00%
5,00%
20,00%
0,00%
5,00%

15,00%
20,00%
5,00%
20,00%
0,00%
10,00%

25,00%
20,00%
5,00%
25,00%
0,00%
10,00%

12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,50%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,50%

65,00%
5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

10,00%
65,00%
20,00%
5,00%
0,00%
0,00%

5,00%
20,00%
65,00%
10,00%
0,00%
0,00%

0,00%
10,00%
20,00%
65,00%
5,00%
0,00%

0,00%
0,00%
5,00%
10,00%
65,00%
20,00%

12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%

MSQ6
rede holísitca de
serviços
(20% de
probabilidades)

1 – área expositiva
2 – pontos de
repouso
3 – pontos de
desfoque
4 - loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

MSQ7
des. pontos
intermédios
(30% de
probabilidades)

1 – focalizado

65,00%

20,00%

10,00%

2 – sistemático

20,00%

65,00%

3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

10,00%
5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

10,00%
5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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PERFIL DA VISITA EFECTUADA CSQ 2
aleatório
deambulante
retraído
30,00%
30,00%
20,00%

focalizado
45,00%

IV

CATEGORIA

CAMPOS
100,00%

CSQ 3 BEM-ESTAR FÍSICO
75,00%
50,00%

25,00%

MSQ3
interacção com unidades expositivas
(5% de probabilidades)

1 – mais de 75%
2 – mais de 50%
3 – mais de 25%
4 – menos de 25%
5 – 0%

90
10
0
0
0

0
90
10
0
0

0
0
90
10
0

0
0
0
90
10

MSQ5
pontos de descanso
(30% de probabilidades)

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

0
10
90

0
90
10

10
90
0

90
10
0

MSQ6
rede holística de serviços
(10% de probabilidades)

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

65
0
0
10
5
5
10
5

25
20
15
10
5
10
10
5

15
25
20
10
5
10
10
5

5
30
25
10
5
10
10
5
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V

CATEGORIA

CAMPOS

MSQ7
deslocação por pontos intermédios
(15% de probabilidades)

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

MSQ8
bem-estar físico revelado
(40% de probabilidades)
(ponto de saturação a x% do percurso)

1 – 100%
2 – 75%
3 – 50%
4 – 25%
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100,00%
30
30
25
5
5
0
0
5
90
10
0
0

CSQ 3 BEM-ESTAR FÍSICO
75,00%
50,00%
25
5
25
15
20
20
15
25
10
25
0
5
0
0
5
5
0
90
10
0

0
10
90
0

25,00%
0
0
10
30
30
15
10
5
0
0
10
90

VI

CATEGORIA

CAMPOS
100,00%

CSQ3 BEM-ESTAR PESSOAL
75,00%
50,00%

25,00%

1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas
(maquetas)
5 – reconstruções cénicas
(figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções
gráficas

20
15
10

10
15
15

5
10
15

0
5
20

5

10

15

20

5
20
5
0
5

10
10
5
5
10

15
5
10
5
15

20
0
10
10
15

10

10

5

0

MSQ3
interacção com unidades expositivas
(20% de probabilidades)

1 – mais de 75%
2 – mais de 50%
3 – mais de 25%
4 – menos de 25%
5 – 0%

90
10
0
0
0

0
90
10
0
0

0
0
90
10
0

0
0
0
90
10

MSQ4
pontos de desfoque
(30% de probabilidades)

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

0
10
90

0
60
40

30
70
0

90
10
0

MSQ1
interacção com ferramentas
(5% de probabilidades)
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VI

CATEGORIA

CAMPOS

MSQ7
deslocação por pontos intermédios
(15% de probabilidades)

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

MSQ9
bem-estar pessoal revelado
(30% de probabilidades)
(ponto de saturação a x% do percurso)

1 – 100%
2 – 75%
3 – 50%
4 – 25%
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100,00%
40
30
15
10
5
0
0
5
90
10
0
0

CSQ3 BEM-ESTAR PESSOAL
75,00%
50,00%
20
0
10
5
20
20
20
25
20
35
5
5
0
5
5
5
0
90
10
0

0
10
90
0

25,00%
0
0
0
0
5
10
80
5
0
0
10
90

VI

CATEGORIA

CAMPOS
100,00%

75,00%

CSQ3 BEM-ESTAR SOCIAL
50,00%

25,00%

MSQ2
interacção com staff
(30% de probabilidades)

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

35
30
30
5
0
0

15
30
30
25
0
0

5
20
30
35
10
0

0
0
0
10
30
60

MSQ3
interacção com unidades expositivas
(5% de probabilidades)

1 – mais de 75%
2 – mais de 50%
3 – mais de 25%
4 – menos de 25%
5 – 0%

90
10
0
0

0
90
10
0

0
0
90
10

0
0
0
90
10

MSQ6
rede holística de serviços
(10% de probabilidades)

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

5
5
15
20
5
25
5
20

10
5
15
15
5
20
5
15

20
5
10
15
5
15
20
10

25
5
5
10
5
10
25
5
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IX

CATEGORIA

CAMPOS
100,00%

MSQ7
deslocação por pontos intermédios
(15% de probabilidades)

MSQ10
bem-estar social revelado

exige o recurso à técnica do "focus group"
(em entrevistas)
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1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável
A – tipo de percurso
efectuado/cruzado com o grupo
(20% de probabilidades)

B – que atitude revelou o
individuo perante o grupo
(20% de probabilidades)

75,00%
5
10
25
25
25
5
0
5

CSQ3 BEM-ESTAR SOCIAL
50,00%
15
20
10
15
20
15
20
15
20
15
5
5
5
10
5
5

25,00%
25
15
10
10
10
10
15
5

40
10
10
10

30
40
20
10

20
40
30
10

10
10
40
10

40
10
10

30
40
20

20
40
30

10
10
40

X

CATEGORIA

CAMPOS
100,00%

CSQ3 BEM-ESTAR TEMPORAL
75,00%
50,00%

25,00%

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

25
25
10
10
10
15
0
5

15
10
15
20
20
15
0
5

10
10
15
20
20
15
5
5

5
5
10
10
10
25
30
5

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

90
10
0

30
70
0

0
60
40

0
10
90

2º unidades expositivas (displays)
(10% de probabilidades)

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

90
10

30
70
0

0
60
40

0
10
90

3º ferramentas
(10% de probabilidades)

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

90
10
0

30
70
0

0
60
40

0
10
90

B – o tempo estimado global revelou-se:

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente

90
10
0
0

0
90
10
0

0
0
90
10

0
0
10
90

MSQ7
deslocação por pontos intermédios
(20% de probabilidades)

MSQ11
bem estar pessoal revelado
A – distribuição do tempo por (...), em
contraponto com o tempo de
visita previsto pelo utente
1º serviços
(10% de probabilidades)

(50% de probabilidades)
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XI

CATEGORIA
MSQ1 interacção
com
ferramentas
(20% de probabilidades)

MSQ2
interacção com staff
(5% de probabilidades)

CAMPOS
1 – legendas

TIPO DE INTELIGÊNCIA REVELADA CSQ 4
i. lógico-matemática
i. espacial
i. cinestética
20
5
0

i. linguística
30

i. musical
0

5
0

10
10

20
20

20
5

i. interpessoal
0

i. intrapessoal
20

10
30

10
20

20
10

2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções
físicas
5 – reconstruções
cénicas
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos
sensitivos
9 – imagens e
fotografias
10 – esquemas e
const. gráficas

5

10

0

20

20

25

10

0
30
0

10
0
30

0
0
0

20
5
0

20
0
5

25
0
5

10
10
5

0

30

0

0

10

5

5

0

0

20

20

0

5

5

30

0

20

5

5

5

5

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

10
20
30
20
15
5

35
20
15
15
10
5

10
20
30
20
15
5

20
20
25
15
15
5

20
20
25
15
15
5

40
25
20
5
5
5

20
15
15
25
20
5
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XII

CATEGORIA
MSQ4
pontos de desfoque
(5% de probabil.)
grau de interactividade
aferido
(30% de probabil.)

perfil da visita efectuada

(30% de probabil.)

bem-estar pessoal
revelado

(10% de probabil.)

CAMPOS

TIPO DE INTELIGÊNCIA REVELADA CSQ 4
i. lógico-matemática
i. espacial
i. cinestética
5
30
40
45
30
30
50
40
30

i. linguística
5
45
50

i. musical
33
33
33

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

35
30
30
5
0
0

40
15
30
15
0
0

35
30
30
5
0
0

20
20
25
15
15
5

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

35
20
15
10
5
5
5
5

5
10
25
20
20
10
5
5

35
20
15
10
5
5
5
5

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

80
20
0
0

25
25
25
25

80
20
0
0

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
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i. interpessoal
40
35
15

i. intrapessoal
25
35
40

20
20
25
15
15
5

15
25
20
20
15
5

40
30
10
10
5
5

20
10
20
20
20
5
0
5

5
10
15
20
20
15
10
5

5
20
20
20
20
5
5
5

20
5
5
10
20
30
5
5

25
25
25
25

25
25
25
25

25
25
25
25

25
25
25
25

XIII

CATEGORIA

CAMPOS

EXPERIÊNCIA CULTURAL DEMONSTRADA CSQ 5
prof/mt exp.
exp/iniciado
pouco exp/interes
desint/descon

negador/hóstil

SQUEST 1
dados demográficos

1.5. Hábitos culturais
(5% de probabilidades)

(habitos de visita a museus)
1.7. Visita planeada/espontânea
(5% de probabilidades)

A – mais do que 1 visita
semanal
B – mais do que 1 visita
mensal
C – 1 visita cada 6
meses
D – 1 visita cada 5 anos
A – planeada
B – espontânea
C – induzida

A – a cima do expectável
B – expectável
C – a baixo do
(de acordo com as expectativas da direcção do museu) expectável
1.8. Tempo previsto de visita
(5% de probabilidades)
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50

33

0

0

0

50

33

5

0

0

0
0

33
0

70
25

25
75

5
95

85
10
5

85
10
5

33
33
33

20
40
40

5
5
90

75
25

75
25

25
50

5
70

0
5

0

0

25

25

95

XIV

CATEGORIA

CAMPOS

EXPERIÊNCIA CULTURAL DEMONSTRADA CSQ 5
prof/mt exp.
exp/iniciado
pouco exp/interes
desint/descon

negador/hóstil

SQUEST 2
experiência de visita

2.1. Razão da visita
(5% de probabilidades)

A – visita em grupo
agendada
B – trazer a família
C – conhecer o museu
D – ver a nova exposição
E – ver a nova iniciativa
de algum serviço
F – recomendado por
alguém
G – contacto nos media

5
5
30
25

15
15
20
15

10
10
20
5

25
10
10
10

30
5
10
10

25

15

5

5

5

5
5

10
10

30
30

20
20

20
20

2.2. Motivações
(5% de probabilidades)

A – social
B – intelectual
C – emocional
D – espiritual

10
70
10
10

20
30
25
25

30
30
20
20

30
10
30
30

25
25
25
25

2.3. Expectativas
(5% de probabilidades)

A – aprender
B – conhecer
C – desfrutar
D – passar o tempo
E – experiência de grupo

35
50
5
5
5

30
35
25
5
5

25
30
25
10
10

10
20
40
20
10

0
0
5
90
5
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XV

CATEGORIA
CSQ1
grau de interactividade aferido
(10% de probabilidades)

CAMPOS

EXPERIÊNCIA CULTURAL DEMONSTRADA CSQ 5
prof/mt exp.
exp/iniciado
pouco exp/interes
desint/descon

negador/hóstil

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

35
30
30
5
0
0

20
25
25
25
5
0

5
20
30
35
10
0

5
10
10
20
20
30

0
0
0
0
10
90

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

40
30
15
10
5
0
0
5

20
30
20
15
10
0
0
5

0
5
20
25
35
5
5
5

0
5
5
5
30
35
15
5

0
0
0
0
0
5
90
5

bem-estar físico revelado
(10% de probabilidades)

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

30
25
25
20

25
25
25
25

20
25
25
30

10
25
35
30

10
20
35
35

bem-estar pessoal revelado
(10% de probabilidades)

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

45
45
10
0

35
35
30
0

35
30
30
5

30
25
25
20

0
0
20
80

CSQ2
perfil de visita efectuada
(10% de probabilidades)

CSQ3
níveis de conforto detectados
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XVI

CATEGORIA
CSQ 3.3.
bem-estar social revelado
A – tipo de percurso efectuado/cruzado com o grupo
(5% de probabilidades)

B – que atitude revelou o individuo perante o grupo
(5% de probabilidades)
exige o recurso à técnica do "focus group"
(em entrevistas)
CSQ 3.4.
bem estar temporal revelado
A – distribuição do tempo por:
o tempo de visita previsto pelo utente
1º serviços
(5% de probabilidades)
2º unidades expositivas (displays)
(5% de probabilidades)
3º ferramentas
(5% de probabilidades)
B – o tempo estimado global revelou-se:
(5% de probabilidades)
(em contraponto com o tempo
de visita previsto pelo utente)

ANEXO N.º5 pág. n.º4 - “tabela_CSQ5”

CAMPOS

EXPERIÊNCIA CULTURAL DEMONSTRADA CSQ 5
prof/mt exp.
exp/iniciado
pouco exp/interes
desint/descon

negador/hóstil

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo

45
5
45
5

40
15
40
5

20
50
25
5

5
25
30
30

5
15
40
40

1 – "contágio"
2 – "convergência"
3 – "emergência"

20
30
50

20
40
40

40
40
20

50
40
10

60
30
10

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente

80
20
0
80
20
0
80
20
0
80
15
5
0

60
40
0
60
40
0
60
40
0
65
20
10
5

45
45
10
45
45
10
45
45
10
40
40
15
5

10
60
30
10
60
30
10
60
30
20
30
40
10

0
40
60
0
40
60
0
40
60
0
50
50
0

XVI

CATEGORIA
CAMPOS
SQUEST 1 dados
demográficos
(20% de probabilidades)
1.2. Idade
A – 1 aos 15 anos
B – 16 aos 23 anos
C – 24 aos 50 anos
D – 51 aos 65 anos
E – 66 em frente
1.3. Formação
A – formação superior B –
formação
intermédia/profissionalizante
C – formação intermédia
incompleta
D – formação básica
E – sem formação/iletrado
1.4. Profissão
A – responsabilidade de decisão
B – responsabilidade alta
C – responsabilidade directa
D – trabalho executante
E – desempregado/inactivo
1.5. Hábitos culturais
A – mais do que 1 visita semanal
(habitos de visita a
museus)
B – mais do que 1 visita mensal
C – 1 visita cada 6 meses
D – 1 visita cada 5 anos
1.6. Visita
individual/grupo?
1.6.1. Individual
A – sim
B – não
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PERSONAGEM ATRIBUÍVEL CSQ 6
educ.
Artista
consum.
Aluno

Cientísta

investig.

rel. púb.

Diletante

Céptico

Revoltado

0
0
40
40
20
70

0
0
40
40
20
65

0
10
40
40
10
40

0
10
30
30
30
10

10
20
30
20
20
30

0
25
25
25
25
35

40
20
10
10
20
10

0
30
20
20
30
30

30
20
10
10
30
10

40
20
15
15
10
5

30

25

40

30

30

30

20

25

15

5

0
0
0
65
30
0
0
5
50

10
0
0
65
30
0
0
5
50

10
5
5
30
35
20
10
5
10

30
20
10
10
30
30
25
5
20

25
10
5
20
20
25
25
10
40

20
10
5
40
30
10
10
10
30

20
20
30
10
10
20
20
40
15

20
15
10
30
30
15
15
10
20

20
25
30
15
15
30
30
10
0

5
15
70
5
5
35
45
10
0

50
0
0

50
0
0

45
45
0

35
30
5

30
20
10

30
35
5

15
35
35

30
30
10

20
30
50

0
20
80

75
25

75
25

10
90

10
90

60
40

30
70

10
90

60
40

10
90

10
90

XVIII

CATEGORIA
SQUEST 1 dados
demográficos
1.6.2. Grupo

1.7. Visita
planeada/espontânea

CAMPOS

PERSONAGEM ATRIBUÍVEL CSQ 6
educ.
Artista
consum.
Aluno

Cientísta

investig.

rel. púb.

A – família
B – amigos
C – trabalho
D – interesse
E – turismo

5
5
35
50
5

5
5
50
35
5

30
30
30
5
5

70
10
0
10
10

5
10
35
30
20

25
20
0
25
30

A – planeada
B – espontânea
C – induzida

90
10
0

90
10
0

80
15
5

80
20
0

45
45
10

90

90

65

70

10
0

10
0

30
5

35
5

1.8. Tempo previsto de
visita
A – a cima do expectável
(de acordo com as
expectativas da direcção
B – expectável
do museu)
C – a baixo do expectável
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Diletante

Céptico

Revoltado

35
0
40
20
5

10
10
0
40
40

30
15
40
0
5

30
15
40
0
5

33
33
33

50
0
50

10
80
10

5
0
95

0
0
100

40

10

33

33

5

0

40
30

45
45

33
33

33
33

30
65

15
85

XIX

CATEGORIA
SQUEST 2
experiência de visita
(20% de probabilidades)
2.1. Razão da visita

2.2. Motivações

2.3. Expectativas

2.4. Qual foi a sua
exposição/museu
preferido

CAMPOS

PERSONAGEM ATRIBUÍVEL CSQ 6
educ.
Artista
consum.
Aluno

Cientísta

investig.

rel. púb.

A – visita em grupo agendada
B – trazer a família
C – conhecer o museu
D – ver a nova exposição
E – ver a nova iniciativa de algum
serviço
F – recomendado por alguém
G – contacto nos media
A – social
B – intelectual
C – emocional
D – espiritual
A – aprender
B – conhecer
C – desfrutar
D – passar o tempo
E – experiência de grupo

5
5
10
35

5
5
30
25

15
15
10
5

20
30
10
5

10
5
20
25

10
10
20
5

30
10
5
10
70
10
10
50
35
5
5
5

25
5
5
10
70
10
10
35
50
5
5
5

5
20
30
85
5
5
5
10
10
10
10
60

5
10
20
40
20
20
10
20
15
15
15
35

20
10
10
10
20
30
40
10
20
40
20
10

A – museu de ciência
B – museu de arte contemporânea
C – museu de história / arqueologia
D – museu de arte
E – museu local e etnográfico
F – outro

55
10
10
10
10
5

20
20
20
20
15
5

25
30
15
15
10
5

35
20
15
10
15
5

5
35
10
40
5
5
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Diletante

Céptico

Revoltado

30
0
30
20

5
5
20
15

30
5
10
10

30
5
10
10

5
30
30
30
30
20
20
25
30
25
10
10

20
0
0
30
40
15
5
50
20
10
0
20

15
20
20
10
10
40
40
5
10
40
40
5

5
20
20
25
25
25
25
0
5
5
80
10

5
20
20
25
25
25
25
0
0
5
90
5

20
25
20
20
10
5

25
20
15
15
20
5

15
20
20
20
20
5

20
15
20
20
20
5

0
0
0
0
0
0

XX

CATEGORIA
CSQ1
grau inter. aferido
(10% de probabilidades)

CSQ2 perfil de
visita
efectuada
(10% de probabilidades)

CSQ3.1.
bem-estar físico
revelado
(5% de probabilidades)
CSQ3.2.
bem-estar pessoal
revelado
(5% de probabilidades)

CAMPOS

PERSONAGEM ATRIBUÍVEL CSQ 6
educ.
Artista
consum.
Aluno

Cientísta

investig.

rel. púb.

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

35
30
30
5
0
0

35
30
30
5
0
0

10
30
30
30
0
0

15
30
30
25
0
0

40
15
30
15
0
0

5
20
30
35
10
0

1 – focalizado

40

40

5

10

20

2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hostil
8 – indiferenciável
100,00%

30
15
10
5
0
0
5
25

30
15
10
5
0
0
5
25

25
30
30
10
0
0
5
25

25
25
25
10
0
0
5
5

75,00%
50,00%
25,00%
100,00%

25
25
25
45

25
25
25
45

25
25
25
33

75,00%
50,00%
25,00%

45
10
0

45
10
0

33
33
0
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Diletante

Céptico

Revoltado

5
10
10
20
20
30

10
20
0
30
40
0

0
0
0
10
30
60

0
0
0
0
10
90

0

0

0

0

0

10
20
20
20
5
0
5
25

5
20
25
35
5
5
5
5

5
10
20
20
20
20
5
25

10
20
25
40
0
0
5
25

0
0
0
5
10
80
5
10

0
0
0
0
5
90
5
10

25
35
35
30

25
25
25
20

25
35
35
5

25
30
20
10

25
25
25
30

20
35
35
0

20
35
35
0

30
30
10

30
30
20

20
35
40

20
35
35

25
25
20

0
20
80

0
0
100

XXI

CATEGORIA
CAMPOS
CSQ 3.3.
bem-estar social rev,
só recorrendo a técnica do
"focus group" (em entrevistas) 1 – líder
A – tipo de perc./cruzado c/
grupo
2 – seguidor
(2,5% de probabil.)
3 – independente
4 – inócuo
B – que atitude revelou o
individuo perante o grupo
(2,5% de probabil.)
1 – "contágio"
2 – "convergência"
3 – "emergência"
CSQ 3.4.
bem estar temporal rev.
A – distribuição do tempo por:
(2,5% de probabil.)
1 – frequentemente
1º serviços
2 – esporadicamente
3 – nunca
2º unid. Expo. (displays)
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
3º ferramentas
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
B – tempo est. global revelouse:
1 – bastante suficiente
(2,5% de probabil.)
2 – suficiente
(contraponto c/ tempo
3 – insuficiente
de visita prev.)
4 – muito insuficiente
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PERSONAGEM ATRIBUÍVEL CSQ 6
educ.
Artista
consum.
Aluno

Cientísta

investig.

rel. púb.

Diletante

Céptico

Revoltado

45

45

70

70

30

10

5

10

0

0

5
45
5

5
45
5

10
10
10

10
10
10

30
30
10

40
20
30

50
25
20

10
70
10

20
40
40

10
20
70

10
45
45

10
45
45

25
50
25

25
50
25

25
25
50

70
20
10

70
20
10

10
30
70

33
33
33

5
5
90

60
30
10
60
30
10
60
30
10

60
30
10
60
30
10
60
30
10

50
30
20
50
30
20
50
30
20

50
30
20
50
30
20
50
30
20

33
33
33
33
33
33
33
33
33

25
50
25
25
50
25
25
50
25

25
50
25
25
50
25
25
50
25

33
33
33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33

5
5
90
5
5
90
5
5
90

50
40
10
0

50
40
10
0

40
50
10
0

40
40
20
0

30
30
30
10

20
30
30
20

20
25
25
30

10
30
30
30

5
10
25
60

0
5
5
90

XXII

CATEGORIA

CAMPOS

CSQ 4
1 – intel linguística
tipo de inteligência revelada 2 – intel musical
(10% de probabilidades)
3 – intel lógico-matemática
4 – intel espacial
5 – intel cinestética
6 – intel interpessoal
7 – intel intrapessoal
A – profissional/muito
CSQ 5
experiente
experiência cultural
demonstrada
B – experiente/iniciado
C – pouco
(10% de probabilidades)
experiente/interessado
Ddesinteressado/desconhecedo
r
E – negador/hóstil

ANEXO N.º6 pág. n.º6 - “tabela_CSQ6”

PERSONAGEM ATRIBUÍVEL CSQ 6
educ.
Artista
consum.
Aluno
15
5
15
15
10
30
15
15
15
5
15
15
10
30
15
15
10
10
15
15
20
5
15
15
20
15
15
15

Cientísta
35
5
40
5
5
5
5

investig.
40
5
35
5
5
5
5

rel. púb.
5
5
5
25
5
30
25

Diletante
5
25
5
25
5
5
30

Céptico
15
15
15
15
15
15
15

Revoltado
15
15
15
15
15
15
15

45

55

15

10

35

5

5

30

0

0

55

45

25

30

35

25

10

35

0

0

0

0

35

40

25

35

50

30

10

0

0
0

0
0

25
0

20
0

5
0

35
0

25
10

5
0

20
70

10
90

XXII

CATEGORIA

CAMPOS
- nível de satisfação
a cima do
exp.
expect.

INFERÊNCIAS TRADICIONAIS CSQ 7
- intensão de recomendar
- intensão de voltar
a baixo do a cima do
a baixo do a cima do
a baixo do
exp.
exp.
expect.
exp.
exp.
expect.
exp.

MSQ3
interacção c/ unid. Expo.
(10% de probabilidades)

1 – mais de 75%
2 – mais de 50%
3 – mais de 25%
4 – menos de 25%
5 – 0%

60
25
10
5
0

10
60
25
5
0

0
10
60
25
5

60
25
10
5
0

10
60
25
5
0

0
10
60
25
5

60
25
10
5
0

10
60
25
5
0

0
10
60
25
5

MSQ6
rede holística de serviços
(10% de probabilidades)

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

15
10
10
15
15
10
10
15

10
10
0
20
20
20
20
0

25
0
0
25
25
25
0
0

15
10
10
15
15
10
10
15

10
10
0
20
20
20
20
0

25
0
0
25
25
25
0
0

15
10
10
15
15
10
10
15

10
10
0
20
20
20
20
0

25
0
0
25
25
25
0
0
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XXIV

CATEGORIA

CSQ2
perfil de visita efectuada
(10% de probabilidades)

CSQ3.1.
bem-estar físico revelado
(10% de probabilidades)

CSQ3.2.
bem-estar pessoal revelado
(10% de probabilidades)
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CAMPOS

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

- nível de satisfação
a cima do
exp.
expect.
30
0
30
5
25
5
5
30
5
30
0
25
0
0
5
5

INFERÊNCIAS TRADICIONAIS CSQ 7
- intensão de recomendar
- intensão de voltar
a baixo do a cima do
a baixo do a cima do
a baixo do
exp.
exp.
expect.
exp.
exp.
expect.
exp.
0
30
0
0
30
0
0
0
30
5
0
30
5
0
5
25
5
5
25
5
5
5
5
30
5
5
30
5
25
5
30
25
5
30
25
30
0
25
30
0
25
30
30
0
0
30
0
0
30
5
5
5
5
5
5
5

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

60
25
10
5

25
60
10
5

5
10
60
25

60
25
10
5

25
60
10
5

5
10
60
25

60
25
10
5

25
60
10
5

5
10
60
25

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

60
25
10
5

25
60
10
5

5
10
60
25

60
25
10
5

25
60
10
5

5
10
60
25

60
25
10
5

25
60
10
5

5
10
60
25

XXV

CATEGORIA

CSQ 3.4.
bem estar temporal revelado
A – distribuição do tempo por:
1º serviços
(5% de probabilidades)
2º unid. Exp. (displays)
(5% de probabilidades)
3º ferramentas
(5% de probabilidades)
B – tempo est. global revelou-se:
(5% de probabilidades)
(contraponto c/ o tempo
de visita prev.)
SQUEST 3
perguntas tradicionais
5.1. nível de satisfação
(10% de probabilidades)
5.2. intensão de voltar
(10% de probabilidades)
5.3 intensão de recomendar
(10% de probabilidades)
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CAMPOS
- nível de satisfação
a cima do
exp.
expect.

INFERÊNCIAS TRADICIONAIS CSQ 7
- intensão de recomendar
- intensão de voltar
a baixo do a cima do
a baixo do a cima do
a baixo do
exp.
exp.
expect.
exp.
exp.
expect.
exp.

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente

60
30
10
60
30
10
60
30
10
60
40
20
10

30
50
40
30
50
40
30
50
40
30
40
40
40

10
20
50
10
20
50
10
20
50
10
20
40
50

60
30
10
60
30
10
60
30
10
60
40
20
10

30
50
40
30
50
40
30
50
40
30
40
40
40

10
20
50
10
20
50
10
20
50
10
20
40
50

60
30
10
60
30
10
60
30
10
60
40
20
10

30
50
40
30
50
40
30
50
40
30
40
40
40

10
20
50
10
20
50
10
20
50
10
20
40
50

1 – alto
2 – normal
3 – fraco
1 – de certeza
2 – sim
1 – de certeza
2 – sim
3 – não

90
10
0
0
0
0
0
0

0
90
10
0
0
0
0
0

0
10
90
0
0
0
0
0

0
0
0
90
10
0
0
0

0
0
0
0
90
0
0
0

0
0
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
0
90
10
0

0
0
0
0
0
0
90
10

0
0
0
0
0
0
10
90

XXVI

ENTREVISTA CSQ1
Confirmar MSQ1

qual dos seguintes recursos preferiu usar?
(citar os dois mais referenciados)

1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas (maquetas)
5 – reconstruções cénicas (figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções gráficas

Confirmar MSQ2

teve a oportunidade de contactar com algum funcionário do museu?
com que frequência?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

Confirmar MSQ3

por qual unidade expositiva se sentiu mais atraído?
(citar as duas mais referenciadas)

1 – unidade expositiva n.º 1
2 – unidade expositiva n.º 2
3 – unidade expositiva n.º 3
4 – unidade expositiva n.º 4
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ENTREVISTA CSQ2
Confirmar MSQ1

qual dos seguintes recursos preferiu usar?
(citar os dois mais referenciados)

1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas (maquetas)
5 – reconstruções cénicas (figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções gráficas

Confirmar MSQ2

teve a oportunidade de contactar com algum funcionário
do museu? Com que frequência?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

Confirmar MSQ3

por qual unidade expositiva se sentiu mais
atraído? (citar as duas mais referenciadas)

1 – unidade expositiva n.º 1
2 – unidade expositiva n.º 2
3 – unidade expositiva n.º 3
4 – unidade expositiva n.º 4

Confirmar MSQ4

sentiu necessidade de se distrair um pouco?
com que frequência?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

Confirmar MSQ5

sentiu necessidade de descansar um pouco?
com que frequência?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
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ENTREVISTA CSQ2
Confirmar MSQ6

que serviço prestado pelo museu mais usou
(incluindo a exposição)?

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

Confirmar MSQ7 e CSQ2

com qual das seguintes caracterísitcas,
identifica a sua visita?

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável
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ENTREVISTA CSQ3
Confirmar MSQ1

qual dos seguintes recursos preferiu usar?
(citar os dois mais referenciados)

1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas (maquetas)
5 – reconstruções cénicas (figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções gráficas

Confirmar MSQ2

teve a oportunidade de contactar com algum funcionário
do museu? Com que frequência?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

Confirmar MSQ3

por qual unidade expositiva se sentiu mais
atraído? (citar as duas mais referenciadas)

1 – unidade expositiva n.º 1
2 – unidade expositiva n.º 2
3 – unidade expositiva n.º 3
4 – unidade expositiva n.º 4

Confirmar MSQ4

sentiu necessidade de se distrair um pouco?
com que frequência?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

Confirmar MSQ5

sentiu necessidade de descansar um pouco?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca
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ENTREVISTA CSQ3
Confirmar MSQ6

que serviço prestado pelo museu mais usou (incluindo a exposição)?
com que frequência?

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

Confirmar MSQ7 e CSQ2

com qual das seguintes caracterísitcas, identifica a sua visita?

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

Confirmar MSQ8

quando considera ter chegado ao limite das suas forças físicas?
(de acordo com o percurso efectuado, localizar o ponto de saturação física)

1 – 100% do percurso
2 – 75% do percurso
3 – 50% do percurso
4 – 25% do percurso
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ENTREVISTA CSQ3
Confirmar MSQ9

quando considera ter chegado ao limite da sua capacidade de atenção?
(de acordo com o percurso efectuado, localizar o ponto de saturação intelectual)

1 – 100% do percurso
2 – 75% do percurso
3 – 50% do percurso
4 – 25% do percurso

Confirmar MSQ10 e CSQ 3.3.

descreva que relação teve com o grupo que o acompanhou?

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo

Confirmar MSQ11 e CSQ 3.4.

o tempo estimado inicialmente, revelou-se suficiente durante a visita?

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente
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ENTREVISTA CSQ4
Confirmar MSQ1

qual dos seguintes recursos preferiu usar?
(citar os dois mais referenciados)

1 – legendas
2 – vídeos
3 – hands-on
4 – reconstruções físicas (maquetas)
5 – reconstruções cénicas (figurantes)
6 – textos
7 – sons
8 – outros estímulos sensitivos
9 – imagens e fotografias
10 – esquemas e construções gráficas

Confirmar MSQ2

teve a oportunidade de contactar com algum funcionário
do museu? Com que frequência?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

Confirmar MSQ4

sentiu necessidade de se distrair um pouco?
com que frequência?

1 – frequentemente
2 – esporadicamente
3 – nunca

Confirmar MSQ7 e CSQ2

com qual das seguintes caracterísitcas,

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável
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ENTREVISTA CSQ4
Confirmar MSQ10 e CSQ 3.3.

descreva que relação teve com o grupo que o acompanhou?
identifica a sua visita?

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo

Confirmar CSQ 1

genericamente como considera ter interagido com o museu
e com a exposição?
qual foi o nivel de envolvimento sentido
dentro das seguintes caracterísitcas, com qual?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

Confirmar CSQ 3

CSQ 3.2. achou dificil o entendimento da exposição?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%
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ENTREVISTA CSQ5
Confirmar MSQ7 e CSQ2

com qual das seguintes caracterísitcas, identifica a sua visita?

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

Confirmar MSQ10 e CSQ 3.3.

descreva que relação teve com o grupo que o acompanhou?

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo

Confirmar MSQ11 e CSQ 3.4.

o tempo estimado inicialmente, revelou-se suficiente durante a visita?

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente
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ENTREVISTA CSQ5
Confirmar CSQ 1

genericamente como considera ter interagido com o museu e com a exposição?
qual foi o nivel de envolvimento sentido
dentro das seguintes caracterísitcas, com qual?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo

Confirmar CSQ 3

CSQ 3.1. sentiu-se bem fisicamente?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

CSQ 3.2. achou dificil o entendimento da exposição?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%
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ENTREVISTA CSQ6
Confirmar MSQ7 e CSQ2

com qual das seguintes caracterísitcas, identifica a sua visita?

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável

Confirmar MSQ10 e CSQ 3.3.

descreva que relação teve com o grupo que o acompanhou?

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo

Confirmar MSQ11 e CSQ 3.4.

o tempo estimado inicialmente, revelou-se suficiente durante a visita?

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente

Confirmar CSQ 1

genericamente como considera ter interagido com o museu e com a exposição?
qual foi o nivel de envolvimento sentido
dentro das seguintes caracterísitcas, com qual?

1 – independente
2 – sistemático
3 – obstinado
4 – esporádico
5 – superficial
6 – passivo
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ENTREVISTA CSQ6
Confirmar CSQ 3

CSQ 3.1. sentiu-se bem fisicamente?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

CSQ 3.2. achou dificil o entendimento da exposição?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%
7 – biblioteca
8 – outros

Confirmar CSQ 4

inteligência revelada
(na dúvida, deve-se aplicar o teste de duas questões
para discernir entre uma e outra)

intel linguística
intel musical
intel lógico-matemática
intel espacial
intel cinestética
intel interpessoal
intel intrapessoal

Confirmar CSQ 5

Considera-se uma pessoa com hábitos de cultura?
Porquê?

A – profissional/muito experiente
B – experiente/iniciado
C – pouco experiente/interessado
D - desinteressado/desconhecedor
E – negador/hóstil
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ENTREVISTA CSQ7
Confirmar MSQ3

por qual unidade expositiva se sentiu mais atraído?
(citar as duas mais referenciadas)

1 – unidade expositiva n.º 1
2 – unidade expositiva n.º 2
3 – unidade expositiva n.º 3
4 – unidade expositiva n.º 4

Confirmar MSQ6

que serviço prestado pelo museu mais usou
(incluindo a exposição)?

1 – área expositiva
2 – pontos de repouso
3 – pontos de desfoque
4 – loja
5 – wc
6 – cafetaria
7 – biblioteca
8 – outros

Confirmar MSQ7 e CSQ2

com qual das seguintes caracterísitcas,
identifica a sua visita?

1 – focalizado
2 – sistemático
3 – intermitente
4 – aleatório
5 – deambulante
6 – retraído
7 – hóstil
8 – indiferenciável
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ENTREVISTA CSQ7
Confirmar MSQ10 e CSQ 3.3.

descreva que relação teve com o grupo que o acompanhou?

1 – líder
2 – seguidor
3 – independente
4 – inócuo

Confirmar MSQ11 e CSQ 3.4.

o tempo estimado inicialmente, revelou-se
suficiente durante a visita?

1 – bastante suficiente
2 – suficiente
3 – insuficiente
4 – muito insuficiente

Confirmar CSQ 3

CSQ 3.1. sentiu-se bem fisicamente?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%

CSQ 3.2. achou dificil o entendimento da exposição?

100,00%
75,00%
50,00%
25,00%
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Previamente à visita
Questionário colaborador
Acesso info contextual

Durante visita Automatismo
de „tracking“ Acesso
quantitativo de dados

Durante visita
Inteligência artificial
Processamento automático de dados

Após a visita Entrevista
colaborador Refinação
qualitativa de dados

1º momento

2º momento

3º momento

4º momento

Dados demográficos
(questionário n.º1):
SQUEST 1
(enquadra-se na Tabela de
Métodos Qualitativos)

Tempos
dispendidos,
detectados po r
RF ID:

MSQ 1
MSQ 2

(questionário n.º2):

MSQ 3

SQUEST 2
(enquadra-se na Tabela de
Métodos Qualitativos)

MSQ 4
MSQ 5
MSQ 6
MSQ 7
MSQ 8
MSQ 9
MSQ 10
MSQ 11

ANEXO N.º15 pág. n.º1 - "matriz do método"

data base
1
Reunião de toda a
informação dos MSQ 1
- 11
- com os valore s
atribuidos, a equação e
feita por forma a
atribuir resposta aos
C SQ 1 - 7

Inte rac tiv idade
CSQ 1

data base
2
- requaciona-se

Perfil da v isita
CSQ 2
Nív eis de des conforto/
conforto de tectados
bem-estar:

- prepara-se a
entrevista com que stões
diagnóstico e
orientativas

(questionário n.º3 – ques tioná rio diagnóstico)
SQUEST 3

CSQ 3
(entrev ista n.º 1)
Tipo de inteligência
rev e lada

SENTREV 1

CSQ 4
Experiência cultural
demonstrada
CSQ 5
Que personagem lhe
pode ser atribuída ?
CSQ 6

inferências

Inferências tradic ionais
CSQ 7

XLI

Inferências

„recollecting“
Entrevista colaborador

5º momento

6º momento

SFILT 1 – filtros informativos
(grau de inte ractividade, perfil de visita, níveis de conforto, tipo de inteligência, experiência
cultural, personagem atribuível e inferências tradicionais)

(entre v ista n.º 2)
SENTREV 2

SFILT 2 – definição de „inte rpre tative communitie s“

SFILT 3 – outros filtros possíveis

ANEXO N.º15 pág. n.º2 - "matriz do método"

XLI

dimensão dos métodos quantitativos

MISSÃO DE ADQUIRIR
INFORMAÇÃO EM BRUTO

MSQ - Módulos do sistema
quantitativo:

RELAÇÕES ENTRE CATEGORIAS

CSQ - C ruzamentos do sistema
quantitativ o:

dimensão dos métodos qualitativos
MISSÃO DE ADQUIRIR, CONFIRMAR E
AFERIR
INFORMAÇÃO

SQUE ST 1 – dados
demográficos

SF ILT - Sistema de filtragem de
informação qualitativa:

SQUE ST 2 – experiência de
visita

SF ILT1 – filtros informativos

MSQ1 – interacção com ferramentas
MSQ2 – interacção com staff
MSQ3 – interacção com unidades
expositivas

CSQ1 – grau de inte ractiv idade
aferido
CSQ2 – perfil de visita efectuada

MSQ4 – pontos de de sfoque
MSQ5 – pontos de descanso

ACÇÃO DE FILTRAR INFORMAÇÃO

CSQ3 – níveis de conforto
detectados

SQUE ST 3- questionário
daignóstico

SF ILT2 – definição de „interpretative
communities“

MSQ6 – rede holísitca de serviços
MSQ7 – de slocação por pontos
intermédios
MSQ8 – bem-estar físico revelado
MSQ9 – bem-estar pessoal revelado
MSQ10 – bem-estar social revelado

CSQ4 – tipo de inteligência
revelada
CSQ5 – experiência cultural
revelada
CSQ6 – personagem atribuível

SENTREV 1 - S istema de
entrevistas a dados
quantitativ os

SF ILT3 – outros filtros disponíveis

SENTREV 2 - re collecting

MSQ11 – bem e star temporal revelado
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CSQ7 – inferências tradicionais

XLIII

