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APRESENTAÇÃO 

 

Itinerários temáticos: o redescobrir do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga através de 

uma aplicação móvel. 

 

Carolina Inês Bonina Grilo 

 

Face às novas preocupações da museologia, que advêm de uma sociedade 

tecnologicamente mediada, bem como da crescente procura cultural e do turismo, considera-se que 

a adaptação das linguagens expositivas é essencial à missão divulgativa dos museus.  

A presente investigação diz respeito à adaptação das novas tecnologias ao contexto do 

Museu Nacional de Arte Antiga, e surge como continuação da estratégia de comunicação actual do 

museu, no sentido da sua permanente modernização. 

Propõe-se que as visitas independentes1 sejam acompanhadas por um guia-expositivo de 

interface digital, que mantenha o nível de liberdade (de ritmo, extensão e temas), a que este público 

está habituado. No projecto do interface, procurou-se um funcionamento acessível e intuitivo.   

Pretende-se contribuir para a criação de memórias positivas e prolongar a experiência de 

visita, no tempo e no espaço, através do encadear de actividades enquadradas numa narrativa que 

se pode desdobrar em vários temas. 

O interface digital proposto, para uma aplicação móvel, sugere diversas experiências 

interpretativas, pedagógicas e didácticas na colecção permanente do MNAA. As visitas temáticas 

permitem ao visitante a fruição das obras expostas, explorando o acervo através de notas 

informativas subordinados a áreas de interesse pessoal.  

No desenvolvimento da investigação são utilizados os seguintes métodos: revisão de 

literatura, comparação de casos, observação participante, projecto e experiência (pré-testes e 

testes de usabilidade in situ). 

 

PALAVRAS-CHAVE 

MNAA, cultura, redescoberta, itinerário temático, aplicação móvel, jogo, memória, experiência 

pedagógica, interface, mediação  

                                                
1 Visitas realizadas pela faixa de público independente do Museu, i.e. os indivíduos que visitam o espaço expositivo fora 
do contexto de um grupo organizado e sem o acompanhamento de um profissional da instituição, que guie a actividade 
cultural. Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual. 



 

PRESENTATION 

 

Themed Itineraries: redescovering Museu Nacional de Arte Antiga’s collection through a 

mobile application. 

 

Carolina Inês Bonina Grilo 

 

In view of museology’s new set of concerns, which are a consequence of a technologically 

mediated society, as well as a growing search for cultural activities and tourism, the adaptation of 

an exhibition’s language is considered essencial to the museum’s comunicative goals.  

The present investigation will relate to the adaptation of new tecnologies to Museu Nacional 

de Arte Antiga’s context, and arises as a follow up to the museum’s current comunication strategy, 

in the sense of becoming more modern. 

It is proposed that independent visits be accompanied by a digital interfaced exhibition guide, 

which allows the visitor to have as much freedom (in terms of rhythm, length and theme) as he 

currently enjoys. On the interface’s design process the main objective was that it should be as 

accessible and intuitive as possible.  

It is equally intended to contribute to the creation of positive memories and to prolong the 

visit’s experience, in time and space, by ensuring that all visits are linked through a common narrative 

that is made out of various independent themes.   

The developed digital interface sugests multiple interpretative experiences, whithin the 

MNAA’s permanent colection, that are both pedagogical and didactic. These themed visits will allow 

the visitor to better enjoy the works exhibited, which consists in exploring the collection through 

informative notes subordinated to the public’s personal interests.  

The following methods are used in the development of the investigation: literature review, 

case comparison, participant observation, project and experimentation (pre-tests and usability tests 

on site).  

 

KEYWORDS 

MNAA, culture, rediscovery, themed route, mobile application, game, memory, pedagogical, 

interface, mediation 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. ENQUADRAMENTO E CONSIDERAÇÕES 

 Os museus devem fornecer um serviço público à comunidade, como tal, para se constituírem 

como entidades museológicas verdadeiramente actuantes, estas instituições tem que desempenhar 

um papel particularmente interveniente na esfera da sociedade.  

 As estratégias habitualmente usadas para cumprir este propósito remetem para a esfera da 

Comunicação.  

 Ora, actualmente, a maioria dos museus portugueses não contempla, na sua estratégia 

comunicativa, a fruição dos conteúdos museológicos através das novas tecnologias digitais. 

Nomeadamente, não tira partido das possibilidades dos dispositivos móveis.  

 No entanto, estas ferramentas digitais estão sedimentadas no quotidiano dos indivíduos, 

pelo que já fazem parte das necessidades ou expectativas culturais da generalidade do público. 

Significa isto que há necessidades dos visitantes por suprir, bem como se salienta que surge, deste 

modo, a oportunidade de explorar uma série de novas possibilidades de fruição do espaço 

expositivo, que as tecnologias digitais permitem, particularmente as tecnologias emergentes ligadas 

às comunicações móveis. 

O objectivo da presente investigação é o de propor a expansão/adaptação da estratégia de 

comunicação dos museus à sociedade actual, através do uso de meios digitais, aplicados, neste 

caso, ao Museu Nacional de Arte Antiga.  

A escolha do Museu Nacional de Arte Antiga  como estudo de caso  relaciona-se com a 

importância da Instituição, e do seu acervo, quer a nível nacional quer internacional. Outro factor 

determinante da escolha foi a versatilidade  e potencial encontrados no conteúdo expositivo deste 

museu. O apreço do público  e a consequente disponibilidade para com as actividades culturais 

propostas pelo MNAA (situação que se torna evidente ao consultar as estatísticas de visitantes e 

os perfis e comentários deixados nas redes sociais da entidade) foi também persuasiva. 

No actual esforço comunicativo do MNAA, é dado um maior ênfase à modernização da 

instituição e à sua presença no meio digital. O implementar deste plano comunicativo incluiu a 

actualização ou evolução do website da Instituição. (Pimentel, 2014) 

Esta preocupação espelha que a entidade cultural tem conhecimento de que a sua acção 

deve ser consistente com as necessidades da sociedade e com o(s) seu(s) estilo(s) de vida. Os 

métodos museológicos devem acompanhar as novas possibilidades tecnológicas e tirar proveito 

delas. 

 Como tal, considera-se nesta investigação / Dissertação de Mestrado o desenvolvimento de 

um projecto para uma aplicação móvel que dinamize a exposição permanente do MNAA, ao 
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contribuir para uma fruição alternativa – temática – dos conteúdos expostos. Propõe-se uma 

solução pedagógica e didáctica, que tenha em conta a perceptibilidade e o cognitivo humanos, mas 

que também tire partido da sensorialidade, do ludismo e da memória. Igualmente se salienta a 

necessidade de suprir a escassez de acompanhamento à interpretação de conteúdos, à orientação 

espacial e o estabelecer de mais e novos incentivos motivacionais. 

 O acompanhamento da visita, o aprofundar ou o descobrir de novos significados nas peças, 

bem como o disponibilizar de sugestões de reinterpretação de conteúdos, são factores que, assim 

se crê, ajudarão a tornar o espaço expositivo do MNAA num local notoriamente mais vivo e pluri-

significante . 

 Assim, a aplicação permitirá um diálogo, entre o indivíduo e a instituição, que se pretende 

mais personalizado, estimulante didáctico e lúdico, na medida em que se foca nas suas 

necessidades específicas como visitante.  

 A abordagem temática às visitas, que se propõe, não só permite explorar elementos, 

presentes no acervo, menos abordados pela narrativa comunicacional do Museu, como pode 

aumentar o nível de atenção e assimilação, através de uma transmissão de conhecimentos menos 

dispersa e extensa. Tal, pode levar ao cimentar de uma relação positiva e mais prolongada entre a 

entidade e a comunidade.  

 A investigação conduziu à definição de um serviço – Itinerários Temáticos –, operativo a 

partir dos dispositivos móveis digitais, e, mais concretamente, ao projecto de uma aplicação móvel 

ou app e respectivo interface de ecrã, que oferece aos visitantes independentes  e estrangeiros a 

oportunidade de fazerem visitas guiadas temáticas à colecção do MNAA.  

 Esta actividade difere das visitas guiadas por um profissional, oferecidas pelo Museu, na 

medida em que é o visitante quem passa a controla o ritmo da visita. O público estrangeiro pode, 

igualmente, aderir a esta iniciativa, visto que os conteúdos podem ser disponibilizados em inglês, 

para além de ser possível recorrer a esta actividade cultural sem marcação prévia ou número limite 

de participantes. Factos que poderão potenciar a diversidade de experiências culturais do público 

no espaço expositivo. 

 Cada visitante poderá, ainda, ter acesso a um perfil de utilizador e construir o seu histórico 

de utilização, assim como monitorizar o seu progresso em relação ao atingir de objectivos sugeridos, 

devidamente recompensados pelo MNAA.  

A oportunidade e relevância da presente investigação e, por conseguinte, do projecto que 

resulta do trabalho em Design (de Comunicação, de Interfaces, de Experiência, de Interacção e de 

definição de itinerários/narrativas), em prol do âmbito museológico, está de acordo ou encontra-se 

mesmo expressa na actual estratégia de comunicação do Museu.  
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A aplicação móvel Touch Van Gogh, do Museu Van Gogh em Amesterdão, é um exemplo 

da adaptação de uma instituição cultural à realidade tecnológica e social e, a este nível, confirma a 

pertinência desta investigação.  

Esta actividade oferecida pelo Museu Van Gogh tem pontos em comum com o actual 

projecto, no sentido em que também toma como premissa essencial uma lógica lúdica ou de jogo 

cultural na promoção de uma descoberta pedagógica/didáctica e recreativa.   

 

1.2. PROBLEMATIZAÇÃO 

A questão que se coloca prende-se com a concepção de um serviço/sistema/interface que 

permita dar resposta às necessidades actuais que se observam no contexto das instituições 

museológicas como o MNAA. 

O problema a solucionar é complexo e subdivide-se em múltiplos aspectos, que podem, 

neste âmbito introdutório, resumir-se aos seguintes (essenciais):   dinamização da exposição  

permanente do MNAA, no intuito de proporcionar fruições distintivas e memoráveis do espaço 

expositivo e da colecção; supressão de necessidades do público independente durante o período 

de visita; e prolongamento da experiência de visita para além dos limites físicos do espaço 

expositivo. 

As dificuldades apontadas pelos visitantes do Museu, no contacto com a colecção, são ao 

nível da comunicação, especificamente dificuldades de interpretação, ao nível da orientação 

espacial, bem como, consequentemente, ao nível das motivações de (re)visita.  

Situa-se, portanto, o presente contexto problemático na esfera da Comunicação, e a solução 

que se propõe, mais concretamente, numa esfera de mediação cultural que recorre a meios digitais. 

Ora, uma ferramenta digital de acompanhamento expositivo pode ser utilizada por indivíduos 

com diferentes níveis de conhecimento e contacto com interfaces digitais, devendo por isso 

considerar-se, também, um público principiante.  

 Assim, a agilidade da interacção com o interface e a perceptibilidade das suas 

funcionalidades devem ser encaradas de modo pragmático, i.e. a usabilidade do produto é um dos 

factores chave da investigação, que se toma como fundamental relativamente à democratização da 

solução. A pertinência destes factores acentua-se face ao contexto de utilização: um ambiente de 

âmbito cultural num espaço expositivo museal.  

O desenvolvimento da investigação e do projecto centram-se, pois, na procura de uma 

resposta para as necessidades do público actual dos museus, aplicado ao contexto específico do 

MNAA, recorrendo-se, muito particularmente, ao Design de Interfaces para trabalhar numa solução. 

Proposta constituída a partir da contemplação das características e matizes do estilo de vida da 

sociedade contemporânea/actual.   
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Deste modo, pretende-se contribuir para uma experiência de visita ao acervo exposto do 

Museu, exortando à exploração e à descoberta. Quer isto também dizer que a solução deverá ajudar 

a diferenciar a oferta cultural deste Museu das demais, mas aspira a motivar a implementação de 

projectos semelhantes noutras instituições culturais. 

Um indicador das expectativas do público em relação a actividades e temáticas  de âmbito 

cultural, é a crescente procura de conteúdos informativos, que se tem vindo a denotar, em Portugal, 

nos últimos anos, também relativamente ao MNAA (fundamentado pelas opiniões de vários 

visitantes do Museu, presentes nas redes sociais , e em resultados de estudos, dos quais são 

exemplo Cruz (2014); Albuquerque (2015); Santos (2014), INE  (2014), bem como pela existência 

de eventos temáticos inéditos, oferecidos pelo MNAA, e que tomam a forma de visitas guiadas). 

Os novos requisitos de acção, que começam a ser considerados pelas instituições culturais, 

resultam da observação das necessidades de uma camada emergente de público independente, 

especializado, curioso, e são produto de uma sociedade ligada à evolução dos meios tecnológicos 

e comunicações digitais. Observa-se, portanto, uma crescente adesão a eventos culturais e à 

procura de conhecimentos.  

Os públicos da Cultura, na actualidade, surgem como consequência da velocidade e do 

imediatismo característicos da chamada “época da informação”. Por conseguinte, o visitante é mais 

informado, algumas vezes “desinformado”, no entanto será certamente portador de expectativas de 

visita mais exigentes: quanto a conteúdos informativos, rotatividade de temáticas e grau de 

envolvência nas experiências que lhe são sugeridas.  

A estratégia para dar resposta a tais requisitos da contemporaneidade /actualidade, por 

parte dos museus portugueses e do MNAA em concreto, tem sido o planear sucessivo de 

exposições temporárias.  

Pretende-se expandir esta lógica de renovação temática e de conteúdos, aplicando-a ao 

contexto das exposições permanentes, seleccionando obras, porém acrescentando-lhes novas 

possibilidades de leitura e significação, bem como propondo ligações entre peças.  

Os actuais suportes e formas de mediação tecnológica da sociedade, tendem para a 

personalização de produtos e serviços, o que corresponde a uma procura de diversificação, 

customização e estabelecimento de ligações emocionais, verificáveis também no sector da Cultura. 

 Constata-se que as características presentes do espaço expositivo do MNAA (três pisos, 

inúmeras salas, algumas com mais do que uma entrada) fazem com que o percurso dos visitantes 

seja pautado pela ambiguidade. Consequentemente, os visitantes pertencentes à faixa de público 

independente saltam salas inadvertidamente, e, consequentemente, conjuntos de obras 

significativas. 
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Assim, o acompanhamento da visita através de meios digitais, nomeadamente 

vocacionados para a orientação espacial, que se propõe, constitui uma mais valia que se pode 

provar ser significativa.  

 A possibilidade de consulta (temática) de informação adicional, e mais focada, sobre as 

obras, é outra oportunidade que se pretende explorar, no intuito de incrementar as possibilidades 

de interpretação, durante a experiência de visita. Parte-se aqui de lacunas de informação sobre as 

obras, igualmente detectadas, e, mais uma vez, no que diz respeito aos visitantes independentes, 

a instituição incorre, também neste ponto, na possibilidade da sua missão pedagógica não ser 

inteiramente cumprida: o público não tira, amiúde, inteiro partido da visita porque tem tendência a 

perder-se na complexidade de significados presentes no acervo exposto, necessitando, portanto, 

de um acompanhamento mais focado. Neste momento, verifica-se efectivamente uma escassez de 

informação sobre as peças, em relação ao que o público acha expectável existir , o que deixa 

espaço para uma melhoria neste sentido, e como se desenvolverá mais adiante.  

A estratégia do MNAA em termos comunicativos tem ido, como referido, no sentido da 

expansão da sua presença no universo digital. Uma estratégia, diga-se, com um intuito e 

características bem definidas. 

É, por isso, igualmente essencial contextualizar o projecto aqui proposto e adaptá-lo às 

necessidades do museu em questão. A proposta projectual resultante desta dissertação, teve, 

desde o início, necessariamente, de ser encarada de modo a dar continuidade à acção comunicativa 

desenvolvida pelo MNAA.  

Com base na nossa análise, crê-se que o sistema de comunicação existente pode ser 

ampliado para se focar ainda mais nos públicos actuais, cuja envolvente e quotidiano têm vindo a 

sofrer alterações profundas, nomeadamente com a introdução das tecnologias digitais na vida 

diária: da internet, dos jogos digitais e das redes sociais. 

A presente investigação culmina assim com o projecto para uma nova experiência de visita, 

que se pretende envolvente, almejando a formação no público de aprendizagens e de memórias 

positivas de visita.   

O meio comunicativo utilizado (resultante da análise dos públicos e do actual plano de 

comunicação da instituição) é uma aplicação para dispositivos móveis digitais, pretendendo-se que 

dinamize a exposição permanente, e assim o acervo do Museu, e que estabeleça uma relação 

duradoura entre o público e o MNAA.   

A descoberta de conteúdos novos nas obras expostas e o acompanhamento através de 

visitas temáticas (dentro de categorias propostas, que remetem para interesses pessoais ou 

profissionais dos visitantes), assim como a introdução de uma lógica de jogo (aumento do factor de 
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interactividade e de envolvência com as obras), são as estratégias que se adoptam para atingir os 

propósitos enunciados. 

A lógica que sustenta a solução encontrada é universal, i.e. pode ser adaptada ao contexto 

de outros museus e às suas especificidades. 

A solução pode auxiliar o MNAA a promover o seu espólio, a destacar-se através de uma 

proposta diferenciadora, bem como, eventualmente, a fortalecer a sua autonomia económica, 

decorrente de uma maior actividade in loco. 

   

1.3. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Partiu-se de uma questão principal: 

            Como pode o Design contribuir para proporcionar experiências inovadoras/diferenciadoras 

de exploração e redescoberta do acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, bem como novas 

aprendizagens, ao mesmo tempo que responde às necessidades actuais do público do Museu? 

 

           A partir desta questão formularam-se outras, mais específicas:   

- Pode o meio digital, ou um meio digital em particular, solucionar a questão? 

- Como fazer com que o meio digital não se sobreponha aos conteúdos expostos, cumprindo uma 

função pedagógica? 

- Será possível, recorrendo a este meio, estabelecer uma comunicação mais eficaz com o visitante, 

durante a sua visita ao Museu? 

- Será possível, recorrendo a este meio, acompanhar o visitante pela exposição de uma forma mais 

flexível e personalizada? 

- Será que uma visita guiada, mais focada nos interesses individuais do utilizador, afecta 

positivamente a assimilação de conteúdos por parte do visitante?  

- Como potenciar a ligação emocional e afectiva entre o utilizador e o meio digital e, desse modo, 

com as obras expostas?…  

- … Através de percursos temáticos?  

- Será possível potenciar a afectividade do público para com o Museu através da relação com o 

meio digital e com os percursos temáticos?  

 

1.4. OBJECTIVOS  

Após o processo de problematização, estabeleceram-se os objectivos a atingir com a 

investigação/dissertação. Dividiram-se os objectivos em gerais e específicos.  
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1.4.1. OBJECTIVOS GERAIS:  

- Conceber um serviço/sistema/produto (consistente com a missão do MNAA) que procure 

responder às necessidades (de acompanhamento à visita da exposição permanente do Museu; de 

ampliação de conhecimentos) de uma faixa crescente de público, os visitantes independentes, i.e. 

não guiados por um profissional (eventuais e habituais), devendo o serviço/sistema/produto ser 

dinâmico o suficiente para abarcar áreas de interesse expectáveis para os visitantes. 

- Valorizar a experiência de visita na sua componente pedagógica e na sua componente lúdica, i.e. 

fornecer um vislumbre da parte científica do Museu aos visitantes não especializados, através de 

um discurso base essencialmente didáctico, mas igualmente lúdico, sem, comprometer a 

cientificidade e a acuidade da informação.  

- Ampliar a experiência de visita no espaço e no tempo, através da evocação da identidade do 

acervo, bem como através de um prolongamento, pós-visita, da relação entre  o público e o Museu.   

 

1.4.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:  

- Ajustar ao contexto de uma visita a quantidade de informação que o visitante/utilizador terá de 

assimilar, i.e. responder à necessidade do público de receber conteúdos informativos, não 

esquecendo o ambiente em que é realizado o acesso à informação (características do local), nem 

o objectivo da visita (contemplar as obras em exposição).  

- Contribuir para a relação de estima (emocional, afectiva) entre o público e a instituição, 

considerando o meio digital como um mediador dessa relação (incremento do valor emocional 

atribuído ao meio digital). 

 

1.5. ARGUMENTO 

Projectar um serviço operativo através de uma aplicação para dispositivos móveis digitais, 

que permita um acompanhamento de visita à exposição permanente do MNAA, destinado ao 

público independente, foi a solução encontrada. 

           A aplicação digital permitirá a escolha de percursos temáticos, reportáveis a áreas de 

interesse pessoal ou a particulares motivações dos indivíduos.  

 Deste modo, possibilita-se a exploração de várias camadas (temas) explícitos ou implícitos 

na colecção permanente do MNAA e de vários estratos (significados) explícitos ou implícitos nas 

obras, podendo proceder-se a uma renovação cíclica de conteúdos (substituição ou rotatividade de 

temas).  

 A aplicação permitirá ainda a criação de uma relação mais prolongada com o visitante do 

Museu, uma vez que faculta a criação de um perfil pessoal de utilizador, do qual faz parte um 

histórico da actividade cultural do indivíduo. 
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 Os conteúdos da página de perfil de utilizador tornam-se num condutor motivacional e lúdico, 

na medida em que promovem o revisitar do espaço expositivo, com a introdução de uma estratégia 

de cumprimento de objectivos e de recompensas simbólicas. 

 

1.6. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada no desenvolvimento da presente investigação é mista e de base qualitativa. 

Contudo, pontualmente, fez-se uso de dados quantitativos pré-existentes ou tratados a partir do 

resultado de testes in situ à maquete digital desenvolvida.  

          Os métodos utilizados, não intervencionistas, consistiram na revisão de literatura, na análise 

de casos e no desenvolvimento de projecto (metodologia projectual).  

         Os métodos utilizados, intervencionistas, consistiram na observação participante e na 

experiência de uso (testes de usabilidade in situ da maquete digital). 

 Para a contextualização da problemática foi necessário desenvolver um estado da arte, para 

o qual se realizou uma revisão de literatura – revisão que, intencionalmente, se fez prolongar por 

todo o período de investigação, no intuito de recolher e tratar a maior quantidade de informação 

relevante possível. Deste modo, procurou-se conhecer os autores de referência em cada área 

considerada, e o respectivo trabalho desenvolvido.  

A formulação da lógica de desenvolvimento da investigação e projecto para uma aplicação 

móvel, estão em conformidade com as opiniões profissionais de autores na área da Museologia 

como Whittle (1997), Neves (2013) e Martins (2014). 

 Realizou-se uma análise de casos, através da qual se adquiriram informações sobre 

serviços / aplicações móveis bem-sucedidas, como se estudaram, a partir destes, oportunidades de 

acção e de diferenciação.  

No desenvolvimento do projecto, nomeadamente no intuito de planear os percursos 

temáticos, foi indispensável conhecer o espaço expositivo do MNAA, bem como as peças do acervo 

que constituem a exposição permanente da instituição. Deste modo, tornou-se essencial estudar as 

plantas do Museu, assim como proceder a uma observação participante no ambiente museal.  

A elaboração das restantes componentes do projecto tiveram como base de acção: a 

caracterização do público alvo, o recurso ao Design de Experiência (UX) (abordou-se a relação 

emocional do utilizador com os objectos e com as memórias que advêm dessas interacções, assim 

como a usabilidade do produto2) e o recurso ao Design de Interfaces, de Interação (UI) e ao Design 

de Comunicação / Gráfico. 

Para a validação da solução concebida (maquete digital) recorreu-se, através da 

experiência, ao realizar de testes de usabilidade, no espaço do MNAA. 

                                                
2 Desmet et al. (2006), Jung (1989), Kahneman (2011), Bernardo (2009), Thissen et al. (2003), Wroblewski (2011). 
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1.7. DIAGRAMA DE INVESTIGAÇÃO  

 

Ilustração 1 - Diagrama da Investigação (ilustração nossa, 2016) 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJECTO: OS MUSEUS E O MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA – 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS  

 

 A primeira fase de desenvolvimento da investigação consiste em enquadrar a problemática, 

o que neste caso significa, abordar o contexto museológico.  

 Inicialmente é essencial conhecer os conceitos gerais, de maior relevância, associados aos 

museus e à área da Cultura. Para tal, procede-se à exploração dos parâmetros que definem os 

Museus como entidades e a sua actividade na esfera cultural. Neste sentido, explana-se a ligação 

entre os vários elementos intervenientes no ambiente museológico, nomeadamente relativos ao 

público da cultura, à comunicação interpretativa e à tecnologia nos museus. É, desta maneira, 

elaborada uma análise sob a perspectiva comunicacional e do público-alvo do projecto. 

 Com base nesta introdução generalista e conceptual do universo essencial desta 

dissertação, é explorado o contexto do MNAA, em particular. Para esse fim, são mencionadas as 

áreas referidas, mas de um modo mais vocacionado para o caso em estudo.    

 Considera-se como essencial o salientar de algumas facetas do processo de 

enquadramento realizado, assim justifica-se que a procura de conhecimento relativo às motivações 

do visitante servirá para avaliar a pertinência do projecto a desenvolver (Itinerários Temáticos) e em 

particular do interface e da decorrente experiência de usabilidade a conceber.  

 Para tal, é fulcral entender as características inerentes ao ambiente para o qual se pretende 

projectar, bem como os potenciais utilizadores do projecto.  Consequentemente o constituir 

de conceitos como: museu e a sua missão, bem como as características dos seus visitantes são 

fontes primárias de informação indispensáveis ao desenvolvimento do projecto. É, justamente, a 

partir do entendimento do contexto e das características do público, que será possível determinar 

as motivações de visita e expectativas dos visitantes3, bem como descrever o ambiente de utilização 

do produto e os objectivos da actividade cultural proposta. A partir da análise destes dados, 

pretende-se suprir necessidades reais dos visitantes (e não criar novas necessidades). 

  

                                                
3 “Transforming an understanding of users into products that meet their professional, personal, and emotional needs.” 

(Cooper, 2014, p.10) Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual  
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2.1. OS MUSEUS: PRÁTICAS CULTURAIS E COMUNICACIONAIS  

2.1.1. A MISSÃO DOS MUSEUS   

 Um museu4 é uma instituição5 que se inclui no panorama alargado da oferta cultural 

contemporânea. Está inserido na sociedade e presta um serviço à comunidade, o que faz com que 

tenha de estabelecer uma relação directa com o público6. Pode ser visto como um mediador7 entre 

o acervo e a comunidade (Desvallées et al., 2010, p.20). A interpretação do papel do Museu, que 

se apresenta, é: 

 

Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade8 e do seu 

desenvolvimento, aberto ao público, e que adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos 

materiais do homem e do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação9 e a fruição (ICOM, 

2001) 

  

 Está presente, nesta definição, que o conceito de museu está intrinsecamente ligado ao 

delinear da sua missão. 

 Assim, para melhor compreender entidades como os museus, nomeadamente no que diz 

respeito ao seu papel, é necessária uma familiarização com a sua missão. A missão advém dos 

seus objectivos principais, das suas motivações, das suas características específicas (relacionadas 

com o seu posicionamento social) e dos benefícios que estes podem significar para a comunidade.  

 A definição de museu acima descrita pode então ser desconstruída para melhor explicar as 

suas implicações no tocante à missão.  

 A entidade é de cariz intemporal, no sentido que é transversal a múltiplas gerações e épocas. 

Este factor, por si só, infere-lhe um carácter monumental, em relação à condição humana, que se 

transpõe para o seu acervo.  

                                                
4 Desde o século XIX que existem museus em Portugal. Considera-se que O Real Museu de História Natural e jardim 
botânico, na Ajuda, Lisboa em (1768) foi o primeiro museu português. (Brigola, 2003). 
5 “In this sense, the institution is a construction created by man in the museal (...) field, and organised in order to enter into 
a sensory relationship with objects. (...) created and maintained by society, rests on a collection of standards (...) which 
are founded on a value system [com o fim de cumprir a sua missão] (...)” (Desvallées, 2010, p.43-44) 
6 “(...) refers to the museum users (...) but also, by extension from its actual user public, to the whole of the population 
addressed by the establishment.(...) The very notion of public closely associates the museum activities with its users 
[visitantes](...)” (Desvallées, 2010, p.71-72) 
7 “(...) refers to a hole range of actions carried out in a museal context in order to build bridges between that which is 
exhibited (seeing) and the meanings that these objects and sites may carry (knowledge).” (Desvallées, 2010, p.47) 
8 No âmbito dos Museus “can be defined as a community of individuals (in a specific place at a specific time) organized 
around common political, economic, legal and cultural institutions, of which the museum is a part and with which it builds 
its activities.” (Desvallées, 2010, p.75)  
9 “Museum education can be defined as a set of values, concepts, knowledge and practises aimed at ensuring the visitor’s 
development; it is a process of accumulation which relies on pedagogical methods, development, fulfilment, and the 
acquisition of new knowledge.” (Desvallées, 2010, p.31) 
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 Os museus criam um ambiente, através dos conceitos que o público lhes associa, simbólicos 

e ideológicos, que permeia o conteúdo exposto10, por exemplo, se a peça está inserida no âmbito 

museológico é mais comum que o visitante não ponha em causa a sua relevância cultural.11  

 A transcendência do factor humano suscita emoção e perplexidade no visitante, ao mesmo 

tempo que lhe contam a sua história, o inspiram e adicionam ao seu conceito de beleza. Este 

aspecto constitui uma característica essencial, com implicações práticas. 

 A relação que tem que se estabelecer entre a sociedade e o museu, indispensável ao 

cumprir do propósito12 deste último, é bilateral por natureza. O museu tem o poder, e o dever, de 

afectar o público. Contudo, para a instituição endereçar a sociedade tem que fazer parte dela, o que 

significa que é afectada pelas mesmas modificações e mutações que esta sofre.13   

 Ora, o posicionamento social dos museus, de permeabilidade em relação à sociedade, 

resulta de um conjunto de variáveis que ao longo do tempo vão sofrendo alterações. A missão evolui 

consoante o exercer de “forças de mudança” por parte dos vários elementos intervenientes no seu 

funcionamento.  

 Os vários elementos dependem ou são afectados pelas características, quer em termos de 

mentalidade quer de contexto/ambiente, da comunidade a que se dirigem e na qual se inserem. 

Resumem-se, na sua essência, às necessidades de três grupos: os mecenas e administração, o 

público cultural, e a evolução da disciplina da museologia que se manifesta, directamente, na 

formação dos profissionais e que se traduz numa mudança de metodologia e até de objectivos. 

(Black, 2005, p.3) Pode-se postular que: “As transformações no campo cultural e nas suas relações 

com a sociedade, a política e a economia associam-se estreitamente a alguns dos efeitos de 

estrutura mais marcantes da segunda metade do século XX.” (Santos, 2013, p.67) 

 Há vários factores que afectam cada um dos grupos intervenientes na acção do museu e 

que resultam em mudanças profundas no âmago das instituições culturais. No caso dos mecenas 

e da administração tratam-se de aspectos ligados à economia, já no que diz respeito ao público, as 

motivações que afectam as suas expectativas são a procura de conhecimento e o seu estilo de 

vida. Por fim, para os profissionais da museologia existe a crescente preocupação quanto à criação 

de uma experiência de visita pedagógica e envolvente.  

                                                
10 Afirmação compartilhada por Rodrigues (1997, p.72) 
11 Não obstante, actualmente, face à maior instrução e a novas mentalidades do público, este factor tem vindo a mudar. 
O espaço do Museu passa a ser um espaço cada vez mais focado para o debate e para a procura de resposta a questões 
individuais. (Marques, 2011, p.124) 
12 Uma via possível para complementar a sua inserção e diálogo com a comunidade é a realização de acções com 
voluntários (Filipe, 2011, p. 6-7), de modo a consciencializar e a aumentar o valor do acervo aos olhos dos cidadãos. 
Apesar de na Europa ser um sistema pouco utilizado, um exemplo de uso de voluntariado é o Palácio da Ajuda ou a 
campanha do MNAA para patrocinar a aquisição da obra “Adoração dos Magos” de Domingos Sequeira (MNAA, 2015). 
13 Vide 2.1.2. Os públicos da cultura. Nomeadamente as modificações necessárias a uma adaptação do Museu ao público 

contemporâneo. 
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 O museu é um espaço que acaba por espelhar sempre a mentalidade da sua época, isto 

porque os seus discursos, conteúdos e a própria narrativa que constrói seguem os objectivos e 

valores que o Homem considera importantes num dado momento. São formulados e interpretados 

por membros da sociedade actual e como tal a interpretação que propõem passar ao visitante é 

permeada pela visão do museólogo.14 O que torna o museu, por definição, num local “vivo” de 

constante actualização e mutação: 

 

(...) por tudo o que ele [museu] projecta da sociedade que o criou, (...) tenderá a encontrar os sentidos 

da sua intervenção não dentro dos muros do edifício (...) mas fora deles, no presente concreto das 

acções que desenvolve e do quotidiano dos públicos que toca. (Brito, 2000, p. 9) 

 

2.1.2. OS PÚBLICOS DA CULTURA  

 

 Foi referido que um museu que não tenha uma ligação à sociedade não cumpre os requisitos 

para ser chamado de tal.15  

 Pretende-se, agora, explicitar que tipo de serviço púbico é que o museu pode reservar para 

si e que impacto é que se pode vir a verificar na comunidade.  

 A expressão “público da cultura” refere-se à camada da população que é receptiva às 

iniciativas e consumidora habitual de produtos culturais.16 

 Essa faixa de indivíduos é heterogénea (distribuída por várias faixas etárias, personalidades 

e percursos de vida), é mutável, no sentido que é activa e reactiva, i.e. o diálogo entre as instituições 

e o público provocam reacções individuais, que se pretende que instiguem respostas por parte dos 

elementos que constituem este grupo. (Bernardo, 2009, p. 23-24)  

 Actualmente, e devido ao fenómeno da sociedade de consumo, verifica-se (com base na 

adesão a eventos de diferentes tipos) que o público prefere actividades pelo grau de entretenimento 

que geram no indivíduo. (Bernardo, 2009, p. 23-24) Deste modo, este critério de escolha deve ser 

assinalado e tido em conta no planeamento de conteúdos museológicos, com o fim de adequar os 

diferentes diálogos que o museu pretende estabelecer com o seu público. 

 O museu protege o seu acervo (património), trabalha para a divulgação do mesmo e 

providencia acesso ao público em geral, às instituições educacionais e de  investigação científica, 

bem como deve servir como elemento impulsionador da evolução das mentalidades e propiciar o 

                                                
14 Vide Capítulo 3 : Problematização do projecto: itinerários temáticos nos Museus e no Museu Nacional de Arte Antiga e 
justificação do desenvolvimento de uma aplicação móvel, p.51 
15 Segundo a definição de Museu da 20ª Assembleia Geral de Barcelona de 2001, presente no Código de Ética do ICOM 

para os Museus (ICOM, 2001)  
16 Uma grande parte da camada de jovens universitários (entre os 17-24 anos) consome produtos culturais com 

irregularidade. Participa em determinada actividade ou evento segundo os seus interesses específicos ou através da 
opinião dos seus conhecidos (Bernardo, 2009, p. 74)  
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desenvolvimento da ciência (Marecos, 2009). Como, tal a nova noção do papel social do museu 

está associada à lógica de que: “(...) o espaço museológico é um espaço social e de mediação 

(entre objectos e pessoas) (...)”. (Pardal, 2008, p.175)  

 As funções dos museus, sempre ao serviço do público, são de protecção, pedagogia17 e 

contemplam o impulsionamento do desenvolvimento científico e social (através do carácter 

inspirador e formativo característicos do museu): “Museums share in common the desire to design 

and orchestrate exhibitions that enhance visitors’ museum experiences.” (Kotler, 2008, p. 20)  

 As instituições museológicas ao cumprirem o seu papel social (essencial à função de 

comunicação de património e pedagógico), concentram em si o extraordinário poder de formar a 

sociedade, ao longo do tempo, através da instrução dos indivíduos que a constituem e da 

construção da história e identidade dessa sociedade.   

 São cada vez mais vistos, pelo público em geral, como “(...) remarkable sites for learning. 

Their power and influence for people is attested to by the amazing learning associated with them.” 

(Hein, 1995, p.21)  

 A sociedade actual, e por conseguinte o público cultural, é marcadamente pluralista e 

disperso. Valores imateriais como o lúdico, a liberdade e a expressão da personalidade 

(individualismo) ganham importância (Conde, 2000, p.20) pelo que é essencial aumentar a oferta 

de conteúdos.  

Como tal, “The evolving concept of the museum emphasizes the importance of reaching 

diverse cultures, having a consumer orientation, creating community forums, and differentiating 

museums from other leisure-time activities.” (Kotler, 2008, p.467) 

 O que se traduz na procura de uma 

  

(...) democratização do acesso aos patamares mais selectivos da criação e do consumo culturais, 

que permanecem estreitamente correlacionados com o nível de instrução, e, por essa via, com a 

condição socioprofissional (Santos, 2003)  

 

  Pelo que a comunicação no âmbito dos museus é planeada para abranger o máximo de 

públicos possível, por razões económicas e de consistência com a sua missão última: a instrução 

das populações. Pode-se correlacionar o crescente desejo de uma comunicação cada vez mais 

abrangente com o seguinte raciocínio: 

 

                                                
17 Apesar das funções educativas estarem intrinsecamente ligadas ao conceito de museu desde o início da sua existência, 
só a partir do período a seguir à Segunda Guerra Mundial é que se  julga necessária a formação de profissionais 
especializados. Esta importância crescente veio a formar aquilo que, actualmente, se intitula de Serviço Educativo. (Hein, 
2006, p. 340) 
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Thrown open to market forces, museums have to diversify; to target “niche” markets; to become 

responsive to their “customers” - we can see then how the market domination of culture might produce 

an effect of reducing elitism and exclusivity; of promoting cultural diversity and collapsing certain 

barriers: for example, between ‘high’, ‘middle’ and ‘low-brow’ patterns of cultural consumption. (Ross, 

2004, p.100) 

  

 Neste sentido, denota-se que tem havido uma tentativa de adaptação e desmistificação dos 

conteúdos museológicos através de um sistema de comunicação com base em estratégias de 

marketing destinadas a tornar o espaço museológico mais apelativo a indivíduos de todos os 

estratos sociais e níveis intelectuais “(...) aumento, descentralização e diversificação da oferta, 

redução de preços, sensibilização junto de grupos sociais específicos, entre outras modalidades).” 

(Santos, 2003)   

 Essa vontade de tornar o museu num espaço mais acessível para públicos diversos, 

encontra-se espelhada no aumento de um milhão de visitantes dos museus nacionais no ano de 

2013 (total de 11,1 milhões de visitantes) (INE, 2013, p.4). Uma maior procura de instituições 

culturais leva a uma ampliação proporcional da oferta de conteúdos e mais oportunidades para a 

criação de novos museus. “(...) exhibitions increasingly offer multiple perspectives, narrative 

exposition, and interactive experiences.” (Kotler, 2008, p.20) 

 Refere-se, contudo, que é sempre mais importante a conquista da qualidade em detrimento 

da quantidade. O enfoque deve estar na “qualidade de interacção com as artes como experiência 

de vida e imaginário que enriquece e interpela” (Conde, 2003, p. 23) a identidade de cada pessoa. 

 Graças ao incremento do nível de instrução, a comunidade portuguesa tem tendência para 

ser mais culta e para ter uma noção prévia dos conceitos/assuntos que procura aprofundar ou 

conhecer ao visitar o museu.18  

 Os visitantes colocam cada vez mais questões ao conteúdo exposto19, à medida que se 

apercebem que o propósito deste tipo de espaços é de as elucidar e de que a cultura não pretende 

ser apenas uma actividade de elite. O que leva a mudanças profundas na percepção da entidade, 

colocando-a, aos olhos do público, como um espaço de fruição menos rígido, que tem como intuito 

o estimular dos indivíduos: 

 

O museu passou de espaço incontestado e altamente hierarquizado e hierarquizante, onde não há 

espaço para a dúvida e para o questionamento, a um espaço aberto, plural, de múltiplas abordagens 

                                                
18 Note-se que nem sempre o possuir de ferramentas intelectuais (dadas pela educação), suficientes à interpretação dos 

conteúdos culturais, significa que o indivíduo usufrua da oferta cultural. (Bernardo, 2009, p.75) O consumo habitual, deste 
tipo de produtos, depende da conjugação de outros factores.  
19 Como se pode concluir dos comentários expressos na página de Facebook do MNAA (vide: 2.2. Contexto actual do 

Público do MNAA), assim como das reclamações recolhidas pelo relatório consultado (DGPC, 2014, p. 24)  
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mas também descentrado, alvo de forte politização, onde o lugar de tudo está em constante 

discussão. (Marques, 2011, p.124) 

 

Considera-se então que: 

 

At present times, the Museum is no longer just a closed space, but it must be considered as a 

metaphor, through which society symbolises its relationship with its own history and that of other 

cultures. To strengthen this principle the Museum as an Institution must find new forms of attraction 

for the public and scholars. (CIDEM, 2010) 

 

 Como resposta a este fenómeno, o museu absorve as tendências emergentes da sociedade 

e procura que a sua acção ofereça competição a outras actividades lúdicas ou culturais pela 

preferência do público. Para tal, aplica, nas suas práticas, princípios como a participação do público, 

o instigar de discursos e questões estimulantes, aumento do factor interactivo e lúdico das 

actividades: “The trend in many museums is toward participation, especially among enthusiastic 

visitors, members, donors, community members, and volunteers.” (Kotler, 2008, p.16) 

 Trata-se de fazer com que as características do espaço expositivo correspondam à 

satisfação de desejos imediatos ou às razões que levam os indivíduos a procurar a actividade 

cultural como ocupação recorrente.  

Foi revelado que, segundo: 

 

A national survey of Americans identified the most widespread motivations for participating in cultural 

events, including museums, were socializing with friends and family (57 percent), finding the event 

emotionally rewarding (53 percent), and gaining knowledge (46 percent). (Kotler, 2008, p.160) 

 

 Para terminar, acrescenta-se que no mais recente estudo realizado pela Direcção Geral de 

Património Cultural, foi descoberto que o  

 

(...) perfil social predominante” – aponta para uma pessoa relativamente jovem (média de idades é de 

41 anos no público nacional, 43 no estrangeiro), qualificada em termos de escolaridade e de ocupação 

profissional, que vai ao museu pelos mais diversos motivos e, geralmente, uma vez só (...) [ainda que] 

(...) 37% manifestam intenção de voltar ao museu durante o ano seguinte, embora pese muito a 

proximidade geográfica na hora de decidir: 68% dos nacionais garantem regressar, (...) o principal 

motivo evocado para o regresso é o das novas exposições (65%). (Canelas, 2016) 

 

 Salienta-se ainda que o motivo predominante de visita para os indivíduos é o prazer de 

desfrutar do acervo exposto. (ibidem).  
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2.1.3. A COMUNICAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS  

 O museu presta o seu serviço à comunidade (pedagógico, divulgativo, formativo, inspirador, 

lúdico) por via, i.e. do estabelecer de uma a ponte entre a instituição cultural e o público.  

 No que diz respeito ao contacto entre o museu e a comunidade: 

 

It appears that (...) the realk task of the museum is closer to transmission, understood as a unilateral 

communication over time so that each person can assimilate the cultural knowledge which confirms 

his humanity and places him in society. (Desvallées et al., 2010, p.30) 

 

 Contudo, o discurso actual dos museus tem-se vindo a tornar, cada vez mais, 

comunicativo20, i.e. tem vindo a tornar-se numa conversa – na estimulação do visitante  que lhe 

incita uma resposta – i.e. bilateral. A participação e envolvimento do indivíduo neste tipo de 

actividade é também tida como fulcral: “(...) Providing information; Increasing awareness about the 

cultural identity, the world and local history and culture; Promoting visitors’ participation to the 

production of meanings.” (CIDEM, 2010) 

  O  enfoque está na identidade do visitante como elemento interpretativo de conteúdos 

culturais21 e como elemento activo. As ferramentas comunicativas que o museu usa, para este 

efeito, constituem meios de apresentação, interpretação e participação.22 

 O desejo de uma democratização dos conteúdos expositivos acarta novos requisitos 

comunicativos, de vária ordem.  

 Uma vez que o museu é pensado como mais do que uma instituição elitista, todos os 

conteúdos a comunicar devem ser desenvolvidos com o fim de poderem ser assimilados/activados, 

com eficácia, pela totalidade do público (independentemente do nível de educação, grau de 

especialidade detido e idade de cada indivíduo).  

 A eficácia comunicativa é garantida quando o receptor detém as ferramentas suficientes 

para descodificar, reflexivamente, o significado da mensagem transmitida, como tal, a linguagem 

empregue e o aplicar de conceitos claros são factores decisivos: 

 

The attention structure of the full-time specialist on a given policy will be more elaborate and refined 

than that of the layman. That this difference will always exist, we must take for granted. Nevertheless, 

it is quite possible for the specialist and the layman to agree on the broad outlines of reality. A workable 

                                                
20 “Communication is the action of conveying information between one or several receivers through a channel.” (Lasswell 
in Desvallées, 2010) 
21 Aspecto pertinente à Teoria de Comunicação Construtivista aplicada para o âmbito educativo. Vide 2.2.3. O discurso 
interpretativo e a comunicação cultural no MNAA 
22 Vide 2.2.3. O discurso interpretativo e a comunicação cultural no MNAA 
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goal of democratic society is equivalent enlightenment as between expert, leader, and 

layman. (Lasswell, 1948, p. 228) 

 

 Outro aspecto essencial ao realizar do processo comunicativo é a predisposição do receptor 

para assimilar a mensagem recebida. Tem que existir uma vontade de aprender ou curiosidade no 

visitante que o leve a fazer um esforço intelectual para descodificar e interiorizar os conteúdos. 

Assim, o público deve ser estimulado e ter uma noção clara de que o seu empenho não é em vão: 

“Só existe processo comunicacional se cada um dos protagonistas vir a sua experiência individual 

transformada pelo confronto com a experiência do outro interlocutor.” (Rodrigues, 1997, p.72) i.e., 

neste caso, se o diálogo resultar numa reacção (cognitiva e emocional) por parte dos visitantes e 

no sedimentar de conhecimentos novos.  

 A comunicação no ambiente expositivo é interpretativa, orientativa e formativa, e processa-

se através dos seguintes actores e meios: os profissionais da Museologia e Museografia, as próprias 

obras e a sua disposição no espaço, os suportes e as ferramentas físicas ou digitais23 (legendas e 

outros textos informativos, roteiros, guias digitais, entre outros), e os visitantes (mediação humana 

- acrescento aos visitantes guias profissionais pessoa mesmo?a minha intenção inicial era no 

sentido de referir este grupo. O que pode não fazer sentido). 

 Esta investigação e projecto, recorre ao desenvolvimento de um interface digital 

comunicativo, para uma app24 que permitirá a realização de percursos temáticos através de um 

smartphone ou tablet, i.e. novas explorações in situ do acervo exposto através de mediação digital 

on-line, e, consequentemente, também ex situ. 

 A tecnologia digital, através dos média em rede, veio contribuir para a democratização ao 

permitir a expansão do alcance da comunicação. Significa isto, que a camada de público atingida 

não se restringe de modo nenhum ao público da cultura, que já recebe este tipo de informação com 

regularidade.  

 A sensibilização de novos públicos e o desmistificar da área da cultura são resultado do 

crescente contacto entre a cultura e o público. Desta ampla acção divulgativa, advém uma 

familiarização com os conceitos culturais e um alargar de conhecimentos e horizontes dos 

indivíduos, fulcral à fruição plena da experiência de visita. (Conde, 2000, p.20)     

 O processo comunicativo é imprevisível e pretende confrontar o indivíduo com fragmentos 

do desconhecido. Contudo, o indivíduo precisa de se apoiar em variáveis reconhecidas (âncoras) 

por modo a interpretar valores novos. (Rodrigues, 1997, 72)  

 O processo assimilativo desenvolve-se do seguinte modo: 

                                                
23 Vide 2.2.4. O suporte digital/móvel e o papel do interface no contexto do MNAA 
24 O termo app refere-se a uma abreviatura de aplicação móvel, é a denominação mais comum em uso coloquial. 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
38  

 

We try to find something that we can either recognize or remember, or grasp through analogy. If we 

can make this preliminary connection, the meaning-makinmg process continues. If there is nothing to 

connect with, we are likely to give-up and stop trying. This failure to continue the meaning-making 

process can result in a shallow and rather negative experience, and one which might well reduce our 

self-confidence.  (Hooper-Greenhill, 2005, p. 46) 

 

 A familiarização (em conjunto com a educação) promove o acumular de códigos 

interpretativos da cultura, que auxiliam o assimilar reflexivo de conteúdos por parte dos visitantes, 

na medida em que permitem que cada indivíduo faça a correlação entre a narrativa e o seu 

significado simbólico, i.e. que confronte o diálogo expositivo com a colecção e retire elações 

significantes, dessa comparação. 

 O diálogo directo, entre o visitante e a peça exposta, dá-se uma vez que a obra é 

devidamente compreendida pelo primeiro. O indivíduo consegue retirar da experiência comunicativa 

e observação da obra a “experiência genuína de a viver” (Conde, 2003, p.23), através de uma 

ligação emocional e interpretação própria do seu significado, i.e. desfruta do produto de uma 

comunicação eficaz a dois níveis: cognitivo (intelecto, consciente) e reactivo (emocional, 

subconsciente). 

 É essencial que a posse das ferramentas de interpretativas de conteúdos: “[A] Literacia 

cultural, artística, digital como saber experimental [empírico] das artes (...) [esbate a] exclusão e (...) 

[permite] passar da percepção à recepção, do reconhecer ao conhecer” (Conde, 2003, p.23)   

 Contudo, o fornecer de ferramentas, para a interpretação do acervo, com base na 

sensibilização cultural e na redescoberta pessoal é um caminho difícil de percorrer “nos mapas 

saturados de rotas já percorridas”. (Conde, 2003, p. 24)   

 O conceito de museu virtual implica necessidades comunicativas próprias, que apesar de 

corresponderem à mesma missão que os museus tradicionais, têm características e condicionantes 

distintas, que advém do meio digital. “Communicating a Museum will therefore be tailored for actual 

museums and virtual museums.” (CIDEM, 2010) 

 Os objectivos particulares aos museus virtuais são:  

 

(...) Proposing a new way to read the contents; Reaching a new public, above all new categories 

physically far or just outside the traditional targets of the museum initiatives; Helping or strengthening 

the visit and better understand; Experiencing a new way of communicating and enjoying the use of 

communication; Entertaining and using imagination to develop a different relationship with one’s own 

public. (CIDEM, 2010) 
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2.1.4. O SUPORTE DIGITAL/MÓVEL E O PAPEL DO INTERFACE NO CONTEXTO MUSEOLÓGICO 

 

 A presença de elementos digitais no âmbito das exposições é uma área que ainda gera 

controvérsia. Relativamente à pertinência do uso de produtos tecnológicos digitais em espaços 

expositivos, questiona-se até que ponto a sua utilização não se sobrepõe ao conteúdo exposto. 

(Neves, 2013)  

 Contudo, os meios digitais estão a ser cada vez mais utilizados, na transmissão de 

informação e divulgação das instituições culturais, em contexto internacional e nacional (por ex. no 

Museu de Arte Contemporânea de Serralves25). 

 A dimensão digital da visita deve ser entendida como mediadora/interpretativa e não deve 

ser tratada como um fim em si. O visitante não deve nunca perder de vista o seu objectivo ao utilizar 

o meio digital, i.e. o assimilar de conteúdos culturais e o responder às questões que tem sobre o 

acervo. 

 Com a democratização dos meios digitais que se tem vindo a efectuar nas últimas décadas, 

o digital torna-se uma linguagem universal que permite a transmissão de informação ilimitada.  

 A aplicação deste conceito no âmbito cultural pode significar uma maior adaptação da 

estratégia de comunicação do museu ao seu contexto social. O que, consequentemente, pode 

significar que a comunicação da instituição museológica não só chegue a mais pessoas como seja 

melhor compreendida pelo público26.  

 A eficácia da interiorização da mensagem advém do facto do meio de comunicação digital 

fazer parte do estilo de vida27 dos indivíduos na contemporaneidade.  

  Esta utilização diária da tecnologia, escolhida para a transmissão de conteúdos, não só dá 

uma maior visibilidade a qualquer produto, como torna o seu uso mais fácil e fluído, visto que o 

utilizador está habituado ao meio. Afirma-se então que: “Os multimédia podem transmitir os 

conhecimentos e as experiências de uma forma atractiva para uma geração que nasceu em frente 

dos écrans de televisão e cresceu no meio dos jogos (...) [em meio digital]” (Reis, 2000, p.14) 

 Deste modo, o uso de ferramentas digitais no âmbito do museu faz com que a instituição se 

insira na cultura contemporânea, i.e. não é uma entidade fixa a uma época passada e fechada sobre 

si mesma, mas sim um elemento interveniente na comunidade e actualizado. (Witcomb, 2003, 

p.103) 

                                                
25 Vide Ramos (2012) 
26 “(...) novas tecnologias de interação com os Museus facilita o processo de aprendizagem por parte do público 
fomentando outros níveis de socialização.” (Ramos, 2012, p. 36) 
27 Entendido como o acumular, ao longo do tempo, de práticas do quotidiano/rotinas que constituem a identidade pessoal 

do indivíduo. (Bernardo, 2009) 
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 Os meios digitais podem intervir no âmbito dos museus de dois modos: dentro do espaço 

expositivo ou fora dos seus limites. O website, as redes sociais, e o museu virtual funcionam de um 

modo independente, i.e. fora do ambiente de exposição.  

 Na presente investigação coloca-se o enfoque no conceito de museu virtual.28 Considera-se 

sob esta denominação o colocar de uma colecção (constituída por objectos de valor cultural) em 

exposição na Internet. (Huhtamo, 2002, p.1)  

O acervo deste tipo de museu pode espelhar um espaço expositivo real ligado a uma 

instituição cultural existente ou pode ser independente e formar a sua própria colecção original29. 

Surge como resposta não só ao problema da disseminação do acervo e acessibilidade, bem 

como resultado da procura de novos modos de expor peças de arte não convencionais30. Os 

museus evoluíram com a Arte dos modernistas e com a Arte contemporânea. Este é também um 

exemplo da adaptação, por parte da Museologia, a novas realidades tecnológicas e sociais. 

(Burgos, 2007) 

 Os museus virtuais actuam ao nível da preservação da memória e da transmissão de 

conhecimentos históricos. A exposição digital permite o uso generalizado de métodos didácticos 

como reconstruções históricas. (Veltman, 2001, p. 263) Para além de facilitar o confronto de 

objectos distintos no mesmo “espaço expositivo”, i.e. comparar literatura e pintura para ilustrar um 

conceito comum ou concentrar no mesmo local a obra e a informação que a interpreta. (ibidem)  

A convergência de várias áreas de artefactos culturais é uma inovação notável que se 

considera como um dos conceitos mais importantes deste novo meio museológico. 

Dentro do espaço expositivo a tecnologia digital intervém na interpretação das peças através 

de guias expositivos31 ou de conteúdos multimédia adicionais (vídeos educativos, entre outros).   

As novas preocupações da Museologia são de cariz imaterial i.e. narrativo. Entende-se que 

os objectos materiais têm várias interpretações e o enfoque está na exploração dos seus 

significados. (Witcomb, 2003, p.99) 

Os produtos digitais contribuem para a formulação da identidade da instituição e para a sua 

missão de vários modos. Salientam-se as principais funções do website e da app (a última descreve-

se como introdução à investigação a desenvolver): 

                                                
28 Este termo tem sido sobreutilizado, sendo que a sua aplicação nem sempre está em conformidade com a definição de 

Museu. (Huhtamo, 2002, p.1)    
29 Conceito que já estava presente nas Boîte en Valise (1935-41) de Marcel Duchamp. Esta peça, faz parte de um set de 

sessenta e nove valises identicas, consiste numa compilação de reproduções das obras de Duchamp elaborada pelo 
autor. (MoMA, 1999) Neste sentido é criado um museu pessoal e transportável, o que se assemelha ao conceito de museu 
virtual de Malraux. 
30 Praticada pelos curadores de Museus desde o início do século XX. (Huhtamo, 2002, p.3)  
31 Segundo o inquérito realizado por Ramos (2012), a alunos da disciplina artística no Porto, 68% dos participantes estava 
familiarizado com os guias expositivos multimédia, 41% já experimentaram este tipo de produto, 89% acha pertinente a 
existência deste mediador no contexto expositivo, 82% consideram que é uma ferramenta útil para uma melhor fruição do 
tempo de visita e 67% preferem este meio à mediação humana. Pelo que a relevância dos guias de visita digital é deste 
modo fundamentada. 
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O website, ou lugar na Internet, tem uma função de passagem de conhecimento geral e 

introdutório sobre o museu, difusão de eventos, promoção de actividades, apresentação do acervo, 

fornecimento de informações básicas, disponibilização de contactos: “Museums increasingly are 

using digital media to aid in their promotion” (Kotler, 2008, p.28) 

Uma app é uma aplicação para dispositivos móveis e pode ser uma extensão/complemento 

do conteúdo do website, podendo funcionar como elemento acessório, isto é, pode ter uma função 

de transmissão de contéudo mais específico e subordinado a um determinado tema. Não é 

necessário que a aplicação transmita factos gerais sobre a Instituição, uma vez que o website 

funciona como base de informação.  

A app é, assim, uma ferramenta especializada, que  o museu oferece com fins didácticos32. 

As aplicações para dispositivos móveis são um meio digital que pode funcionar tanto no contexto 

da visita à exposição como ter a função de complemento informativo independente da visita. 

 

2.2. O MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA: PRÁTICAS CULTURAIS E COMUNICACIONAIS 

2.2.1. O MNAA 

 

O Museu Nacional de Arte Antiga é uma instituição cultural, inaugurada “em 1884, habitando, 

há quase 130 anos, o Palácio Alvor - Pombal e cumprindo mais de um século da atual designação 

(…) MNAA - Museu Nacional de Arte Antiga (...)”. (MNAA, s.d.) 

 O MNAA é um espaço de poder ideológico e simbólico assinalável, no panorama nacional e 

internacional, uma vez que é dotado de valores de simbologia e de admiração, comummente 

associados a entidades da área da cultura. Estes aspectos são exacerbados pela nobreza do 

espaço que o MNAA ocupa, pela sua tradição e idade, assim como pela importância e valor único 

do acervo que apresenta, factores que tem consequências na imagem mental e expectativas que o 

público formula quanto ao Museu. 

 Uma das características principais que se podem salientar é que está organizado em função 

das suas colecções, que estão divididas por salas, por ordem cronológica e tipológica de peças, 

com excepção de alguns núcleos que obedecem a uma lógica geográfica (Extremo Oriente). 

 É um dos museus mais antigos de Portugal, sendo uma instituição cultural com um nível de 

visitantes anuais elevado (para o contexto nacional).33 

 É também um museu que tem apostado fortemente na concepção de exposições 

temporárias e na constante actualização de conteúdos desta natureza, tentando manter/criar um 

                                                
32 “O download da aplicação disponível atualmente [no Museu de Serralves] para dispositivos móveis já ultrapassou os 
35.000 downloads.” (Ramos, 2012, p. 56) 
33 Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual  
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nível de acção cultural constante e expectável. Este tipo de estratégia culmina num aumento de 

visitantes e prestígio para o Museu. 

 No que diz respeito às implicações que o acervo pode ter na missão e fruição deste Museu 

salienta-se que “Art museums in particular offer rich aesthetic experiences.” (Kotler, 2008, p. 303), 

para além do extraordinário potencial comunicativo próprio das obras de arte, que recorrem nos 

seus discursos a figuras de estilo como o simbolismo e a metáfora. (Martins, 2009, p.131) 

 A entidade tem investido no restauro e manutenção das peças da exposição permanente e 

das alas do edifício, sendo que neste momento (início de 2015) as galerias da zona da pintura 

portuguesa se encontram encerradas para actualização.  

 Este investimento no espólio permanente deve ser aproveitado ao máximo e deve ser 

promovido, com um enfoque semelhante ao que actualmente é conferido às exposições 

temporárias, mas através de meios diferenciadores (i.e. o que se propõe com a presente 

investigação e projecto).  

 E no entanto, o MNAA tem procurado manter uma relação com o público, através de uma 

consciencialização da comunidade face à importância do acervo, bem como evidenciando e 

disponibilizando visitas a conteúdos de valor cultural de nível internacional (justamente através das 

exposições temporárias). 

 Outro aspecto da sua relação com o público é o promover de um envolvimento e contribuição 

por parte do próprio público nas actividades relativas ao MNAA. Com o fim de democratizar o 

museu, como instituição, e de enfatizar que é uma instituição do Estado, pelo que é de, e serve, 

todos os portugueses.34  

 Denota-se que um esforço para alterar e melhorar/actualizar a comunicação com o público 

tem sido actualmente uma preocupação do Museu:  

 

O novo sítio Web que agora se disponibiliza ao público – com o apoio generoso da Fundação PT e 

implementação da Waynext – complementa o investimento feito pelo MNAA nas redes sociais, na 

inovação tecnológica e, em geral, na área da comunicação, fechando uma abóbada delineada em 

2010 e implementada pela grande equipa que, dia a dia, faz o Primeiro Museu de Portugal. Uma 

abóbada em cujo arco se desenha uma estrutura moderna, atraente, vocacionada para o serviço 

público e dos públicos, mas que assenta a sua identidade no estudo, preservação e mobilização de 

um acervo ímpar, que condensa o que de melhor se produziu ou acumulou no país, em quase nove 

séculos de projeto europeu e de expansão pelo mundo. 

Ao longo de quatro anos, sedimentou-se um projeto amplo de renovação, alicerçado numa 

programação estratégica, assumida como essencial na afirmação nacional e internacional de um 

                                                
34 Iniciativa para a compra, com a ajuda do público, de uma obra para integrar na colecção permanente do Museu. “Vamos 
pôr o Sequeira no lugar certo - Porque todos podemos ser mecenas. 27 out 2015 – 30 abr 2016” (MNAA, 2015) 
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equipamento ao qual incubem responsabilidades maiores. Assente na noção de efeito contínuo, 

decorrente de uma malha cerrada de eventos expositivos, complementada com iniciativas de outra 

ordem – desde logo, científica e cultural num sentindo mais amplo, o Museu oferece, em permanência, 

uma média de quatro mostras simultâneas. Às grandes exposições temáticas, patentes na Galeria do 

Piso 0 (...) (Pimentel, 2014) 

 

 Quanto ao espólio, o Museu “(...) condensa o que de melhor se produziu ou acumulou no 

país, em quase nove séculos de projeto europeu e de expansão pelo mundo” (Pimentel, 2014).  

 O acervo é constituído por peças de diversas naturezas, sendo que conta com as áreas da 

pintura, cristais, desenho, gravura, ”(...) escultura, mobiliário, ourivesaria, joalharia, têxteis, azulejos, 

cerâmica e porcelanas (...) cabe destacar as peças de procedência africana e oriental.” (Quina, 

2005, p.17) entre os séculos XIV e XIX que encompassa períodos momentos históriocos ou 

estililístico de grande relevância, como por exemplo o Gótico e a época dos Descobrimentos. (idem, 

28)  

 Constam no seu acervo obras nacionais de relevância internacional como a Custódia de 

Belém, os Painés de São Vicente, o Relicário de D. Leonor, bem como peças provenientes dos 

Descobrimentos como é o caso dos Biombos Namban. 

 Estão, ainda, representados no seu espólio os mais importantes artistas portugueses (até 

ao século XIX) , como por exemplo: Nuno Gonçalves, Francisco Henriques, Diogo de Contreiras, 

Domingos António de Sequeira, Gregório Lopes, Jorge Leal, Garcia Fernandes, Cristóvão de 

Morais, Grão Vasco, Josefa D’Óbidos e Francisco Vieira. (Quina, 2005, p.28 – 207) 

 Em termos de mestres internacionais de referência salentam-se:  

 

Hans Holbein, o Velho; Albrecht Dürer; Pieter Bruegel; Lucas Cranach, o Jovem; José de Ribera; 

Pieter de Hooch; Anthony van Dyck; Bartolomé Esteban Murillo; Piero della Francesca; Giovanni 

Battista Tiepolo; Francisco de Zurbarán; Jheronymus Bosch; Claude Vernet e Jean-Honoré Fragonard  

(ibidem)  

 

Este Museu 

 

(...) alberga a mais relevante coleção pública portuguesa, entre pintura, escultura, ourivesaria e artes 

decorativas, europeias, de África e do Oriente. 

Composto por mais de 40 000 itens, o acervo do MNAA compreende o maior número de obras 

classificadas pelo Estado como “tesouros nacionais”. Engloba também, nos diversos domínios, obras 

de referência do património artístico mundial. (MNAA, s.d) 
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 Uma particularidade do MNAA extremamente positiva e exemplo do apreço do público é o 

Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga (GAMNAA)35 que remonta a 1912 e é o 

primeiro grupo de mecenas associados a um museu nacional.  

 A acção do GAMNAA é muito valorizada pelo Museu36, como tal, o grupo assume uma 

posição de destaque no espaço da entrada do edifício MNAA, situação única no país. (GAMNAA, 

2007) Tem uma grande actividade de promoção, acolhimento de visitantes  e eventos culturais, 

como por exemplo visitas-guiadas especiais, tematizadas às exposições temporárias do MNAA, 

newsletters trimestrais e iniciativas semelhantes. A página de facebook do GAMNAA tem 

6402 gostos 883 visitas. (GMNAA, 2012) 

 

2.2.2. O PÚBLICO DO MNAA: CONTEXTO ACTUAL  

 

 O público do MNAA é constituído por várias comunidades, entendendo-se aqui por 

comunidade um grupo de indivíduos que têm um conjunto de características em comum. Essas 

características compartilhadas podem ser de cariz histórico (memória de um evento/época vivido37), 

conhecimentos profissionais ou especializações, contexto socio-económico, factores identitários 

(como a idade ou a nacionalidade), práticas de visita (razão da visita e valor dado aos objectos), ou 

em relação ao local em que habitam. (Watson, 2007, p.3-8).  

 Ora, “(...) museums attract the audiences they provide for” (Hooper-Greenhil, 2005, p.3), pelo 

que, as actividades e temáticas que o MNAA trata, devem ser direccionadas ou ao seu público 

habitual, ou à captação de uma comunidade específica, dependendo do objectivo em questão 

(expansão do círculo de visitantes habituais ou prolongamento de um diálogo pré-estabelecido). 

 Para adoptar uma determinada estratégia, é necessário que esta seja direccionada para a(s) 

comunidade(s) de visitantes pretendida(s) e que corresponda às suas expectativas. Torna-se assim 

essencial, no âmbito da presente investigação, recorrer a uma breve caracterização dos visitantes 

do MNAA.  

 O MNAA tem vindo a aumentar o número de visitantes anuais, tendência que se verifica, 

com diferentes graus de intensidade, em muitos dos museus nacionais: 

 

Museu de Arte Antiga bateu recorde de visitantes em 2014 com 221 mil entradas (...) entre 1 de 

Janeiro e 31 de Dezembro do ano passado (2014), um total de 221.668 pessoas visitaram o MNAA, 

                                                
35 Constituído por 774 membros no ano de 2014 (GAMNAA, 2014) 
36 “Em 2014 O Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga foi considerado o melhor Grupo de Amigos de museus 
em Portugal.” (GAMNAA, 2014) 
37 No caso do MNAA este cenário será improvável, face à época versada na colecção, mas no entanto, poderá ser válido 
de modo indirecto, i.e. através de laços familiares – ascendentes que tenham vivido acontecimentos dentro do arco 
temporal abrangido pelo espólio do Museu. 

https://pt-pt.facebook.com/GrupoAMNAA/likes
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representando um aumento de 60% face a 2013, quando contabilizou 138.297 visitantes, número 

também superior aos 119.951 de 2012. (Santos, 2015) 

  

O público independente38, é formado por indivíduos que têm em média entre os 31 e os 55 

anos de idade39, são em grande parte nacionais e na sua maioria europeus40. (MNAA, 2012, p.6)  

 O público com mais de 30 anos representa 83,7% dos visitantes (41,4% são portugueses e 

52,3% estrangeiros), a faixa com mais de 56 anos é de 32,6% (46% portugueses e 28,2% 

estrangeiros), a camada com menos de 31 anos é de 17,3% (12,6% nacionais e 18,8% 

estrangeiros). (idem, p. 23) Do ponto de vista da nacionalidade: “(...) os visitantes nacionais 

ultrapassam os estrangeiros, mas estes são quase o dobro daqueles no que toca a entradas pagas.” 

(Martins, 2014, p.24) 

 O público português aproveita as alturas em que a entrada não é paga ou quando está 

inserido em actividades ou eventos culturais específicos que permitem a gratuidade da visita, mas 

nem todos os indivíduos deste grupo fazem uma visita à exposição permanente sempre que, deste 

modo, revisitam o Museu.  

 Mais ainda, e como já foi mencionado41, no público internacional destaca-se a presença 

marcada de alguns países. França é o país que mais visitantes trouxe para o MNAA, seguindo-se 

Espanha, Japão, Itália e os E.U.A. (Santos, 2015). Contudo, há estudos que, concordando com a 

predominância da nacionalidade francesa, introduzem a Bélgica e a Rússia como fontes de 

visitantes e afirmam que os E.U.A. representam a grande maioria do público não europeu. (Martins, 

2014, p.41) 

 O que, no âmbito da presente investigação, serve apenas como base ou guia para a eventual 

escolha das línguas que o projecto deve contemplar. No entanto, num primeiro momento, registe-

se igualmente o seguinte facto: “Todos os estrangeiros inquiridos compreendiam inglês.” (Martins, 

2014, p.41)42 

 É igualmente relevante entender a periodicidade das visitas: “Para cada inquirido foi 

registado se era ou não visitante frequente do MNAA, a sua nacionalidade e a idade. Apesar de 

limitado, o universo (...) apenas 33% era visitante frequente e a maioria (67%) visitava o MNAA pela 

primeira vez.” (Martins, 2014, p.40) 

                                                
38 Esta expressão refere-se a todos os indivíduos que não visitam o museu inseridos num “grupo organizado” (visita-

guiada, actividade, entre outros eventos acompanhados por profissionais) (MNAA, 2012, p.11) 
39 + 30 anos 83,7% ; + 56 anos 32,6%  
40 “(…) a identificação por nacionalidade é apenas feita para a exposição permanente, e os franceses foram os que mais 
visitaram o MNAA (10.386). Provenientes da Espanha entraram 2.774 visitantes, do Japão 2.037, de Itália 1.519, dos 
Estados Unidos 892 e, de outros países, 28.438.” (Santos, 2015) 
41 Vide 2.2.1. O MNAA 
42 Os idiomas mais dominados pelos visitantes do MNAA são o inglês, o francês e o castelhano (MNAA, 2012, p.6)  
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 Os visitantes habituais43 do Museu podem, ainda, ser divididos em níveis de frequência de 

visita: mais do que uma vez por mês – 13,9% dos indivíduos; mais do que uma vez por ano – 48,8%. 

(MNAA, 2012, p.23) 

 Denota-se entre os visitantes uma pré-disposição quanto às actividades do MNAA e uma 

satisfação geral com a experiência de visita, que suplanta os aspectos negativos que salientam. 

“(...) 82,8% proferiu desejo de revisitar (...) 98,8% vai recomendar a amigos (...)”  (idem, p.57-58) 

 Um público tão diversificado como o do MNAA, composto por vários tipos de visitantes 

(sejam eles em contexto familiar, jovens, idosos, habituais, esporádicos, novos, entre outros), 

implica uma variedade alargada de indivíduos com necessidades e expectativas distintas quanto à 

sua experiência de fruição do espaço expositivo permanente.   

 Quando o público participa numa actividade cultural pretende que esta seja educativa, mas 

não lhe interessa apenas essa vertente da Cultura.  

 Os indivíduos esperam que a actividade cultural dê resposta a outros dos seus 

desejos/necessidades, sejam eles lúdicos, sociais, de pertença a um grupo, de desafio pessoal, 

envolvimento, de espaços recreativos (para ir às compras, tomar refeições ou até passear), (Kotler, 

2008, p.5) e que, consequentemente, correspondam a uma maior liberdade de escolha e a um 

serviço mais personalizado. (Black, 2005, p.38) 

 Existe uma camada da população, que se insere no não-público da cultura, a qual os meios 

de comunicação, dos museus em geral e do MNAA, podem enfocar com mais alcance.  

 Actualmente em Portugal os jovens universitários entre os 17-24 anos não estão integrados 

no público habitual dos museus. Segundo um estudo, apenas 10,6% dos universitários podem ser 

considerados visitantes habituais de museus. Dos restantes universitários, que não podem ser tidos 

como habituais, uma vez que as revisitas não são frequentes o suficiente para fazerem parte da 

rotina do seu quotidiano: 23% revisitam museus com uma frequência acima das 3 vezes por ano, 

24% revisitam museus com uma incidência de uma a duas vezes por ano , 30% visitam museus 

raramente, e por fim, 12,6% não visitam de todo espaços expositivos. (Bernardo, 2009, p.48-49)  

 A expansão da comunicação do MNAA através dos meios digitais, de uso diário, pode 

colocá-lo mais “perto” do público jovem, ao fazer coincidir o estilo de vida44 desta faixa de pessoas 

com a acção cultural da instituição. Acrescenta-se que: “Young people in particular want to engage 

in interactive experiences, which give them the chance to manipulate the museum environment, play 

games, and participate fully in the museum activities.” (Kotler, 2008, p.466) 

 Em termos da divulgação por meio digital, o MNAA tem vindo a aumentar a sua presença 

na internet, nomeadamente através do uso de redes sociais. No entanto,  

                                                
43 Entendidos como aqueles que têm o hábito de visitar o MNAA regularmente e que estão atentos às suas actividades. 
44 Entendido aqui como a rotina de utilização de meios informativos diários e o impacto que apresentam no quotidiano 
destes indivíduos. 
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It is not clear whether museum Web sites encourage online visitors to visit museums. As an Museum 

Marketing and Strategy example, in 2006 the Metropolitan Museum of Art recorded an online audience 

of 9 million as compared to an on - site audience of 4.5 million. (Kotler, 2008, p. 17-18) 

 

 No caso em estudo, em 2012, 4,7% do público tomou conhecimento da existência do Museu 

através do seu website e tomou, posteriormente, a decisão de visititar o espaço museológico. 

(MNAA, 2012, p.25)   

 A expansão comunicativa, em causa, tem tido uma boa recepção por parte de uma camada 

alargada dos visitantes do Museu. Esta afirmação pode ser fundamentada pela conjugação e 

interpretação dos dados estatísticos que se seguem.  

 O plano de comunicação que teve início em 2010, como foi referido anteriormente45, tem 

vindo a ser desenvolvido e culminou, em 2014, na apresentação de um website renovado, relevante 

no panorama de museus nacionais e internacionais.46  

 No número total de visitantes do Museu denota-se um crescimento regular a partir  de  2010. 

Para além de outros factores, o esforço realizado pelo Museu, na direcção de uma abordagem 

comunicativa que recorre mais aos meios digitais, parece ter contribuido para o aumento de valores, 

passando de 118.112 visitantes (2010) para 129.036 (2011), 138.166 (2013) e 221.675 (2014).  

 Ao comparar os valores totais dos visitantes com os perfis das redes sociais, pode-se ter 

uma noção do impacto no público da actividade desses perfis. A página de Facebook (2010) tem 

uma cotação de 4.5 estrelas, conta com 516 visitas e 31.774 gostos47. Cerca de 14% dos visitantes 

são seguidores da página de Facebook da instituição. (MNAA, 2010 - 2016) 

 O que corrobora a teoria segundo a qual o facto do MNAA disponibilizar as ferramentas 

essenciais à participação do público na sua acção cultural, não quer, necessariamente, dizer que 

os elementos de divulgação e interpretação disponibilizados sejam suficientes para garantir a 

adesão da comunidade a visitar o espaço museológico.  

 O que vai despertar uma reacção ao conteúdo que incite a visita por parte do público é a 

sua motivação e interesse pessoal. A fidelização não é um dado adquirido.    

 A página recebe comentários em quase todos os seus conteúdos, dependendo da 

visibilidade da actividade. A exposição “ComingOut. E se o Museu saísse à rua?”, entre 29 de 

Setembro de 2015 e 11 de Outubro de 2015, teve 7.421 partilhas, 351 comentários e 6347 gostos. 

                                                
45 Vide 2.1.3. A comunicação nas instituições culturais 
46 Aproximando-se, através da informação e funcionalidades oferecidas, de websites de museus de referência mundial 
como por exemplo o Museu do Louvre em Paris, França.    
47 Consultado a 11 de Outubro de 2015.  

https://www.facebook.com/mnaa.lisboa/likes
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Os posts48 aos quais os seguidores da página dão mais importância são sobre exposições 

temporárias ou actividades inéditas.  

 As contas de Twitter (Set. 2009) e Youtube (Mai. 2009) têm, respectivamente, 1.158 

seguidores e 208 subscritores com  24.758 visualizações49, como tal estes valores não demonstram 

uma adesão tão grande como o perfil de Facebook.  

 Com base no feedback, sob a forma de comentário, fornecido pelos visitantes do Museu, 

nas redes sociais, é possível conhecer as necessidades mais prementes do público após terem 

experienciado o espaço espositivo.  

 Um dos tópicos mais referidos é o acompanhamento durante a visita, em termos de 

conteúdo informativo sobre as obras. Vejam-se os exemplos adjacentes:  

 

Da visita efectuada – 2013.06.14 -  fivou-me, na qualidade de leigo e quase profundo desconhecedor 

de que com o recheio deste esplendoroso Museu se relaciona, um incomensurável vazio relacionado 

com a total ausência de qualquer tipo de literatura informativa – guias, desdobráveis, brochuras, livros 

ou outros – que me possibilitassem esclarecimentos mínimos sobre a sucessão dos elementos 

visitáveis (para além dos que, como é óbvio, constam nas placas descritivas anexas aos mesmos). 

Mesmo assim, este ponto negativo é quase totalmente eleminado com tudo o resto que é colocado 

ao dispor dos nossos sentidos. 

Mais do que vale a pena a visita. Hei-de regressar, esperançado na eliminação, a curto prazo, da 

lacuna apresentada e com o desejo de vir a dispor de muito mais tempo para a revisitação. (Oliveira, 

2013) 

 

Si tu aimes la poterie,le mobilier, etc anciens tua a bien choisi ton musée. Manque d’explications sur 

les ouevres. (Lanoes, 2015) 

 

 A experiência de visita50 gera, em cada indivíduo, a sua memória de visita, que está 

intrinsecamente ligada com a sua decisão de revisitar o MNAA.  

 Assim, os dados estatísticos (idade, localidade, entre outros), embora sejam os métodos de 

análise mais comuns, não são suficientes para desvendar todas as motivações do público. 

 Contudo, pode ser traçada uma ligação clara entre as memórias pós-visita do público e sua 

razão de visita. A visita é lembrada como resposta às questões que levam o indivíduo a visitar certa 

exposição.  

                                                
48 “A- an online message that is submitted to a message board or electronic mailing list. B- text, images, etc., that are 

placed on a website” (Dictionary, 2015) 
49 Consultado a 11 de Outubro de 2015  
50 “The museum visitor experience is much too ephemeral and dynamic; it is a uniquely constructed relationship that occurs 
each time a person visits a museum.” (Falk, 2011, p.111) 
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 Ora, no geral, as razões subjacentes à intenção de visita a museus remetem para a 

satisfação de necessidades relacionadas com os interesses que caracterizam o indivíduo e a sua 

identidade.  

 No entanto, a razão de visita de uma pessoa varia, assim como a interpretação de 

determinada experiência está sempre permeada por factores inerentes ao visitante:  à visão 

humana do que o rodeia.51  

 “(...) the same person can visit the same museum on two different days and be an entirely 

DIFFERENT visitor.” (Falk, 2011, p.111) A identidade de um indivíduo é constituída por múltiplas 

facetas intermutáveis, que se traduzem em motivações e sentimentos diferentes.  

 Os aspectos identitários do visitante podem ser afectados pelo ambiente, uso de um produto, 

situação ou contexto. As motivações, permeadas por aspectos exteriores e interiores a uma pessoa, 

podem-se traduzir, por exemplo, em curiosidade ou numa vontade de sair da rotina do quotidiano. 

(Falk, 2011 , p.115) 

 Contudo, é possível, através da análise dos conteúdos mais memoráveis para o público, 

estabelecer aquilo que o motiva, inspira e faz querer repetir a experiência, e procurar reconstruir as 

emoções que sentiu. Os aspectos que se destacam como mais memoráveis são: “(...) Things that 

supported their entering needs and interests; Things that were novel; Things that had high emotional 

content for the individual; Things that were supported by later experiences (...)” (Falk, 2011, p.110) 

 Pode-se assinalar, com base nos dados recolhidos, que uma das características do público 

é a curiosidade e a procura do inédito, ligada à descoberta, para além de um certo nível de exigência 

quanto aos conteúdos informativos, resultante da expectativa formulada pelos visitantes com base 

na imagem-mental e nas affordances do MNAA, formuladas através da experiência de visita própria 

ou da reputação da Instituição.  

 Este nível de exigência/expectativa está muito relacionado com o contexto actual da 

sociedade e com a facilidade de obter informação que marca a actualidade, tal como é 

consequência da diversidade do público (faixa etária, instrução, hobbies, entre outros factores).  

 

2.2.3. O discurso interpretativo e a comunicação cultural no mnaa  

 

 A comunicação no contexto museológico do MNAA é tida como mediadora e assume várias 

funções essenciais: “Comunicar património / acervo; contribuir para a experiência de visita 

(emocional, sensitiva, memória); (...) [contribuir para] a memória da visita (...)” (Marecos, 2009,  

p.52).  

                                                
51 Tal como acontece em relação à curadoria e à sua subordinação ao profissional humano que a executa. O mesmo se 

passa, com o conferir de determinado significado ou valor a objectos, com base na importância que têm para a História 
humana ou para os indivíduos. Assim se transformam objectos em artefactos.  
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 Deste modo, pode-se afirmar que o diálogo, entre o MNAA e a sociedade, é uma peça 

estruturante no estabelecer e prolongar a memória de visita, o que em última instância pode levar 

à revisita52.  

 O conceito de memória, no contexto do MNAA, está presente na definição da sua missão 

de vários modos. “Nostalgia is perhaps the most obvious way in which the spheres of heritage and 

memory are connected”. (Grist, 2015, p.59) A função de preservação do Museu consiste, também, 

em resguardar e difundir a memória social e cultural, própria da identidade de uma sociedade num 

determinado momento através do perpetuar da sua lembrança. Este é o seu papel educativo.  

 A memória individual e por conseguinte a memória comunitária53 são o resultado da 

comunicação em sociedade e da interacção com o mundo (espiritual e material/objectual). (Assman, 

2008, p.109) Consistente com a missão do MNAA, o contributo do Museu para a identidade 

individual é, neste caso, conferido através do evidenciar da relação entre a memória de visita, um 

determinado arco temporal e a identidade de um determinado conjunto de indivíduos i.e. de 

personalidades com características culturais e sociais comuns. 

 Assim, todo discurso que visa a interpretação dos objectos expostos no Museu é essencial 

para que a visita cumpra a sua função pedagógica e formativa. Significados diferentes atribuidos a 

um mesmo objecto significante alteram totalmente as memórias criadas pelo visitante, bem como a 

conclusão a que este chega no final da visita 54.  

 A este nível a comunicação é um aspecto estruturante do MNAA, que permite que a 

instituição se renove, se apresente ao público e transmita mensagens aos visitantes. Um exemplo 

do uso da comunicação através da renovação dos conceitos associados pode ser a 

promoção/divulgação dos Painéis de S. Vicente, através de um dissecar de partes da narrativa 

existente na obra.  

 Ora, o Museu, entendido como uma entidade que reune objectos significantes e enaltece 

artefactos através da sua simbologia, no intuito de serem partilhados, apenas tem razão de existir 

como ser comunicante. Os Painéis de São Vicente apenas têm significado quando contextualizados 

e embebidos de simbolismos emocionais pelo MNAA, para partilha e discussão. 

 Para além da importância do discurso interpretativo do MNAA, salienta-se a memória ligada 

a uma actividade praticada. Nesse âmbito, a fruição da experiência visita55 depende de um bom 

                                                
52 Como já foi enunciado, o revisitar está dependente de uma memória de visita satisfatória. Vide 2.2.2. O público do 
MNAA: contexto actual 
53 Entendida como o conjunto das memórias partilhadas por uma comunidade e que são pertinentes para a construção e 

manutenção da sua identidade. 
54 Referência ao estabelecer de ligações invisíveis, temporárias, entre as obras da colecção permanente. Dinamização 
dos conteúdos expostos em permanência no MNAA à semelhança do conceito de exposições temporárias. 
55 Eficácia da visita: em conformidade com o cumprir da Missão do MNAA. Vide 2.1.1. A Missão dos Museus  
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acompanhamento do visitante56, quer em termos de orientação espacial, quer a nível de conteúdos 

informativos. O apoio, ao longo da visita, é fornecido através de elementos interpretativos textuais 

ou pictóricos.  

 Estes conteúdos informativos são parte integrante do diálogo principal entre o MNAA e os 

seus visitantes. O assimilar de conhecimentos decorre do nível de eficiência da narrativa construída 

pelo Museu. 

 O MNAA tem elementos comunicativos de vária ordem, adaptados a momentos e funções 

interpretativas diferentes57.  

 Os elementos comunicativos exteriores ao Museu são consultados pré ou pós-visita. Deste 

modo, são independentes do espaço museológico, contudo, podem ser encarados como 

complementos deste, ou seja, a visita à colecção é um factor que não é essencial à sua correcta 

interpretação.  

 O website e as páginas das redes sociais são exemplo do uso da comunicação na área dos 

meios digitais, no sentido da divulgação do Museu fora dos seus limites. Para cumprir a mesma 

função distinguem-se, também, outdoors e cartazes.  

 Já no espaço do MNAA, pode ser aplicada uma categorização dos tipos de elementos 

comunicativos existentes com base nas suas funções.  

 Diferenciam-se os meios interpretativos de conteúdos culturais58, transmitem informações 

explicativas e adicionais sobre o acervo exposto, em oposição aos meios interpretativos que 

permitem a orientação do público no espaço do MNAA (permitem identificar salas e zonas de recreio 

ou serviços). Estas duas tipologias são complementares. 

 Os elementos que orientam os visitantes pelo edifício são pictogramas ou uma conjugação 

de pictogramas e texto. 

 A interpretação59 das obras expostas é realizada, maioritariamente, através de  dois meios 

informativos: as legendas que se referem a cada peça, que contêm as informações primárias que 

lhe dizem respeito (nome, data, proveniência, autor), e as folhas de sala, nas quais constam 

conteúdos adicionais sobre as temáticas abordadas em determinada sala, bem como sobre as 

                                                
56 Para além de muitos outros factores, tidos como incontroláveis pela instituição, como a disposição psicológica do 
indivíduo ou razões de visita ao museu como fuga da rotina. Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual 
57 “Simply put, heritage interpretation is a process through which objects, artefacts, places or ideas are explained, 
contextualised and made available to audiences or visitors at sites of historical importance, or museums.” (Grist, 2015, p. 
57), “(...) making use of visitor’s knowledge and interests, using all senses, using questions, variety, organization (...)” 
(Black, 2005, p.185) 
58 “A exposição funciona como um meio de comunicação que procura traduzir um determinado discurso, atribuindo um 
sentido aos objectos. O discurso, tal como num processo semiótico, inicia-se a partir dos objectos, que actuam como 
signos passíveis de significação(ões), para produzir uma mensagem, convertendo-os em objectos portadores de ideias 
(signos).” (Pardal, 2008, p.65) 
59 “(...) language, art, and religion are tangible for us only in the monuments we create through these symbolic forms—the 
tokens, memorials, or reminders of the reciprocal processes of continuous reanimation of self, cultural object, and context 
(and of physical existence, objective representation, and personal expression).” (Fischer , 2007, p. 21) 
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obras expostas. É de salientar que as folhas de sala não estão disponíveis para todas as zonas do 

espaço expositivo. 

 Para o desenvolvimento da temática desta investigação, os componentes comunicativos 

mistos são os que se consideram mais importantes para reflexão. Por ferramentas de interpretação 

mistas entendem-se os elementos que não só têm a função de guiar o visitante no espaço, como 

de lhe fornecer uma narrativa interpretativa dos artefactos museológicos. Para este efeito, 

consideram-se os guias de visita, que podem tomar a forma de audio-guia, folheto informativo ou 

roteiro60.  

 Outra vertente comunicativa que se enquadra no âmbito dos guias de visita é a mediação 

humana, que se destaca dos demais pelas suas características próprias de interacção pessoal, 

nomeadamente, no que diz respeito ao estabelecer de um diálogo bilateral in situ e, logo, eficaz 

com o público. 

 Os guias expositivos podem transmitir conteúdos inéditos e memoráveis sobre a colecção. 

Graças à natureza diversificada dos meios de transmissão de mensagens (narrativa unilateral ou 

diálogo bilateral personalizado), podem oferecer vários tipos de visitas diferentes, com mais valias 

para o público assinaladamente distintas. “The new Museum interprets and exhibits objects as a 

mean of unlocking memories; it offers traditional dialogue and diverse forms of public participation.” 

(Cleary, 2006, p.184)  

 Os visitantes procuram que, estas ferramentas, lhes revelem certos conhecimentos 

específicos, pelo que interagem com esses conteúdos. As necessidades a suprir, com as 

informações fornecidas, relacionam-se com vários aspectos. A curiosidade humana é um dos 

grandes impulsionadores da procura do conhecimento.  

 O que leva o visitante a colocar questões perante determinada peça e procure responder a 

estas perguntas com base num diálogo com o Museu, através da informação disponiblizada no 

momento. Estes conteúdos devem procurar reunir as questões fundamentais sobre a temática.   

 No caso do MNAA, as folhas de sala e as legendas existentes não são suficientes para 

saciar, por completo, a sede de conhecimento dos seus visitantes. Segundo uma listagem de 

reclamações no ano de 2014, há indícios que corroboram esta afirmação: “[falta de] Informação 

geral e divulgação (...); Falta de informação, informação incorreta ou desconhecimento de 

informações dos funcionários quando solicitadas pelos visitantes (...); Sinalética e qualidade; (...)” 

(DGPC, 2014, p. 24) 

                                                
60 Exemplos de roteiros do MNAA “Museu Nacional de Arte Antiga. Roteiro (2003); Mobiliário português (2000); Faiança 
Portuguesa (2005); Pintura Europeia (2005); Roteirinho do Museu Nacional de Arte Antiga (2006)” (Martins, 2014, p.34); 
Faianças da Coleção do MNAA (2015); Ilusionismos. Os Tetos Pintados Do Palácio Alvor (2013); Os Saboias. Reis E 
Mecenas (2014); A Arquitetura Imaginária. Pintura, Escultura, Artes Decorativas (2012); Primitivos Portugueses, 1450-
1550. O Século De Nuno Gonçalves (2010) (Mnaa, 2015) 
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 O contexto, ambiente museológico, no qual se dá a comunicação interpretativa afecta a 

mensagem e a sua transmissão, por meio de imposições pré-estabelecidas.  

 O carácter interpretativo da comunicação, implica que a atenção do visitante esteja repartida 

entre a ferramenta que interpreta e o objecto interpretado, logo a eficácia de transmissão da 

informação depende do facto de ser concisa, clara e sucinta.  

 As legendas e as folhas de sala do MNAA são um exemplo da aplicação deste conceito. O 

texto pode ser assimilado com rapidez e, libertando o visitante para a visualização da obra e 

respectiva reflexão.  

 Este tipo de diálogo, por parte do Museu, deve ter sempre como objectivo a envolvência e 

interacção com público geral.  “(...) The challenge is that if the content is too difficult to comprehend, 

the visitor will be frustrated, and if it is too easy then the visitor will be bored.” (ABREO, 2010, p.4)  

 É essencial compreender que, para atingir uma liguagem mais universal, é necessário ter 

em atenção os conhecimentos e identidade do público do MNAA61, com o qual se pretende iniciar 

um diálogo coerente. Isto é extrapolado pelo facto dos conhecimentos transmitidos serem 

sedimentados e compreendidos através da identidade pré-existente do visitante, como indivíduo e 

como membro da sociedade: “The activity of society (...) appears to be a transcendental power, that 

is, the sum-total of spiritual factors.” (Horkheimer, 2002, p. 203) 

 No entanto, o MNAA, como já mencionado, pode interagir de diferentes maneiras com o 

público, e pode proceder a diferentes estratégias comunicativas, que se traduzem em diálogos 

distintos. Neste sentido, o MNAA, procura um discurso que promove a troca de ideias/interacção 

entre visitantes, nomeadamente através de visitas-guiadas em grupo (temáticas ou não) que 

organiza.  

 Porém, há inúmeras variantes inovadoras para satisfazer os objectivos pedagógicos e 

sociais patentes na missão de um museu: “(...) museums can be seen as both mass communicators 

and interpersonal communicators. This means that there is a broad range of methods in other fields 

that might be relevant.” (Hooper-Greenhil, 2005, p. 3)  

 Abordaram-se os elementos interpretativos dos conteúdos museológicos como mediadores 

entre a colecção e o público, como via de comunicação intrapessoal. Mas esta é apenas uma faceta 

destas ferramentas.  

 A comunicação interpessoal também pode ser estimulada através deste tipo de conteúdos. 

É, por exemplo, comum que os indivíduos, quando integrados num grupo, leiam partes dos textos 

e os insiram gradualmente na conversa de modo a transmití-los aos outros. (McManus, 1989)  

                                                
61 Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual  
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 Quanto à narrativa expositiva, é elaborada para que os conteúdos estejam interligados entre 

si62 e contribuam para que se chegue a uma conclusão lógica e perceptível no final da visita. Caso 

contrário, o visitante fica confuso quanto à utilidade da sua visita “When designing an exhibit, it is 

important to provide enough information to allow the visitor to feel that he/she can construct meaning 

from the display (...)”. (ABREO, 2010, p.4)  

  Fora do contexto do espaço expositivo, os novos meios comunicativos usados pelo MNAA, 

como as redes sociais, vêm revolucionar o modo como os discursos culturais são pensados.  

 As redes sociais destinam-se à comunicação interpessoal. Assim, a variável que insere no 

contexto da comunicação dos museus, é menos narrativa e unilateral, e constituindo-se como um 

diálogo que pode/pretende incitar um maior número de respostas por parte do público.  

 Permite que a Instituição receba feedback dos visitantes e que o público, com base nas 

informações fornecidas pelo MNAA, crie conteúdos novos ou partilhe algo com o seu círculo de 

conhecidos:   

 

There are real opportunities here for museums to retain authority related to values, experiences, and 

community behavior. The power of the platform may not let you dictate every message that floats 

through your doors. But with good, thoughtful design, it can ensure that those messages enhance the 

overall museum experience. (Simon, 2008) 

 

 Propicia ao Museu encetar uma conversa directa mais alargada com os seus visitantes, o 

que pode contribuir para a eficácia da sua comunicação.  

 Um aspecto comunicativo, hoje vulgarizado, que deve ser reflectido no âmbito de um museu 

de Arte com tradição, como o MNAA, é a comunicação em excesso. A dificuldade de filtragem 

quantitativa e qualitativa, relativa à legitimidade da presença de conteúdos expostos, é muito 

comum no estilo de vida da sociedade actual: “A banalização do acervo ou da matéria cultural 

resultado da divulgação excessiva pode constituir um problema para o Museu e afastar o público.” 

(Marecos, 2009, p.54) 

 Pode ser considerado como exemplo de uso controverso de uma obra de arte, a campanha 

publicitária da Nestlé para a marca A leiteira, que utiliza um quadro de Johannes Vermeer63 e o 

modifica para a promoção de um produto comercial. 

 Como já foi mencionado64, o conceito de museu para todos, que o MNAA tem procurado 

implantar, coloca novos problemas comunicativos, nomeadamente no que respeita à diversidade 

de conhecimentos pré-adquiridos pelo público. O que se traduz numa dificuldade em definir uma 

                                                
62 Como é exemplo a organização das colecções do MNAA (por ordem cronológica e por âmbito/tema).  
63 “The Milkmaid” de Johannes Vermeer, 1660, Rijksmuseum Amsterdam. (Rijksmuseum, s.d.) 
64 Consultar: 2.1.3. A comunicação em Instituições Culturais   
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plataforma-comum de pré-requisitos, e em definir descodificadores básicos do comportamento da 

maioria dos visitantes.65 

 É com base nestes conhecimentos prévios que são construídas as novas camadas de 

conteúdo didático, de um modo acumulativo.66 Quer isto dizer que a personalidade de um indivíduo 

é constituída por várias “camadas”, cada uma é formulada com base em conhecimentos adquiridos 

ao longo da sua vida. Deste modo, o conhecimento não se substitui na mente do indivíduo mas sim 

complementa-se, i.e. acumula-se. O visitante deve ser considerado como portador de um conjunto 

de ferramentas interpretativas pessoais ou preconceitos, aos quais se pretende acrescentar 

informação e mutar ideias 

 

2.2.4. O SUPORTE DIGITAL/MÓVEL E O PAPEL DO INTERFACE NO CONTEXTO DO MNAA 

 

 Na sequência do que ficou tratado nos pontos anteriores, considera-se que as tecnologias 

digitais podem também constituir um meio informativo/comunicativo eficaz para a fruição do espaço 

expositivo do MNAA, uma vez que grande parte do público está familiarizado com o funcionamento 

das novas ferramentas digitais: “In an age of saturated technology and savvy tech users (...)” (Lusty, 

2015, p. 99), os usos de tais ferramentas, podem ser identificados como parte das características 

compartilhadas pelo público.67 

 Os meios digitais são os meios comunicativos que melhor se adaptam às expectativas de 

usabilidade e estilo de vida da maior parte do público do Museu, uma vez que tende a uma “(...) 

progressiva hiper-valorização do instante em detrimento da memória do passado e dos projectos 

de investimento futuro.” (Rodrigues, 1997, p.125), i.e. quer respostas imediatas às suas questões, 

ou perde facilmente o interesse em aprender ou realizar determinada tarefa.68  

 Perdeu-se, por exemplo, a vontade do visitante satisfazer a sua curiosidade pós-visita. A 

atenção do indivíduo está mais dispersa, e este não está disposto a sair do seu estilo de vida e dos 

seus hábitos para, ulteriormente à visita, procurar adquirir conhecimento novo ou adicional.  

 Como já foi mencionado, o processo comunicativo é inteiramente voluntário, na medida em 

que é despertado por uma vontade do público e implica um esforço pessoal no sentido da sua 

satisfação, pelo que tem de assegurar que a vontade de procurar conhecimento é mantida. Deste 

                                                
65 “[para] os novos públicos (...) torna-se essencial encontrar meios que respondam à necessidade das massas, tão 

anónimas quanto diversificadas no seu perfil.(...) procurar soluções comunicacionais que sirvam a todos, na mesma 
medida em que suprem as necessidades de cada visitante na sua individualidade.” (Neves, 2013, p.164) 
66 Em conformidade com os princípios da Teoria Construtivista. 
67 Hábito interiorizado de tal modo no quotidiano dos indivíduos que “(...) knowledge of the language and culture (...) [a 
operabilidade dos interfaces como comportamento] is stored in memory and accessed without intention and without effort.” 
(Kahneman, 2011, p.23-24) 
68 O público tem tendência para observar e interpretar com mais atenção as peças iniciais da colecção e depois acelerar 

gradualmente o processo. O que implica que, cada vez mais, assimila menos conteúdos sobre as peças. (Black, 2005, p. 
200) 
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modo, a função pedagógica do MNAA depende da adequação do meio comunicativo à usabilidade 

pelo visitante e a uma lógica narrativa69 que permita pausas e alterne entre momentos70 de maior e 

menor intensidade intelectual e conteúdo visual – o que é uma maneira de contrabalançar os limites 

da atentividade humana. (Black, 2005, p.70). Paralelamente a esta lógica narrativa, o meio 

comunicativo, pode também tornar a experiência de visita mais lúdica e envolvente.  

 Os meios digitais são compatíveis com a estratégia e Missão do MNAA, na medida em que 

se adaptam com facilidade, e sem grandes custos, a alterações e acrescentos de conteúdos (Neves, 

2013) simbólicos, que o Museu tem procurado incluir na sua oferta cultural, através de visitas-

guiadas temáticas e exposições temporárias.  

 Mais ainda, os meios digitais oferecem, também, a possibilidade de uma maior adaptação 

dos conteúdos às diferenças identitárias entre os visitantes, no intuito de motivar à visita e de criar 

expectativas.  

 Estes meios visam igualmente a divulgação de partrimónio, e do próprio MNAA enquanto 

instituição, bem como a expansão do diálogo museu-público para além dos limites físicos do espaço 

museológico: “Media democratize museums, opening them to wider audiences and audience 

participation.” (Kotler, 2008, p.17)  

Actualmente o público independente (MNAA, 2012) do MNAA, procedem à visita da colecção 

permanente com base na descoberta pessoal e nos meios interpretativos básicos (legenda e folhas 

de sala). Este tipo de visita é muito comum no MNAA, nomeadamente por parte do público 

estrangeiro, uma vez que as visitas guiadas só se efectuam em português (MNAA, 2012) e têm que 

ser marcadas antecipadamente. 

Uma desvantagem deste tipo de visita está na dificuldade que o visitante tem em interpretar 

a narrativa embebida na obra observada. A complexidade de símbolos e alegorias, patente nas 

obras expostas, mantêm-se desconhecidos para a maioria dos indivíduos.  

Outro ponto negativo pode ser o assimilar parcial da narrativa museológica da exposição, 

no entanto “In discovery-oriented exhibits, the learner is free to explore but the goal is to encourage 

a realization.” (Abreo, 2010, p.4)  

Neste contexto, a introdução de um meio digital, com uma função interpretativa, no ambiente 

expositivo, pode representar uma mais valia para colmatar as dificuldades comunicativas deste tipo 

de público.  

                                                
69 “Provide content in manageable chunks that are paced for comprehension.” (Unger e Chandler, 2012, p.20) 
70 O alternar da intensidade entre momentos auxilia o dinamizar do discurso, como já foi referido, mas salienta-se que 

também pode ser utilizado para questões relacionadas com a memória de uso de um interface/produto ou actividade 
cultural. Os últimos momentos de interacção entre o utilizador e o produto são os mais determinantes do processo inteiro, 
isto porque são os mais recentes e, como consequência, ficam mais marcados na mente do indivíduo. É através destas 
últimas interacções que o visitante vai construir a sua memória de visita, assim deve ser aplicada a “Peak-end rule” (The 
global retrospective rating was well predicted by the average of the level (...) at the worst moment of the experience and 
at its end.”) (Kahneman, 2011, p.370) 
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 As ferramentas digitais museológicas são encaradas como mediadores entre a colecção e 

os visitantes.  

 O uso de ferramentas informativas/comunicativas digitais no contexto museológico coloca 

uma questão essencial na relação entre o indivíduo e a colecção. Verificando-se a inserção de um 

elemento que medeia digitalmente a relação entre os visitantes e os conteúdos expostos, este 

terceiro factor pode tornar a relação entre o visitante e a obra totalmente indirecta, uma vez que o 

meio digital pode ter tendência para desviar a atenção do utlizador da obra exposta, concentrando-

a em si mesmo (i.e no ambiente digital): “(...) é a totalidade sensorial que é atingida, e os novos 

media implicam um envolvimento total (...)” (Miranda, 2002, p.12)  

 Assim sendo, a ferramenta digital pode tornar-se incompatível com a natureza tradicional do 

MNAA e do seu acervo, bem como com a relevância cultural da sua experiência de visita.  

 Como foi explanado: “Some visitors complain, however, that the use of digital devices within 

museums inhibits contemplative aesthetic experience. Digital guides can become intrusive, 

diverting, and costly.” (Kotler, 2008, p.17) 

 É pois necessário agir com o maior cuidado na fase de investigação e desenvolvimento 

destes dispositivos, que possuem também vantagens únicas para o cumprimento da missão 

didáctica museológica, nomeadamente no tocante ao MNAA.  

Considerem-se as características do público do Museu71, que implicam a renovação cíclica 

de conteúdos, graças à prevalência da importância conferida a valores como o inédito e a 

descoberta.  

De um ponto de vista temático, os meios digitais poderão permitir ao MNAA, a  renovação 

sistemática de conteúdos informativos, e não apenas a realização de exposições temporárias e 

visitas-guiadas temáticas.72 

 Mais ainda, através de interacções diferentes com a colecção, pode contribuir-se para a 

formação e inspiração dos indivíduos: “It is incredibly valuable for cultural institutions to present 

experiences that might be surprising, unexpected, or outside participants' comfort zones.” (Simon, 

2013) 

 A diversidade e complexidade das colecções do MNAA constituem, por si mesmo, um 

potencial à que justifica a pertinência da aplicação de meios digitais na transmissão dos seus 

conteúdos museológicos.  

 O MNAA salvaguarda uma colecção de Arte73, como tal,   

 

                                                
71 Vide O público do MNAA: contexto actual  
72 “(...) a vontade de diversificar estratégias de comunicação e oferecer vários modos de acesso ao acervo expositivo, 
considerando os meios tecnológicos como potenciadores de experiências museológicas produtivas.” (Neves, 2013, p.165) 
73 Vide 2.2.1. O MNAA 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
58  

(...) não há uma diferença absoluta entre o ser e o parecer, pesando sobre tudo uma alegoricidade 

que faz com que tudo comunique à distância, mas também que tudo esteja abismado pela 

possibilidade de ser outro. É preciso uma via para aceder a essa alegoricidade. (Miranda, 2002, p.21)  

 

 Uma das características dos objectos de Arte é a sua complexidade emocional e simbólica.  

 O processo de democratizar o MNAA passa, como já foi expresso, por descodificar as obras 

para todos os visitantes, bem como por catalizar o diálogo entre a obra-de-arte e o indivíduo não 

especializado.  

 O desmistificar das narrativas e inter-relações entre as peças destas colecções é uma acção 

ilimitada, que se presta a ser desenvolvida por meios digitais com um alcance de possibilidades 

infinito: “For our consolation we may venerate in every world view a fragment of the truth. The course 

of life may indeed confront us only with particular aspects of this unfathomable interconnectedness.” 

(Horkheimer, 2002, p.11) 

  A aplicação de meios digitais, no contexto expositivo, abre as portas para o campo paradoxal 

do museu Digital e da lógica de co-relações imaginárias e comparações inter-colecção. Este tipo de 

desenvolvimento adapta-se às possibilidades de conjugações infindáveis fornecidas pelo acervo do 

MNAA. O que pode auxiliar a Instituição a expandir os horizontes do público: “(…) o jogo [da 

experiência museológica] dá-se entre o existente e o possível, que tem sempre que se realizar.” 

(Miranda, 2002, p.31)  

 O interface digital pode, também, fornecer ao MNAA a oportunidade de prolongar a 

experiência de visita, no tempo e no espaço, ao inserir o uso da ferramenta interpretativa num 

contexto de actividades inter-relacionadas. (Unger e Chandler, 2012, p.160)  

 Visto que o MNAA tem uma camada de público fidelizado, é essencial, para reter visitantes, 

valorizar e salientar a importância deste grupo para o Museu. (Tyson, 2015 e Wroblewski, 2014) 

 Por outro lado, o MNAA é um museu que ocupa um edifício de valor histórico, o que 

condiciona a escolha dos meios e suportes informativos, i.e. há elementos auxiliares, como por 

exemplo posters, que não podem ser colocados nas paredes de certas salas, uma vez que se trata 

de uma obra de arquitectura com valor cultural. Assim, é essencial o uso de métodos informativos 

que causem o menor impacto possível no ambiente expositivo. 

 Para além do que se assinala, as aplicações móveis digitais têm, por exemplo, a capacidade 

de constituir uma oportunidade para que o MNAA proceda a uma abordagem interactiva da sua 

colecção permanente e do seu espaço expositivo. A exploração do espaço pode ser tornada 

interactiva, na medida em que permitirá que o visitante saia da narrativa central da exposição e 

descubra discursos paralelos significantes. (Witcomb, 2003, p.130) 
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 Com a interactividade pretende-se ir para além da abordagem “Hands-on”74 (Unger e 

Chandler, 2012, p.20 e Caulton, 2006, p. 2), pois a abordagem física é vista como um meio para um 

fim (Black, 2005, p.198), enquanto que o objectivo fundamental é estimular intelectualmente 

(Witcomb, 2003, p.130), fomentando a descoberta pessoal: abordagem “Mind-on” (Black, 2005, 

p.198) 

 Relativamente à adaptação de um interface digital móvel ao MNAA, considera-se que uma 

vez que o produto se destina aos visitantes do Museu, muitos dos seus utilizadores serão ocasionais 

ou principiantes, o que faz com que a facilidade de uso imediato do interface seja uma das 

preocupações mais prementes. (Cooper, p.16) 

 A parte visual do interface deve espelhar certos conceitos-chave, referentes aos elementos 

representados, são eles: a associação; a hierarquia e predominância; a economia; a proporção e 

equilíbrio. (Unger e Chandler, 2012, p.186-196)    

 Há factores de vária ordem que afectam a experiência da usabilidade do interface, como por 

exemplo: 1- a paleta cromática utilizada: pode enfatizar a relação entre o produto e a instituição 

MNAA; o ambiente em que o interface é utilizado75 e o contraste tonal afectam a legibilidade dos 

conteúdos (Apple, s.d. e App Partner, 2015); as diferenças tonais podem singnificar feedback de 

uma acção ou ajudar a delinear affordances; 2- a consistência: todos os elementos do sistema 

concebido devem contribuir para o definir de uma imagem única; 3- o feedback: torna a usabilidade 

mais fluída, na medida em que o utilizador entende o impacto directo das suas acções; 4- a 

metáfora: a representação das acções e dos signos através da metáfora e de uma simbologia 

reconhecível pelo utilizador, simplifica o processo de aprendizagem da manipulação do sistema. 

(Apple, s.d.) E todos estes factores deverão ser geridos de modo a não distraírem o 

utilizador/visitante do motivo principal: as obras expostas.  

 

2.3. SÍNTESE DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJECTO  

  

A etapa de contextualização ao projecto, do presente processo investigativo, permitiu a 

familiarização com conceitos-chave, bem como a caracterização do ambiente museológico actual e 

das tendências evolutivas do MNAA. 

O objectivo dos conteúdos reunidos neste capítulo é o de contruir, com base na realidade 

musológica da actualidade e do público e processo de comunicação do MNAA, um cenário 

                                                
74 “'Hands-on' implies that visitors physically interact with an exhibit (...)” (Caulton, 2006, p. 2) 
75 O ambiente influencia o raciocínio do indivíduo, i.e. uma experiência visual pode alterar a percepção do visitante o 

suficiente para que, instintivamente, o raciocínio lógico passe para segundo plano. (Bruner in Moggridge, 2007, p.161/162) 
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problemático para o qual a concepção de uma ferramenta de interface digital constitua uma solução 

pertinente e viável. 

Deixam-se pois, abaixo, algumas linhas condutoras apuradas: 

 

> O MNAA é um museu de relevância internacional cujas colecções se inserem na área da 

Arte.  

> A missão do MNAA é formativa (a nível social) e de preservação do acervo e memórias, 

através da evocação da sociedade em contexto histórico e cultural. 

> O público do MNAA é diversificado e composto por visitantes nacionais e internacionais. 

Há uma faixa de visitantes fidelizada, no entanto a camada mais jovem da sociedade faz menos 

parte do público da cultura, e por associação, do público habitual do MNAA.  

> As motivações de visita mais comuns são: a curiosidade, a descoberta, o aspecto lúdico 

da actividade, a procura de algo para além do mundano. 

> As visitas-guiadas à exposição permanente do Museu, mediadas por um profissional, não 

suprem as necessidades de uma parte do público do MNAA: o público independente. Este tipo de 

indivíduos não usufrui da totalidade das valências do acervo exposto e da narrativa expositiva por 

falta de elementos interpretativos, informativos e comunicacionais. 

> Existe, também, graças às características metafóricas e complexas das obras constituintes 

do acervo, a oportunidade de construir discursos paralelos à narrativa principal do MNAA. 

> O interface digital pode constituir-se como um mediador entre os visitantes e o Museu, 

adequado ao contexto da visita, uma vez que o se insere no estilo de vida da sociedade actual, 

assim como é consistente com a estratégia comunicativa que o MNAA tem implementado. 

 O apuramento destas linhas condutoras permite assim formular elações pertinentes para a 

construção de uma base de trabalho e passar para uma fase acurada de problematização projectual 

e, ulteriormente, propor uma solução.  

 Há, no entanto, ainda a salientar que a diversidade dos visitantes do MNAA não permite 

formular um modelo de utilizador padrão, o mesmo se passando com o meio digital. Não há 

verdades absolutas ou respostas certas, mas sim soluções, devidamente planeadas, projectadas e 

testadas. (Krug, 2009, 128)  

  

3. PROBLEMATIZAÇÃO DO PROJECTO: ITINERÁRIOS TEMÁTICOS NOS MUSEUS E NO MUSEU NACIONAL DE 

ARTE ANTIGA E JUSTIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL 
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3.1. CONTRIBUTOS DO DESIGN PARA O INCREMENTO DA EXPERIÊNCIA DO ACERVO EXPOSTO E DA 

RELAÇÃO COM O PÚBLICO DO MNAA: OPORTUNIDADE PROJECTUAL 

 

O Design é uma disciplina que, com o despontar da nova museologia, se alia às suas 

representações museográficas76 para a resolução dos problemas comunicativos que surgem. Estas 

áreas co-habitam o campo da actividade cultural museológica e trabalham em prol de um rumo 

social comum. 

As oportunidades projectuais, no panorama museológico, relacionam-se, precisamente, com 

dificuldades encontradas na divulgação do e como tal, a acção do Design, no âmbito dos museus, 

à qual se confere mais enfoque, é a comunicativa: “All communication happens through sensory 

stimuli (...) designing is all about appropriately using giving materials to create a favourable mix of 

sensory stimuli that the brain, ideally any brain, perceives as desirable. In essence Design is a 

sensory activity (...) and comunication.” (Mehta, 2003, p.179) 

No entanto, está-se ciente que esta disciplina desempenha outras funções no ambiente 

museológico. Tais encargos podem estar relacionados com o âmbito da preservação do acervo 

exposto, com a ponderação de factores científicos de vária ordem, com a concepção de suportes 

expositivos (Design de Equipamento ou Produto), com a iluminação das obras expostas (Design de 

Iluminação), entre outros.  

O papel do Design na comunicação do Museu é desempenhado a diversos níveis, que 

dependem dos conteúdos (obras, acervo) e da informação que compõe a mensagem, aliada aos 

objectivos da sua transmissão (criação de uma narrativa). Assim, distingue-se a contribuição do 

Design de Comunicação e do Design Gráfico para a transmissão de conteúdos informativos, 

vocacionados para a orientação espacial, a divulgação e difusão de conhecimentos e a sugestão 

ou modificação de comportamentos77.   

Presentemente, o MNAA continua a investir na manutenção de uma estratégia comunicativa 

que se apoia, consideravelmente, nas tecnologias digitais, mais propriamente, nas redes sociais e 

                                                
76 “Le travail du muséographe se trouve à l’articulation des différentes contraintes (...) conservation, lumière, hygrométrie, 

sécurité, risque d’infestation, et la nécessité d’éventuelles restaurations. Il sait les compatibilités et les recommandations 

indispensables à l’utilisation ou à l’association des matériaux. (...) le muséographe doit traduire la somme des 

connaissances en exposition. Ce travail de sélection, d’aide à l’interprétation, fait de lui le concepteur du discours général. 

Il fait le choix des contenus, les hiérarchise, les organise au vu des différentes sources d’informations disponibles. Il 

sélectionne les objets ou les œuvres et déci-de des moyens nécessaires à la compréhension du propos de l’exposition. Il 

réalise le choix des média-tions les plus adaptées, textes, audiovisuels, documents, manips, maquettes, reproductions, 

nouvelles technologies… Il assume souvent la rédaction des supports de médiation. (...) 

C’est au muséographe de l’écrire [a narrativa museológica].” (Chaumier e Levillain, 2006, p.16) 
77 Através da aplicação de linguagens, convencionadas, constituídas por símbolos. Por exemplo, uma linha traçada no 

piso paralela a uma obra, sugere a obrigação de manter uma certa distância, intrasponível, entre o visitante e as peças 
expostas. 
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website, procurando acompanhar a extensão da função do Design às áreas emergentes do Design 

de Interfaces, de Interacção e de Experiência.  

Contudo, a integração da acção do Design de Interfaces, e consequentemente de Interacção 

e Experiência, em espaços expositivos, não remete apenas para o campo do digital, podendo 

hibridar-se com factores analógicos e de experiência directa (territórios em expansão, ou 

experimentais, ainda não integrados pelo MNAA).  

Uma das estratégias, aplicadas pelos museus, no cumprir da sua missão formativa e de 

promoção da descoberta individual, passa por inserir elementos interactivos (lato sensu) nos seus 

discursos museológicos, o que permite, por exemplo, o experiênciar didáctico de uma réplica de um 

instrumento exposto78.  

Destarte, encontra-se explanado o alcance da acção projectual do Design em ambiente 

museológico. Seguidamente, é sumariada a problemática da investigação e as suas ramificações, 

assim como as restrições que lhe são inerentes. 

A transmissão de conhecimento corresponde a uma das questões primárias da missão do 

Museu. Como tal, as instituições culturais têm conhecimento das suas próprias limitações 

comunicativas a partir do momento em que surge a ideia da função social do museu79, algo que se 

tornou indissociável da noção actual de museu.80  

Doravante, os museus, em geral, procuram incessantemente soluções que contribuam para 

a resolução do problema comunicativo – o que constitui uma das razões para a eclosão da presente 

investigação.81 Como já foi mencionado82, trata-se, em parte, de resolver uma dificuldade 

interpretativa por parte do público, para a qual os museus contam com o auxílio das ferramentas ao 

dispor da Museologia, da Museografia e do Design: “(...) Interpretation design continues to grow in 

importance as institutions aim to provide profound experiences that attract visitors and influence 

their understanding and behaviour.” (Roberts, 2014, p.205) 

Torna-se então decisivo que os Museus desempenhem o seu propósito formativo e 

educativo, disponibilizando elementos que facilitem a interpretação e, deste modo, descodifiquem 

a mensagem informativa, transmitida ao longo do discurso expositivo.  

                                                
78 Como é exemplo a exposição permante da Torre de Londres, que permite que os  visitantes interajam com peças de 
armamento (arcos, capacetes e bestas) no sentido de as compreenderem melhor através das suas características 
funcionais, bem como do impacto que as suas  particularidades de uso, como por exemplo a força humana necessária 
para disparar um arco ou as dificuldades visuais associadas a determinados capacetes.    
79 Decorrente do conceito de nova museologia ou museologia social. 
80 Mais ainda, os museus estipulam, através da sua missão, que devem ser entidades impactantes e relevantes na 
sociedade. Como tal, não só devem ser transversais ao próprio factor tempo, como devem ser entidades mutáveis que 
adaptem, constantemente, a sua comunicação às características socio-culturais da comunidade à qual dirigem o seu 
discurso. 
81 “Many museum curators claim with some justification, that the amount of information they have room for limits the scope 
of the coices they are able to make and this is what is responsible for closing down access to alternative narratives”. 
(Coxall, 1999, p.128) 
82 Vide 2.2.3. O discurso interpretativo e a comunicação cultural no MNAA 
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Esta aproximação da instituição à esfera humana, por intermédio de diálogo, passa também 

por uma resposta às necessidades do seu público, nomeadamente no que diz respeito às suas 

motivações de visita. Uma vez que uma das motivações dos indivíduos está, precisamente, 

associada ao valor conferido à emoção da descoberta,  justifica-se, a importância do implementar 

de uma rotatividade de conteúdos culturais.  

Ademais, o âmbito da presente investigação em Design é, em particular, o MNAA – perante 

o levantamento das características específicas da entidade, verifica-se que este museu, tal como 

muitos dos seus pares, já encontrou e aplica, com assiduidade e sucesso, uma estratégia que se 

apresenta como uma das repostas possíveis para algumas questões levantadas: as exposições 

temporárias. O Design está presente no processo de desenvolvimento desta solução museológica, 

na medida em que é utilizado no planear e transmitir da narrativa expositiva, bem como na 

construção museográfica da exposição.  

Acrescenta-se que, no actual panorama da utilização dos museus, por um público 

habitualmente volúvel e consumista, a colecção permanente tende a passar para segundo plano, 

em detrimento do factor novidade introduzido pelas exposições temporárias, i.e. a exposição 

permanente de um museu é destituída, com facilidade, da sua posição de atracção principal de 

visita. O que constitui uma adversidade, face ao cumprimento da presente missão do MNAA: 

divulgativa e formativa – relativamente ao seu acervo. Coloca-se, desta maneira, um problema de 

nível motivacional. 

Acredita-se que equilíbrar a notoriedade entre as actividades culturais temporárias e 

permanentes constitui uma mais-valia. De resto, recentemente, o MNAA tem-se esforçado para 

atingir este propósito, e é também este um rumo no qual o Design, por meio do presente projecto, 

pode auxiliar a entidade.83 

Para tal, pode reflectir-se sobre os próprios factores que justificam a grande adesão, por 

parte do público, aos eventos culturais com limite temporal. Estes são: a exclusividade, a pressão 

de uma janela de tempo específica (agora ou nunca), a descoberta e a curiosidade – em contraponto 

com a aparente imobilidade e permanência do acervo habitualmente exposto, relativamente ao qual 

o público não sente a premência de visita. 

Por conseguinte, a demanda é a de projectar para enfatizar a importância da colecção 

permanente do MNAA, tal como para proporcionar a melhor fruição possível dos seus conteúdos 

culturais, incentivando a descoberta e a exploração do acervo.  

                                                
83 “O MNAA afirma-se como o primeiro museu nacional não só pela qualidade única da sua coleção mas muito também 
pela sucessão de transformações que ocorrem no interior do Museu, fazendo com que ninguém possa estar atualizado 
sem no mínimo fazer duas visitas anuais. A mais recente novidade é a renovação de todo o piso 3 que alberga a coleção 
de PINTURA E ESCULTURA PORTUGUESAS com previsão de inauguração na primavera deste ano.” (MNAA instagram 
12.1.16) 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
64  

A estratégia que se aponta, apresenta-se como um contributo do Design, aliado à área da 

História de Arte e da Museologia84, na concepção de narrativas/percursos e consiste em solucionar 

os problemas interpretativos e motivacionais mencionados. Sugere-se o estabelecer de ligações 

imateriais85, temáticas e temporárias entre as obras da colecção permanente, à semelhança da 

lógica que impera nas exposições perenes.  

 Coloca-se ainda outra questão, relacionada com o acompanhamento de visitantes: englobar 

do público estrangeiro nas visitas-guiadas oferecidas (barreira da língua ou de marcação prévia). 

Os visitantes internacionais juntam-se, assim, ao público independente, pelo que há uma urgência 

em providenciar informação, alternativa à visita guiada.  

Esta última, trata-se de uma camada de visitantes, cujos hábitos de visita se prestam à 

utilização do serviço cultural projectado. Uma vez que, de momento, esta classe de visitantes, afirma 

que está receptiva a um aumento quantitativo e qualitativo de conteúdos informativos fornecidos no 

espaço expositivo.86   

O acompanhamento informativo da visita considera-se decisivo para a fruição das 

características dos elementos que constituem a colecção permanente.  

Em suma, evidencia-se que o problema comunicativo do Museu é complexo e composto por 

obstáculos de vária ordem. Os constrangimentos que constituem as diversas facetas do problema 

comunicativo do Museu são de origem diversa: interpretativas, motivacionais e de 

acompanhamento informativo. Contudo, estes aspectos estão inter-relacionados, na medida em 

que a apresentação de uma solução para um deles, acaba por significar um avanço para a 

resolução de outro. Por exemplo, uma parte do problema interpretativo está espelhado na questão 

motivacional, uma vez que se o indivíduo não está confortável no contexto museológico e se não 

tem formação suficiente para retirar significado da sua interacção com as obras, fica frustrado 

porque não percebe a finalidade da actividade.87 O que significa que não estará disposto a repetir 

a experiência ou outras semelhantes.  

Por outro lado, o acompanhamento da visita ajuda a diminuir os efeitos da falta de 

ferramentas interpretativas e a especialização do acompanhante, ou do acompanhamento, agiliza 

o processo interpretativo. 

 Posto isto, considera-se que a solução para o problema geral será a introdução da mediação 

no contexto da exposição permante do Museu. Por mediadora entende-se uma solução projectual 

                                                
84 Os conteúdos informativos de carácter científico são desenvolvidos por profissionais destas áreas de especialidade. 

Os conhecimentos essenciais à sua elaboração não fazem parte do âmbito da presente investigação em Design. 
85 Por tal, entendem-se inter-ligações conceptuais e contextuais, estabelecidas através de uma narrativa museológica 

paralela à narrativa expositiva principal do espaço expositivo. 
86 Predisposição é apontada pelos indivíduos, através de feedback sobre as suas experiências de visita independentes 

fornecido via inquéritos e comentários nas redes sociais vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual 
87 O conceito de conforto é explanado adiante. Vide 3.2.5. Experiência 
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na qual não haja uma relação óbvia e linear entre causa e efeito. (Latour, 2005, p.59) Quer isto 

dizer, o resultado da acção última do projecto não é predeterminado, consequentemente não pode 

ser planeado com acuidade. Tal fenomenologia, é produto das características específicas da 

interacção entre o visitante e o meio comunicativo. O facto da interacção sugerir comportamentos 

e significados, mas ao mesmo tempo, contemplar a identidade do visitante (este terá um leque de 

escolhas), faz com que o resultado de uma acção dependa da interpretação pelo elemento 

interveniente humano – imprevisível.88 O utilizador acrescentará valores (por permissão do sistema 

de interacção), que lhe são próprios, aos conteúdos transmitidos – a experiência vai resultar dessa 

conjugação de variáveis, daí a impossibilidade de calcular o resultado final da experiência 

comunicativa. Esta é a principal característica que separa os elementos mediadores dos meros 

intemediários: 

 

Mediators transform, translate, distort, and modify the meaning or the elements they are supposed to 

carry. No matter how complicated an intermediary is, it may, for all practical purposes, count for just 

one - or even for nothing at all because it can be easily forgotten. No matter how apparently simple a 

mediator may look, it may become complex; it may lead in multiple directions which will modify all the 

contradictory accounts attributed to its role. (Latour, 2005, p.39) 

  

 Mais ainda, segundo esta lógica pode-se afirmar que o mediador, em relação ao plano no 

qual a  acção se desenrola, é um objecto actor89:  

 

(...) any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor—or, if it has no 

figuration yet, an actant. (...) participants in the course of action (...) In addition to ‘determining’ and 

serving as a ‘backdrop for human action’, things might authorize, allow, afford, encourage, permit, 

suggest, influence, block, render possible, forbid, and so on. (Latour, 2005, p.71) 

 

Contudo, a mediação pode ser estabelecida por intermédio de múltiplos meios, para este 

contexto museológico em particular, considera-se que a mediação humana não é sustentável, 

quando se coloca a opção de tentar dar resposta aos interesses específicos dos visitantes e visitas 

impromptu. Tal, só seria possível através do fornecer de uma formação extremamente 

especializada e complexa aos funcionários do MNAA, no sentido de permitir que os discursos dos 

guiais se adaptassem ao perfil de cada grupo de indivíduos. Assim, considera-se que um mediador 

digital é o meio mais adequado para este tipo de transmissão de informação.  

                                                
88 “Their input is never a good predictor of their output; their specificity has to be taken into account every time.” (Latour, 

2005, p.30) 
89 Este conceito e as suas valência e aplicações são explanados mais adiante e relacionados com o fenómeno do jogo. 

Vide 3.2.4. Fenómeno do Jogo: metarealidades 
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Para o desenvolvimento projectual do elemento mediador, é essencial determinar de que 

modo é que a mediação pode providenciar a solução de cada vertente do problema comunicativo 

identificado. 

A interpretação, no espaço expositivo, depende de aspectos identitários do visitante, no 

entanto a mediação pode sugerir uma direcção para a interpretação ou providenciar a informação 

necessária à formulação individual de significados. 

O fornecer de acompanhamento durante a visita pode resumir-se à expressão da 

necessidade que o público tem de explorar, ao receber mais informação.90 Neste âmbito, uma das 

funções principais da ferramenta mediadora deve ser a transmissão de informação (ainda que 

concisa) e a orientação espacial.  

Ora, as questões relacionadas com a motivação do público para participar em actividades 

culturais, estão ligadas ao conceito de novidade, curiosidade e descoberta individual. Pelo que, aqui 

se têm as principais pistas para o desenvolvimento projectual: aumentar o diálogo, entre o Museu 

e o público, durante a visita, por modo a auxiliar a criação de significados por intermédio da 

interpretação e auto-construção de narrativas, que permitam a renovação do experiênciar da 

exposição permanente do MNAA. 

Deste modo, confirma-se que há, de facto, uma oportunidade projectual na concepção de 

uma potencial solução que ajude a colmatar os problemas comunicativos enunciados, constatando-

se que existem linhas de investigação dignas de consideração: a predisposição do público-alvo 

(público independente) para as modalidades de mediação cultural contemporâneas (digitais); as 

particularidades e valências do acervo; a tematização e abordagem específica de conteúdos 

informativos (segmentação); as mais-valias associadas às exposições temporárias. 

Procede-se para a fundamentação e delinear da oportunidade de concepção de novas 

narrativas, sobrepostas ou paralelas à narrativa principal do museu.  

Os factores que justificam a elaboração de narrativas expositivas temáticas, para o MNAA, 

são de vária ordem. 

Desde logo, as características plurisignificantes do conjunto de obras da colecção,– i.e. as 

propriedades singulares de cariz artístico, que oferecem vislumbres de outros patamares de 

entendimento e conhecimento significante – podem ser explorados pelo museu e, 

consequentemente, pelo público em geral.  

Tais dimensões, menos versadas, podem ser aproveitadas para a concepção de narrativas 

alternativas, apresentando, em diferentes contextos, uma mesma obra, i.e. explorando as suas 

                                                
90 “Information is becoming a - or perhaps even the – major commodity for exchange in advanced capitalistic societies, 

and because of this previous forms of industrialism are giving way to “informationalism”: a new mode of life (…)” (Gane e 
Beer, 2008, p.35) 
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diversas valências e evocando diferentes âmbitos da sua existência ou “verdade”91. (Latour, 2005, 

p.110 – 115)  

 Aliás, acrescenta-se ainda que, precisamente por se tratar de um museu de Arte, o discurso 

do MNAA não deve ser elaborado no sentido de apresentar factos, como verdades inquestionáveis, 

mas de convocar os visitantes. Estes deverão acrescentar aos factos os seus factores identitários, 

abrindo a observação a várias, potenciais, facetas da interpretação. Um mesmo elemento retratado, 

símbolo ou conceito ilustrado pode ter vários entendimentos e significados, dependendo do contexto 

e perspectivas a partir dos quais é observado. A coexitência de diversas leituras de único elemento 

não inviabiliza a veracidade de nenhuma das interpretações possíveis. (ibidem) 

 A vantagem desta lógica é permitir o revisitar constante e renovado das mesmas obras, 

gerando interpretações contextuais plurisignificantes.  

 Podem, portanto, ser formuladas múltiplas co-relações entre elementos numa obra, com 

base na acumulação de conhecimentos, que podem constituir filtros que espoletam a percepção 

sensorial e emocional do indivíduo, através dos quais este pode observar um mesmo objecto 

segundo múltiplas perspectivas. (ibidem)92 Por conseguinte, a reinterpretação pode até ser infinita, 

uma vez que se encontra sempre permeada pelos componentes identitários do indivíduo que 

interpreta. Trata-se sempre de uma interacção mediada – i.e. de algo que é acrescentado por quem 

vê. Ora, indivíduos com capacidades sensoriais em diferentes níveis de desenvolvimento, contextos 

e percursos de vida distintos, interpretam invariavelmente a realidade de um modo dispar. Assim, 

cada conceito de realidade perceptida é único e apresenta características ligadas à identidade do 

observador. 

Neste sentido, pode afirmar-se que toda a obra de arte é contemporânea, na medida em 

que é lida, sentida e interpretada de acordo com o tempo histórico a partir do qual é analisada. 

Trata-se de uma das características essenciais da Arte: a transuniversalidade das obras. (Serrão, 

2009) Perspectiva que soluciona parte do problema da estagnação temporal associada aos 

conteúdos museológicos, uma vez que as peças são constantemente reintegradas na sociedade, 

graças à permanente interpretação cultural levada a cabo pela comunidade. 

Por outro lado, entende-se que a disponibilização de um serviço que reuna um conjunto de 

narrativas culturais alternativas, subordinadas a temas relevantes, compartilhados por diversos 

indivíduos e públicos, (com base no acervo exposto em permanência), constitui uma mais-valia que 

poderá destacar o MNAA dos demais museus. O serviço (actividade cultural proposta) deve ser 

entendido como uma contribuição do Design para o processo de renovação de conteúdos 

                                                
91 “Behind each bulb Edison can be made visible, and behind any microchip is the huge, anonymous Intel.” (Latour, 2005, 
p.81)  
92 “There exists no direct relation between being real and being indisputable.” (Latour, 2005,  p.111) 
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museológicos do MNAA e das próprias exposições-base do museu93, no sentido de poder funcionar 

como uma alavanca no seu ciclo reformativo.  

Relevante para o projecto é também uma característica das exposições temporárias 

relacionada com o factor novidade: estas exposições “(...) permite[m] a manutenção da presença 

do (…) [MNAA] nos diversos meios de comunicação social.” (Carvalho, 2010, p.69) 

Por modo a consolidar, mais ainda, a pertinência do projecto de mediação cultural que se 

propõe, reserva-se, então, um especial enfoque nas actividades destinadas ao público 

independente – público justamente atento aos meios de comunicação, nomeadamente às redes 

sociais, e potencialmente frequentador das exposições temporárias do museu. A pertinência 

projectual está no comprovar que esta camada de público é relevante no panorama do museu e 

que é possível resolver as suas reivindicações mais urgentes, nomeadamente através do serviço 

que se propõe. 

Acrescenta-se, à premissa atrás enunciada, uma questão adicional, muito particular ao 

Museu que é: o projectar para estimular, benefíciar e recompensar os visitantes habituais, 

nomeadamente os indivíduos que integram o GAMNAA: “(...) fazendo com que ninguém possa estar 

atualizado sem no mínimo fazer duas visitas anuais.” (MNAA, 2016) 

 Ora, em 2014 foi realizado um inquérito aos visitantes do MNAA, que se toma como um 

elemento de caracterização do público, apesar de ser um estudo de pequenas dimensões94 e, 

consequentemente, de se estar ciente das suas limitações em termos de validade científica. 

 Perante a escassez de elementos científicos desta natureza sobre a Instituição, considera-

se, ainda assim, relevante no referido inquérito que: “Para cada inquirido foi registado se era ou não 

visitante frequente do MNAA, (...) Apesar de limitado, o universo95 (...) apenas 33% era visitante 

frequente e a maioria (67%) visitava o MNAA pela primeira vez.“ (Martins, 2014, p.41)  

 Se o número de visitantes novos suplanta o de visitantes habituais, há que salientar que a 

percentagem indicada de 33% é muito positiva. 

 A percentagem de inquiridos nacionais era de 38%, dos quais somente 5% dos visitantes 

portugueses, incluídos neste estudo, visitavam a instituição pela primeira vez. 

 O que não só confirma que existe uma faixa, significativa, de público que já é fiel ao Museu, 

para além de corroborar que há, de facto, espaço para actividades específicas para esta faixa de 

visitantes. Pode-se acrescentar ainda que estes números demonstram que há potencial para manter 

                                                
93 “A par da compreensão de que cada museu tem de se singularizar e de comunicar de maneira clara com os seus 
públicos, não deixando de valorizar os seus acervos, mas encontrando forma de actualizar os temas e os problemas que 
o museu trata nessa sua comunicação.” (Filipe, 2011, p.4) 
94 A percentagem inquirida (de 0,03%) não se considera suficiente para afirmar, com precisão, se representa ou não, o 
número total de visitantes. 
95 72 visitantes 
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ou alargar esta faixa de pessoas, ao validar a estima com que o público considera a instituição e o 

seu acervo.  

 A nível nacional “Mais de metade (51,4%) visitaram as exposições temporárias dos museus 

considerados (...)” (INE, 2013, p.4), percentagem que é também favorável ao desenvolvimento 

desta investigação, pois demonstra que há uma percentagem de público interessado e predisposto 

a procurar e adquirir experiências de visita novas, bem como existe procura para a oferta de 

conhecimento novo fornecido pelas instituições culturais. 

 Pode-se também tomar como postulado o facto daqueles 51,4% de visitantes já terem 

percorrido anteriormente a exposição permanente do Museu anfitrião.  

 A seguinte citação toma-se como base para determinar que modo de proceder à visita do 

MNAA é mais comum: “Do total de visitantes, (...) 34,9% eram estrangeiros (...) e 14,5% visitantes 

inseridos em grupos escolares.” (INE, 2013, p.4) 

 Uma vez que o MNAA oferece visitas guiadas, por um profissional, somente no idioma 

nacional, presume-se que os 34,9% de indivíduos estrangeiros mencionados sejam todos visitantes 

independentes. No último quadro de estatísticas encontrado, datado de 2012, o MNAA recebeu 

119.951 visitantes dos quais 41.236 (34%) eram visitantes independentes (38.538 nacionais e 2.698 

estrangeiros). (INE, 2012) 

 Quer isto dizer que 34% do público visitou o Museu sem recorrer a uma visita acompanhada 

pelo serviço educativo da entidade, i.e. procuraram explorar a exposição permanente a seu ritmo e 

descobri-la por si mesmos ou consoante os seus interesses. 

 No que diz respeito aos visitantes independentes, a Instituição incorre sempre na 

possibilidade de que a sua missão de instrução não seja cumprida. O público pode não tirar partido 

da visita porque se pode “perder” na complexidade do acervo exposto. Neste momento, e como se 

observou anteriormente96, verifica-se excassez de informação sobre as peças – em relação ao que 

o público acha expectável existir – o que deixa espaço para melhorias nesse sentido.  

 Por norma, acontece que: 

 

A programação destinada ao público [de cultura] adulto é (...) segmentada, sobretudo sobre dois 

eixos: o público generalista, englobando o visitante esporádico e curioso, e o público especializado, 

composto sobretudo pelos amigos do museu e pelos profissionais da área e investigadores. As 

atividades mais comuns nestes segmentos são as visitas temáticas, sobretudo destinadas ao primeiro 

segmento, e as conferências e ciclos temáticos, sobretudo destinadas ao segundo segmento de 

público. (Marques, 2011, p.45) 

 

                                                
96 Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual 
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 Está então representada uma faixa do público, que se pondera esteja predisposta a aderir 

à oferta de percursos temáticos – oferta que lhes forneça a oportunidade de controlar o tempo de 

visita e a escolha de um tema segundo os seus interesses pessoais ou profissionais: 

 

We observed that, prior to visit, these individuals [visitantes habituais de museus] were already 

beginning to shape their museum experience. Decisions were made and information was sought 

regarding which exhibition to visit, when to go and whether to go alone or accompanied. The 

information sought may be rudimentary (museum schedule, exhibition times and costs) or detailed 

(the exhibition and the art works). The means used to obtain this information also varied, mainly the 

press, the Internet and other individuals in their social circle. (Rubiales, 2014, p. 108) 

 

 Estes indicadores são tidos como um bom ponto de partida para o desenvolvimento  do 

presente projecto, justifica-se, portanto, a pertinência de um serviço / actividade cultural, para o 

público habiltual, que incremente a aprazibilidade da experiência de visita. Para que, deste modo, 

tal público veja a sua preferência recompensada. 

 Salentam-se as seguintes opiniões sobre o MNAA: “já visitei varias vezes o museu durante 

estadias em Portugal. Adoro o quadro Inferno, enigmático e poderoso...” (Leal, 2015); “Sem dúvida, 

um dos mais fascinantes museus portugueses! Visitá-lo é como uma viagem no tempo, percorrendo 

os caminhos da história e do sentido que constitui a nossa natureza de Ser! Há sempre vontade de 

lá voltar!” (Azevedo, 2015); “Vale apena passar um dia inteiro nesse museu, definitivamente um dos 

melhores museus de Portugal, além do importante acervo suas constantes inovações, novas 

colecções e exposições temporárias são um verdadeiro tesouro!” (Paese, 2014); “Já fui várias X 

adorei tem obras maravilhosas nunca me canso de apreciar as lindas telas. K pintores de grande 

nome k ficam na história...*****” (Lobo, 2015); “É difícil expressar o que se sente ao estar rodeado 

dos símbolos do decurso da História da Civilização Portuguesa. Notável a todos os títulos. A cada 

visita aprende-se sempre mais qualquer coisa, incontornável para os estudiosos.” (Leal, 2013) 

Mais ainda, o presente projecto pode apelar à camada de público independente, mas 

também ao público estrangeiro, uma vez que constituirá uma oferta de conteúdos complementar à 

actual acção dos guias profissionais (funcionários especializados) do Museu. Acrescente-se que o 

serviço não substituirá as visitas guiadas por funcionários do museu, devendo operar como uma 

alternativa adaptável a necessidades, mais difíceis de satisfazer, de uma determinada camada de 

visitantes: justamente o designado público independente.  

Como já foi enunciado, o público independente é constituído pelos visitantes que prescindem 

de fazer uma visita guiada; decisão que pode ser motivada por vários factores. O público nacional 

pode visitar o MNAA impulsivamente ou pode decidir não fazer a marcação de uma visita-guiada 

por questões de liberdade ou de logística (individualidade/autonomia, tempo de visita, horários 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

71                                              Carolina Inês Bonina Grilo 
 

incompatíveis, entre outros). Por outro lado, o público estrangeiro, se não entender o português, 

encontra-se, também, impedido de participar numa visita-guiada à exposição. (MNAA, 2012, p.43) 

Ambos os grupos de indivíduos, por questões de autonomia, dificuldades técnicas ou logísticas, 

não visitam o Museu, recorrendo aos serviços de visita-guiada. 

O actual projecto visa colmatar as diculdades comunicativas que advéem de condicionantes 

relativas ao público independente: condicionantes imprevisíveis e, como tal, implaneáveis ou 

específicas, como no caso da personalização da visita, que não podem ser contempladas 

logisticamente pelas visitas-guiadas do Museu. A concepção de narrativas personalizadas, 

transmitidas através de um dispositivo individual, pode apresentar-se como uma solução para a 

questão: “Consumers today are more demanding. Mass production has had to make way for mass 

costumization.” (Mehta, 2003, p.178) 

Como consequência considera-se o recurso ao design de narrativas/percursos e ao Design 

de Interfaces97 pode ser formulado como resposta, remete-se o contributo do Design para o 

compreender, acomodar ou satisfazer as necessidades do público decorrentes da percepção 

sensorial (Metha, 2003, p. 178), nomeadamente ao ter em consideração aspectos como: um 

aproveitamento maximizado das valências comunicativas e culturais que o acervo permite e a 

adequação do meio/média –objecto mediador – ao público considerado, à transmissão de 

informação, ao acompanhamento da visita e à motivação do visitantes. A tecnologia digital móvel, 

tendo em conta as suas características – adaptável, pessoal, intimista, portátil, vasta capacidade 

de transmissão e rotatividade de conteúdos informativos - pode constituir uma solução viável.98  

 Acrescenta-se que a instituição já prima por ser um modelo de referência no âmbito da 

modernização e empenho no campo da oferta alargada e rotatividade de eventos culturais. O 

implementar de percursos tematizados pode significar um incremento de preponderância para o 

MNAA e o seu prestígio pode extender-se para além do âmbito cultural, nomeadamente no que diz 

respeito à exploração das tecnologias digitais aplicadas às suas práticas culturais e museológicas. 

 Tal consideração auxiliará, igualmente, o MNAA no cumprimento da sua missão de serviço 

à comunidade, deve-se proceder à altura da colecção que o museu abriga, i.e. como um outro passo 

em frente no caminho já posto em marcha – de grande relevância cultural para a comunidade.  

 Como foi referido, a resolução da presente problemática, de faceta comunicacional e 

interactiva acentuada, remete para o Design de Interfaces.  

 O termo interface diz respeito à informação funcional e dinâmica que é transmitida 

graficamente através de um ecrã, bem como à interacção entre o utilizador e a ferramenta digital. 

(Moggridge, 2007, p.62) Deste modo, a investigação nesta área relaciona-se com a elaboração de 

                                                
97 Vide 2.1.4. O suporte digital/móvel e o papel do interface no contexto museológico 
98 A pertinência da concepção de narrativas expositivas paralelas à principal, bem como a introdução da componente 
digital móvel no contexto museológico serão explanadas em pormenor mais adiante. 
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sinais gráficos adequados a uma tarefa a desempenhar (eficácia), bem como com a construção de 

uma experiência de utilização aprazível e com a sugestão de interacções múltiplas entre os 

visitantes e as obras e os visitantes e o espaço.  

 O processo de desenvolvimento de um design de interface é permeado por princípios gerais 

das áreas do Design Gráfico / Design de Comunicação e do Design de Interfaces / Design de 

Interacção.  

 A aplicação do processo enunciado, ao contexto do MNAA, permite definir os contornos do 

problema a resolver: “(...) motivations, meanings, modes and mappings (...) [e implica as seguintes 

etapas] observation, invention, engineering and appearance (...)” (Verplank, 2009, p.11)  

 Quanto ao design de narrativas/percursos deve ser considerado como um elemento 

organizacional e estruturante, ao nível da determinação de temáticas, da selecção, mapeamento e 

sequenciação de obras (criação de narrativas) e da “organização do espaço” (criação de itinerários) 

– para uma eficaz fruição das obras de acordo com cada percurso temático. Esta acção articula-se, 

portanto, com o âmbito do Design de Interfaces, estruturando-o i.e ao fornecer conteúdos essenciais 

à construção do interface mediador – dispositivo crucial para a orientação espacial e para  a consulta 

de informação (a qual, dada a natureza do meio, poderá facilmente renovar-se), mas 

fundamentalmente um dispositivo que funciona como “espoleta” para a efectivação dos itinerários 

temáticos e, consequentemente, para “transformar” o visitante, nunca no sentido de o manipular, 

mas de o “enriquecer”, através de uma nova experiência, de um outro, alternativo, olhar sobre a 

colecção. É por isto que tomamos o interface como um mediador e não apenas como um 

intermediário; sem esta mediação a efectuação dos percursos temáticos alternativos, ou a sua 

eventual rotatividade ou substituição, não seria possível.  

 Destarte, pode-se considerar, que o presente projecto pretende ser bem mais do que o 

desenvolvimento de um interface, é também o planear de novos modos de interacção entre o 

visitante e o acervo: 

 

The central concern is how to design for people – for their physical and emotional needs and 

increasingly for their intellect. (Verplank, 2009, p.6) 

 

 O interface a conceber, face à sua utilização em ambiente museológico, e tendo em conta 

as implicações que decorrem deste facto é, como cremos ter já deixado implícito (ou mesmo 

explícito), de natureza digital e situa-se, mais propriamente, no âmbito das aplicações para 

dispositivos móveis pessoais.  

 Contudo, “Of course the destination of desire is some kind of new relationship with a new 

object but the significance of the process of unboxing itself is not to be underestimated.” (Russel, 

2015, p.22) Mais concretamente: o objectivo do projecto é o de fumentar novas interacções entre o 
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visitante e as peças expostas. No entanto, o dispositivo através do qual se sugerem essas relações 

interpretativas e se desvendam os significados (o interface – tenha-se em consideração que o 

objecto de Russel é outro, mas que a acção é similar: substitua-se unboxing por espoletar), também 

é um factor de extrema relevância, justamente para o espoletar da experiência imaterial que se 

pretende proporcionar, uma vez que introduz inevitáveis factores com influência  na percepção 

emocional e sensitiva do visitante.  

 Face a esta explanação da problemática de investigação, destacam-se, em pormenor, 

alguns conceitos, que tanto remetem para as facetas do problema levantado (interpretativas, 

motivacionais e de acompanhamento informativo ao visitante) como consistem, em parte, na 

solução – sendo essenciais ao projecto do interface, enquanto mediador cultural.  

 

3.2. O MEDIADOR CULTURAL: CONCEITOS E PERTINÊNCIA 

Há aspectos de vária ordem, do âmbito da comunicação e da pedagogia museológica, que 

não podem deixar de ser contemplados no desenvolvimento de um projecto constituído por uma 

narrativa museológica e museográfica. A tematização dos discursos, enquanto leitmotiv para a 

interpretação, permite integrar princípios, pedagógicos e comunicacionais, próprios da nova 

museologia. Pretende-se enunciar, nesta fase, alguns conceitos-chave fulcrais para o 

desenvolvimento do projecto de fruição de percursos temáticos, resultante desta investigação.  

Uma vez definidas as raízes do problema comunicacional identificado no Museu: motivação, 

interpretação, acompanhamento informativo, e uma vez encontrada a estratégia projectual a 

desenvolver: um mediador cultural, foram delineadas as seguintes premissas para este elemento 

mediador: alojar um conjunto de narrativas temáticas paralelas à narrativa principal da exposição 

permanente do MNAA e consistir num interface digital para uma plataforma móvel.  

Com base nestas directrizes, procede-se a um esclarecimento sobre os conceitos-chave que 

se relacionam com as áreas do Design em questão (Design de interfaces, de interfaces para 

dispositivos móveis e de narrativas/percursos), que podem resolver as questões que estão na 

origem do problema levantado e que, por conseguinte, devem integrar a solução projectual de 

mediação cultural.99 

O visitar de um local cultural, como um Museu, é um processo complexo e deve ser 

compreendido de acordo com um número alargado de factores/condições que tanto podem ser 

propiciadoras como adversas à boa fruição do espaço expositivo. 

Enumeram-se os conceitos considerados: percepção sensorial e memória; valor emocional; 

personalização, partilha e posse; (fenómeno do) jogo; experiência;  interacção; e mediação. 

                                                
99 Note-se que alguns dos conceitos que se seguem têm uma aplicação transversal às ramificações do Design 
consideradas.  
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3.2.1. PERCEPÇÃO SENSORIAL E MEMÓRIA 

A fruição do espaço expositivo tem implicações directas na imagem-mental que o visitante 

formula relativamente à instituição (MNAA). Os alicerces dessa cognição são adquiridos a partir do 

contacto directo, através da comunicação e do conjunto de interacções entre a instituição e o 

indivíduo. 

O Homem percepciona o mundo material através dos sentidos (tacto, visão, paladar, 

audição, olfacto)100, um processo que se desenvolve ao longo de toda a sua existência.101 (Stewart, 

2005, p.59) Assim: “Everything we know of our surroundings comes from how the brain reacts to, 

processes and interprets stimuli as they impinge upon our sensory receptors” (Mehta, 2003, p.177), 

i.e. através da percepção sensorial.  

A percepção sensorial do momento presente leva à construção de memórias armazenadas 

na mente humana, que funcionam de modo cumulativo e são construídas pelo indivíduo como 

resultado das suas múltiplas interacções com o mundo material. Assim, a memória é uma 

conjugação de premissas conceptuais, empíricas ou transmitidas (ensinamentos), necessariamente 

permeadas de preconceitos (“pré-conceitos”) e conjugadas num só conceito ou imagem. Tal, implica 

que as memórias sejam mutáveis e que estejam interligadas entre si.102  

O conjunto dos conceitos memorizados, sobre o mundo exterior, constitui uma imagem 

interior do mundo material. Essa imagem interior representa a ideologia do indivíduo, podendo-se 

afirmar que a sua conjugação com a cultura comunitária (ensinamentos e estilo de vida) é formativa 

de ideais, por exemplo, de ordem estética. Estes princípios afectam também a percepção sensorial 

e provocam reacções, i.e. a actividade sensorial leva à representação mental e à expressão exterior 

dos factores interiores do indivíduo. (Stewart, 2005, p.59) Este agrupar e atribuir de significados 

individuais, através de um processo formativo, constitui a identidade do indivíduo:  

 

In fact our very behaviour likes and dislikes, ethics and responsabilities – our very personality and ego 

– is a sum total of all the perceptions and the inter-relationships held in our brains of the stimuli received 

by us thus far. (Mehta, 2003, p.178) 

 

No entanto, a realidade observada e a imagem-mental formulada, a partir da interpretação 

dessa realidade, são dissonantes. A percepção sensorial funciona como uma ponte entre estes dois 

mundos, por modo a ajustar a imagem interior à realização de tarefas no plano da realidade 

                                                
100 Entre outros sentidos, de foro emocional, que advêm do contacto indirecto com o mundo exterior, uma vez que são 

reacções contextualizadas pelas memórias de interacções sensoriais prévias do indivíduo. (Mehta, 2003, p. 180) 
101 “If there is a single constant in human history it is that we engage the world through the agency of our senses.” (Roberts, 
2005, p. 106) 
102 “(…) "peaks" and "ends," disproportionately dominate memory, and that memories are constantly being reconstructed 
based on subsequent events.” (Stone e Clay, 2015) 
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observada, i.e. para fazer com que a realidade interiorizada e a realidade exterior sejam 

consistentes. Assim, por exemplo, as associações entre estímulos sonoros e imagens ou conceitos 

memorizados são possíveis: consegue-se identificar uma voz familiar com um indivíduo específico. 

(Hall, 2005, p.80-81) 

 Não se considera, porém, que esta incapacidade de conhecer a realidade factual, i.e. isenta 

de factores culturais, seja uma desvantagem, antes pelo contrário: “A realidade e a artificialidade 

são sinónimas, não antónimas. Aprender a ser afectado significa isso mesmo: quanto mais se 

aprende, mais diferenças existem.” (Latour, 2007, p.46) Dá-se, então, a oportunidade de serem 

criadas e estabelecidas realidades,103 à medida e imagem do Homem, concebidas através de 

artefactos culturais, sociais e sensoriais: à semelhança de um palco concebido para o desenrolar 

de um jogo ou teatro.  

 Posto isto, a capacidade de mutação das memórias, por meio da acção dos sentidos, é uma 

componente humana absolutamente fundamental: “(...) an essential prerequesite for the abillity to 

function at all is forgetting. Remembering and forgetting thus constitute an indissoluble relationship; 

memory is linked to forgetting.” (Buurman, 2005, p.82). Caso contrário, o indivíduo seria incapaz de 

interiorizar experiências e, consequentemente, de aprender com a acumulação de conceitos – 

encontrar-se-ia estagnado. 

Uma vez que a acção dos sentidos é permeada por preconceitos, é possível contextualizar 

a experiência sensitiva de um indivíduo em diferentes enquadramentos, nomeadamente através do 

ensino e do treino do funcionamento sensorial: “Adquirir um corpo104 é um empreendimento 

progressivo que produz simultaneamente um meio sensorial e um mundo sensível.” (Latour, 2007, 

p.40) 

Destarte, um determinado comportamento/reacção do público, face a estímulos exteriores, 

pode ser avaliado através da compreensão dos elementos que integram a sua representação 

interior do mundo, ou através da sua formação específica ou ainda do entendimento das suas 

características culturais. (Roberts, 2005, 106-110)  

Neste sentido, pode afirmar-se que quanto mais adequado e acurado for o discurso 

formativo proposto, em acordo com o conhecimento prévio das características do público, mais 

facilmente são atingidos os necessários objectivos de comunicação e de formação. (Mehta, 2003, 

p.177)  

O estimular do sentido da visão, por exemplo, acaba por fazer com que o incremento da 

familiaridade ou hábito de conviver com determinado elemento ou situação, permita ao indivíduo 

reconhecer padrões de acção, que possibiltam prever as consequências de determinadas 

                                                
103 I.e. perspectivas paralelas ou conceptuais de uma mesma realidade, contextualizada de modos diferentes. 
104 I.e. “(...) para se tornar sensível aos efeitos de mais entidades diferentes” (Latour, 2007, p.45) 
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operações. Deste modo, o indivíduo constrói uma síntese conceptual da realidade percebida, na 

qual, por meio de uma idealização abstracta de um objecto, é capaz de identificar a sua função, por 

exemplo, reconhecer uma colher independentemente das suas características formais. (Hall, 2005, 

p.84)  

A percepção sensorial pode ser física, através dos sentidos fisiológicos, ou emocional, i.e. 

interpretada a nível “interior” pelo indivíduo, através das emoções e da identidade, elas próprias 

construídas a partir do experiênciar prévio e contínuo por meio dos sentidos. (Mehta, 2003, p. 180)  

 As memórias sensitivas podem, ainda, afectar a transmissão de conteúdos, visto que o meio 

transmissor, no que diz respeito a elementos reconhecíveis (texturas, cores, entre outros), pode 

despertar reacções associadas a preconceitos, evocativos de memórias e sensações 

desagradáveis. A leitura do quotidiano é, sistematicamente, feita por associação de conceitos e, 

não tanto, pela elaboração de novos conceitos e sua aplicação directa.  

 Actualmente, a percepção sensorial pode ser mediada e, consideravelmente, ampliada 

através de ferramentas, digitais ou analógicas; por exemplo, o aumento da capacidade visual pode 

realizar-se através do simples uso de óculos, do recurso a objectivas de máquina fotográfica 

(Roberts, 2005, 106-110) ou a sofisticados telescópios que perscrutam os confins do universo.   

 Aprende-se com o que é experienciado, e as impressões de maior impacto estão sempre 

ligadas às situações pelas quais o indivíduo passou, i.e. às memórias físicas, sensitivas e 

emocionais ocorridas em primeira-mão105:  

 

The experience of being in a place (...), is far more than visual, and is generally as complex as the 

image of it which stays in our memory. To at least some extent every real place can be remembered, 

partly because it is unique, but partly because it has affected our bodies and generated enough 

associations to hold it in our personal worlds. (Bloomer e Moore, 1977, p.107) 

 

Assim considerando, e regressando ao contexto do MNAA, mesmo que o indivíduo tenha 

sido exposto a críticas positivas, dentro do seu círculo de conhecidos, ou a publicidade positiva 

sobre o museu, a sua experiência pessoal tenderá a prevalecer face ao saber partilhado, 

constituindo-se como uma experiência única, vivida diretamente pelo visitante: “What i hear, i forget. 

What I say, I remember. What I do, I understand.” (Lao Tse in Moggridge, 2007, p. 161)  

Pode-se retirar desta lógica de pensamento que a forma mais fácil de aprender faz-se não 

só pelo hábito, mas, sobretudo, se a via for empírica. Por ora, quanto ao projecto de mediação 

                                                
105 “The closer the relationship between a visitor’s perception of his/her actual museum experience and his/her perceived 

identity-related needs, the more likely that visitor will perceive that their visit was good and the more likely they will be to 

return to the museum again and encourage others to do so as well.” (Falk, 2011, p. 122)  
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proposto para o MNAA, pode referir-se que, se o funcionamento do dispositivo tiver como base 

conhecimentos e memórias sensoriais prévias, o seu uso será (ainda) mais confortável, uma vez 

que, a familiaridade tornará o processo consideravelmente mais intuitivo. Ou seja, se para o 

frequentador habitual do museu o uso estará, a priori, facilitado, não deve estar muito menos para 

o visitante que ainda não conhece o museu: pretende-se intuitividade no uso desde a primeira visita 

e utilização, mas pretende-se igualmente que a satisfação dessa experiência de uso in loco, 

convoque a familiaridade de renovadas utilizações e experiências. 

 

3.2.2. VALOR EMOCIONAL: EMOTIVIDADE E AFECTO  

Conforme referido, a percepção sensorial articula a construção das memórias, que 

constituiem a imagem-mental formada pelo indivíduo a partir do seu mundo exterior. É essa imagem 

interior, formulada através da aprendizagem, que permite ao indivíduo contextualizar os estímulos 

exteriores e adoptar comportamentos sociais condizentes com as situações. No entanto, esta 

construção pessoal, para além de levar a alterações comportamentais, leva, também, à 

estruturação de um sistema de reacções emocionais apropriadas. Significa isto que, face a 

determinado estímulo, indivíduos pertencentes a contextos sociais distintos procedem a 

interpretações diferenciadas e podem ter reacções instintivas dispares, que se traduzam na 

manifestação de emoções diferentes.  

Do mesmo modo, a interiorização da experiência de visita e dos conhecimentos  adquiridos 

também se encontra intrinsecamente ligada à relação emocional106, pré-estabelecida entre o 

visitante e o Museu. E tal relação pode criar uma predisposição favorável à recepção da mensagem.   

Ilustra-se melhor estas dinâmicas: 

 

There are also some basic principles of how emotions influence thinking and vice-versa. When we are 

in a negative mood (...) we are more focused on details, and we tend to be more critical. If we are in a 

positive mood, we tend to generate and see more possibilities and have an open, expansive view of 

the world around us. (Emmerling et al, 2008, p.6)  

 

Estes aspectos têm implicações complexas, directamente relacionadas com o papel da 

subjectividade na recepção de mensagens e conceitos, quer se apresentem através de discurso 

escrito ou oral, quer através de outras formas esteticamente significantes. Facto que interfere com 

a criação de produtos (lato sensu) com padrões de impacto cultural aliados a capacidades de 

comunicação constantes, i.e. passíveis de plena universalidade.  

                                                
106 “It is beyond doubt that emotions play a pivotal role in our cognitive and behavioural functions.” (Emmerling et al, 2008, 
p.153)  
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Isto porque, se sabe que “(...) we describe the experience in a certain way. It tends to be 

more of an emotional experience, sometimes affecting us more on a personal level in how we relate 

to the story (relato).” (Inchauste, 2010). Quer isto dizer que os relatos de experiências de visita 

transmitidos, a quem não as viveu em primeira mão, estão permeados pela subjectividade do locutor 

(pelo seu entendimento, sensibilidade, personalidade ou identidade, entre outros factores). Aos 

olhos do receptor, a mensagem transmitida está imbebida das características do seu locutor, o que 

pode exercer uma influência, boa ou má, no processo de passagem da informação. No entanto, isto 

depende, evidentemente, também da receptividade do visitante. 

O que torna a mensagem transmitida extremamente pessoal e incapaz de ser universalizada 

ou transformada numa verdade inquestionável, o que leva a que seja tida como uma opinião e, 

consequentemente, permeada das características que distinguem o seu valor daquele associado a 

afirmações objectivas ou científicas.  

O que ficou dito atrás, obriga a um cuidado especial no tratamento da comunicação e 

introduz a necessidade de formular, no produto mediador que se propõe, não só as propriedades 

pedagógicas e formativas mais apropriadas, (para as quais a cientificidade do discurso 

desenvolvido é importante), mas também a minimização do impacto da volatilidade dos factores 

humanos (estados de espírito) na transmissão da mensagem. Ao considerar certo que impossível 

obter-se um produto de utilização plenamente universal, é igualmente certo não se poder atender a 

todas as subjectividades. Uma diminuição de relevância de aspectos subjectivos em projecto e, 

consequentemente, no processo de recepção da mensagem, torna-se assim necessária e 

operativa, permitindo controlar as variáveis (subjectivas) exteriores ao projecto.  

Trabalha-se para um grupo alvo, relativamente alargado, com algumas características 

comuns, mas não é possível atingir plenamente cada um. O que se procura fazer é, sobretudo, 

colocar a mensagem no mesmo plano do factor humano para uma interacção positiva, no sentido 

de ajudar a predispor o visitante para uma experiência cognitiva (itinerário) gratificante e 

enriquecedora.  

No estabelecer deste patamar inicial, positivo, para a realização do desenvolvimento 

projectual do processo comunicativo, é fundamental contemplar a emoção humana.  

A emoção humana pode ser compreendida, mas também estimulada, do seguinte modo: 

“Using emotions (...) being able to create a certain feeling or emotion and to use that emotion to help 

your thinking process” (Emmerling et al, 2008, p.8)    

A reacção emocional é imediata e advém da reacção cognitiva107. A reacção cognitiva 

suscita uma resposta emocional, que altera a visão inicial e as conclusões cognitivas retiradas. 

                                                
107 Identificada como uma fase de “appraisal” (Desmet et al., 2007, p.144) 
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(Norman, 2004, p.13) I.e. a importância dada à estética permeia a experiência de utilização e altera 

a percepção cognitiva.  

 As implicações, da vertente da reacção emocional humana, devem integrar o 

desenvolvimento do projecto do seguinte modo:  

 

Visceral Design: This design is from a subconscious and biologically pre-wired programmed level of 

thinking. We might automatically dislike certain things (spiders, rotten smells, etc.) and automatically 

like others (“attractive” people, symmetrical objects, etc). This is our initial reaction to the appearance. 

(Inchauste, 2010)  

 

O âmbito emocional estende-se a outros aspectos, nomeadamente, relacionados com os 

laços afectivos estabelecidos entre o Museu e os indivíduos. O MNAA têm actualmente uma faixa 

de público habitual, a par do GAMNAA, como foi postulado anteriormente108.  

Para manter este nível de afecto e recompensar teste público (que tem depositado confiança 

profissional no Museu), e ao mesmo tempo promover as re-visitas, o Museu tem que se manter, 

permanentemente, em actualização. A entidade deve procurar continuar a despertar o interesse do 

público mencionado, através dos conteúdos expostos, mantendo o nível de qualidade.  

Como já foi mencionado109, o manter do apreço dos visitantes habituais poderá estar, 

também, ligado ao modo como o MNAA beneficia esta assiduidade. No entanto, para que a sua 

acção corresponda aos valores de democratização cultural, deve tentar, igualmente, “(...) criar 

novas maneiras de conseguir captar públicos de modo a ultrapassar (...) [a] “crise” de não-públicos.” 

(Bernardo, 2009, p.77) 

O trabalho até agora realizado pela entidade cultural (exposições temporárias110, 

publicitação das mesmas, iniciativas exteriores ao espaço museológico, presença na Internet) tem 

actualizado extraordinariamente o Museu, tornando-o dinâmico e relevante na comunidade. 

Contudo, a exploração do acervo permanente do MNAA, apresenta múltiplas potencialidades de 

acção, graças à sua diversidade.  

Considerando o feedback do público independente111, pode observar-se um certo desejo de 

mais informação, bem como de um acompanhamento da visita112, aliado a um apreço genuíno pelo 

acervo.  

                                                
108  Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual 
109   Vide 3.3. Design de Interfaces  
110 “No ano passado (2014), o MNAA fez várias exposições temporárias, algumas em parceria com produtoras privadas 
como a Everything is New e, actualmente a UAU, como Rubens, Brueghel, Lorrain. A Paisagem Nórdica do Museu do 
Prado, Os Saboias. Reis e Mecenas (Turim, 1730-1750) e FMR. A Colecção Franco Maria Ricci (...). Outra exposição 
muito visitada foi Esplendores do Oriente. Jóias de Ouro da Antiga Goa, por várias vezes prolongada.” (Santos, 2015) 
111  Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual 
112 Aponta-se, quanto às necessidades comunicativas dos visitantes de museus que: “Em 2014 a grande maioria das 
reclamações tiveram resolução, embora possam persistir alguns destes assuntos no próximo ano na falta de medidas 
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Interpreta-se esta existência de curiosidade e ligação emocional às obras como uma pré-

disposição (vontade/necessidade), por parte do público, em explorar com maior profundidade os 

conteúdos expostos. Tal, abre espaço para propostas projectuais: “A museum will want to focus on 

the enthusiasts and positives and possibly spend some effort to convert indifferents into positives.” 

( Kotler, 2008, p.124)  

É essencial, actualmente, para o estabelecer de uma melhor relação entre os Museus e o 

público, relembrá-los de que o seu trabalho deverá ser sempre em prol, e para usufruto, da 

comunidade, i.e. salientar a importância dos indivíduos na actividade das entidades culturais. Um 

exemplo desta lógica de pensamento é a recente exposição no Victoria & Albert Museum, “All of 

This Belongs to You” (2015).  

 

3.2.3. PERSONALIZAÇÃO, POSSE E PARTILHA  

O conjunto de reacções e ligações emocionais, aliados à interpretação que o indivíduo faz 

e retém da realidade, formulam a sua identidade pessoal. Os aspectos identitários humanos são 

produto da acção da percepção sensorial, dos aspectos contextuais da sociedade, das memórias e 

da resposta emocional. Estes factores actuam ao nível das necessidades imateriais e emocionais 

do público, bem como remetem para questões relacionadas com comportamentos sociais, 

característicos da condição humana e épocais.  

 Por conseguinte, a identidade pessoal pode ter uma expressão comportamental acentuada, 

mesmo no que se relaciona com comportamentos no seio de um grupo. Mais ainda, estas 

necessidades de expressão sofrem uma evolução, que acompanha as várias mutações da 

sociedade; ou melhor, as necessidades humanas mantêm-se, mas o meio pelo qual se expressam, 

e as suas particularidades, sofrem alterações.113 

 Pode tomar-se como referência, no contexto deste projecto, o instinto humano e básico de 

posse: este é constante ao longo do tempo histórico, contudo, a sua manifestação actual difere de 

épocas anteriores. A causa é tranversal ao tempo, o indivíduo adapta-se aos efeitos do tempo.  

 A ideia de posse está estreitamente associada às necessidades materiais dos indivíduos e 

vivemos hoje sob o signo da individualização (Maeda, 2006, p. 63-69) (Rose, 1998, p. 101 - 115) 

(Beck e Beck-Gernsheim, 2001, p.172) (Bauman, 2001, p.63 – 107). Contudo, pode observar-se na 

sociedade actual uma tendência, para a valorização de aspectos imateriais, em deterimento dos 

materiais. A tecnologia motiva esta inclinação sociológica, na medida em que permite ao utilizador 

                                                
adequadas, nomeadamente, no que diz respeito a uma melhor gestão das entradas (sinalética…), qualidade da 
informação e da documentação (folhetos, brochuras, sítios, sinalética, roteiros em vários idiomas…) disponibilizada ao 
visitante, acessibilidade, entre outras; (...)” (DGPC, 2014, p. 26) 
113 “The big change is not about the desire to connect socially—that is here to stay. Rather, it’s the scale of 
connectivity that is changing, increasing drastically as technology enables it.” (Moggridge, 2010, p. 64) 
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a realização das mais variadas tarefas, de modo instantâneo, sem preocupações de 

armazenamento ou aquisição permanentes (as needed basis).  

 Porém, o facto do mediador em projecto se manter na posse do utilizador, nomeadamente 

integrado num objecto altamente pessoal, como é o caso dos dispositivos móveis, ajudará a manter 

o Museu latente na mente do público 

 Outro aspecto que acompanha a perda de primazia da materialidade é a tendência para a 

personalização dos produtos digitais. A necessidade de afirmação identitária, subjacente à posse, 

pode ser expressa pela personalização ou customização, como uma tentativa de diferenciação 

social, e poderá propiciar a exploração possível de aspectos relacionados com a subjectividade 

humana. 

 Considere-se ainda que a tendência para a personalização constitui uma versão 

contemporânea de um apelo ao instinto básico de posse, característico da condição humana: “(...) 

a personalização (...)  é um conceito ideológico fundamental de uma sociedade que visa, 

“personalizando” os objectos (...) integrar melhor as pessoas. (...)” (Baudrillard, 1968, p.149) 

 Um produto também é desejado pela sua capacidade de personalização. Nos produtos 

digitais verifica-se um aumento da probabilidade do utilizador guardar ou inserir um determinado 

item ou serviço na sua rotina, mesmo após o factor novidade ter esmorecido. A facilidade em obter 

ferramentas semelhantes novas, gera uma adaptação e acomodação contínuas, o que reflete a 

personalidade dos indivíduos. As diferenças de personalidade entre estes continuam a ser um factor 

importante de distinção/posicionamento social, bem como constituem um apelo à valorização da 

identidade pessoal do utilizador: “(...) todo o leque [de produtos] que lhe é oferecido [ao consumidor] 

(...) ultrapassa a estrita necessidade de compra e se empenha pessoalmente mais além.” (ibidem)  

 Contudo, a personalização remete também para a tendência emergente de partilha de 

conteúdos. As redes sociais, podem ser consideradas como o apogeu desta vertente 

personalizante, que advém da necessidade humana de expressão da personalidade individual 

como ferramenta de afirmação social entre o maior número de pares possível.  

 A partilha de experiências acaba por ser encarada como uma validação de comportamentos 

culturais, uma vez que a satisfação da necessidade de partilha é alcançada através de comentários 

e reacções favoráveis aos conteúdos expostos, por parte de outros indivíduos.  

 A recepção positiva culmina na re-afirmação da personalidade, no estimular de emoções na 

sensação de pertença ou integração comunitária e na realização pessoal.  

 A personalização e a partilha são comportamentos adstritos à esfera social e ao ambiente 

no qual uma certa comunidade se move, i.e. aspectos da realidade que constitui o estilo de vida 

dos indivíduos. 
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Ora, se o ambiente em que um indivíduo se move tem impacto no seu comportamento e na 

interpretação que faz da realidade, através da percepção sensorial e sequente memorização de 

preconceitos sociais, postula-se que o projectar dos aspectos que envolvem o indivíduo, num 

determinado contexto, deve constituir uma maneira de antecipar as suas necessidades e reacções 

e, assim, de sugerir interpretações mais correctas ou de minimizar factores desfavoráveis à 

transmissão da mensagem e à descoberta pessoal, bem como deve constituir um potencial factor 

de novidade.  

 

3.2.4. FENÓMENO DO JOGO: METAREALIDADES  

 Para tal, explora-se a conjugação de realidades para a criação de um ambiente envolvente, 

fonte de surpresas e motivação para descobertas. A concepção lúdica de realidades paralelas ou 

virtuais (digitais, espaciais, ambientais, pictóricas, etc.) deve ser considerada, no entendendimento 

do ludismo como uma actividade inerente à existência humana e em que a participação dos 

indivíduos deve corresponder a um instinto familiar e comunitário. 

 O instinto do jogo enquanto actividade lúdica, é algo intrínseco à condição humana, passível 

de ser designado como um requisito espiritual da existência do indivíduo, transcendente aos limites 

de cultura ou arco temporal, (Huizinga, 2003, p.10 – 30) e continua a ser parte integrante do 

quotidiano da sociedade actual (Rosa, 2000, p.10). 

 O jogo é imaterial. No jogo não há qualquer expectativa de proveito material114, concebido 

apenas para saciar as necessidades lúdicas inerentes ao ser humano. Como tal, não corresponde 

a nenhuma necessidade racional identificável. É produto do exercitar da “mente” e das suas 

capacidades no âmbito da abstracção, criatividade, imaginação, mimética, descoberta, curiosidade, 

emoção (empatia e exploração emocional), organização, pertença ou integração social, competição, 

percepção sensorial.   

 Toma-se o jogo como uma criação dos seres vivos115, logo dissociada do “mundo real”, i.e. 

para o indivíduo participar nesta actividade, tem que transpôr as convenções e traços da realidade 

material reconhecível e inserir-se num mundo “virtual” de cariz imaginário, regrado somente pela 

própria espiritualidade. (Huizinga, 2003, p. 10 – 37)  

 A imaterialidade e intermutabilidade do conceito de jogo torna qualquer tentativa de definição 

exacta inadequada, pelo que apenas se enunciam as características que podem ser tidas como 

comuns à maioria das actividades de natureza lúdica:  

                                                
114 Considera-se que o proveito material da actividade lúdica pode existir, mas não é uma condição essencial à sua 
existência. 
115 Condição que não é restrita aos seres humanos, uma vez que contempla seres do reino animal. Esta perspectiva é 
admissível assim que se estabelece que é uma actividade irracional sem propósito prático, neste cenário, o fenómeno do 
jogo é passível de se estender a seres isentos de racionalidade i.e. para além da esfera humana. (Huizinga, 2003, p. 20) 
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- a participação é voluntária. A motivação da acção é somente recreativa e está adestrita ao gosto 

pessoal, uma vez que não é algo com implicações de moralidade ou biologia; 

- pressupõe a capacidade de alternância consciente entre mundos (metarealidade)116; 

- duração e local limitados (extensão temporal pré-estabelecida e local da acção reconhecido como 

específico); 

- satisfação independente e imediata, a finalidade última é libertar, temporariamente, o jogador das 

preocupações que advéem da sua rotina;  

- trata-se de uma experiência que é repetível no tempo da qual decorre uma memória cuja presença 

social pode perdurar e transformar-se numa tradição (construção da identidade de uma sociedade 

i.e. indissociável da cultura);  

- “(...) o jogo cria ordem, o jogo é ordem (...) ritmo e harmonia” (idem, p.26) é, deste modo, 

condicionado por um conjunto de regras que lhe são intrínsecas, bem como essenciais. Pressupõe 

a familiarização e domínio de um conjunto de regras, códigos ou símbolos constituintes de uma 

linguagem compartilhada e subjacente à harmonia e integração do jogador na realidade imaginária 

proposta (ex. compor música ou poesia); 

-  motivador de pertença e integração social, através da associação e destaque de um grupo de 

indivíduos que compartilham, por hábito, de uma experiência (jogadores regulares);117  

- equilíbrio entre competição e mimética ou representação que faz com que o jogo se situe na 

fronteira entre seriedade e ludismo, i.e. o jogador sabe, ao longo do decorrer de todo o jogo, que se 

trata de uma metarealidade e não de uma situação ou actividade que integra a sua realidade diária 

ou social; no entanto, esta conciência subjacente não afecta o seu empenho na actividade, mas faz 

o indivíduo sair da sua própria pele e encarnar um papel social diferente; 

- desafiante, não só pela assimilação do factor competitivo, que pode ser um elemento motivador, 

mas também pela dificuldade que a realização da tarefa pode implicar, quer seja inédita ou repetida. 

O factor desafio está ligado ao enigma, e aos estímulos da descoberta e curiosidade inerentes ao 

conceito de adivinha. 

- tenso, o nível de tensão aumenta com a competividade118 e é proporcional ao empenho e 

imergência na experiência (ibidem) 

 Pode ainda referir-se que a associação entre o conceito de jogo e de cultura não é inédita. 

O jogo é considerado um “fenómeno cultural” (Huizinga, 2003, p.15) e pode até ser postulado que, 

até um certo ponto, a cultura se transmuta e passa a ser um jogo.  

                                                
116 Esta realidade intangível é uma mutação do reconhecível e pressupõe a percepção e aceitação do surreal e equilibrado 
entre a “fronteira do real e do jocozo” (idem, p.21) 
117 De acordo com os exemplos enunciados no item anterior os grupo sociais que podem advir da prática do jogo podem 
ser: músicos, poetas, jogadores de jogos de vídeo, escritores, artistas, entre outros). 
118 Contudo o aspecto da competição é tido como secundário, não é essencial à definição de jogo uma vez que não está 
presente em todas as actividades deste campo lúdico. (Rosa, 2000, p.38)  
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 O comportamento cultural, à semelhança da atitude de um participante num jogo, está 

adstrito a um espaço delimitado e reconhecível (instituições culturais, espaços expositivos, etc.), 

limitado por um conjunto de regras perceptíveis (preconceitos, educação e imposições sociais 

ligadas à esfera da cultura), pressupondo a entrada e interacção com uma realidade 

alternativa/contexto criado pelo Homem (por exemplo narrativas expositivas), o que implica que o 

indivíduo desempenhe aí um papel social mediado pelos factores enunciados: “(...) cada um de nós 

possui uma série de personalidades situacionais aprendidas. A forma mais simples de 

personalidade situacional é a que está associada a respostas diante de transacções íntimas, 

pessoais, sociais e públicas.” (Hall, 2005, p.143).  

 Cada personalidade reconhece a necessidade de desempenhar papéis diferentes, assim 

como percepciona e reaje em função do enquadramento ou ambiente em questão. Neste contexto, 

de jogo e cultura, pode então observar-se, remetendo para o ambiente onde operamos (o Museu), 

que a personalidade situacional pode ser relativa ao comportamento expectável de um indivíduo 

num espaço áulico, dotado de prestígio e respeito (activação de uma personagem que actua no 

espaço do Museu).  

 O fenómeno é pois observável relativamente ao contexto museológico. Todavia, a nova 

museologia pretende que a personagem activada, por este processo mental, seja mais coloquial. 

Para tal, é necessário inserir um elemento que alavanque essa mutação nos valores da realidade 

percepcionada, e consequentemente, nos comportamentos socialmente aceitáveis no seu âmago.  

 Subentende-se a existência de uma necessidade ou motivação, por parte do visitante, 

subjacente à decisão de participação em actividades culturais, o que torna a acção voluntária.  

 A satisfação que sucede à actividade cultural é imaterial e embora possa ser comensurável 

com o cumprir do objectivo educatico ou formativo próprio das entidades culturais, é sem dúvida 

composta por uma componente recreativa. Como tal, se de actividades recreativas resultam 

experiências imateriais pessoalmente gratificantes, pode-se estender esta associação ao jogo às 

actividades culturais, e considerar que estas também têm um fim em si mesmas.   

 De um modo semelhante ao jogo, pode-se igualmente afirmar que do experienciar de 

conteúdos culturais decorre uma memória da actividade, que se conjuga com preconceitos  e 

constitui a imagem mental que o indivíduo vai construindo da Cultura e que, simultaneamente, o vai 

transformando.  

 Mais, a criação de um grupos sociais, agregados pelos seus hábitos recreativos, também se 

aplica à cultura. Vejam-se os exemplos de associações de amigos e mecenas das instituições 

culturais. 

 A aquisição de conhecimento, característica do âmbito cultural, impulsiona a descoberta e o 

desafio das capacidades dos indivíduos, os quais são também príncipios essenciais do jogo.  
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 Ainda uma outra semelhança entre a cultura e o jogo remete para as motivações de visita 

do público: a procura de actividades culturais como satisfação para as necessidades individuais 

pode relacionar-se com uma fuga à banalidade da rotina dos visitantes, i.e. com a procura de 

actividades imersivas, estimulantes ou fascinantes, que provoquem sensações inéditas ou 

infrequentes. 

 Com base nos avanços da Tecnologia, o fenómeno do jogo estendeu-se para o universo 

digital, território onde a concepção  e participação do indivíduo nas metarealidades é mediada por 

ferramentas e redes tecnológicas, mas “(...) consiste numa abordagem socio-cultural o que não é 

mais do que devolver o fenómeno do jogo ao seu lugar natural.” (Rosa, 2000, p.17) 

  O contributo da tecnologia para o ludismo está na criação de realidades nas quais o jogador 

se “move”. Cada vez mais se desenvolve esta faceta recreativa da tecnologia, nomeadamente 

através das aplicações móveis e do emergente espectro da designada realidade virtual. 

 O ambiente do Museu pode ser equiparado a uma metarealidade119, uma vez que satisfaz 

a necessidade do público em se afastar da rotina do quotidiano, e é igualmente um espaço que 

gera comportamentos específicos associados, à semelhança do que acontece no plano digital. A 

conjugação e alternância entre estas duas metarealidades familiares ao público pode criar, uma 

experiência imaterial de carácter inédito, enriquecedora para o visitante. 

 

3.2.5. EXPERIÊNCIA 

Destarte, o conceito de experiência é também fulcral: a experiência, apesar de relativa a 

uma acção fenomenal de natureza física (de acção dos indivíduos no mundo através dos sentidos), 

diz também respeito a algo imaterial: através do carácter voluntário da acção, da percepção 

sensorial e da interpretação os fenómenos são também contemplados e têm como resultado uma 

memória, positiva ou negativa.  

A experiência individual120 pode ser vivenciada a vários níveis, dentro do contexto 

museológico, e a exploração destas facetas pode ser separada do seguinte modo: emocional; 

formativa (identidade); e relativa à usabilidade. 

 A experiência desenvolve-se ainda, maioritariamente, ao longo de três etapas: “(…) the joy 

of anticipation, the immersion of interaction, and the warmth of remembering.” (Stone e Clay, 2015) 

 

Experiência emocional 

                                                
119 “Great museum exhibitions offer visitors transformative experiences that take them outside the routines of everyday 
life.” (Kotler, 2008, p.5)  
120 “(…) other people may influence the experience a lot before, during, and after interacting with a product. However, only 

an individual can have feelings and experiences. A group can experience together, but the experience we are investigating 
is still inside each individual of that group.” (Law et al, 2009, p.724) 
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Como é de prever, a tendência humana é a de evitar situações ou experiências 

desagradáveis em detrimento de outras mais agradáveis (Norman, 2004, p.19), pelo que é mais 

provável que o visitante não se torne habitual se sofrer uma experiência de visita inadequada: 

 

A museum has to offer unique and distinctive value that is less obtainable from other museums and 

leisure venues. The value of a visit is a bundle of benefits, quality, service, experience, and price that 

a consumer considers in choosing to visit a museum. (Kotler, 2008, p.22) 

 

 A nível cognitivo, uma experiência é negativa quando é contrária aos preconceitos ou ao 

que é tido como verdade pelo indivíduo. Assim, há três factores que são considerados inibidores de 

emoções positivas, segundo os quais os produtos ou a experiência é julgada; eles são relativos a: 

objectivos (desempenho da função), padrões sociais (normas/convenções ou crenças do indivíduo) 

e atributos (predisposição para apreciar uma série de características visuais nos objectos). Através 

do apelo à satisfação no que diz respeito a estas variáveis é possível prever, de modo relativo, a 

reação emocional do utilizador. (Desmet et al, 2007, p.143) 

 Não obstante, pretende-se que o projecto em curso seja mais do que satisfatório para o 

público, i.e. procura-se que desperte a vontade de usufruir da experiência proposta. 

 Como tal, é essencial “fascinar” (idem, p.144) e destacar esta experiência de utilização das 

demais: “Dopamine is stimulated by unpredictability, which explains why surprises exert a 

disproportionate influence (...)” (Stone e Clay, 2015) Ou seja, é necessário criar um produto que 

propicie uma experiência de usabilidade na qual se equilibram factores de ordem cognitiva com 

factores emocionais, pois daí resultará a agradabilidade da utilização e, consequentemente, o 

desejo ou, pelo menos, a predisposição para a repetição. A obtenção deste objectivo passa pelo 

estimular das seguintes vertentes (entre outras já referidas): do inesperado (procurar surpreender 

o utilizador pela positiva), da curiosidade e do desejável (previsão da satisfação de uma 

necessidade através da adesão à experiência de uso). (ibidem)  

 Assim, considera-se que há seis etapas que podem ser utilizadas para melhorar a 

experiência emocional dos indivíduos em relação ao projecto em curso: “Tease, (...) Tempt, (…) 

Make it Special, (…) Surprise, (…) Crescendo, (…) Displace.”121 (Stone e Clay, 2015) sendo 

necessário ter em conta que: “(…) upwards of half of someone’s happiness is built in moments of 

anticipation and remembering.” (ibidem)  

                                                
121 O termo tease é relativo a fornecer vislumbres do que a experiência vai ser para o público, tempt, será ir um pouco 
mais além e permitir que se experimente um excerto da actividade, e assim sucessiva e propressivamente. Estas seis 
etapas transpostas para este caso, em particular, podem reescrever-se do seguinte modo, por ordem: comunicar a 
existência do projecto; transmitir um excerto curto da narrativa, aplicada a uma obra; criar um ciclo de rotatividade entre 
os temas disponíveis; permitir que o visitante encontre algo de novo nas peças; mesmo que já as tenha observado de 

ante-mão; recompensa simbólica do visitante, por parte do Museu, desde a primeira visita.   
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 O crescendo é um dos aspectos a considerar em particular, e diz respeito ao ritmo da 

experiência, similar a uma narrativa literária, bem como ao nível de aprazibilidade que o indivíduo 

retira da experiência.  

 Porém, o último momento da experiência122 é o mais marcante, pois a sua qualidade 

emocional e motivacional vai determinar se a experiência é ou não conseguida e memorável. 

(Kahnman, 2011, p.370): “(…) like a great drama or symphony that builds to an unforgettable 

crescendo, brands that make a positive last impression win favorable memories.” (Stone e Clay, 

2015) 

 As etapas enumeradas são transpostas para o projecto, com o intuito de serem assimiladas 

pelo utilizador. Neste sentido, uma vez mais, está-se perante uma questão com repercussões 

comunicativas; isto porque a constituição de uma mensagem, que estimule  as susceptibilidades 

sensitivas do público, e a sua transmissão através de um meio comunicativo, é indispensável. (Crilly 

et al., 2004, p. 560) 

 Como tal, e devido ao especial enfoque num projecto de âmbito museológico e museográfico 

num ambiente altamente simbólico, devem ser tidas em conta as leituras e repercussões que podem 

ser efectuadas a partir dos elementos significantes e da mensagem, nomeadamente a estética, que 

contêm. No entanto, neste caso específico, o grau de dificuldade é acrescido, pois o visitante será 

sujeito a uma experiência que utiliza vários suportes, meios de expressão, linguagens, estéticas, 

simbologias, etc. (conjugam-se aqui a experienciação das obras expostas, dos itinerários/narrativas 

e do dispositivo mediador). 

 Assim, é importante ter a consciência de que a eficácia da transmissão de uma mensagem 

estética é importante desde o início, e que a sua má execução ou compreensão pode invalidar a 

recepção das mensagens seguintes, de cariz pedagógico e científico.123 O utilizador pode, inclusivé, 

perder o interesse e deixar de ser receptivo a mais mensagens do mesmo emissor: o MNAA. 

Por conseguinte, deve aprender-se com o que é experienciado, e considerar-se que as 

impressões com maior impacto estão ligadas a situações reais, pelas quais o indivíduo passou, bem 

como a memórias sensitivas (físicas e emocionais [troquei]) obtidas em primeira-mão124.  

Assim, mesmo que o indivíduo seja exposto a críticas positivas, dentro do seu círculo de 

conhecidos ou a publicidade positiva a sua experiência pessoal tenderá a prevalecer sobre o saber 

                                                
122 “Peak-end rule: The global retrospective rating was well predicted by the average of the level of pain reported at the 
worst moment of the experience [colonoscopia] and at its end.” (Kaheman, 2011, p.370) 
123 “People care about whether an app delivers the functionality it promises, but they’re also affected by the app’s 

appearance and behavior in strong—sometimes subliminal—ways.” (Apple, s.d.) 
124 “The closer the relationship between a visitor’s perception of his/her actual museum experience and his/her perceived 

identity-related needs, the more likely that visitor will perceive that their visit was good and the more likely they will be to 

return to the museum again and encourage others to do so as well.” (Falk, 2011, p. 122)  
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partilhado. E o desafio será fazer com que a experiência se constitua como única, antes de mais 

porque foi vivida diretamente pelo visitante.  

Sabe-se que “(...) we describe the experience in a certain way. It tends to be more of an 

emotional experience, sometimes affecting us more on a personal level in how we relate to the story 

(relato).” (Inchauste, 2010). Os relatos de experiências de visita de terceiros estão permeados pela 

subjectividade do locutor (pelo seu entendimento, sensibilidade, personalidade ou identidade, entre 

outros factores). A mensagem transmitida é extremamente pessoal e incapaz de ser universalizada 

ou transformada numa verdade inquestionável, o que leva a que seja tida como uma opinião e, 

consequentemente, é permeada por características distintas do valor associado a afirmações 

científicas. 

 Posto isto, salienta-se que projectar para uma experiência exclusivamente ou 

excessivamente emocional, pode comprometer não só a componente educativa da actividade, 

como a reputação do Museu. 

 Há ainda outra faceta da vertente emocional, na qual este projecto se pode apoiar, ligada 

ao seguinte facto, já referido: a experiência do ambiente dos museus, nomeadamente no MNAA, 

está intrinsecamente associada a um conjunto de preconceitos que permeiam os projectos que se 

realizam no seu âmago ou que são contextualizados pela sua esfera de acção cultural. Ora, um dos 

(pré)conceitos mais associados aos museus é o de nostalgia, no sentido da evocação de memórias, 

por meio das obras expostas125  

A predisposição do visitante para interpretar as peças segundo um conjunto de regras que 

se relacionam com os espaços expositivos, pode facilitar o explorar dos patamares significantes 

presentes na coleção. E é possível aproveitar memórias colectivas ou experiências passadas do 

público, quer de visita ao próprio MNAA, quer invocativas de um valor pessoal ou afectivo, face à 

memória de um acontecimento no tempo ou a um relacionamento inter-pessoal. (Norman, 2004, 

p.47) O apreço pré-existente transpõe-se também para o presente projecto (propõe-se a interacção 

com algumas obras que se encontram entre as favoritas dos visitantes).  

No entanto, a experiência emocional é ainda importante a outro nível, relativo ao afecto. A 

relação, de base emocional, entre o Museu e o público, subordinada ao afecto ou estima, pode 

afectar positiva ou negativamente o desenrolar da experiência e da sua interpretação pelo indivíduo. 

Note-se que a presente sociedade recorre cada vez mais a este tipo de prática e, inclusive, começa 

a dar-lhe primazia:   

 

                                                
125 Como já foi referido, a museologia confere um valor simbólico acrescido aos objectos, acrescentando ou distituindo-
os do seu carácter funcional (pragmático). Estas atribuições de significados estão construídas em torno de um objectivo 
informacional, pelo que a interpretação do público, está adestrita à tematização das narrativas expositivas e da maneira 
como as inter-relações entre o acervo estão estabelecidas. 
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(...) products are becoming less and less substancial; products are becoming secondary, experience 

primary. Products have evolved from being a bundle of attributes/benefits, to a bundle of 

images/brands, to a bundle of sensory experiences and now to a bundle of confort and delight – a 

bundle of sensibilities. (Mehato, 2003, p.178) 

  

 A sensação de comodidade pode também ser estimulada, através da introdução de 

conceitos, familiares ao indivíduo, na realidade que o envolve, por modo a que este consiga 

interpretar conteúdos sem grande esforço cognitivo ou inquietações. Deste modo, a assimilação da 

mensagem transmitida será mais fácil e os conteudos mais facilmente intuidos.  

 As inquietações mencionadas advém do processamento, pelo cérebro, de estímulos 

simultâneos, que integrem o ambiente da experiência. Mas o conforto é possível, quando todos os 

estímulos recebidos são consistentes e convergentes. Por exemplo, demasiado barulho ou 

indivíduos em redor de uma peça exposta podem tornar a experiência de uso negativa, ainda que 

a experiência de utilização se prove satisfatória para o indivíduo. (Mehta, 2003, p.180) O mesmo se 

passa, com as possíveis dificuldades do indivíduo em encontrar elementos familiares num ambiente 

desconhecido: o esforço cognitivo é frustrado e tido como inútil. Contudo, o cérebro adapta-se aos 

estímulos que lhe são inéditos e com o hábito estes tornam-se familiares.126  

 Por fim a experiência emocional também diz respeito ao modo como o indivíduo “interage” 

com uma obra (ou com qualquer realidade):  

 

Normalmente se asocia la imaginación con la capacidad creativa, o con el mundo del arte, pero la 

facultad de la imaginación constitu y e la base de nuestra existência mental y de nuestra manera de 

tratar con los estímulos y con la información (...) La experiencia, la memoria y la imaginación son 

cualitativamente iguales en nuestra consciencia; podemos conmovernos por igual tanto ante algo que 

evoca nuestra memoria o imaginación como ante una experiencia real. (...) Quizás, después de todo, 

somos humanos (...) sino gracias a nuestra capacidad de imaginar. (Pallasmaa, 2012, p.147-148) 

 

 Quando é estabelecida uma relação emocional com uma obra de arte, é porque o indivíduo 

revê ou reconhece no que observa uma emoção, transmitida pelo artista, que lhe é familiar. Assim, 

reaviva a ideia que tem dessa emoção, que já sentiu previamente, e revive-a através da evocação 

de memórias armazenadas no seu subconsciente. (Pallasmaa, 2012, p.154) 

 

Experiência como formação identitária do Museu 

A experiência de visita de um museu é importante a vários níveis, para além do valor 

instrutivo e de fidelização do público. Um aspecto essencial à problemática em abordagem, está no 

                                                
126 Daí a importância da formação para o âmbito interpretativo. (Mehta, 2003, p.181) 
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valorizar da visita e não na sua substituição por uma experiência de visita “virtual”127: “Museums are 

places where visitors encounter authentic, aesthetic, inspirational, and learning experiences. They 

also function as interactive, recreational, and contemplative spaces (...)” (Kotler, 2008, p.3) 

Estes espaços culturais devem também servir como fonte de inspiração para os seus 

visitantes e oferecer-lhes as experiências, intangíveis, únicas e formadoras do intelecto: “(...) 

transform a person’s perspective on art, culture, and life itself.” (Kotler, 2008, p.18); “They [museums] 

offer memorable experiences, ideas, and activities not found in other places.” (Kotler, 2008, p.3); 

 

Museum collections and exhibitions are often a springboard to aesthetic, historical, and scientific 

vocations. Great museum exhibitions offer visitors transformative experiences that take them outside 

the routines of everyday life. (Kotler, 2008, p.5)128 

 

Pelo que, o fortalecer desta vertente sensitivo é um outro factor essencial a esta 

investigação, para o qual se considera que o Design pode contribuir. Contudo, esta consideração 

dos sentidos, e para além deles, deve ser feita em prol tanto da educação como do lazer, 

procurando um equilíbrio entre os dois valores. Esta lógica é pois consistente com as necessidades 

lúdicas da presente sociedade129. 

Contudo, não se pretende contribuir para a tendência actual de descurar a relação entre o 

objecto e o público, i.e. não se pretende prescindir do contacto directo com as obras, 

 

(...) em favor da imersão do visitante numa panóplia de efeitos sonoros e visuais, possibilitados por 

uma maior sofisticação tecnológica (...) [para atrair] um público que espera viver uma experiência 

mais sensorial que educativa. (Faria, 2000, p. 3)  

 

A tecnologia deve ser usada como um estímulo ou como um complemento à  s contemplação 

das peças e não como fim em si, não esquecendo a natureza e propósito do MNAA, de difusão do 

seu acervo artístico e histórico. 

  

Experiência de usabilidade 

 A experiência de usabilidade que se considera para este projecto (dispositivo de mediação) 

pode ser definida como: 

 

                                                
127 O que difere diametralmente de “(...) offer a virtual experience meant to compete with a physical visit.” (Lusty, 2015, p. 
96) 
128 Com este pensamento exprime-se, mais uma vez, as dimensões de metarealidade e jogo presentes nos museus, ao 
destacar que “descontextualizam” o visitante, e, como tal, o inserem numa realidade ou ambiente museológico artificial, 
i.e. criado pelo Homem. 
129 Vide 2.1.2. Os públicos da cultura 
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User experience (abbreviated as UX) is how a person feels when interfacing with a system. The 

system could be a website, a web application or desktop software and, in modern contexts, is generally 

denoted by some form of human-computer interaction (HCI). Those who work on UX (called UX 

designers) study and evaluate how users feel about a system, looking at such things as ease of use, 

perception of the value of the system, utility, efficiency in performing tasks and so forth. (Gube, 2010) 

 

 Como tal, são consideradas, para o desenvolvimento projectual “(…) three overlapping 

concerns: form, behaviour, and content. [Mais concretamente] Interaction design focuses on the 

design of behaviour but also is concerned with how that behaviour relates to form and content.” 

(Cooper, 2014) 

 No entanto, o conceito de experiência tem características tão imateriais, contornos tão 

complexos, volátis, sensíveis e pessoais, que é pertinente cogitar sobre a viabilidade do planear de 

tal prática: 

  

We also wonder whether it is truly possible to design an experience. Designers of all stripes hope to 

manage and influence people’s experiences, but this is done by carefully manipulating the variables 

intrinsic to the medium at hand. 

Extending this thinking into the world of digital products, we find it useful to think that we influence 

people’s experiences by designing the mechanisms for interacting with a product. (Cooper et al, 2014, 

p.24) 

 

 Não obstrante, as dificuldades que se apresentam (relativas ao caractér pessoal e 

intrasmissível inerente ao acto de experienciar) podem ser minimizadas através  da compreensão 

e aplicação dos princípios e das variáveis humanas até aqui apresentados, os quais tornam 

possível, pelo menos, a definião de uma experiência planeada. Tal é obtido, mais uma vez, através 

da redução do impacto dos elementos implaneáveis na totalidade da experiência, algo que se 

consegue, por exemplo, seguindo as indicações da peak-end rule.  

 Face ao projecto, o método de storytelling130 é precioso. Consiste no construir de 

“personalidades tipo”, que sejam representativas de um grupo de utilizadores, através de uma 

listagem das características dessa pessoa hipotética131, e na criação de uma narrativa lógica, 

reveladora das necessidades do grupo de indivíduos.  

 No âmbito dos contornos pós-materialistas que se desenham na sociedade actual, o factor 

experiência atinge novas proporções e torna-se num fim em si mesmo (é também alvo de projecto), 

                                                
130 Ferramenta projectual integrada no processo de construção da experiência de usabilidade. 
131 Como a idade, a cidade onde vive, a profissão, bem como as motivações, os comportamentos no quotidiano, atitudes 

e aptidões. 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
92  

já não se refere somente ao realizar de uma tarefa. Assim, a experiência é um factor determinante 

na aquisição de serviços e participação em actividades:  

 

In the new economy, only the synyergies will survive and thrive. (...) Consumers no longer seek value 

in their purchase by just matching quality and price along with symbolic, emotive and status qualities 

of the product, but also the experience and the delight value of the “wow” factor. (Mehta, 2003, p.178)  

 

 Um dos aspectos que determinam, hoje, a experiência, é a interacção. As características 

conferidas à interacção sugerem e possibilitam também uma lógica de jogo ou de metarealidade 

como plano de funcionamento. 

 

3.2.6. INTERACÇÃO 

 O termo interacção refere-se a um âmbito alargado de diálogos ou de relações funcionais 

que se estabelecem entre o elemento humano e a máquina: “(...) it’s about shaping our everyday 

life through digital artefacts – for work, for play, and for entertainment” (Smith, 2002, p.659).  

 Há, no entanto, que salientar que a interacção não se restringe ao ambiente digital, muito 

pelo contrário, como se verá mais adiante. No entanto, o objectivo principal é transversal aos vários 

tipos de interacções possíveis: “The central concern is how to design for people – for their physical 

and emotional needs and increasingly for their intellect. With computers, we can make products take 

on almost any behaviour.” (Verplank, 2009, p.6)  

 No que concerne ao nosso trabalho, a conjugação da realidade concebida através do 

projecto e da realidade museológica existente, é estabelecida e regrada pela interacção planeada. 

Os comportamentos são estimulados/alterados por intermédio da sugestão de acção.  

 Como tal, a interacção é o processo ideal para desenhar a lógica comportamental que 

decorre da ligação entre uma metarealidade tecnológica digital (associada ao ludismo) e uma 

metarealidade museológica (regrada pela concepção museográfica do espaço expositivo): “(...) first 

and foremost, interaction design focuses on something that traditional design disciplines do not often 

explore: the design of behavior.” (Cooper et al, 2014, p.21)  

 O presente projecto lida, portanto, com a interacção a vários níveis. Distinguem-se 

maioritariamente três tipos de interacção, inter-relacionados entre, que se processam entre o 

visitante e a ferramenta de mediação cultural, as obras e o espaço.   

 A utilização da ferramenta mediadora, determina a interacção espacial que se desenrolará 

(indicação de um itinerário a percorrer), i.e. é através do projecto da ferramenta digital, e da estrutura 

e conteúdos determinados para esta, que a experiência espacial se efectuará.  

 A interacção entre o visitante e o mediador cultural vai, igualmente, determinar a interacção 

entre o público e as peças, uma vez que, é através deste elemento mediador que o visitante 
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descodificará e explorará as obras: o dispositivo mediador constitui-se assim como um auxiliar para 

a interpretação e como uma “espoleta” para a exploração. Deste modo, o planear do uso do 

mediador deve ter em conta a relação didáctica que se espera que o indivíduo estabeleça com os 

conteúdos em exposição, mas também aquilo que o transformará. Munido de informação científica 

sucinta, o restante processo de interacção cabe a ele, através da relação e da exploração das obras. 

Só assim há jogo, só assim se engendram metarrealidades, só assim o visitante aprenderá e sairá 

transformado. Só através da articulação entre estes níveis de interacção a experiência será 

enriquecedora. 

 Segundo os princípios da percepção sensorial, é por meio dos sentidos que o indivíduo 

interage com o mundo que o rodeia e, neste caso, como vimos, trata-se de uma interacção entre o 

visitante do Museu e as obras, bem como entre o visitante e o interface do em projecto. Esclareça-

se pois acerca dos sentidos aqui implicados. 

 No primeiro caso, recorre-se à exploração dos elementos exteriores, por meio de um sentido 

“receptor remoto” (Hall, 2005, p.51): a visão, a qual será interpelada pelo consciente do indivíduo. 

No segundo caso, interelacionam-se dois sentidos, um receptor remoto: visão, e um “receptor 

imediato” (ibidem): o tacto.132 A visão está associada a um percepcionar distanciado do objecto, 

enquanto que o tacto pressupõe contacto directo com o objecto. O indivíduo sabe, de antemão, que 

tipo de movimentos ou comportamentos é que a aplicação destes sentidos implicam. (ibidem) Outro 

receptor que pode, eventualmente, ser adicionado à interacção visitante-interface é a audição. 

 Quanto à interacção com o espaço (percorrer um itinerário, caminhar) surge como 

consequência do desenrolar do discurso temático e, até certo ponto, pode ser planeada, em 

conjunto com os conteúdos indicativos e informativos, para uma melhor fruição e eficácia dos 

percursos programados: “ the real places (...) are susceptible to continuous readings which is to say 

many readings (...) they have extraordinary changeability sometimes of use (...)” (Bloomer e Moore, 

1977, p.107) 

 O acto de caminhar é um comportamento que se relaciona com variáveis subjectivas, como 

por exemplo: o estado de espírito do visitante, a sua disponibilidade para participar na actividade 

cultural, as ferramentas interpretativas que possui, ou ainda, a motivação que o levou a visitar o 

museu e os benefícios que espera retirar da experiência.  

 Por conseguinte, o trajecto efectuado pelo público é influenciado por aspectos relacionados 

com a percepção sensorial e factores emocionais, difíceis de controlar, e que não cabe aqui, 

obviamente, controlar. Ainda assim, o caminho a efectuar pelo visitante pode ou deve ser 

                                                
132 A visão aliada ao tacto permite ao indivíduo ajustar a sua imagem-mental da realidade às várias situações, 
através da aprendizagem adquirida por intermédio da experiência directa. (Hall, 2005, p. 84) 
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estruturado, através do planear dos conteúdos indicativos e informativos (sistema de orientação 

para percorrer um dado itinerário) e através do estabelecer de objectivos ou etapas a completar.  

 Destarte, também através do projectar de uma interacção com o espaço (estruturadora, 

orientadora) se pode mudar o comportamento pré-determinado do visitante, em prol de uma fruição 

alternativa do ambiente museológico. Por norma, o comportamento do visitante, dentro do espaço 

expositivo de um museu, resulta de uma resposta do indivíduo ao conjunto de preconceitos e regras, 

commumente considerados pertinentes em instituições culturais.  

 Para melhor compreender o espaço como elemento significante:  

  

The centerplace of the house [neste caso do museu], like the body, accumulates memories that may 

have the characterisctics of “feelings” rathar than data. (...) Rituals over time leave their impression on 

the walls and forms of the interior [dos edifícios/instituições museológicas] and endow the rooms with 

artifacts which give us access to previous experiences. (...) and the regions where the memories of 

the self can be ritualized and new memories belonging to the family can be accumulated and re-

experienced away from the distractions which must occur along the outer boundaries [do espaço 

expositivo] (...) embodies a reference to a communal human identity. (Bloomer e Moore, 1977, p.50)  

  

 O programar de uma interacção espacial que difira da assinalada, é passível de ser sugerida, 

se o plano no qual essa interacção se desenvolve for concebido com base num conjunto de regras 

que, justamente, difiram das que são familiares aos visitantes, e que os  imerjam numa experiência 

de utilização inédita ao contexto em que se encontram. 133 

 O processo de Design de Interacção divide-se nos seguintes passos: “Motivation – errors or 

ideas (...); Meaning – metaphors and scenarios (...); Modes – models and tasks (...); Mappings – 

displays and controls (...)” (Bill Verplank in Moggridge, 2007, p.130-131) 

 Relativamente à segunda fase: metáforas e cenários, aplicada ao contexto do 

 processo projectual da interação visitante-obras, bem como visitante-ferramenta interpretativa, 

afirma-se que se deve procurar responder a três perguntas, por modo a construir cenários de 

utilização: 

- “How do you do?”: como se processa a acção que o utilizador pretende realizar e como fazer 

transparecer essas funcionabilidades (affordances). Relativamente ao produto em projecto 

(mediador digital / app): por exemplo, decide-se que para realizar uma acção deve existir um botão 

para seleccionar, ou outro tipo de componente interactivo. Mas, como é que este se distingue dos 

demais? 

                                                
133 Interacção visitante-obras e visitante-ferramenta interpretativa são duas vertentes que acabam por ser alavancas da 

interacção espacial, ao transmutá-la.  
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 - “How do we feel?”: como é que se obtém [faz mais sentido…] feedback do utilizador e como é 

que este encara o meio de comunicação. O utilizador encara de maneiras diferentes meios 

imutáveis e meios com os quais pode interagir, no sentido de provocar um efeito visível no 

funcionamento produto. Relativamente ao produto em projecto (mediador digital / app): tem que ser 

tida em conta a apresentação, as qualidades formais, as qualidades sensoriais e que efeito 

emocional é que vão ter no utilizador. 

- “How do you know?”: fazer com que o utilizador saiba a sequência de acções necessárias à 

realização de uma função, indicando em todos os momentos como este deve proceder ou retroceder 

na sua acção e qual será o resultado final das suas opções. Relativamente ao produto em projecto 

(mediador digital / app): assegurar o cumprir da função da app e que o utilizador não sentirá 

frustração aquando do seu uso; averiguar que processo de uso do produto se torna fluído e eficiente. 

(Verplank, 2007, p. 126-27) 

 Aliam-se a estas outras perguntas igualmente pragmáticas, que decorrem da procura de 

respostas para as questões enunciadas:  

 

Who are my users? (…) What are my users trying to accomplish? (…) How do my users think about 

what they’re trying to accomplish? (…) What kind of experiences do my users find appealing and 

rewarding? (…) How should my product behave? (…) What form should my product take? (…) How 

will users interact with my product? (…) How can my product’s functions be most effectively organized? 

(…) How will my product introduce itself to first-time users? (…) How can my product put an 

understandable, appealing, and controllable face on technology? (Cooper et al., 2014, p.29) 

 

 A resposta a estas questões não só validará a relevância do projecto e o funcionamento do 

produto, como contribui para a elaboração de um conjunto de premissas, que vão ajudar a fazer 

com que o interface corresponda ao modelo-mental do utilizador (ibidem):  

 

A general guideline of interaction design that seems to apply particularly well to productivity tools is 

that good design makes users more effective. (…) It is up to you as a designer to determine how you 

can make the users of your product more effective. Although it is the user’s job to focus on her tasks, 

the designer’s job is to look beyond the task to identify who the most important users are, and then to 

determine what their goals might be and why. (idem, p.16)  

 

 O método de storytelling pode ajudar a que o interface se aproxime do modelo mental ou 

conceptual do utilizador. (Jursa et al., 2010)  

 Esta última expressão é referente ao seguinte fenómeno da interacção: 
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People don’t need to know all the details of how a complex mechanism actually works in order to use 

it, so they create a cognitive shorthand for explaining it. This explanation is powerful enough to cover 

their interactions with it but doesn’t necessarily reflect its actual inner mechanics. In the digital world, 

however, the differences between a user’s mental model and the implementation model are often quite 

distinct. (....) make it nearly impossible for the user to see the mechanistic connections between his 

actions and the application’s reactions.(...) The closer the represented model comes to the user’s 

mental model, the easier he will find the application to use and understand. Generally, offering a 

represented model that follows the implementation model too closely significantly reduces the user’s 

ability to learn and use the application.” (Cooper et al., 2014, p.17-18) 

 

 Ao fazer convergir o modelo mental e a representação do interface, garante-se o desenrolar 

lógico da arquitectura de informação, bem como a existência de todas as funcionalidades previstas 

e a optimização do seu uso. (Jursa et al., 2010) O que ajuda a delinear os usos 

expectáveis/necessidades a satisfazer pelo produto e a corresponder às expectativas dos 

utilizadores. 

 A arquitectura de informação do mediador deve tornar a realização de tarefas ágil e intuitiva 

para um leque alargado de utilizadores. Para que tal aconteça, os contéudos devem estar inter-

relacionados e organizados de maneira perceptível e racional, por modo a que utilizadores com pré-

requisitos distintos consigam interiorizar os passos a realizar para cada objectivo,  Assim, o 

utilizador deve ficar consciente, em todos os momentos de uso, da estrutura dos conteúdos e em 

que passo do processo se encontra. (Thissen, 2003, p.23) 

 A percepção sensorial, os factores emocionais e, de modo geral, todos os “mecanismos” 

(organismos/sistemas) relativos à dimensão humana no processo da experiência são também 

inerentes ao processo de interacção, uma vez que: 

 

Even the simplest appliance requires doing, feeling and knowing. What I DO is flip a light switch and 

see (FEEL?) the light come on; what I need to KNOW is the mapping from switch to light. The greater 

the distance from input (switch) to output (light), the more difficult and varied are the possible 

conceptual models; the longer the delay between doing and feeling, the more dependent I am on 

having good knowledge. (Verplank, 2009, p.6) 

 

 Para uma maior eficácia do processo de interacção, deve-se então minimizar a influência de 

alguns aspectos para os quais não é viável projectar (os preconceitos, na sua conotação mais 

negativa; factores emocionais dispersivos, entre outros). Assim, colmata-se a questão da equidade 

de uso, naquilo que remete para o patamar de conhecimentos prévios, que pode apresentar um 

entrave ao uso de ferramentas de mediação ou mesmo à interpretação de conteúdos culturais. 

Porém, relativizar em projecto outros daqueles aspectos, fundamentalmente no tocante à interacção 
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dos individuos com as obras (memórias, associações livres, derivas do “espírito”, etc.) também será 

crucial, pois também são importantes para a riqueza da experiência e da interacção. 

 Todos os conceitos, até aqui enumerados, convergem na ideia de mediação, visto que a 

aplicação de todos estes aspectos converge no desenvolvimento, justamente, de um mediador 

cultural.  

 

3.2.6. MEDIAÇÃO 

 Como já foi mencionado: 

 

For mediators, the situation is different: causes do not allow effects to be deduced as they are simply 

offering occasions, circumstances, and precedents.(...) if vehicles are treated as mediators triggering 

other mediators, then a lot of new and unpredictable situations will ensue (they make things do other 

things than what was expected)” (Latour, 2005, p.59)  

 

 Considera-se que, as características específicas dos objectos mediadores, apresentam uma 

solução para as questões: interpretativa, de acompanhamento e orientação do visitante, 

estimuladora, motivacional e transformadora. Apesar de alguns factores que, necessariamente, têm 

de ser controlados em projecto, a mediação cultural pode assim atingir um grau de liberdade da 

experiência, que é fundamental. Tal acontece porque, são adicionados momentos de 

importância imaterial que intergram a totalidade da experiência. A percepção sensorial e emotiva 

do indivíduo, podem marcar a diferença entre um evento se tornar ou não enriquecedor ou mesmo 

memorável.  

 Mesmo o designer (o Design) pode contribuir no sentido de ampliar ou adicionar significados 

estimulantes/estimuladores à mensagem informativa que o Museu pretende passar. Significa isto, 

que a mensagem deve tornar-se mais do que um aglomerado de factos, i.e. ao mesmo tempo que 

o Museu cumpre a sua finalidade informativa, a mensagem deve ser dotada de elementos 

identitários, com significados estimulantes/estimuladores, que espelhem a personalidade do 

Museu.134  

                                                
134 “The point is that any reflective account of the process of unboxing will point to unboxing as a moment of excess: there 
is always more to be thought and experienced about unboxing than any account might contain. (...) Rather than defeating 
us as philosophers, this excess makes available to us, as designers, a range of aesthetic possibilities. Those who 
participate, within an entangled drama, reap the rewards of the experience. (...) In closing the distance between the actors, 
in bringing them together, on a stage of action, we, as designers, are opening up the range of entanglements [leia-se 
elementos extra, estimuladores, estimulantes] that we might observe and distinguish as part of the experience.(...) We are 
all responsible for the dramas we facilitate and the affects we promote through the designs we produce.” (Russel, 2015, 
p.18 - 19) 
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 Face à importância, acima conferida ao impacto da personalidade humana na interacção, 

afirma-se que: “A brand new Museum needs a personality, so people feel they know it, and are 

predisposed to like it”. (Wallace, 2006) 

A construção de narrativas temáticas, que igualmente se propõem no presente projecto, 

devem transportar para o utilizador/visitante um conjunto de conceitos que criem uma situação de 

alteração de comportamentos, face a uma fonte de conhecimento que são as peças do Museu. Esta 

relação entre visitantes e peças é mediada pela narrativa que, por sua vez, é mediada pelo 

funcionamento do dispositivo mediador concebido: uma aplicação móvel ou app.135  

A app é um mediador porque é o elemento que propicia cada visita temática, cada 

experiência narrativa, cada contacto (mais informado, porém em aberto) com as obras do itinerário, 

espoletando estes níveis de interacção. É o elemento que desencadeia uma interacção diferente 

entre o visitante e a obra, que faz com que este a interprete como uma novidade sob uma 

perspectiva inédita. Ou melhor, é o elemento que sugere a observação, segundo certos parâmetros, 

que irão ser conjugados com outros aspectos de percepção sensorial, com os conhecimentos 

prévios do visitante, assim como com a memória, os quais constituem a sua personalidade. O 

objecto cria esta “network” e transforma o visitante num actor. (Latour, 2005, p. 108 e 133) 

 Mais ainda, em relação ao panorama museológico actual, observa-se que:  

 

Many visitors expect (or want) to engage with a subject, physically as well as personally. Visitors see 

interactive technology as an important stimulus for learning engagement, empowering users to 

construct their own narratives in response to museum exhibits. Beyond expected content synthesis, 

these immersive activities can stimulate learning. (…) When visitors experience a museum that 

encourages individual narrative construction actively, these narratives are directed not toward the 

acquisition or receipt of the information being communicated by the museum but rather toward the 

construction of a very personal interpretation of museum objects and collections. (Farman, 2014, p. 

277-278)  

 

No que diz respeito ao propósito da interpretação das peças pertencentes ao acervo do 

MNAA, a mediação pode acrescentar directa e indirectamente valores ou preconceitos familiares 

que facilitem este processo de criação de significados por parte do público. 

                                                
135 “To designate this thing which is neither one actor among many nor a force behind all the actors transported through 

some of them but a connection that transports, so to speak, transformations, we use the word translation (...) So, the word 
‘translation’ now takes on a somewhat specialized meaning: a relation that does not transport causality but induces two 
mediators into coexisting. If some causality appears to be transported in a predictable and routine way, then it’s the proof 
that other mediators have been put in place to render such a displacement smooth and predictable (...) there exist 
translations between mediators that may generate traceable associations.” (Latour, 2005, p.108) 
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Quanto à percepção sensorial, relaciona-se também com o problema interpretativo, na 

medida em que os sentidos e as sensibilidades podem ser treinadas, não em qualquer sentido 

ideológico redutor, mas sempre enriquecedor, que acrescente camadas (ainda que antagónicas ou 

polémicas), através de formação/aprendizagem. Este facto possibilita a familiarização com o 

contexto cultural e pode ter-se como um conjunto de ferramentas identitárias que auxiliam a 

interpretação, mas tal processo (apesar de poder ser estimulado), caberá sempre, em última 

instância, à predisposição de cada indivíduo.  

O reconhecimento de elementos contextuais, por intermédio de memórias prévias, pode ser 

também uma vantagem, para enriquecer o acompanhamento informativo, bem como deve consistir 

num aspecto motivador: para uma experiência positiva.    

 A reacção emocional pode afectar a utilização do mediador cultural, uma vez que permeia o 

processo de experiência global, cativo a interferências exteriores à mensagem inerentes ao 

receptor, mas também ao locutor. 

 Os aspectos identitários levam às necessidades humanas de personalização, partilha e 

posse. Estes fenómenos sociais podem ter utilidade ao projecto em termos de divulgação, mas 

também de uma promoção do afecto entre o utilizador e o mediador, e logo também entre o 

utilizador e o serviço (alternativa cultural), que levem ao prolongar da experiência de usabilidade, 

da vida do produto e do próprio serviço (o qual não poderá deixar de ser permanentemente 

renovado na sua oferta temática). 

 O fenómeno do jogo é também um ponto de partida para a construção projectual das 

interacções e do experienciar do espaço museológico. O que se reflete na vertente interpretativa, 

de acompanhamento e motivacional, através da noção de familiaridade, das regras que impõe, mas 

igualmente através das metarrealidades “em jogo”, tão determinantes para a fruição do acervo. 

 A experiência global é determinada pela conjugação dos valores acima enunciados. A 

interacção é, igualmente, produto daquelas áreas de enfoque. As especificidades das interacções 

propostas, estabelecem as relações entre o visitante e as obras expostas, o espaço expositivo e o 

mediador cultural (app). Como tal, o planeamento e a reflexão acerca das “tipologias” de contacto 

é crucial para os potenciais desfechos do processo de experiência e para as memórias decorrentes. 

A ligação entre a memória e interface é afinal benéfica: “(...) memory always woks best when what 

was stored can ve reproduced correctly, i.e., in agreement with (temporally past) real objects and 

events.” (Buurman, 2005, p. 81)  

 O planeamento da mediação cultural deve aglutinar estes conceitos num só projecto 

significante: “in order to design a tool, we must make our best efforts to understand the larger social 

and physical context within which it is intended to function.” (Buxton, 2007, p. 37) 
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3.3. DESIGN DE INTERFACES  

 Em virtude da análise das variáveis da problemática elaborada, procura-se abordar estes 

elementos no âmbito do Design de Interfaces, bem como no planeamento dos itinerários temáticos: 

narrativas/percursos. 

 Porém, como já foi enunciado136, a construção de narrativas é também um  aspecto 

subordinado ao Design de Interfaces e é essencial à concepção do projecto de mediação cultural. 

Todavia, serão abrangidas, no âmbito dos interfaces, mais matérias, referentes a outros aspectos 

intervenientes na solução projectual: interacção, experiência de usabilidade, percepção sensorial, 

orientação espacial e organizacional, memória, emoções. Por conseguinte, entende-se que:  

   

O design desempenha um papel metafórico, traduzindo benefícios funcionais em modalidades 

cognitivas e sensoriais (...) pode exprimir-se a muitos níveis e em muitos modos metafóricos (...) 

modos sensoriais (...) modos cognitivos (...) modo organizacional. (Kerckhove, 1997, p. 212 – 213) 

 

A oportunidade que o Design de Interfaces apresenta, no âmbito deste projecto para o 

MNAA, instituição com os seus problemas comunicativos específicos e de renovação de conteúdos, 

reside numa proposta para a concepção de um mediador cultural que ofereça uma museografia 

alternativa, composta por um conjunto de narrativas temáticas que tirem partido das potencialidades 

do acervo exposto e que propiciem a (re)descoberta das peças. 

 Os meios digitais apresentam uma vantagem clara relativamente ao problema levantado no 

MNAA: eles permitem a rotatividade de conteúdos e garantem a inexistência de um impacto físico 

na exposição permanente o que torna possível que indivíduos distintos façam percursos temáticos 

em simultâneo, sem que haja qualquer tipo de interferência entre os itinerários. Podem ser 

construídas e recontruídas narrativas e itinerários com facilidade.  

 O projecto cria ligações efémeras, invisíveis, entre os elementos da colecção do MNAA, 

ainda que, desejavelmente, se mantenham presentes na memória do indivíduo (Miranda, 2002, 

p.140): 

 

(...) lógica da realização e do controlo da potencialidade, dando-lhe apenas um contorno paradoxal 

(...) Mas sem ilusões de que o que já foi feito, o que está aí, possa ser abolido por simples mudança 

de perspectiva (...) (Miranda, 2002, p.34)  

 

 Ora, os interfaces:  

 

                                                
136 Vide 2.1.4. O suporte digital/móvel e o papel do interface no contexto museológico 
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(…) as an in-between or transitional device (…) can be understood as places or surfaces where two 

bodies or systems come together: a human and a machine (...) two humans (…) [also] enable the 

formation of networks across different beings (Gane e Beer, 2008, p.55) 

 

 Segundo este raciocínio, interfaces culturais: “(…) order and facilitate information access, 

and enable the reproduction and consumption of culture in particular ways and in particular places.” 

(Gane e Beer, 2008, p.67-68) 

 Assim, pode-se afirmar que o mediador cultural pretende ser uma ferramenta interpretativa, 

norteadora e estimulante. E dividem-se as propriedades constituintes desta mediação em: 

interacção, aliada à experiência de usabilidade, e conteúdos informativos. Foca-se, num primeiro 

instante, a parte da experiência e interacção no projecto: 

 

UX highlights non-utilitarian aspects of such interactions, shifting the focus to user affect, sensation, 

and the meaning as well as value of such interactions in everyday life. Hence, UX is seen as something 

desirable, though what exactly something means remains open and debatable. (Law et al, 2009, 

p.724) 

 

 Considera-se que as características do discurso entre o Museu e a sociedade são definidas 

por vários factores: o meio de comunicação, a experiência de utilização, o modo como se processa 

a interacção, a tipologia e linguagem dos conteúdos informativos. Todos estes elementos integram 

o interface projectado e, como tal,  devem ser adaptados às expectativas e necessiadades 

contemporâneas, de modo a darem seguimento à lógica comunicativa, com a qual o público se 

encontra  familiarizado. Refere-se como exemplo não só a imagem do MNAA como as 

características mais comuns das interacções com ferramentas digitais semelhantes. 

 Deste modo, o presente projecto compartilha de elementos comunicativos pré-existentes, 

que são parte da imagem institucional do MNAA: logótipo, paleta de cores, apresentação de 

pormenores da obras, uso de silhuetas e aplicação de filtros tonais, que uniformizam os diversos 

elementos comunicantes, por modo a fazerem parte de um só discurso comunicativo.     

A componente interactiva conferida ao mediador digital, apresenta uma série de vantagens, 

nomeadamente relativas à facilidade de expressão dos utilizadores após o seu uso. Através da 

análise dos seus comentários e acções, é possível gerar dados que permitam medir o grau de 

satisfação e ajustar os conteúdos às necessidades reais. (Moggridge, 2010, p.63) Pode ser, ainda, 

conferido ao visitante o poder de se insurgir sobre a experiência de mediação ou conteúdos através 

de votações. Por meio desta estrutura liberal, o público apercebe-se do valor da sua opinião e sente-

se valorizado pela instituição. 
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Níveis de escolaridade baixos (ou outros factores sociais) e os correspondentes níveis de 

capacidade interpretativa dos indivíduos, constituem uma adversidade na adesão às actividades 

culturais, o que condiciona a disseminação do acervo do Museu, uma vez que o público não é 

receptivo a estímulos que não consegue situar ou compreender. Como tal, para mudar esta 

dinâmica negativa, e aproximar o apelo do Museu ao de outras áreas da Cultura, como o 

entertenimento, a tecnologia “audiovisual e mediática (...) [requere-se] o aperfeiçoamento dos 

processos de familiarização precoce e prolongada com os campos culturais mais selectivos.” 

(Santos, 2003) 

Neste sentido, o recurso ao Design de Interfaces pode contribuir para uma aproximação a 

potenciais novos visitantes (ou mesmo para a manutensão de visitantes habituais) no sentido de os 

envolver na actividade do Museu, através do estabelecer e manter laços de relação prolongada (é 

o que propomos com esta investigação e projecto), que vão para além das memórias adquiridas e 

dos objectos de merchandize comprados na loja: 

 

Visitors, members, donors, and volunteers are priority groups that museums depend on for sustenance 

and vitality. Museums may attract single - time visitors, but they want to build relationships with their 

visitors. They may have a large number of visitors yet find it difficult to convert them into members, 

sustain their membership, and encourage them to become donors. (Kotler, 2008, p.153) 

 

Postula-se, agora, sobre como é que o interface pode efectivamente intervir na fruição do 

espaço expositivo, ao mediar esta actividade cultural. 

 O fenómeno do jogo pode ser associado ao âmbito da Cultura, como já foi mencionado137. 

Ora, tal correlação pode significar benefícios provenientes de ambos os lados integráveis no 

projecto e na utilização do interface concebido, uma vez que podem afectar a pré-disposição do 

visitante para participar e usufruir da actividade cultural desde a primeira percepção. 

 Ademais, sendo o MNAA é uma instituição museológica, está establecido que cada visitante 

constrói o seu próprio conceito de Museu com base nas suas memórias sensoriais, experiências 

passadas e convenções que advém da sua pertença cultural. Contudo, há componentes 

conceptuais que são compartilhados por vários indivíduos, como por exemplo: os museus são 

considerados como locais de instrução, nostalgia, ordem, dignos de respeito e de um 

comportamento regrado. Os visitantes conhecem as regras de um espaço expositivo, adquiridas 

muitas vezes através da educação ou emulação comportamental, como o silêncio ou o não tocar 

nas peças expostas.  

                                                
137 Vide 3.2.4. Fenómeno do Jogo: metarealidades 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

103                                              Carolina Inês Bonina Grilo 
 

 Ora, a familiaridade do público com estes preconceitos acaba, amiúde, por estagnar a 

actividade cultural, colocando-a num pedestal, i.e. desenraizado da sociedade. Este afastar do 

Museu e da comunidade não só promove a diminuição do público da Cultura, como vai contra a tão 

prezada tendência de democratização do património. Ao introduzir no contexto museológico 

elementos inesperados, informais e inerentes ao estilo de vida do quotidiano, constroi-se uma 

situação inédita para o visitante, o que despertará a sua curiosidade através da descoberta e do 

insólito, ou a partir da incompatibilidade com a sua imagem-mental de museu. Trata-se aqui de 

procurar uma mudança comportamental, espoletada pela conjugação de duas metarealidades 

distintas, cada uma com a sua série de regras e comportamentos/reacções emocionais expectáveis 

diferentes. Este choque determinará uma experiência com um certo nível de surpresa, mas 

perfeitamente “navegável”, visto quese baseia em duas realidades a priori interiorizadas e 

compreendidas pelo indivíduo. 

 Neste sentido, o introduzir de uma lógica lúdica, de jogo, no contexto museológico 

dinamizará a actividade cultural e motivará o indivíduo, obrigando-o a alargar os seus conceitos de 

Museu e de Cultura. A própria noção de actividade recreativa é pouco associada às instituições 

culturais, algo que por vezes está relacionado com a educação.  

 Deste modo, é essencial à museologia contemporânea introduzir uma componente 

pedagógica que possa dar formação à comunidade e contrariar este fenómeno. O jogo pode ser um 

elemento didáctico vocacionado para esse objectivo. 

 Outras particularidades do conceito de jogo, úteis ao MNAA através do presente projecto, 

são a definição clara de objectivos da visita, a valorização da actividade pela sua vertente de 

satisfação, a motivação do visitante para aprender através da descoberta, bem como o completar 

de tarefas ou etapas definidas: “They’re [utilizadores] just looking for the path of least resistance to 

their destination. When people are reluctant to act, sometimes a little incentive gets them moving.” 

(Walter, 2011, p. 72) 

 Para este efeito, a definição do percurso e a elaboração do interface são elementos 

estruturais, que constroem o palco essencial ao decorrer de um “jogo”, regrado e dividido por fases, 

cujos objectivos são de aquisição de conhecimentos, tal como de ordem lúdica. A criação de 

percursos temáticos incita a de mundos diversos dentro de um mesmo espaço expositivo. Mais 

ainda, a tematização ajuda não só a caracterizar o tipo de jogo que se vai desenrolar, como propiciar 

perspectivas diferenciadas segundo interesses dos visitantes, motiva-se desse modo a 

participação, uma vez que os temas apontam para âmbitos que remetem para experiências 

anteriores do indivíduo ou para memórias. 

 No que diz respeito à ligação entre o fenómeno do jogo e os interfaces dos dispositivos 

digitais que hoje comummente são utilizados, estes constituiem mediadores, através dos quais é 
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estabelecida uma relação, muitas vezes, com palcos ou realidades alternativas digitais, 

independentemente destas se destinarem a fins declaradamente lúdicos ou de trabalho. 

 O modo como o utilizador/jogador interage com o mundo criado é afectado pelos aspectos 

cognitivos e sensoriais inerentes à utilização do meio tecnológico.138 Como tal, as diversas tipologias 

de interface influenciam a percepção do utilizador, e podem implicar reacções emocionais positivas 

ou negativas, bem como podem cumprir os seus objectivos bem ou mal. Responder 

adequadamente aos sentidos em “jogo”, aos preconceitos (pré-conceitos) do utilizador/jogador e ao 

seu modelo-mental será pois fundamental.  

 Em termos pragmáticos, o interface em projecto pode contribuir para a adopção de uma 

lógica de jogo ao utilizar uma linguagem condizente com a imagem-mental que o público tem das 

suas experiências com uma componente lúdica. Assim, deve procurar-se que exista familiaridade 

ou reconhecimento imediato de elementos oriundos de actividades recreativas comummente 

praticadas pelos potenciais utilizadores. Deste modo, a assimilação do funcionamento e propósito 

do “jogo” será mais facilmente compreendida pelo público139, gera-se menos frustração. 

 Assim, a experiência mediada proposta, passa pela concepção das narrativas, em contexto 

digital, que criam caminhos, no espaço expositivo do Museu, a percorrer e a contemplar pelos 

visitantes. Reune-se uma realidade imaterial (codificada) a uma realidade material (o espaço e as 

obras) e subentendem-se ainda planos abstractos ou imaginários: “Just where is a child when the 

child plays and what is the status of the objects (real and imagined) that the child plays with?” 

(Russel, 2015, p. 20)  

 Pode dizer-se que existem objectos transicionais entre estas metarrealidades,  como é o 

caso do presente mediador cultural em suporte digital: este existe entre o plano dos códigos ou 

digital e o plano espacial e das obras,  ou como é o caso das próprias obras: estas existem entre o 

plano físico e o plano simbólico ou entre o real e o imaginário do visitante. Este disembodidment, 

próprio do jogo, faz com que o visitante se coloque como um actor, oscilando entre planos: a 

realidade objectiva do mundo material, uma metarealidade digital planeada para a mediação de 

uma experiência museológica e o plano das suas memórias e do seu imaginário. Há a consciência 

de uma adaptação a ser realizada, e pretende-se alternar constantemente entre os mundos, com 

agilidade:  

 

(...) the child has to forgo his or her identity for the purposes of the new identity, the identity of a person 

playing with a special something, a subject-object. (...) This process of giving over identity to things is 

                                                
138 A utilização/interacção é habitualmente realizada através de ecrãs (muitas vezes tácteis), capacetes ou óculos (se se 
pretendem experiências imersivas), teclados (físicos ou digitais), rato ou outros comandos (físicos ou digitais). 
139 Um público que, para o caso específico dos museus e do MNAA, é composto por uma grande parte de visitantes 

ocasionais ou iniciantes. 
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commonly known as kenosis which can be quickly defined as the loss and recovery of identity 

differently.” (Russel, 2015, p.20 – 21)  

  

 No caso do presente projecto, a interação processa-se por intermédio do interface 

característico dos dispositivos móveis actuais: o ecrã táctil. Está contemplado que o utilizador pode, 

no entanto, recorrer a objectos complementares exteriores ao dispositivo móvel para fruir de 

determinadas valências, como por exemplo o uso de auriculares para receber o conteúdos 

informativos via áudio. 

 Mesmo que a interacção com um aplicativo não seja um comportamento novo, a interacção 

com aplicações no contexto do museu é inédita para a maioria dos visitantes, pelo que se cria uma 

situação de novidade por associação: 

 

Although those associations might not trace an innovation per se, the same situation of novelty is 

produced, for the analyst at least, by the irruption into the normal course of action of strange, exotic, 

archaic, or mysterious implements. In those encounters, objects become mediators, at least for a 

while, before soon disappearing again through know-how, habituation, or disuse. (Latour, 2005, p.80) 

  

 Assim, caracteriza-se a pertinência e acção da interactividade, neste panorama, do seguinte 

modo:  

 

Interaction design will be of vital importance to those fields in which intelligent organizational systems 

are invented to bolster the individual’s role in the system (…) characteristics: rule based; self-

explanatory; intuitive; contextual; cooperative; oriented to surfaces, bodies or spaces. (…) we must 

uncover the complex mechanisms of our culture in order to conduct an honest debate on the limits of 

participation (Buurman, 2005, p.57)  

 

 A mediação cultural não precisa de planear todos os aspectos do relacionamento do 

visitante com as obras (como mais atrás já ficou sugerido), em vez disso, deve respeitar a liberdade 

dos contornos identitários da condição humana, e sugerir significados, bem como estimular a acção 

cognitiva e social dos indivíduos.  

 A interacção, que se projecta, decorre entre o cognitivo, por intermédio do corpo humano, e 

o interface. O corpo humano, constitui uma ponte entre o mundo “interior” e exterior do indivíduo e, 

deste modo, pode ser considerado como um veículo de expressão identitária. Contudo, insere-se 

nesta problemática como um meio vocacionado para a exploração empírica e para a manifestação 

de uma reacção intelectual,  
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 (...) podemos procurar definir o corpo como um interface que vai ficando mais descritível quando 

aprende a ser afectado por muitos mais elementos. (...) deixa uma trajectória dinâmica através da 

qual aprendemos a registar e a ser sensíveis àquilo de que é feito o mundo. (Latour, 2007, p. 39)  

 

 Deste modo, ao longo do projecto de interacção e experiência de usabilidade que levamos 

a cabo, encontram-se aspectos ligados à interpretação e a gestos e movimentos que se relacionam 

com as valências e limitações do corpo (considerado enquanto mediador). 

  Pode-se, efectivamente, contemplar, a presente problematização, como uma interacção 

entre, pelo menos, dois mediadores, um deles humano e o outro um interface digital. 

 A interacção com o mediador digital processa-se, como também já foi abordado140, 

maioritariamente através da coordenação dos sentidos da visão, do tacto e, possivelmente, da 

audição. Deve-se: 

 

criar condições para uma boa interacção (...) [descobrir o] que é intuitivo ao utilizador (...) repousado 

no previlégio dos sentidos da visão e do tacto (...) que apelam a aptidões em que o instinto tem um 

peso pelo menos igual ao aprendido. (Rosa, 2005, p.85) 

 

Ao lidar com um interface digital, a maior parte dos estímulos sensoriais são  visuais.141 Essa 

informação é processada pelo cérebro e dá origem a uma reacção: a decisão. O processo de 

decisão, neste contexto, pode terminar com o realizar de uma acção. Quanto mais simples for a 

informação a processar, mais fácil ergo rápido será o processo de decisão. (Florentin, 2015, p.37) 

"Don’t make me think! krug’s first law of usability”142 (Krug, 2006, p. 10) 

Maioritariamente através da introdução da vertente digital, a interacção com interfaces e 

sistemas, têm vindo a complexificar-se. Era mais fácil prever o comportamento espectável e a 

consequência de determinada acção em interfaces mais concisos, que se traduziam em mudanças 

físicas assinaláveis (interfaces analógicos). Por exemplo, rodar um determinado botão tem sempre 

a mesma consequência, de carácter previsível, ou seja, corresponde sempre à mesma acção do 

objecto.  

Todavia, nos interfaces actuais (digitais), não só existem mais opções de controlo da acção, como 

uma mesma ordem ou movimento, por exemplo carregar num botão x, pode incitar comportamentos 

distintos. Estes outcomes dependem, não só da ordem dada, como da sequência de actos e do 

estado (repouso ou activo) ou da programação prévia do sistema. Pelo que, surgiu o conceito de 

                                                
140 Vide 3.2.1. Percepção Sensorial e Memória 
141 “Generally speaking, our eyes provide 95% of the information our brain receives. (…) The information goes through a 
filter, and is left with as little as 5% of the information our eyes provided.” (Florentin, 2015, p.37)  
142 “It means that as far as is humanly possible, when I look at a Web page it should be self-evident. Obvious. Self-
explanatory. I should be able to “get it”—what it is and how to use it—without expending any 
effort thinking about it.” (Krug, 2006, p.11) 
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comportamento complexo. (Cooper et al, 2014, p.21) No entanto, o design de determinados 

produtos digitais deve ser, cada vez mais, focado no objectivo a atingir com a acção, i.e. na razão 

pela qual as pessoas usam um comando específico no interface. A capacidade de síntese é vista 

como primordial, “(…) as a rule, people don’t like to puzzle over how to do things.” (Krug, 2006, p.15) 

Para além da síntese salienta-se relevância da capacidade organizativa do interface: “Organization 

makes a system of many appear fewer.” (Maeda, 2006, p.11) 

 Mais ainda, “At issue here are is not the technlogy itself, but the technologization of human 

behavioral patterns, forms of thought, organization and action.” (Buurman, 2005, p. 62) 

A utilização de produtos digitais é extremamente sensível e volúvel. Salienta-se a 

importância das primeiras impressões e da faceta visceral do Design143: “Web research shows us 

that we have up to 7 seconds from the moment the user landed on our page until the time he makes 

the basic decision to stay and dive in, or leave the page.” (Florentin, 2015, p.67) 

 O estímulo visual dá origem a uma reacção do utilizador, que se traduz num movimento 

(imput) que provoque, por sua vez, uma reacção no interface (output). A reacção do utilizador 

(reacção activa) efectua-se através do tacto. Há, desta maneira, uma forte ligação causa-efeito 

entre os dois sentidos mencionados.  

 O tacto, neste contexto, tem expressão através da mão, cujas competências se definem do 

seguinte modo:  

 

“(...) se trata de un instrument de precisión prodigioso que parece tener su propio entendimento, su 

volutad y sus deseos (...) parece ser tanto el origem como la expression del placer y de la emoción. 

(...) tienen una personalidad propia. (Pallasmaa, 2012, p.25)  

 

 As mãos estão estreitamente associadas a simbolismos culturais da identidade, como a 

leitura da sina, profissão, classe social, etc. (Pallasmaa, 2012, p.41): espelham aspectos 

identitários, maneirismos e marcas; assim, são partes do corpo humano extremamente pessoais, 

cuja acção implica contacto directo com o objecto a interiorizar ou a convocação de um preconceito 

memorizado.  

 Como foi acima mencionado, os gestos da mão sincronizam-se com a cognição, aliando-se 

à visão de modo intuitivo, i.e. a sua acção não é pensada.144 Em projecto, deve pois evitar-se a 

criação de entraves a este nível, mais concretamente: entre a interpretação, o processamento dos 

conteúdos, a reacção e a ordem de acção.  A ambiguidade é a grande inimiga desta virtude; por 

                                                
143 Vide 3.2.2. Valor emocional: Emotividade e Afecto 
144 “A medida que se perfecciona  gradualmente la interpretación la percepción, la acción de la mano y el pensamento 

pierden su independencia y se convierten en un sistema singular y subliminalmente coordinado de reacción y respuesta.” 
(Pallasmaa, 2012, p.90) 
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conseguinte o interface, com o hábito de utilização, deve tornar-se progressivamente invisível, 

remeter-se para segundo plano, desempenhar a sua função com agilidade e competência, como 

qualquer bom assistente pessoal. A agilidade/facilidade da interacção decorre de uma transparência 

funcional, i.e. da optimização da percepção das affordances do interface e da compreenção das 

etapas a realizar.  

 O mapear e o organizar de contéudos do interface e a decorrente experiência de utilização, 

devem ter como base os aspectos, até aqui referidos, sobre a percepção humana. É através de um 

planear sequencial, que as affordances transparecerão, bem como será intuído o funcionamento 

global do interface digital.   

 Deve ponderar-se em três tipos de modelos distintos no projecto de um interface digital. O 

modelo de implementação refere-se literalmente ao modo de funcionamento do software, e é 

delineado em conformidade com limitações específicas da área da programação. O modelo mental 

consiste na imagem do processo de realização de determinada tarefa, que o utilizador detém. Está, 

portanto, relacionado com a maneira como o utilizador percepciona a tarefa e com a contribuição, 

que o interface pode significar, para atingir tal objectivo. O modelo representado constitui uma 

tentativa de obtenção de um equilíbrio entre os dois outros modelos apontados. Para que uma 

solução projectual se demonstre eficaz, o utilizador deve intuir o funcionamento e as possibilidades 

do interface com rapidez, e tal só acontece se o modelo representado no interface estiver o mais 

possível em conformidade com as expectativas dos indivíduos. Com efeito, quanto mais o modelo 

representado se aproximar do modelo mental dos utilizadores mais fácil se torna o processo de 

compreensão do funcionamento do sistema. (Cooper et al., 2014, p.19) 

 O interface, como meio comunicativo, deve, portanto, dar a sensação de desaparecimento 

no binómio utilizador-objectivo. O indivíduo habitua-se a manipular o interface (quando bem 

planeado) e a sua utilização torna-se tão intuitiva como o movimentar da sua própria mão. (idem, p. 

250)  

 As affordances do interface digital devem transparecer, com efeito, através de uma 

organização ponderada da arquitectura de informação, bem como do planear para transmitir o maior 

nível de feedback possível. A noção de “map knowledge” refere-se a providenciar ao utilizador, que 

quer realizar uma tarefa através do interface, a percepção do caminho, processo ou conjunto de 

etapas, que tem que percorrer até ao seu objectivo. Pode ser através de um mapeamento 

simplificado, da ou sequência de acções, que permita que o visitante intua a viagem e consiga 

controlá-la conforme as suas necessidades: seguir um determinado caminho no espaço ou saltar 

partes: “Good interactions are the appropriate styles of doing, feeling and knowing plus the freedom 

to move from one to the other.” (Verplank, 2009, p.10)  
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 Para conferir um certo nível de liberdade e controlo sobre a experiência de usabilidade do 

produto, apesar da aparente contradição, é igualmente essencial transmitir ao utilizador em que 

parte do processo de acção se encontra. Assim, o estabelecer de um sistema de feedback eficaz é 

uma prioridade: “Rich visual feedback is the key to successful direct manipulation.” (Cooper et al., 

2014, p.315) 

 Dentro destes parâmetros, “As much as possible, integrate status and other relevant 

feedback information into your UI. It’s best when users can get this type of information without taking 

action or being distracted from their content.” (Apple, s.d.)  

 Estes factores fazem com que o interface deva ser pensado e projectado como um todo, 

uma experiência total, e não como um conjunto de atributos isolados, unificados por um única 

“fachada”.145  

 Um interface é composto por duas vertentes: a funcional, referente à interacção com o 

utilizador e à parte interna do sistema; e a postura com que se apresenta ao utilizador, i.e. as 

características que deixa transparecer e que permitem, ao utilizador, antever os comportamentos 

apropriados.146 No caso em abordagem, o carácter do interface deve ser condizente com o carácter 

do Museu, i.e. com a comunicação e postura social do MNAA.  

 Destarte, o Design de Interacção divide os seus princípios147 ou regras projectuais em vários 

grupos: conceptuais148; comportamentais149 e a nível de atributos do interface150. (Cooper et al., 

2014, p.173)  

 As regras conceptuais referem-se à adaptação aos requisitos do contexto e do utilizador, o 

que corresponde à fase da elaboração do Mapa de Requisitos do projecto. As regras 

comportamentais determinam que tipo de efeito(s) ou comportamento(s) o interface deverá 

apresentar, de modo a ser intuida a mecânica causa-efeito. Ambos os casos são adstritos à 

experiência de interacção. Por último, quanto ao interface em si, são descritos os aspectos 

estruturais do projecto, por exemplo a tipologia do layout e transições entre acções. 

                                                
145 “(…) it is impossible to effectively design an interactive product by decomposing it into a list of atomic requirements and 

coming up with a design solution for each. Even a relatively simple product must be considered in totality and in light of its 
context in the world.” (Cooper et al., 2014, p. XXIII) 
146 “A product’s posture is its behavioral stance—how it presents itself to users. Posture is a way of talking about how 

much attention the user devotes to interacting with the product, and how the product’s behaviors respond to the kind of 
attention the user devotes to it. This decision must be based on an understanding of likely usage contexts and 
environments.” (Cooper et al., 2014, p.173) 
147 “At the core of these values is the notion that technology should serve human intelligence and imagination, rather than 

the opposite. Also, people’s experiences with technology should be structured in accordance with their abilities of 
perception, cognition, and movement.” (Cooper et al., 2014, p.173) 
148 “(…) help define what digital products should be like and how they fit structurally into the broad context of use required 
by their users.” (Cooper et al., 2014, p.173) 
149 “(…) describe how a product should behave—in general and in specific contexts.” (Cooper et al., 2014, p.173) 
150 “(…) describe effective strategies for the organization, navigation, and communication of behavior and information. 
(Cooper et al., 2014, p.173) 
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 Face a esta explanação, é desejável aplicar certos padrões de interacção, conceptuais, 

comportamentais e estruturais, no âmbito do presente projecto. No entanto, a postura do mediador 

deve ser pensada no sentido de atrair a atenção do utilizador, mas retendo-a apenas 

momentaneamente, permitindo que este se foque na obra exposta. O interface deve funcionar como 

um guia para o visitante, cuja visualização é intermitente. Dito isto, destaca-se a aplicação de 

padrões estruturais ao nível da sequência do processo de realização de tarefas e de organização 

do discurso museológico.   

 Por outro lado, há ainda padrões cujo propósito é sugirir determinados comportamentos 

perante vários estímulos. Contudo, “the complexity of design situations [nomeadamente a nível 

contextual: vertente emocional, características da comunidade ou do meio comunicativo] prohibits 

completly rational approaches, which mean that there can never be a perfect design process with a 

perfect outcome.” ( Lowgren e Stolterman, 2004, p.1) 

 Como já foi mencionado, pretende-se tirar partido dos comportamentos associados ao meio 

tecnológico, mais propriamente ao nível da usabilidade no âmbito dos interfaces para dispositivos 

digitais móveis, porém, incutindo na visita uma série de factores inesperados em contexto 

musológico.  

 Tal objectivo é alcançado por meio da adopção de uma plataforma151 que, por si, já 

compartilha de traços pertencentes ao fenómeno do jogo. A postura com a qual o mediador digital 

se apresenta, vai determinar a postura com que o utilizador encara o interface e, por conseguinte, 

contextualiza e reage aos seus estímulos. Em simultâneo, o grafismo do interface é essencial para 

determinar que tipo de relação se estabelece entre o utilizador e o mediador, mas também entre 

aquele e o itinerário de visita. Esta ligação é emocional, pelo que deve integrar factores relativos à 

experiência emocional dos indivíduos, permeando a experiência de usabilidade e de visita: “Apps 

whose appearance and behavior conflict with their purpose will seem jarring or inappropriate.” 

(Cooper et al., 2014, p.205-206) 

 Uma vez estabelecida esta relação: “people will forgive shortcomings, follow your lead, and 

sing your praises if you reward them with positive emotion.” (Walter, 2011, p. 15) 

 É essencial, determinar como é que se deve abordar conceptualmente o interface, em 

termos da linguagem, em termos de construção textual de narrativa, na qual se dialoga, aplicada 

na comunicação entre o interface e o utilizador. Parte da relação de estima e respeito entre o Museu 

e os seus visitantes tem por base o poscionamento do discurso do MNAA. Tal afecta a percepção 

e o modo o público interage de futuro com o Museu. 

                                                
151 “Platform and posture are closely related: Different hardware platforms are conducive to 

different behavioral stances.” (Cooper et al., 2014, p.205-206) 
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 Acrescenta-se, ainda, que há outros factores comportamentais relativos aos interfaces, 

nomeadamente adstritos aos comportamentos sociais: 

 

(…) there is a layer that enables social interactions between people, but there is little recognition that 

the rules that are set down by the software of a Web site have major implications for the social norms 

and the social rules that come out of that interaction process. (Moggridge, 2010, p.112) 

 

 Por exemplo, a utilização de dispositivos móveis com duas lentes de câmara fotográfica, 

vocacionados para auto-retratos, espoletou uma moda que se espelhou na expansão a grande 

escala de um comportamento de grupo: as selfies e a sua partilha. Hábitos como este impactam a 

actividade e a interacção a nível dos interfaces mas, mais profundamente, ao nível do estilo de vida 

da contemporaneidade.  

 Trata-se de um hábito cuja origem é o universo digital152, contudo, passou a afectar o 

quotidiano e as interacções pessoais. Neste momento, considera-se que transpôs o estatuto de 

moda, para se integrar na própria cultura da sociedade. Devemos pois tirar as devidas ilações: 

 

If it is possible to learn something new through the playful use of technology, if it enables us to see 

what has been invisible or to rethink existing opinions, then we must also understand responsible 

action to be the result of technologization processes. (Buurman, 2005, p. 62 – 63) 

  

 A organização das acções153 e o estruturar de elementos interactivos é elementar a uma 

boa experiência de usabilidade do mediador, uma vez que ajuda o visitante a percepcionar e a 

actuar com os movimentos e comportamentos mais adequados. Previne-se assim também a 

ocorrência de erros e a sensação de frustração ou desconforto decorrente, bem como se 

providencia uma interacção mais fluída e sequencial. (Cooper et al., 2014, p.183) 

 A estruturação da informação, bem como dos restantes elementos que consitituem o layout 

do interface, devem ser planeados em conformidade com as características da perceptibilidade 

humana aplicadas ao meio digital. Por conseguinte, é tido como primordial conhecer o processo 

cognitivo  humano, assim como as origens e contexto dos comportamentos dos indivíduos (ou, pelo 

menos, de alguns comportamentos comuns).  

                                                
152 “To what extent is the phenomenon of user-generated content is driven by consumer electronics industry – the 

producers of digital cameras, video cameras, music players, laptops, and so ob? Or: To what extent is the phenomenon 
of user-generated content is also driven by social media companies themselves – who after all are in the business of 
getting as much traffic to their sites as possible so they can make money by selling advertising based on their usage data?” 
(Manovich, 2008, p.35-36) 
153 “Many interactive products put controls for constantly used functions right next to never-used controls. You can easily 

find menus offering simple, harmless functions adjacent to irreversible ejector-seat-lever expert functions.” (Cooper et al., 
2014, p.183) 
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 Como tal, a primeira etapa do sistema intelectivo consiste na percepção de estímulos 

exteriores através dos sentidos. No âmbito do digital, remete-se esta etapa, fundamentalmente, 

para o campo da visão. O passo inicial é compreender como é que o olhar se comporta perante um 

interface de ecrã: 

 

Whenever we look at a visual interface, we start our scanning at the top and something makes us 

move downwards towards the bottom. (…) A left-to-right reader assumes in advance that the content 

will be placed accordingly, so his eyes “automatically” land at the top left of the screen as he begins 

scanning. (Florentin, 2015, p.14-16) 

 

 A tendência é que o olhar se processe segundo as seguintes directrizes: de cima para baixo 

e da esquerda para a direita.154 Estes impulsos têm um peso equitativo na cognição, pelo que o 

olhar conjuga os dois rumos numa diagonal, a começar no canto superior esquerdo e a terminar no 

canto inferior direito do ecrã. Destarte, a configuração e posição dos vários elementos no layout, 

define o modo como os utilizadores percepcionam a informação. Pretende-se que a composição 

não seja ambígua, no sentido em que o olhar do utilizador seja imediatamente direccionado para 

os elementos fulcrais do interface, através de uma hierarquização de conteúdos e da introdução de 

uma sequência perceptível de leitura da informação. (idem, p.18) Isto é, há que desenvolver um 

layout que implique o acompanhamento de uma só direcção e sentido, i.e. há que predeterminar se 

o utilizador segue da esquerda para a direita primeiro ou de cima para baixo, sendo que acabará 

sempre no canto inferior direito. A informação mais importante deve ser colocada apenas em 3 dos 

quadrantes do ecrã, sendo que um é considerado como equivalente a um espaço em branco155, 

pelo menos em termos cognitivos, i.e., pode conter informação acessória, sem detalhe, ou 

decorativa. (Florentin, 2015, p.16-24) 

 Segundo a peak end rule, previamente explanada, o quadrante mais importante de um 

layout é o último, à direita e em baixo. O que implica que os elementos activos mais pertinentes 

para a interacção, como botões de acção, nomeadamente aqueles que reencaminham o utilizador 

para a página ou passo seguinte de uma tarefa, devem situar-se nesta zona.   

 Apesar da visão ser tendencialmente dirigida para o quadrante inferior direito, coloca-se 

ainda a problemática do conforto de movimentos de interacção em individuos esquerdinos e 

destros. O quadrante que melhor se adapta à utilização do interface apenas com uma mão, difere 

entre os utilizadores que favorecem a mão esquerda e direita. Contudo, uma vez que não é possível 

contemplar as duas vertentes de manipulação em simultâneo e que os padrões de visão são 

                                                
154 “All we know so far is that users start to scan at the top-left and finish at the bottom-right.” (Florentin, 2015, p.18) 
155 White space - “The power of white space lies behind the fact that whitespace emphasizes the existing element. White 

space also makes complicated things look simple.” (Florentin, 2015, p.79) 
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universais, considera-se que o mais adequado é projectar o interface que seja mais confortável para 

o maior número de potenciais utilizadores. Considera-se que os destros são em maior número que 

os esquerdinos. 

 Outro aspecto, auxiliar à fluidez entre as páginas do interface, é a folding line: “Planning the 

fold line in a way that cut through the elements will allow the visual sensors to send the right signals 

to the brain and will automatically cause the user to want to scroll and see the rest of the content.” 

(Florentin, 2015, p.111) 

 A actividade de visita museológica, implica, por si só, alta actividade cognitiva, indispensável 

à interpretação de conteúdos. Uma vez que a atenção do visitante está focada no assimilar de 

conhecimentos culturais, o mediador/interface pode, aparentemente, ser considerado como um 

elemento que pede um esforço acrescido das capacidades intelectuais. Esse sobrecarregar da 

cognição, como já se viu, é considerado prejudicial à fruição da experiência, caso se torne cansativo 

em vez de agradável. Porém, os visitantes aceitam o esforço mental acrescido se compreenderem 

a recompensa directa desta dedicação, i.e.,  

 

If you add features to your application that are complex to manage, users will be willing to tolerate that 

complexity only if the rewards are worth it. (...) When digital products follow the principle of 

commensurate effort, the learning curve doesn’t go away, but it disappears from the user’s mind—

which is just as good. (Cooper et al., 2014, p.241-247) 

 
 No âmbito do interface em projecto, os indivíduos não conseguiriam dividir, com sucesso e 

por grandes períodos de tempo, a sua atenção entre dois elementos (obras e interface) caso lhes 

fosse atribuída igual importância. Assim, é necessário fazer transparecer uma hierarquia, pois as 

obras devem receber mais atenção do que o interface digital. Assim a diminuição da complexidade 

no interface pode até provar-se como um factor diferenciador, para além de que:  

 

We should constantly strive to reduce the number of elements in user interfaces without reducing the 

capabilities of the products we are creating and without increasing 

the effort it takes to use them. To do this, we must do more with less; this is where careful orchestration 

becomes important. (Cooper et al., 2014, p.252) 

 

 Esta economia de elementos e formas é, aliás, um princípio comummente praticado na 

disciplina do Design, da Bauhaus à Escola Suíça e à Escola de Ulm ou por influência da Minimal 

Art, cujas premissas se mantêm, apesar de sujeitas a evoluções permeadas por conceitos e ideais 

próprios da sociedade actual. No âmbito da interacção esta tese do menos é mais156 é denominada 

                                                
156 Referência à expressão cunhada por Ludwig Mies van der Rohe. 
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por Hick’s Law, segundo a qual quanto menos escolhas se colocarem ao indivíduo mais rápido é o 

processamento cognitivo da informação (Hick apud Saffer, 2007, p.54), bem como por Miller’s Law, 

que delimita o número de elementos, que requeiram atenção simultânea do utilizador, entre 5 e 9, 

indicando ainda que 7 é quantidade ideal. (Miller apud Saffer, 2007, p.52) 

 Segundo esta lógica conceptual, é necessário eliminar a complexidade, por modo a atingir 

a qualidade projectual, o que se traduz na racionalização de recursos e na optimização do 

desempenho e funcionalidades de um interface: 

 

In interface design, this means using only the screens and widgets necessary to accomplish the task. 

(...) designers should endeavor to solve design problems with the fewest additions of form and 

behavior, in conformance to the mental models of your personas. (Cooper et al., 2014, p.172) 

 

 Para reforçar esta ideia, adiciona-se que a redução das etapas, bem como de 

funcionalidades oferecidas (Maeda, 2006, p.1) agiliza a interacção, i.e. escolhas alargadas de 

opções não só atrasam o processo de realizar tarefas, como diminuem  a capacidade cognitiva e, 

como tal, justifica-se que também afectem a motivação, “(…) the smaller the quantum of creative 

act you ask of participants, the more they participate.” (Moggridge, 2010, p.16)  

 Apesar desta constatação, toleram-se excepções a esta regra: “even in a highly minimalist 

design, a small amount of texture applied appropriately can greatly improve the learnability of a user 

interface.” (Cooper et al., 2014, p.409) Mais ainda:  

 

Without the counterpoint of complexity, we could not recognize simplicity when we see it. (…) 

Acknowledging contrast helps to identify qualities that we desire—which are often subject to change. 

(…) We know how to appreciate something better when we can compare it to something else. 

Simplicity and complexity need each other. The more complexity there is in the market, the more that 

something simpler stands out. (Maeda, 2006, p.45) 

 

 O projecto deve, portanto, ser estruturado de modo a que o interface, onde decorre o 

processo de escolha de opções, não se torne demasiado monótono. Interpelado em demasia, o 

utilizador desmotiva-se ou torna-se irrascível.  

 Para além da pressão do momento de decisão, há um aspecto inconsciente denotado nestas 

situações, que está relacionado com a cedência de poder que se estabelece com a passagem do 

controlo do utilizador para a “máquina”: o peso inconsciente do inquisitor perante o inquirido, que 

afecta o nível de conforto do indivíduo: 
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Those with authority ask questions; subordinates respond. When software asks questions rather than 

offering choices, users feel disempowered. Beyond the power dynamics issues, questions also tend 

to make people feel badgered and harassed. (Cooper et al., 2014, p.190) 

 

Por outro lado, verifica-se que: 
 
People tend to reduce an infinite set of choices to a small, finite set of choices. Even when you don’t 

do the exact same thing each time, you tend to choose your actions from a small, repetitive set of 

options. (Cooper et al., 2014, p.197) 

 

 O interface, em projecto, destina-se a um público diverso e instável, i.e. constituído por dois 

tipos de visitantes independentes: habituais e principiantes (relativamente ao conhecimento do 

MNAA, mas também relativamente ao uso da tecnologia a utilisar nos itinerários temáticos), pelo 

que 

 
One of the eternal conundrums of digital product development is how to address the needs of both 

beginning users and expert users with a single, coherent interface. (…) Most users, for most of the 

time they are using a product, are neither beginners nor experts; instead, they are intermediates. (…) 

(Cooper et al., 2014, p.238)  

 

 Ser principiante implica um esforço cognitivo acrescido, situação que, caso se prolongue 

durante muito tempo, acaba por tornar-se frustrante: o indivíduo perde a sua pré-disposição para 

interagir com o interface e pode desistir da actividade. No entanto, por norma,  

 

Although everybody spends some minimum time as a beginner, nobody remains in that state for long. 

People don’t like to be incompetent, and beginners, by definition, are learning to be competent. 

Conversely, learning and improving are rewarding, so beginners become intermediates very quickly—

or they drop out. (ibidem)  

 

 Assim, para que o interface não se torne fatigante, ou redundante, e ao considerar que a 

maioria da sociedade já lidou, em algum momento, com o universo digital, considera-se que a 

solução para o dilema colocado é o projectar de uma solução para um nível intermédio de 

familiaridade de uso ao procurar garantir um funcionamento intuitivo157 e que não difira 

diametralmente entre pares, por modo a manter um patamar de familiaridade comum. 

                                                
157 “In the computer industry, and particularly in the user-interface design community, the word intuitive is often used to 

mean easy to use or easy to understand. This term has become closely associated with metaphorical interfaces.” (Cooper 
et al., 2014, p.301) 
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O reconhecimento daquilo que é familiar tem diversas implicações no contexto digital, 

nomeadamente associadas à intuição158, aprendizagem, habituação e conforto.  

O indivíduo consegue relacionar elementos dispares, com base em características que 

compartilham; e o mesmo se aplica ao inferir de significados em objectos novos, a partir da imagem-

mental de outros, com semelhanças, experiênciados previamente, i.e. a partir do uso da memória. 

Tal, é denomindado por inference (inferência), comumente apelidada de “intuição”, justifica a 

capacidade humana de interiorizar e descodificar metáforas, fenómeno particularmente 

determinante na interacção com interfaces. (Cooper et al., 2014, p.302) No entanto, este fenómeno 

pode trazer entraves à interiorização de conceitos de usabilidade novos, o que pode comprometer 

o processo de aprendizagem de usabilidade de um interface: “(...) many people are overconfident, 

prone to place too much faith in their intuitions. They apparently find cognitive effort at least mildly 

unpleasant and avoid it as much as possible.” (Kahneman, 2011, p.46) 

 Contudo, a intuição é um factor que também pode tornar a aprendizagem expedita e a 

interacção fluida, pelo que é, igualmente, com base na capacidade de intuir, interpretar e reagir em 

conformidade que se defende que  

 

Successful designs for popular media leave at least some of the form or content in a familiar format. 

If the audience is very interested in the content, you can play with form and bring the audience along 

a journey with you, or you could use a familiar form and play with the content, but if you play with form 

and content at the same time, it is very difficult to get a broad audience to accept it. (Moggridge, 2010, 

p.475) 

 

 Por outro lado, o utilizador não deve sentir demasiado “conforto”, pois prever todas as 

reacções do interface ao ponto da interacção se tornar monótona, seria descuidar a questão da 

novidade, surpresa ou fascínio (tão prezados pela sociedade): “A moment of surprise compresses 

emotion into a split second, making our reaction more intense, and creating a strong imprint on our 

memory.” (Walter, 2011, p. 49)  

 Não se trata de incorrer numa inconsistência, e tratá-la como tal seria falacioso, mas de 

procurar um equilíbrio, uma vez que “For popular culture, one has to carefully balance surprises that 

attract and familiarity that reassures.” (ibidem) 

                                                
158 “A reflex is a simple segment of behavior in which a direct and immediate response occurs to a particular stimulus. In 

contrast, an instinct is more complex and does not function as quickly or as automatically as a reflex. Furthermore, an 
instinct is seen to have an element of continuity because it covers a longer period than a reflex does.” (Cordes, 2013, p.9) 
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 Posto isto, relativamente à intuição, verifica-se que uma das melhores estratégias para 

projectar um interface é baseada no reconhecimento de idiomas ou de expressões idiomáticas. De 

igual modo, a aplicação de metáforas visuais também são uma estratégia frequente.159  

 A escolha da linguagem verbal (idiomas) em detrimento da metáfora visual, provém de 

vantagens relativas à capacidade de aprendizagem e à eliminação de ambiguidades no momento 

cognitivo de processamento da informação e formulação de uma reacção activa. Assim,  

 
We understand the idiom simply because we have learned it and because it is distinctive, not because 

it makes subliminal connections in our minds. Yet we all can rapidly memorize and use such idioms: 

We do so almost without realizing it. (...) The human mind has a truly amazing capacity to learn and 

remember large numbers of idioms quickly and easily, without relying on comparisons to known 

situations or an understanding of how or why they work. (Cooper et al., 2014, p.308) 

 
 A utilização eficaz de um idioma pressupõe o conhecimento da cultura para a qual se 

pretende projectar; de outro modo, não é possível garantir a compreensão das expressões 

referenciadas; o mesmo se passa no caso do uso de metáforas visuais: 

 

Obviously, if you make overt cultural references, consider your audience. (...) if your audience is 

sufficiently well defined for you to know that a cultural reference will be familiar to them, it can be a 

good “hook” to engage a viewer emotionally with your design.” (Tidwell, 2010, p.495)  

 

 Graças à globalização, aparentemente, torna-se mais fácil entender aquilo que é transversal 

a várias culturas e, como tal, é tido como perto de universal, i.e. aquilo que faz parte do 

conhecimento generalizado.  

 Por conseguinte, destaca-se que “A familiar reference may evoke memories or emotions 

strong enough to trump all these other design factors, though the best designs make cultural 

references work in concert with everything else.” (ibidem) Por exemplo, contextualizar o um dado 

projecto a partir de um estilo artístico ou de um meio de expressão reconhecível para a generalidade 

de determinada comunidade – recorde-se, a título exemplificativo, que a Arte Nova e algumas 

vanguardas da primeira metade do Século XX foram internacionais, sendo ainda globalmente 

reconhecíveis por amplas comunidades ou ainda a estética, altamente popular, a nível mundial, da 

banda desenhada.  

 O recurso a determinadas analogias pode auxiliar a estruturação e o estabelecer de co-

relações entre os vários elementos de um interface, através da aplicação de conhecimentos 

                                                
159 “Ironically, many of the familiar graphical UI elements that have been historically thought of as metaphoric are actually 
idiomatic. Artifacts like resizable windows and endlessly nested file folders are not really metaphoric, because they have 
no parallel in the real world. They derive their strength only from their easy idiomatic learnability.” (Tidwell, 2010, p.495) 
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generalizados sobre os hábitos culturais ou comportamentais dos utilizadores.160 Deste modo, é 

possível aplicar à interacção padrões de uso com base em conhecimentos generalizados sobre os 

utilizadores. Durante o desenvolvimento de um interface, é passível de se conseguir prever as  

reacções por norma despoletadas por um determinado estímulo. Tal, acontece, uma vez mais, 

graças à capacidade humana de intuição e “recolecção”161: “Beyond our ability to express emotion, 

we also share the instinct to search for patterns.” (Walter, 2011, p. 22) Por exemplo, reconhecer um 

botão pelo seu grafismo específico, que corresponde à imagem-mental que uma determinada 

cultura tem de um botão. Cria-se, deste modo, um conjunto de símbolos reconhecíveis, que 

integram o alfabeto de uma linguagem cultural. (Cooper et al., 2014, p.312) 

 Esta lógica recontextualiza a acção projectual contemporânea, “Nowadays design must be 

understood as a knowledge-based activity; and according to this definition, the designed artifact 

becomes a link in a perpetual chain of augmentation that we also call culture.” (Buurman, 2005, 

p.64) Parte-se do conceito de familiaridade para o elevar a padrão162 de interactividade global. A 

sociedade actual, por estar habituada a interagir com vários sistemas a nível do quotidiano, e  

 

As the Internet has grown, along with accessible and inexpensive tools for creating content, the idea 

that audiences want to interact with their entertainment has taken hold. It’s assumed that people no 

longer want to sit back and passively watch television at home: now they either want to create or 

actively participate. (Moggridge, 2010, p.473)  

 

 O Homem é uma criatura social, inserido em comunidades, pelo que os comportamentos 

inerentes ao estabelecer de relações inter-pessoas se encontram totalmente embebidos na 

condição humana. Assim, quando o indivíduo passa a ter que se relacionar com máquinas 

complexas, para realizar tarefas diárias, tende a equiparar esta interacção àquela entre indivíduos. 

O utilizador sente a necessidade de comparar a máquina digital, algo novo, a uma situação familiar, 

para que lhe seja possível prever o comportamento que deve adoptar no processo de interacção. 

Com a introdução do factor tempo, este equiparar resulta, também, no estabelecimento de uma 

relação de afecto para com o objecto ou, pelo contrário, de desprezo. 

 Deste modo, os indivíduos tendem a atribuir qualidades humanas ao   comportamento dos 

interfaces, i.e., a personificá-los. (Buurman, 2005, p. 62) A percepção emocional entra em acção ao 

relacionar-se com estímulos sensoriais recebidos; o cérebro acede a memórias prévias e gera uma 

                                                
160 “The only way to engineer the future tomorrow is to have lived in it yesterday.” (Buxton, 2007, p. 37) 
161 “The set of idioms opens the vocabulary to information about the particular problem the application is trying to address. 

In a graphical UI, it includes things like labeled buttons and fields, navigation bars, list boxes, icons, and even groups of 
fields and controls, or entire panes and dialogs.” (Cooper et al., 2014, p. 312) 
162 “A pattern consists of a description of a recurring problem, and the solution to that same problem within a context. They 

are means to capture abstract and well-proven solutions for concrete real-world problems, and to document that knowledge 
in a way that can be shared with others.” (Ribeiro, 2012, p.31) 
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imagem-mental a partir de conceitos de personalidade, i.e. cria uma persona para a máquina. Para 

todos os efeitos, psicologicamente, passa-se a ter uma interacção comunicativa similar à relação 

entre dois humanos. O objectivo é conceber “a piece of software, but it feels like a living, breathing 

human being.” (Walter, 2011, p. 11) 

 Por conseguinte, em projecto, há que acomodar este fenómeno do seguinte modo: 
 

If we want users to like our products, we should design them to behave in the same manner as a 

likeable person. If we want users to be productive with our software, we should design it to behave 

like a supportive human colleague. To this end, it’s useful to consider the appropriate working 

relationship between human beings and computers. (Cooper et al., 2014, p.179)  

  
 Paralelamente, com o aumento da popularidade das redes sociais, i.e. do incremento de 

contactos interpessoais e colectivos mediados por redes e plataformas de circulação de informação, 

desmistificou-se o uso dos interfaces: aí a persona computador tende a desaparecer para dar lugar 

a uma complexificação na expressão das identidades/personalidades envolvidas; a postura dos 

indivíduos tornou-se mais fluida, ora intimista, ora honesta, ora falsa, ora crítica, ora acrítica, etc., 

i.e. mais a mundana – mais mundana que mundaneidade sem mediação.  

Porém, é certo que, cada vez mais, os indivíduos esperam rever-se quer nas personalidades 

conferidas aos interfaces (Walter, 2011, p.4), quer na imagem que criam de si mesmos através dos 

interfaces.  

 Esta personificação figurada dos interfaces, assim como a dos próprios utilizadores através 

dos interfaces, pode inclusivé ser projectada, por modo, a ser recompensadora:  

 
On the other hand, interactions that are respectful, generous, and helpful will go a long way toward 

creating a positive experience for people using your product. (…) A considerate friend wants to know 

more about you. He remembers your likes and dislikes so that he can please you in the future. 

Everyone appreciates being treated according to his or her personal tastes. (Cooper et al., 2014, 

p.180-181)  

 
 Mais ainda, pode ser dito que o utilizador quando personifica os objectos transmuta a relação 

que estabelece com eles163, transferindo para a sua experiência de usabilidade os atributos que 

associa a cada qualidade ou falha de carácter. O objecto pode, igualmente, ser descontextualizado 

e adquirir um novo papel e significado para o indivíduo, quando observado sob a sua perspectiva, 

no seu novo ambiente. Essa recontextualização, efectua-se face a uma nova metarealidade criada 

pelo Homem, uma realidade similar à dramaturgia: 

 

                                                
163 “Personality is the mysterious force that attracts us to certain people and repels us from others. Because personality 

greatly influences our decision-making process, it can be a powerful tool in design.” (Walter, 2011,  p.29)  
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we stage our object relationships, (...) For this time, in this place, this chair is the magic chair that the 

president sits on. From this aesthetic approach we can come up with an active and predictive account 

of possible object relationships such as happens in dramaturgy.164 (Russel, 2015, p.22) 

 

 Um interface é considerado apelativo quando os estímulos que transmite e a interacção que 

estabelece estão em conformidade com este “drama”.  

No entanto, o ser humano tem outras necessidades do foro emocional, nomeadamente no 

que remonta à questão da sociabilidade. A satisfação deste tipo de necessidades é igualmente 

relevante para a concepção de uma experiência de usabilidade aprazível. O presente projecto 

contempla este factor de interacção inter-pessoal, na medida em que motivará o diálogo e a troca 

de ideias entre os indivíduos, dentro do próprio espaço museológico (in loco). Tal, deve-se ao facto 

do meio comunicativo ser (acompanha as visitas) mas, sobretudo, porque em redor de um único 

ecrã pode estar um pequeno grupo de visitantes, o que implica proximidade e interacção social, i.e. 

discussão, troca directa de impressões.  

 Por outro lado, também com importância vital para o presente projecto, tem-se em vista que 

uma parte importante da atractividade de um interface sucede pelo facto do produto contar uma 

história, i.e. seguir uma narrativa. Quando tal acontece, dá-se o fenómeno social designado por 

reflective joy of explanation ou showing off, o que se traduz no demonstrar e explicar da história, 

mas também no que está por trás dela,  i.e. a razão de ser de um projecto. (Desmet et al., 2007, 

p.114) Tal, constitui um factor estimulante, que espoleta o afecto do utilizador e dos seus pares. E 

assim estimulado, o visitante poderá inclusive transformar-se num divulgador no seu círculo de 

conhecidos.  

 Volta-se agora a focar a questão da liberdade de acção vs. controlo no interface, no sentido 

de melhor acomodar os critérios que advêm da identidade dos utilizadores: 

 

Support user’s activities but do not force them. All services that you provide to the user should be 

shown from a supportive perspective, e.g. how does this service support me in my actions or my 

everyday life. The service or product is not allowed to force a user in a one way or another. Forcing 

will have a negative impact on user experience. (Arhippainen, 2009, p.224) 

 

                                                
164 “They too are sustaining this virtual presence which might suggest that the phone, as actant, disappears into the actor-
to-actor relationship; but, watching young children on pretend phones, it becomes apparent that we all have the capacity 
to sustain the virtual presence through our own imagining. We are able to imagine that which is not there through our ability 
to be disembodied. Or, to put it less dramatically, through our ability to be here differently. The mediation here is brought 
about by our giving over to the actant, the phone, our identity as actors. That is, it is our fundamental capacity to involve 
our own subjectivity, through acting (becoming an actor) with objects that become actants, that allows us to sustain this 
kind of disembodiment. We are out of our bodies and in our minds, as it were.” (Russel, 2015, p.19 - 20) 
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 Remetendo a citação para o contexto do projecto em curso, pode afirmar-se que a sugestão 

de diferentes narrativas temáticas, circunscritas a áreas de interesse dos visitantes, constituem um 

factor de liberdade de escolha. Bem como, o livre controlo do factor tempo de visita: o visitante 

poderá parar e retomar a utilização do interface a qualquer momento, saltar obras, ou prolongar a 

visita para além do tempo sugerido. Esta descrição remete para o padrão comportamental “Escape 

Hatch” - On each screen that has limited navigation options, place a button or link that clearly gets 

the user out of that screen and back to a known place.” (Tidwell, 2010, p.104) Tal soberania do 

utilizador, pode ser descrita como personalizante, visto que “Personalization is a sterp beyond 

customization. (...) alters the functionality of an entity to better reflect individual choices.” (Saffer, 

2007, p.159)  

 Faz também parte da integração da expressão individual no presente projecto de mediação, 

a criação de um perfil de utilizador. Naturalmente os conteúdos a preecher serão livres, no entanto 

para a condução do preenchimento, devem aplicar-se padrões de interacção, relativos ao layout da 

solução, recorrendo, necessariamente, a uma estratégia oposta:  

 

Model Panel (…) Show only one page, with no other navigation options, until the user finishes the 

immediate task. (…) when used appropriately, a modal panel channels the user’s attention into the 

next decision that he needs to make. There are no other navigation possibilities to distract him.” 

(Tidwell, 2010, p.97)  

 

 Em termos de consistência e acomodação de feedback informático recorre-se também ao 

seguinte padrão: “Input Prompt (…) Prefill a text field or drop down with a prompt that tells the user 

what to do or type.” (Tidwell, 2010, p.369)   

 Ainda a nível da personalização da experiência de utilização do interface, e retomando a 

questão da liberdade de expressão, reconhece-se que a escolha de uma imagem ou “ícone”165 

(pictograma), representativa do indivíduo é, em alguns casos, mais pertinente que o apelidar dos 

utilizadores, especialmente em contexto digital móvel:  

 

It’s tempting to want to use names to represent a user’s identity, but names aren’t always unique 

enough, and they don’t always lend themselves to compact representations. To keep this load to a 

minimum, let the user on the other end provide a visual that works best for them, either by selecting 

an unclaimed icon-color combination themselves, or by uploading their own image. (Cooper et al., 

2014, p.200) 

 

                                                
165 “Icons are visual metaphors, representing features or actions”. (Saffer, 2007, p.143) No caso exposto, constituirá uma 
metáfora da identidade pessoal. 
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Porém, dar-se-á, no presente caso, total liberdade de escolha quanto ao procedimento de 

criação do perfil.  

Deve também prever-se a valorização dos utilizadores habituais do interface, por exemplo: 

 

Many sites now emphasize “Sign Up” over “Sign In”—and not in a subtle way. The “Sign Up” buttons 

are generally huge, obvious, and welcomingly green. Meanwhile, the “Sign In” function is often just a 

text link dwarfed by the larger “Sign Up” button or tucked away in a corner waiting to be found. In no 

other service industry is this approach used. It’s a little like a restaurant offering new customers a red 

carpet and champagne as they are escorted into the restaurant while long-time patrons are told to 

enter through the kitchen and past the restrooms. You could argue that many users come to these 

services routinely using the same device(s) and aren’t required to login with every visit. (…) maybe 

even if it’s not always for the benefit of members, login pages can make more of an effort to promote 

membership as something special. (Tyson, 2015) 

 
 Com base nas restrições, possibilidades e valores até agora enunciados, aborda-se agora 

a componente visual, gráfica, do interface: “At its root, visual interface design is concerned with the 

treatment and arrangement of visual elements to communicate behavior and information.” (Cooper 

et al., 2014, p.407) 

 Há conceitos e elementos, de vária ordem, que devem ser contemplados para a obtenção 

de um interface composto por elementos que dêm origem a uma experiência de utilização 

consistente e agradável: contexto; dimensão; forma; cor (diferenças tonais e cromáticas); 

orientação; textura; posição; texto e tipografia; hierarquia de informação; movimentos e alterações 

ao longo do tempo (permissão de remodelação, adição e subtracção de informação) (Cooper et al., 

2014, p.407 - 411); legibilidade e intuição; proximidade; consistência visual através do uso de 

grelhas organizativas. (Florentin, 2015, p.30)  

 Para optimizar a perceptibilidade de estímulos inerentes a relações causa-efeito, no contexto 

do funcionamento do interface, considera-se que o desempenho de funções que implicam 

interacções ou movimentos diferentes, reagindo de modo distinto, devem representar visualmente 

essas disparidades. (Cooper et al., 2014, p.420)  

 As cores podem ter um papel determinante no cumprimento deste objectivo: “color helps 

indicate interactivity, impart vitality, and provide visual continuity” (Apple inc, 2013) 

 Quer isto dizer que:  

 

Whenever you need to put a button such as Done, Submit, OK, or Continue on your interface, you 

should use this pattern. More generally, use a visually prominent button for the final step of any 

transaction—such as an online purchase—or to commit a group of settings. (Tidwell, 2010, p.257)   
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 No entanto, a aplicação de cores implica moderação, visto que a escolha de um leque 

alargado de cromatismos pode ser problemática: caso disperse a atenção do utilizador, em prejuíso 

dos conteúdos (in)formativos do mediador digital. Deve, pois, limitar-se a paleta cromática a um 

máximo de cinco cores. (Silva, s.d., p.165) Contudo, considera-se que o rumo mais indicado é: 

 

 Few Hues, Many Values  

Choose one, two, or at most three major color hues to use in the interface. Create a color palette by 

selecting assorted values (levels of brightness) from within those few hues. (…) use many subtle 

variations on a single color, you can create a design that has depth and dimension. (...) more saturated 

colors move forward, while the paler colors appear to recede.” (Tidwell, 2010, p.504) 

 
 Contudo, esta estratégia deve ter sempre em conta o daltonísmo.166 A maioria dos indivíduos 

demostra dificuldades a nível da diferenciação entre o vermelho e o verde167, devendo por isso 

evitar-se o seu uso na mesma página. Ademais, “In general, it’s a good idea to use more than one 

way to indicate an element’s interactivity (…) A key color gives users a strong visual indicator of 

interactivity, especially in apps that don’t use an abundance of other colors.” (Apple, s.d.)      

 O alto contraste, também, pode ser um auxiliar de diferienciação, no entanto, o mais 

relevante aspecto a reter é que o seu papel é imprescindível à eficácia comunicativa do interface. 

Destacam-se dois tipos de contraste: o visual e o cognitivo.168 O primeiro é percebido através do 

reconhecimento da disparidade visual, enquanto que, o segundo é interiorizado através do 

reconhecimento de padrões divergentes do habitual, por exemplo, quando os estímulos conceptuais 

não são totalmente equivalentes àqueles que foram recebidos em experiências anteriores ou às 

memórias. (Walter, 2011, p. 22)    

 A conjugação de todos estes factores, quer da esfera da experiência, quer da interacção, 

auxiliam a concepção de um interface eficaz, i.e. adequam a formulação inicial do presente projecto 

aos requisitos dos indivíduos, quer a nível de objectivos a cumprir, quer a nível de competências e 

limites do interface. Não obstante, considera-se que os princípios teorizados não são suficientes; 

nem há uma regra universal que se aplique a todas as soluções projectuais. Por esta razão, salienta-

                                                
166 “Idealmente as apresentações de texto devem oferecer pelo menos um contraste de 80% entre figura e fundo” (Silva, 

s.d., p. 83), isto é, as distinções entre as matrizes devem ser muito evidentes para que o contraste seja grande. (Silva, 
s.d., p 69) Uma forma não científica de testar o contraste entre as cores escolhidas para a paleta cromática da aplicação 
e comprovar a sua legibilidade é o visualizar do ecrã em ambientes com diferentes graus de luminosidade. Para um testar 
mais fundamentado e comprovado de forma científica, existem e ferramentas online que indicam o grau de luminância 
entre as cores 
sendo que a ratio adequada é de 4.5:1. (Apple, 2013) 
167 “Test your app to make sure that there are no places where you use red and green as the only way to distinguish 
between two states or values (some image-editing software includes tools that can help you proof for color-blindness).” 
(Apple, s.d.) 
168 “Great design that uses cognitive and visual contrast not only makes you stand out, it can also influence the way people 
use your interface.” (Walter, 2011, p. 25) 
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se a extrema importância do processo projectual para a qualidade do mediador cultural digital. Como 

tal, a aplicação dos fundamentos abordados é filtrada através de um processo projectual que tem 

por base esta fase de problematização e abordagem teórica, mas não descura uma estratégia 

heurística, por tentativa e erro:  

 

Even if we think we know at the outset what the product needs to be, in nearly all cases its definition 

changes, or is significantly refined as we progress. This may be because of insights that we gain along 

the way, or because the market has changed in the interim, or both. Hence, our process must be 

designed to accommodate such changes as the norm, and be tailored to uncover them as early as 

possible (…) (Buxton, 2007, p. 77-78) 

 

 Por conseguinte, expõe-se o processo de Design de Interfaces e Interacção adoptado.  

Posteriormente à fase de pesquisa e análise de conteúdos, formulam-se e exploram-se 

ideias, as quais são testadas, ainda de modo, necessariamente, rudimentar. Esta etapa caracteriza-

se pelo esboçar exaustivo de propostas projectuais:  

 

The task that we are going to pursue is that sketching in interaction design can be thought of as 

analogous to traditional sketching. Since they need to be able to capture the essence of design 

concepts around transitions, dynamics, feel, phrasing, and all the other unique attributes of interactive 

systems, sketches of interaction must necessarily be distinct from (…) [other] types of sketches (…) 

Nevertheless, to be considered sketches, they must be consistent with (…) [some] attributes (…) 

namely: Quick, Timely, Inexpensive, Disposable, Plentiful, Clear vocabulary, Distinct gesture, Minimal 

detail, Appropriate degree of refinement, Suggest and explore rather than confirm, Ambiguity. (Buxton, 

2007, p. 136)  

 

 O propósito desta fase de esboço é proceder a um exercício de criatividade e imaginação, 

ainda que com base em conhecimentos pré-adquiridos (teóricos, empíricos e culturais). Mas, uma 

vez que se encara o esboçar como um acto não formal ou como um exercício, há uma primazia da 

experiência em si, em detrimento do resultado prático. (Buxton, 2007, p. 135) O objectivo é 

conceptualizar o maior número de possibilidades, bem como sair da zona de conforto (da 

metodologia) projectual, o que permite evitar um apego exagerado a primeiras ideias. Deste modo, 

promove-se  uma evolução conceptual e, para além disso, o processo de tentativa e erro é agilizado.  

 Os esboços são tidos como ferramentas de trabalho que podem ser mostrados como partilha 

de ideias ou brainstorming. Para este efeito, os esboços devem ser anotados, de modo a mostrarem 

uma evolução. Permitem ainda transmitir particularidades e pormenores, nomeadamente através 

do acrescento de comentários. (Buxton, 2007, p.181) 
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 A fase de esboço dá origem a uma panóplia de opções de acção. Por isso, os critérios 

definidos para se proceder à filtragem, gradual, de ideias viáveis são fundamentais, uma vez que 

vão caracterizar, indiscutivelmente, o projecto. Os elementos de diferenciação e os que definem a 

personalidade do projecto são o resultado das escolhas efectuadas nesta etapa.  

 Com base na estratégia adoptada e nos seus resultados, procede-se à elaboração de uma 

solução projectual e de um protótipo, que é testado em contexto real, i.e., junto do público-alvo do 

projecto. Da observação destes testes de usabilidade resulta um conjunto de elações, que são 

utilizadas para melhorar o protótipo e, por conseguinte, a solução final: “Despite the cost of doing 

so [construir um protótipo], it is only by bringing the concept to this level of fidelity in terms of its form, 

business plan, and engineering plan that a project can enter the green-light stage.” (Buxton, 2007, 

p.75) 

 O presente projecto consite apenas nas fases do processo de design acima descritas, que 

se encontram adstritas às disciplinas e processos de Design de Interfaces, Design de Interacção, 

Design de Experiência e Design de Comunicação / Design Gráfico. Como tal, o desenvolvimento 

projectual culmina na construção de uma maquete ou protótipo digital.169 A estapa seguinte seria a 

engenharia da solução final.  

Cabe ainda introduzir aqui o papel dos dispositivos móveis, uma vez que, no campo dos 

interfaces digitais, são os que se consideram mais adequados à função de mediador cultural, no 

contexto museológico e museográfico considerado (itinerários temáticos). Porque, para além dos 

evidentes benefícios de mobilidade, estão inseridos de modo fluído nos hábitos culturais dos 

indivíduos contemporâneos e são percepcionados pela sociedade com estima e certo 

encantamento, devido às suas qualidades comunicativas:  

 

One quality is the communicative function, which is facilitated by the technological device: it is about 

the mobile as a tool and a channel for the exchange of information. The other quality is the social 

meaning, which develops from the communication (Stald, 2008, p.143) 

 

Tendo em conta os objectivos sociais/didácticos do presente projecto, de igual modo se 

consideram importantes as capacidades das aplicações móveis em propiciar diálogo e pertença 

social. Tal é fruto da actual postura dos indivíduos face a este meio comunicativo, que é encarado, 

de modo geral, como um veículo de expressão e um impulsionador de interacções interpessoais. 

Desta maneira, entende-se que os dispositivos móveis pessoais são, por si, objectos mediadores. 

                                                
169 Como paralelo: “(...) culmination of the design phase for a new car, for example, involves the construction of a full-size 
clay model (…) (Buxton, 2007, p. 75). No entanto, o designer deverá também participar/acompanhar e tirar ilações de 
fases posteriores, que culminam na produção e na introdução/reacção do mercado. 
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O desenvolvimento projectual em curso, trabalha com esta vocação e foca-a no meio museológico 

e museográfico:  

 

The mobile is the glue that holds together various nodes in these social networks: it serves as the 

predominant personal tool for the coordination of everyday life, for updating oneself on social relations, 

and for the collective sharing of experiences. It is therefore the mediator of meanings and emotions 

that may be extremely important in the ongoing formation of young people’s identities. (Stald, 2008, 

p.161) 

 

 Deste modo, é possível repensar a ligação entre as tecnologias digitais e a esfera social, 

para o enquadramento dos interfaces digitais móveis, enquanto mediadores, na esfera da 

comunicação.  

 

3.3.1. DESIGN PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS  

 

Without appropriate design, yesterday’s success is tomorrow’s straightjacket, since today’s great 

applications are tomorrow’s legacy systems. (Buxton, 2007, p.209)  

 

Tendo em conta as características da esfera mediática e o respectivo contexto social actual, 

no qual o MNAA se insere,170 bem como os princípios da nova museologia171, considera-se que, 

dentro do espaço expositivo, o público não só espera interagir com algum tipo de meio tecnológico, 

como está cada vez mais habituado a fazê-lo: "Many visitors expect (or want) to engage with a 

subject, physically as well as personally. Visitors see interactive technology as an important stimulus 

for learning engagement,172 empowering users to construct their own narratives in response to 

museum exhibits.” (Farman, 2014, p.277-278) Relativamente ao projecto em desenvolvimento, a 

integração de tecnologia digital (móvel), pode assim constituir uma vantagem em termos de adesão 

do público.  

                                                
170 Cada vez mais se propaga o uso de conteúdos digitais através de meios como os telemóveis: 170, “Traffic to mobile 
websites in 2010 grew 600% after tripling between 2009 and 2010” (Wroblewski, 2011, p. 8) Vide 2.2.2. O público do 
MNAA: contexto actual 
171 “Museums have undergone a fundamental shift from being primarily presenters of objects to being sites for experiences 
that offer visitors opportunities for individual meaning making and narrative creation.” (Farman, 2014, p.277-278) 
172 “In a time where mobile internet traffic surpasses desktop traffic, mobile devices cannot be ignored in the field of 
education. Not surprising that educational apps are the second most downloaded category of mobile applications on 
iTunes. Since mobile devices are more affordable than most laptops, they are the first choice for educators (…).” (Singhal, 
2014) 
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Como foi mencionado anteriormente, o Homem, ser complexo, tem vários estratos 

emocionais173, que se traduzem em necessidades distintas.174 Deste modo, na base das 

expectativas para a interacção com interfaces móveis (como com quaisquer outros), pode colocar-

se a funcionalidade. Contudo, para seres vivos com sensibilidades de tal complexidade, a vertente 

funcional não é suficiente para constituir uma experiência de usabilidade agradável: “We can 

transcend usability to create truly extraordinary experiences.” (Walter, 2011, p. 7) Com efeito, para 

a obtenção de uma experiência aprazível, devem conjugar-se uma série de necessidades a 

satisfazer / factores para a acção projectual. Listam-se por ordem de importância e abstracção 

conceptual: a facilidade de manipulação, o carácter apelativo, as expectativas de fiabilidade ou 

confiança, a surpresa, a curiosidade e o ludismo. (idem, p. 6) Para atingir a fiabilidade, o 

dispositivo/interface deve responder optimamente aos estímulos que recebe do utilizador. O 

acumular de experiências satisfatórias cria um apego emocional ao interface: cria-se um hábito de 

uso. (idem, p. 13) 

 A grande diferença entre mass media e personal media está no papel e estatuto de utilizador 

(emissor/receptor), conferido aos indivíduos pelos segundos (perante os mass media, os indivíduos 

são, fundamentalmente, receptores). A interacção com os personal media é participativa, o que 

constitui um dos aspectos que os indivíduos mais valorizam nas actividades e interacções digitais.175 

A sociedade  actual já não demonstra tanto interesse por elementos estáticos, nos quais não é 

possível ao indivíduo conferir o seu cunho pessoal, nem tão pouco interferir com a informação. O 

utilizador contemporâneo quer assumir o controlo dos conteúdos que consome, de outro modo 

sente-se subjugado e isento de liberdade criativa. A participação activa é tomada como um direito 

e um pressuposto essencial, sem o qual não existe interacção: “That’s the world of personal media, 

where there are no bystanders; you have to participate to have the experience. That is profoundly 

new territory for people designing systems.” (Moggridge, 2010, p. 14) No caso dos mass media, o 

público não é um participante activo no processo, mas remete-se apenas para a posição de 

espectador, o que não corresponde, de todo, às novas expectativas participativas.  

 O facto do utilizador intervir no conteúdo, faz com que os elementos e conceitos associados 

aos old media sejam alterados. Por exemplo, a imagem, a ilustração, o grafismo são, cada vez 

menos, encarados como elementos estáticos, limitados à esfera da observação, para se tornarem 

em impulsionadores de acção, i.e. sugerem affordances (Manovich, 2001, p.183), múltiplas 

affordances. Estas imagens são interfaces, porque é através da sua interpretação e descodificação 

que o utilizador percepciona o modo como pode realizar tarefas, ou explorar conteúdos:  

                                                
173 “If there is one trait common to all humans, it is that we all emote. (…) We’re born ready to express pain, joy, surprise, 
anger, and other emotions. (…) Though we develop verbal language as we mature, emotion is our native tongue from the 
moment we enter this world. It is the lingua franca of humanity.” (Walter, 2011, p.18) 
174 Vide 3.2.2. Valor emocional: Emotividade e Afecto 
175 Vide 3.2. O mediador cultural: conceitos e pertinência 
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The user employs an image-interface  to control a computer, asking it  to zoom into the image or 

display another one, start a software application, connect to the Internet, and so on. (...) new media 

move us from identification to action. (ibidem) 

  

O pressuposto da participação torna a experiência de usabilidade destes dispositivos muito 

mais pessoal, o que se pode considerar como um factor (incremental) de afecto entre o utilizador e 

o objecto. Há também uma maior tendência para personalizar a experiência de interacção com 

interfaces, o que gera ainda mais ligação ao utilizador, integradando aqueles, completamente, no 

seu estilo de vida.176 Assim, a personalização é um aspecto fundamental da interacção com, e 

através de, dispositivos móveis, nomeadamente em ambiente museográfico (entenda-se aqui 

personalização como processo de individualização, de enriquecimento pessoal, através dos meios 

tecnológicos, e não como acto de costumização do objecto): 

 

When visitors experience a museum that encourages individual narrative construction actively, these 

narratives are directed not toward the acquisition or receipt of the information being communicated by 

the museum but rather toward the construction of a very personal interpretation of museum objects 

and collections. The unpredictability of multiple narrative forms created by the use of mobile devices 

and interactive labels introduces new considerations to the process by which museums convey object 

and collection interpretation and open up museums to offer a more engaging experience.” (Farman, 

2014, p.277-278) 

 

Ademais, para além deste aspecto pessoal ou identitário, a proximidade existente entre o 

utilizador e o dispositivo pode também conduzir à personalização/personificação do próprio 

interface. A construção  de uma design persona é um método auxiliar ao branding, que auxilia a 

construção da “personalidade” do interface, ao facilitar a formulação de uma imagem e interacção 

consistentes. (Walter, 2011, p. 35)177 Com efeito, “The design persona (…) [is] the blueprint for 

emotional design.” (idem, p. 48) 

Em face deste raciocínio, o meio digital é um locutor privilegiado para a transmissão de 

conteúdos no contexto museológico e museográfico. Ainda que seja essencial conceber um produto 

digital pesando as potencialidades, mas também os constrangimentos relativos a esse ambiente.178 

Contudo, apesar da consciência das condicionantes, que restringem necessariamente algumas 

                                                
176 Remete-se para a tendência da personificação dos objectos por proximidade emocional, previamente apontada. 
177 Os campos, a preencher aquando da concepção de uma design persona são: “Brand name (....) Overview (...) 

Personality image (...) Brand traits (...) Personality map (...) Voice (...) Copy examples (...) Visual lexicon (...) Engagement 
methods” (Walter, 2011, p. 37) 
178 Vide 2.1.4. O suporte digital/móvel e o papel do interface no contexto museológico 
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possibilidades, por exemplo funcionais dos meios tecnológicos, as expectativas tecnológicas 

prementes no público devem manter-se no horizonte do designer. 

Significa isto que é importante acomodar tal tendência no diálogo dos museus com o público: 

 

Digital media have become part of everyday life, and museum visitors expect these media inside 

museums, whether they take the form of computers, audio and video guides, podcasts, or computer-

generated interactive experiences. (Kotler, 2008, p.17) 179 

  

 Convém, no entanto, manter em vista, no desenvolvimento projectual de soluções de 

mediação cultural digitais, que toda e qualquer, inovação tecnológica,: “(...) should bring more to our 

lives than the improved performance of tasks: it should add richness and enjoyment.” (Norman, 

2004, p. 101)  

Regressando ao mediador cultural em projecto, devem, portanto, ser evitadas  redundâncias 

e elementos supérfulos no interface, que descaracterizem ou coloquem entraves à visualização das 

peças expostas no ambiente do Museu. A tecnologia deve ser aí um instrumento pertinente para 

uma experiência de visita enriquecedora, e  não um acessório revelador de tendências de moda ou 

de mímica comportamental movida por um sentido de estatuto social.  

 Por seu lado, a área da tecnologia digital móvel tem, cada vez mais, uma ligação estreita 

com o fenómeno do jogo e com objectivos de lazer. Esta afirmação é suportada pela existência de 

um conjunto alargado de oferta de conteúdos e meios digitais, cujo único propósito é a satisfação 

lúdica do utilizador (por ex. plataformas como a PS4, Xbox, WII, bem como aplicações móveis e 

jogos online).   

 Como se observa, as plataformas digitais oferecem todas as condições necessárias à 

adaptação do conceito de jogo ao estilo de vida contemporâneo. Como foi referido, a tecnologia 

constroi a metarealidade que o jogador vai integrar, ao participar na actividade. Remetendo para o 

campo dos museus: “Beyond expected content synthesis, these immersive activities can stimulate 

learning. Engaged within this immersive environment, museum objects become rich sources of 

innovation and personal growth.” (Farman, 2014, p.277-278) 

 Num mundo que tende, cada vez mais, para o domínio do “virtual”, o jogo em plataforma 

digital tem ganho realce, e é uma actividade cultural característica da sociedade actual. Com base 

nas necessidades lúdicas, previamente apontadas. No âmbito da pedagogia, das motivações de 

visita, dos componentes do estilo de vida do público, bem como da perspectiva da eficácia 

                                                
179 Para além do público, nacional e internacional, ter vontade de interagir com ferramentas digitais enquanto visita os 

museus, a tendência democratizante é a de conceber aplicações móveis que permitam consultar o museu virtualmente: 
“There is also an external market for museum and tourist apps (...) Like virtual tours, these apps include collections of 
images of objects, virtual tours of museums, audio guides to monuments and museums, and interactive, remedial 
education tools.” (Lusty, 2015, p. 93) 
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comunicativa. Pensa-se que o incentivar do fenómeno do jogo é uma estratégia adequada, porque 

convoca à fruição de possibilidades espoletadas pelo meio de comunicação escolhido (construção 

de metarrealidades), provando-se essencial para a solução projectual. 

 Destaca-se que um dos preconceitos (continue a ler-se a palavra no sentido de pré-conceito) 

associados ao uso de aplicações móveis remete para o seu valor recreativo. Enquanto o Museu for 

mediado por aplicações, vai beneficiar das reacções emocionais e do afecto que o público tem pelo 

meio digital. Estes valores vão permear a experiência de visita através da percepção e da cognição, 

e convocar a sensação de familiaridade180, bem como ampliarão o carácter recreativo e didático da 

actividade, gerando curiosidade ou surpresa, o que pode levar à afectividade e à estima.  

            Mais ainda,  

 

Though surprise can help users by compressing emotion into a split-second reaction, anticipation—

surprise’s temporal opposite—can also shape emotional engagement. We create anticipation when 

we foreshadow a desired event and give the audience ample time to ponder the experience. (Walter, 

2011, p. 54) 

 

 Posto isto,  

 

The unpredictability of multiple narrative forms created by the use of mobile devices and interactive 

labels introduces new considerations to the process by which museums convey object and collection 

interpretation and open up museums to offer a more engaging experience. (Farman, 2014, p.277-278) 

 

 A lógica de funcionamento das apps, nomeadamente a capacidade de participação activa e 

de intimismo através da personalização que propiciam, colocam o indivíduo no centro da interacção. 

Assim, como num jogo “virtual”, pode ser feito um apelo à vertente emotiva e à grandiosidade 

humana: “(...) tal como as nossas narrativas épicas a conclusão bem sucedida das tarefas sanciona 

o protagonista como alguém quase sobre-humano.” (Rosa, 2005, p.156). Trata-se do equivalente 

ao conceito de heroí para o indivíduo da contemporaneidade. Equipara-se o utilizador a uma 

personagem heroíca, o que desperta uma reacção emocional de realização pessoal, ou mesmo de 

orgulho. O establecer de objectivos e a perceptibilidade do seu cumprimento, obtidos através da 

sucessão de etapas ou tarefas, facilmente assimiláveis, a par do apelo à competitividade, ao desafio 

ou ao desvendar de enigmas, constroem patamares a atingir.   

 Deste modo, o utilizador é um transformado num jogador, e o atingir de objectivos, regrados 

pela expectativa de cumprimento de tarefas, enumeradas pela aplicação, tornam a actividade num 

                                                
180  Que advém dos hábitos de uso do aplicativo pelo indivíduo. 
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jogo repartido, que é contemplado como um fim satisfatório em si mesmo, como acontece nas 

demais actividades lúdicas.  

 O que quer dizer que o utilizador consegue prever o grau de satisfação que a experiência 

de usabilidade do interface lhe traz, bem como a consequente realização de determinada actividade 

ou acção. E isso sucede através da memória.  

No caso do presente projecto, o visitante associará a aplicação digital móvel e as respectivas 

etapas a percorrer em cada itinerário temático ao conceito que tem de ludismo, justamente através 

de memórias prévias. Face à familiaridade com experiências passadas, espera-se criar no utilizador 

uma pré-disposição positiva, o desejo de tirar partido do projecto proposto. 

 Conjugam-se assim, na solução, aspectos culturais complementares: o uso de aplicações 

móveis, o fenómeno do jogo e o adquirir de conhecimentos da esfera da Cultura. 

O enquadramento multicultural da sociedade actual justifica o recurso a conceitos 

interculturais e interdisciplinares, como o ludismo. É a familiaridade dos indivíduos com estruturas 

mistas, que os habilita a lidarem com a realidade crescente, diversificada e híbrida, de aplicações 

recreativas181. O indivíduo, considera expectável deparar-se, com este tipo de ecletismos, a nível 

das interacções do quotidiano, inclusivé, nos espaços museológicos: 

 

O nosso tempo é caracterizado por uma maleabilidade e até permeabilidade de todas as esferas 

sociais e respetivos circuitos. (...) esta permeabilidade caracteriza-se pelo desgaste de alguns limites 

que separam conceitos, instituições, práticas e até discursos. Como consequência assistimos à 

criação de novos produtos e equipamentos que desafiam esses limites e que caminham no sentido 

da criação de uma realidade cada vez mais híbrida. (Marques, 2011, p. 129) 

 

 Como tal, o fenómeno do jogo, pela sua natureza híbrida, é também, para o presente 

projecto, “(...) o método – talvez seja preferível dizer a perspectiva ou orientação”. (Rosa, 2005, 

p.17)  

 Ora o ludismo e o jogo são assim também um elemento crucial para definir o modelo mental 

do utilizador.  

            Ademais, quando a esse modelo182, em face das suas particularidades conceptuais e do seu 

enquadramento no desenvolvimento de um projecto digital, recorde-se que:  

 

The discrepancy between implementation and mental models is particularly stark in the case of 

software applications, where the complexity of implementation can make it nearly impossible for the 

                                                
181 Vide 2.2.4. O suporte digital/móvel e o papel do interface no contexto do MNAA 
182 Vide 3.3. Design de Interfaces 
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user to see the mechanistic connections between his actions and the application’s reactions.(...) 

(Cooper, 2014, p. 17-18) 

  

 Quanto mais identificável for o modelo de organização da solução com o modelo mental, 

mais fluída é será a interação, uma vez que assim se dimunui o esforço cognitivo continuado do 

utilizador e se elimina um cansativo processo por tentativa e erro, no decurso da aprendizagem e 

habituação. Daí, se estipula que é importante estabelecer um léxico de interacção adequado ao 

funcionamento dos dispositivos móveis, em particular.  

 A construção de uma linguagem comunicativa, que tenha por base uma estrutura idiomática 

reconhecível (o funcionamento dos interfaces através da decifração de idiomas é uma estratégia 

recorrente, e como tal, familiar aos utilizadores), é o caminho que se pensa mais efectivo: “Modern 

multi-touch user interfaces, seen on most smartphones and tablets, also are idiomatic. (Although 

touching objects on the screen to activate them is intuitive, the gestural idioms must all be learned.)” 

(Cooper et al., 2014, p.309) Só assim se considera promissor  o processo de aprendizagem e de 

utilização de qualquer novo interface – para uma rápida e eficaz perceptibilidade e interpretação de 

conteúdos e affordances, e para uma experiência prazerosa: “(…) people try to use digital products, 

and the role of design is in translating coded functions into an understandable and pleasurable 

experience for users.” (Cooper, 2014, p.16) 

 As aplicações mais eficazes tiram proveito do fenómeno da familiaridade e do conforto que 

esta significa para o utilizador. Familiaridade e conforto propiciam equilíbrio cognitivo  e evitam 

precalços ao longo da interacção. Para este fim, as aplicações devem ser dotadas de relações 

causa-efeito facilmente identificáveis: “Users feel more in control of an app when behaviors and 

controls are familiar and predictable. And when actions are simple and straightforward, users can 

easily understand and remember them.” (Apple, s.d.)  

No presente projecto para uma app de mediação cultural, a par de outros factores de 

interacção considerados, é especialmente importante levar em consideração a memorização de 

conteúdos textuais/idiomáticos de aprendizagem (informação sobre as obras, a obter pelo utilizador 

via interface). Só assim se tornará possível criar verdadeiros hábitos de utilização do serviço 

“itinerários temáticos através de uma aplicação móvel” e passar a um estado de conforto, 

nomeadamente no tocante ao uso do interface. Porque interacções mais complexas poderão vir 

depois, sobretudo a partir do contacto e familiarização com as obras. Estas poderão então espoletar 

a vontade de aquisição de muitos mais conhecimentos.183 

 Em todo caso, é crucial que a solução projectual seja consistente, uma vez que só assim é 

possível que os utilizadores “transfiram conhecimentos prévios / memórias de interacções similares 

                                                
183 Vide 3.2.1. Percepção Sensorial e Memória 
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– para as confrontarem com as situações inéditas com que se deparem. Por um lado, “(…) it pays 

attention to the standards and paradigms people are comfortable with and it provides an internally 

consistent experience.” (ibidem) No entanto, por outro lado, “(…) ensuring things are consistent isn’t 

the goal. Presenting people with predictable and familiar interactions is. One way to get there is by 

echoing your primary interaction design throughout a product.” (Wroblewski, 2014, p.14) O que 

significa que, em paralelo com uma economia de elementos, se deve proceder a uma economia de 

movimentos. Garante-se então que a complexidade do modelo de funcionamento do interface é 

menor, o que se traduz numa diminuição proporcional do número de  elementos que devem ser 

interiorizados, assim como no agilizar desta assimilação.  

 Deste modo, a interacção planeada não deve ser diametralmente distinta ou entrar em 

conflito com os demais modelos184. Quer isto dizer que a organização da informação é primacial. 

Para atingir este objectivo, devem aplicar-se padrões de interacção ou templates: “Using templates 

is essential in mobile design. As designers, we want to create our layouts based on cultural norms 

of reading conventions and how people process information. We also want to create information that 

is easy to access and easy to locate.” (Hoober e Berkman, 2012, p. 9) Em conformidade:  

 

New media archives are multimedia devices (...) are also material and/or virtual devices for the storage 

of data that have an underlying conceptual design that in many ways reflects broader changes in 

contemporary society an culture. In part this is because archives contain traces of the practices and 

tastes of their users, while at the same time saying something about the deeper structures and 

dynamics of everyday life. (Gane e Beer, 2008, p. 86)     

 

 E pode-se afirmar que, a nível do desenvolvimento da interacção, a vertente digital móvel 

se distingue dos restantes meios digitais, na medida em que: 

 

Most interaction and visual design principles are cross-platform. But some platforms, such as mobile 

devices and embedded systems, require special consideration because of constraints imposed by 

factors like screen size, input method, and use context. (Cooper et al., 2014, p.174)  

 

 Outro aspecto diferenciador é o facto de muitas das aplicações móveis tenderem a ser 

transeuntes, i.e. terem uma utilização passageira, serem encaradas como meios ou ferramentas 

para realização de tarefas específicas e ocasionais. Abre-se, no entanto, a excepção das aplicações 

lúdicas, que dominam, durante um pouco mais de tempo, a atenção do utilizador.185 

                                                
184 Vide 3.2.6. Interacção 
185 “Occasionally a mobile user will focus his full attention on the device, such as when playing a game, but he won’t do it 
as often as someone sitting at a keyboard will.” (Tidwell, 2010, p.443)   
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 No presente caso, o mediador cultural digital que se projecta deve ser encarado, justamente, 

como transeunte, pois o utilizador-visitante repartirá a sua atenção entre a app e o espaço 

expositivo, entre a app e as obras. A app é um meio de lhes aceder, e o tempo de interacção com 

a app não deverá sobrepor-se ao tempo de contemplação das obras. Ainda que se pretenda que 

hajam também momentos em que o utilizador poderá/deverá usar a app fora do espaço principal 

de utilização. Por exemplo, o perfil do utilizador pode ser consultado fora do ambiente do Museu, 

antes ou posteriormente à realização da visita. Assim, há momentos em que é essencial que a 

relação estabelecida seja transitória e momentos nos quais a interacção projectada pode ser tratada 

como standalone (entenda-se aqui standalone no sentido da possibilidade de consulta fora do 

principal ambiente de uso) Deve, porém, considerar-se que “Standalone apps for handhelds, like 

transient apps, need to be self-explanatory.” (idem, p.228)  

Considere-se ainda que “The on-the-go nature of handheld app usage means that most 

people will use a wide variety of apps for relatively brief sessions over any given period of time.” 

(ibidem) Ora, no caso em questão, durante o tempo de visita, a mesma app deverá propiciar toda a 

interacção necessária, ainda que de modo intermitentente. E, tratando-se de uma aplicação para 

uso em contexto de visita, não deverão ser descuradas questões  relativas à envolvente: “(…) 

interaction design for mobile and public contexts requires special attention to creating an experience 

that coexists with the noise and activity of the real world happening all around the product.” (Cooper 

et al., 2014, p.230)  Como se observa, o factor ambiente é também uma preocupação, 

particularmente importante, para a formulação da experiência de usabilidade e interacção do 

interface. Tal, deve-se ao alto nível de impacto que os factores exteriores ao dispositivo podem ter 

no processo de interacção. Devem, por isso, considerar-se em projecto esses factores: podem ser 

distracções do foro social ou causadas por estímulos ambientais diversos, recebidos em simultâneo 

(ambas as situações podem ser adversas à concentração e conforto do indivíduo); mas podem 

também ser factores de ordem museográfica e de imagem do Museu, que o designer deverá desde 

logo interpelar e ponderar: a persona e a museografia do interface devem confrontar-se/articular-se 

com a imagem do Museu e com a museografia do espaço expositivo.  

 Sempre que o interface é utilizado em contexto museológico e museográfico, está 

subentendido que a aplicação compartilha a atenção do visitante com: o acto de caminhar; factores 

de ordem social, intrínsecos a um espaço público e expositivo; o espaço e a museografia; assim 

como com as obras em exposição.  Quer isto dizer que,  

 

Most of the time, mobile users won’t spend lots of time and attention on your site or app. They’ll be 

looking at your design while doing other things—walking [etc.], (…) Therefore, design for distracted 

users: [utilizadores cuja atenção não está exclusivamente direccionada para a utilização da app] make 
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the task sequences easy, quick, and reentrant. And make everything self-explanatory. (Tidwell, 2010, 

p.443)   

 

 A componente social da experiência, enquanto um dos aspectos exteriores ao dispositivo 

móvel que interfere na interacção, implica, consequentemente também, uma ponderação particular 

por parte do designer: “Another assumption you can make is that lots of mobile users will be 

engaging in conversations or other social situations.” (ibidem)  Tal, remete especialmente para as 

visitas a museus, nas quais, para além do demais público, há que contar com o facto dos indivíduos 

tenderem a preferir visitar os museus acompanhados. Como tal, prevê-se que existam, ao longo da 

interacção planeada, algumas situações imprevisíveis:  

 

They may pass around the device to show people something on-screen. They may have people 

looking over their shoulder. They may need to suddenly turn off the sound if it’s not socially acceptable 

to have a noisy device—or they may turn it up to let others hear something. Does your design behave 

well in these situations? Can it support graceful social interaction?” (ibidem)   

 

 Para uma solução projectual eficaz deve procurar integrar-se, com agilidade, tais variantes 

comportamentais, nomeadamente ao nível do encadeamento sequencial das etapas a realizar. Por 

exemplo, podem contemplar-se momentos de pausa ou de retrocesso em qualquer fase da 

utilização/itinerário. No entanto, como os factores humanos são determinantes na interacção com 

o interface, deve registar-se que não há duas experiências de utilização que sejam integramente 

idênticas. 

 Para além de acomodar soluções de resposta a determinadas distracções exteriores 

relativas à interacção social, postula-se, por outro lado, que a aplicação deve mesmo motivar o 

diálogo inter-pessoal. Para além do diálogo que, no caso presente, pode ser espoletado pela 

informação sobre as obras presente na aplicação, ou pela contemplação das próprias obras, 

registe-se aqui um princípio que pode ser incorporado na experiência através dos elementos de 

layout: com o auxílio do branding é possível conceber aspectos acessórios à função principal da 

aplicação que sejam indicadores de personalidade, ou que espoletem surpresa nos utilizadores. Ao 

surpreender os indivíduos, é provável que estes comentem picos de emotividade com os seus 

pares, o que pode tornar um dispositivo num conversation starter.186  
 Ainda em referência à componente emocional da experiência de usabilidade e ao acesso à 

aplicação fora dos limites e contexto de visita ao MNNA, deve referir-se que deve ser fumentada 

                                                
186 Por exemplo, ao colocar um componente visual, que seja lúdico ou inesperado, integrado na acção de actualizar os 
conteúdos da página: “That is features other people tell you about. There is no visual affordance for the pull to refresh 
action in the app. You either try it and see it works or someone tells you about. The little visual treat gets more people 
talking.” (Wroblewski, 2014, p.3) 
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uma relação continuada entre a instituição e o público, justamente através do uso activo e relevante 

da aplicação fora do Museu. Esta não deve ser um sistema fechado, i.e. circunscrito ao espaço 

expositivo. A visualização ante e pós-visita, a permissão da partilha de conteúdos e o estabelecer 

de objectivos recompensados, podem constituir auxiliares de divulgação dos “Itinerários Temáticos”, 

assim como podem tornar a app num veículo de expressão pessoal ou de memória – na medida 

em que podem funcionar como motivação ou lembrete.   

 A memorabilidade e o afecto adstritos à memória da experiência de visita, relaciona-se com 

um nível elevado de aprazibilidade da interacção, o que, como já foi referido remete para o auge da 

satisfação das necessidades emocionais do utilizador. O armazenamento e relembrança destes 

momentos, pela mente humana, processa-se do seguinte modo:  

 

Think back to the best meal you’ve ever had. Not a good meal, I mean a mind-blowing, palate-

challenging, fall-in-love-with-food-again, great meal. What made it so memorable? (…) Though the 

meal met your body’s needs, the immense pleasure of the experience formed the memory in your 

brain, one which you will carry for a long time. (Walter, 2011, p. 9) 

 

 Deste modo, afirma-se que a emoção é intrínseca à memorabilidade, isto porque,  

 
Emotional experiences make a profound imprint on our long term memory. We generate emotion and 

record memories in the limbic system, a collection of glands and structures in the brain’s foldy gray 

matter. (...) There’s a very practical reason that emotion and memory are so closely coupled—it keeps 

us alive. We would be doomed to repeat negative experiences and wouldn’t be able to consciously 

repeat positive experiences if we had no memory of them. (Walter, 2011, p. 12) 

 

 Assim, destaca-se de novo a importância da memória e do correlativo processo de 

aprendizagem contínua no campo da interacção. 

 A interacção com interfaces móveis, estabelece-se em grande medida por intermédio de 

movimentos gestuais, que constituem, em si, uma “linguagem”. O descodificar e descobrir dos 

gestos, apropriados a cada situação, realiza-se por meio da perceptibilidade da relação de 

causalidade entre elementos. A este aspecto alia-se o princípio do conhecimento cumulativo 

(aprendizagem contínua), da familiaridade e, por conseguinte, do reconhecimento da semelhança: 

“People generally expect gestures to work the same in all the apps they use.” (Apple, s.d.)  

 Posto isto, considera-se pertinente procurar diminuir o eforço cognitivo do utilizador, da 

seguinte maneira:  

 

In general, avoid defining new gestures unless your app is a game. In games and other immersive 

apps, custom gestures can be a fun part of the experience. But in apps that help people do things that 
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are important to them, it’s best to use standard gestures because people don’t have to make an effort 

to discover them or remember them. (Apple, s.d.)  

 

 Também aqui se aplica o recurso à economia de movimentos:  

 

Although the kind of experience afforded by gestures is quite rich and immersive, the actual number 

of core gestures is fairly small—and this is for the best. Users don’t need a huge vocabulary of gestures 

to satisfy their needs; keeping gestures simple and straightforward makes them easy to discover and 

learn. (Cooper et al., 2014, p.553) 

  

 Por exemplo, as seguintes associações causa-efeito são comuns: premir com o intuito de 

selecionar; manter premido para manter a selecção; arrastar para executar um scroll; swipe nas 

direcções cima/baixo e esquerda/direita; pinch com a intenção de fazer zoom in/out; rodar; multi-

finger swipes a fim de colocar a aplicação em segundo plano. (ibidem) Por outro lado, “Using 

gestures gives people a close personal connection to their devices and enhances their sense of 

direct manipulation of onscreen objects.” (Apple, s.d.)  

 Contudo, relembra-se que por mais diminuto que seja, há sempre um momento incial de 

adaptação e aprendizagem de resposta a estímulos, necessário à utilização de qualquer 

interface187. Assim, deve certificar-se que todos os utilizadores de aplicações, independentemente 

do seu nível de conhecimento, conseguem intuir o funcionamento da ferramenta digital. 

A garantia de uma manipulação eficaz da aplicação deve traduzir-se na formulação de 

feedback operativo, bem como no desenvolver de um sistema linear que implique poucas escolhas. 

A diminuição das varíaveis justifica-se, pois opções em demasia complicam desnecessariamente o 

processão de decisão. Caso contrário, “The result is more unpredictable user behavior, and lower 

information retention.” (Walter, 2011, p. 24) Em conformidade com as afirmações anteriores: “The 

best apps find the correct balance between giving people the capabilities they need while helping 

them avoid unwanted outcomes.” (Apple inc, 2013) Estabelece-se que, uma maneira de fornecer 

feedback aos indivíduos e de, em simultâneo, conferir transparência ao processo de encadeamento 

de tarefas (mapa de funcionamento) está em usar: “(...) a navigation bar to give users an easy way 

to traverse a hierarchy of data. The navigation bar’s title can show users their current position in the 

hierarchy; the back button makes it easy to return to the previous level.” (ibidem) 

 Outra estratégia de optimização de funcionamento passível de aplicar, com fim a reduzir o 

período de adaptação de novos utilizadores, consiste no aproveitamento de ferramentas integradas 

                                                
187 Como já foi mencionado, a ausência de um período de adaptação inicial, significaria que as interacções no geral se 
processavam todas exactamente do mesmo modo e como tal os processos de interacção tornar-se-iam monótonos e 
significariam poucos benefícios cognitivos. O conhecimento era estanque, pelo que não se procederia a um incremento 
da sapiência dos indivíduos. Vide 3.3. Design de Interfaces 
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no hardware. Os dispositivos móveis têm várias potencialidades, com as quais os utilizadores já se 

encontram familiarizados. Algumas das faculdades embutidas nos dispositivos são: sistema de 

georeferênciação, câmara fotográfica, output sonoro, feedback táctil188, reconhecimento de voz, 

giroscópio de três eixos, barómetro, sensor de luminosidade ambiente, acelerómetro189, sensor de 

impressão digital e identificação de níveis de pressão ou 3D Touch. (Tidwell, 2010, p.445) 

 Além do mais, é igualmente possível aproveitar elementos de software   existentes no 

dispositivo pessoal (por exemplo outras apps), nomeadamente no que remete para a partilha de 

experiências (necessidades de socialização). Salienta-se a seguinte opção:  

 

It may even be aware of social networking conventions, such as Facebook or Twitter usernames. In 

all cases, your app might direct the user to another app to perform these device-based functions.  (…) 

Mobile devices often have enough context and available functionality to offer intelligent paths between 

apps. (…) In your app, keep track of data that might be closely associated with other apps or services. 

When the user taps or selects that data, or uses special affordances that you provide, open another 

app and handle the data there. (Tidwell, 2010, p. 472) 

 

 Todavia, é fundamental que a aplicação ceda sempre o controlo ao utilizador, através de 

pedidos de permissão de acesso às apps ou serviços auxiliares do dispositivo. Devem ser indicados, 

de igual modo, quais são os auxiliares que a aplicação precisa e porquê. Esta questão deve sempre 

ser colocada; ainda que a sua configuração deva ser o mais sucinta possível. Assim, qualquer 

interrupção na realização de tarefas será minimizada. (Google Design, s.d.) 

 As perguntas podem ser colocadas ao utilizador por meio de notificações de vários tipos : 

“When an alert requires user attention, a notification will occur in some form of visual, haptic, or 

audible feedback. These notification displays must allow for user interaction.” (Hoober e Berkman, 

2012, p. 10) As notificações são características comuns ao funcionamento geral dos dispositivos, 

i.e. componentes standard de interacção com a ferramenta digital.  

Remetendo para o presente projecto, devem procurar integrar-se estes elementos-padrão 

pré-existentes, visto que constituem particularidades funcionais do software do próprio equipamento 

móvel. Deste modo, procuram integrar-se, mais uma vez, os conhecimentos prévios do utilizador.  

                                                
188 Referente a: “(…) haptic feedback such as bumps and vibrations (…)” (Tidwell, 2010, p.445)  
189 Entendido como: “Instrumento que mede a aceleração de algo.” (Periberam, 2008-2013) No caso dos dispositivos 
móveis, o acelerómetro é utilizado para medir as oscilações e indicar o movimento realizado através da bússula, ou para 
adaptar a visualização do ecrã à sua orientação de leitura, vertical ou horizontal. 
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 Quanto à aplicação, integrará várias funções, mas será sobretudo, e em simultâneo, uma 

fonte de conteúdos informativos190 orientadores (um guia) e um reforço da presença da identidade 

MNAA191 junto do público. 

 A necessária referência à imagem corporativa deve constituir uma reafirmação da política e 

imagem do Museu. Por outro lado, este branding ajuda a consolidar e sedimentar a imagem mental 

que os indivíduos formulam do MNAA. É tido como indispensável a qualquer touchpoint192 oficial da 

instituição, a utilização de uma linguagem condizente com os restantes elementos de comunicação. 

Destarte, devem seguir-se os seguintes procedimentos:  

 

Use your organization’s logo, colors, and other brand elements on the mobile site or app, but keep 

them small on the screen and fast to load. (…) Users need to be able to identify your app or site as 

yours. In usability testing, people respond well to reliable, familiar branding, especially when the brand 

is already known outside of the mobile context. (Tidwell, 2010, p. 474) 

 

 A app compartilhará características, de vária ordem, com aplicações para plataformas 

móveis de e-learning,193 assumindo, como estas, uma composição em duas partes, uma constituída 

por conteúdos informativos, e outra para realização de tarefas: “The product is task-based in that 

the user usually follows a flow through the lesson and may also need to track progress or explore 

related topics. (…) some hands-on lessons may also require tasks to be completed.” (Unger e 

Chandler, 2012, p. 11) 

 Contudo, há objectivos a atingir, no desenvolvimento de um interface, que transcendem 

categorizações. O conhecimento do público-alvo, e dos seus atributos, é uma prioridade projectual, 

outras são: a qualidade em detrimento da quantidade de conteúdos; a programação de actividades 

participativas, i.e. de aprendizagem empírica através da interacção sensorial; bem como garantir o 

prolongamento da experiência – no presente  caso, através da sugestão de outras narrativas e 

percursos a visitar ulteriormente. (Unger e Chandler, 2012, p. 20.)  

 Prosseguindo, há ainda aplicações que recorrem à internet para carregar conteúdos, quando 

são requisitados. Estes passam a depender da velocidade de download de banda larga que se 

encontre disponível num dado momento, bem como da eficiência do dispositivo móvel.194 Deste 

                                                
190 “Content source—a store of information, potentially composed of several types of media (articles, documents, video, 
photos, tutorials) meant to inform, engage, or entertain users” (Unger e Chandler, 2012, p. 11) 
191 “Brand presence—a constantly present online platform that facilitates the relationship between the company and a 
general audience (anyone interested in its products or services)” (Unger e Chandler, 2012, p. 11) 
192 “A point of contact or interaction, especially between a business and its customers or consumers” (Oxford University 

Press, 2016)  
193 “E-learning applications are crossovers between a content source and a task-based application. Content for lessons 
must be generated, which often requires that the team add the roles of learning specialist and subject matter expert (smE) 
for the topic being covered.” (Unger e Chandler, 2012, p. 11) 
194 “Likewise, the network performance should not be disregarded. Mobile devices can be used in outdoor environments, 
where the only Internet access available is through mobile networks that are slower, and have generally expensive data 
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modo, uma aplicação que implique uma única etapa de tranferência de informação, ou um pequeno 

número de etapas, reduz o período de espera.  

Ora a app projectada, sendo uma aplicação nativa (a desenvolver para plataformas de 

dispositivos móveis) deverá também depender de acesso à rede, i.e., armazenada na memória 

interna do dispositivo terá um uso independente, porém deverá permitir descarregar conteúdos 

gradualmente, através de uma ligação contínua à internet.195 Destarte, a sua utilização tornar-se-á 

mais ágil. No entanto, para se obter uma experiência de interacção fluida, há compromissos que 

têm que ser efectuados, nomeadamente no que diz respeito ao espaço de memória interna do 

dispositivo móvel a ocupar pela aplicação.  

 As tarefas de download que implicam que o interface fique inutilizável momentaneamente, 

i.e. indisponível para suportar a interacção do utilizador durante um intervalo de tempo, devem ser 

devidamente assinaladas por feedbacks e acompanhadas. “A delay is encountered before a 

requested screen can be loaded. You cannot or should not continue presenting the information 

previously displayed.” (Hoober e Berkman, 2012, p.48)  

O feedback, assegura ao utilizador que o interface não se encontra bloqueado, devido a 

erros do sistema, e que continua a funcionar. Esta sinalização deve ser de carácter visual, por modo 

a ser facilmente percepcionada, e deve fornecer informação suficiente para permitir que o utilizador 

saiba, ao longo do procedimento, em que fase do processo se encontra: “In general, progress 

indicators make loading times appear faster to a user. She is reassured that something is actually 

happening in response to a gesture, especially when that indicator appears where the gesture 

occurred”.196 (Tidwell, 2010, p. 469). A partir daí, é possível calcular quanto tempo falta até a etapa 

ficar concluída.  

 Este feedback pode ser transmitido através da concepção de um interstitial screen197, mais 

propriamente, de um in process-screen, eventualmente pode conceber-se um skeleton screen198. 

Contudo, pode aproveitar-se esse ecrã auxiliar para reforçar a mensagem de branding da aplicação, 

de modo a que o utilizador não se sinta desenraizado da experiência de interacção principal. 

(Hoober e Berkman, 2012, p.49)  

 

                                                
plans. Serving oversized images can make a large impact on the page loading time, and thus, affect the overall experience 
of the site. Mobile websites — and websites in general — need to be optimized so that they do not receive unnecessary 
assets.” (Ribeiro, 2012, p.23) 
195 “The Web is for audience reach and native apps are for rich experiences. Both are strategic. Both are valuable. So 

when it comes to mobile, it's not Web vs. Native. It's both.” (Wroblewski, 2013) 
196 “In many cases, the key reason you use the Interstitial Screen is to indicate to the user how hard the service is working, 
so it is clear the user-submitted action was accepted, and to emphasize the value of the service.” (Hoober e Berkman, 
2012, p.49)   
197 “This type of screen is used primarily as a loading process screen during device or application startup. Wait indicators 
may be used to show loading progress.” (Hoober e Berkman, 2012, p.11) 
198 No qual o layout aparece de imediato e os conteúdos carregam gradualmente. (Wroblewski, 2014, p.29-31) 
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 No entanto, esta estratégia destaca o tempo de espera, o que pode ter consequências 

negativas para a experiência de usabilidade da app:  

 

It can be bad because progress indicators by definition call attention to the fact that someone needs 

to wait. It’s like watching the clock tick down – when you do, time seems to go slower. (…) With the 

introduction of these progress indicators, we had made people watch the clock. As a result, time went 

slower and so did our app. We focused on the indicator and not the progress, that is making it clear 

you are advancing toward your goal not just waiting around. (Wroblewski, 2014, p.29-31) 

 

 Tendo isto em conta, um método que pode ser aplicado é a inclusão de elementos 

inesperados, de carácter lúdico, ou que simplesmente se mantenham em movimento, como é o 

caso das animações. Assim, “Due to the immediacy of these transitions, you get the sense that the 

app is reacting to your input despite the fact that nothing has actually loaded yet.” (Wroblewski, 2014, 

p.21)  

 Ainda em relação à acomodação de elementos no meio digital móvel, o desenvolvimento do 

próprio layout do interface implica uma série de requisitos, relativos a vários princípios gerais e 

padrões de interacção e usabilidade para dispositivos digitais: 

 

 At the core of all screen (and print, of course) visual design is layout: where and how the features, 

controls and content are placed. Layout provides the structure that these elements reside within. 

Layout provides hierarchy (…) is particularly important for small screens, since screen real estate is 

at a premium. (Saffer, 2007, p.123) 

 

 Começa-se pelas particularidades dos interfaces de ecrã para dispositivos móveis, os quais 

condicionam e influenciam a determinação de parâmetros para uma interacção confortável. Face à 

reduzida escala dos ecrãs, a composição de textos tem-se como uma operação delicada:  

 

No one likes typing text on a touch screen or keypad. You should design interaction paths through 

your site or tool in such a way that typing is unnecessary or very limited. Use Autocompletion (…) in 

text fields whenever possible, for instance, and prefill form fields whenever you can do so reliably. 

Remember that numbers are much easier than text in some contexts (…) (Tidwell, 2010, p.443)   

 

 Perante a dificuldade do acto de escrever, e possível frustração do utilizador, considera-se 

que a apresentação de formulários – como é o caso, no presente projecto199, do formulário de 

                                                
199 O primeiro passo deverá consistir na interpelação do interessado e na consequente familiarização com a experiência 

proposta. Só depois é que se chama à atenção do visitante para os benefícios de criar uma conta e perfil de utilizador. 
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inscrição200 que constará na app – deve ser gradual201. Ademais, “Once again, the constraints and 

capabilities of mobile devices challenge us to rethink long-standing design standards.” (Wroblewski, 

2014, p.8)  

Salientam-se agora dificuldades relativas à redacção de passwords de acesso. Estas 

resultam da dimensão dos teclados, da imprecisão de movimentos e de anomalias do foro 

perceptivo, que são problemas comuns a formulários deste tipo e decorrem da necessidade de 

preservar certos princípios de segurança, como o secretismo. Um padrão de interacção cuja 

aplicação resolve esta insegurança é “By default (...) displays your password on our Log In screen 

as readable text. A (…) Hide action is present right next to the password field so in situations where 

you might need to, you can switch the password to a string of •••• instantly.” (Wroblewski, 2014, p.11) 

Assim, preserva-se a privacidade, acomoda-se a percepção e evitam-se erros no processo. 

 Inconveniências como o requisitar frequente da password de acesso colocam entraves na 

interacção, i.e. criam pausas na fluidez da experiência de usabilidade do interface, são entendidas 

como perdas de tempo pelo utilizador, o que gera descontentamento e frustração, e podem mesmo 

resultar no abandono de uma aplicação. Para evitar precalços é fundamental considerar apenas os 

elementos mais pertinentes, conhecer os hábitos comportamentais do público, bem como ter um 

conhecimento profundo da situação de uso de uma aplicação. 

 Existe um tipo de interacção que, de modo geral, é evitada em interfaces de ecrã: o scroll202, 

excepto em aplicações para alguns dispositivos móveis, onde o seu uso se torna bastante 

pertinente, mais precisamente em aplicações com conteúdos de informação extensos que correm 

em dispositivos com dimensões de ecrã reduzidas.203 Nestes casos, “prefer one long vertical page 

to many small pages if you have to present a lot of content.”  (Tidwell, 2010, p.446) Pode mesmo 

afirmar-se que a interacção de tipo scroll caracteriza as aplicações para dispositivos móveis: “You 

will find that scroll behaviors are key to interaction with mobile devices.” (Hoober e Berkman, 2012, 

p.12). Na interacção scroll o utilizador terá de guiar-se, antes e ao longo da exploração dos 

conteúdos. São, portanto, necessários elementos visuais norteadores, apelidados de scroll 

                                                
200 “You’re all intimately familiar with this interaction because the average person logs at least 15 times a day and 86% of 
companies in the United States use password authentication for their services. (…) Password recovery is the number one 
request to Intranet help desks and if people attempt to recover a password while checking out on a ecommerce site, 75% 
won’t complete their purchase.” (Wroblewski, 2014, p.8)  
201 “Gradual engagement is the process of moving a user through an application or service – actually engaging with it, and 

seeing its benefits. With gradual engagement, new users are not just presented with a registration form and then dropped 
off a cliff. Instead, registration is either postponed, or handled behind the scenes and the first time experience is focused 
on giving people an understanding of how they can use a service and why they should care to.” (Wroblewski, 2013) 
202 Por scroll entende-se o movimento que permite percorrer a totalidade dos conteúdos de uma página, cuja dimensão é 
superior à do próprio ecrã: “(…) the entire page is scrolled by gestural movement.” (Hoober e Berkman, 2012, p.14). Pode-
se realizar esta acção segundo um ou dois eixos coordenados: vertical (y) e horizontal (x).  No panorama das aplicações 
móveis, a direcção mais comum é a vertical. 
203 Na verdade, existem mais excepções, mesmo em aplicações que correm em dispositivos com ecrãs maiores, portáteis 
ou não, como laptops e computadores de secretária. Uma dessas excepções são as aplicações para edição de texto 
(neste tipo de aplicações, o uso de scroll é mesmo um elemento de interacção fundamental). 
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indicators, que podem apresentar-se, por exemplo, no formato de barras contínuas ou numa 

sequência de marcadores descontínuos. (Hoober e Berkman, 2012, p.13) Contudo, estes 

componentes podem ou devem ser meramente indicativos da interacção:  

 

Due to the scale of mobile devices, as a general rule you should not allow the scroll bar to be 

manipulated directly. Instead, allow the content to be grabbed directly by a gesture, or make the entire 

area movable (…) You will find that scroll behaviors are key to interaction with mobile devices. (Hoober 

e Berkman, 2012, p.12)  

  

 Precisando: “Provide an affordance (communicate the function) that the area is scrollable;  

Convey the current location within the total content; Indicate the relative amount of information the 

viewport displays, as a ratio of the total content.” (Hoober e Berkman, 2012, p.15) 

 Para além dos elementos norteadores mencionados, considera-se, ainda, que devem existir 

aspectos do layout que se devem manter fixos no ecrã, independentemente do movimento dos 

restantes conteúdos, isto porque: “Fixed Content allows us to provide quick access to functions that 

need to be present through the entire page, or alert the user of some important information.” (Ribeiro, 

2012, p.40)  

 O scroll pode ser realizado nas direcções vertical (eixo y) e horizontal (eixo x), que podem 

ser conjugadas numa só interacção. O papel mais importante desta conjugação está, não em 

permitir desvendar conteúdos idênticos com base na movimentação dos dois eixos, mas sim no 

conferir de diferentes significados à direcção de cada eixo. Imagine-se que o scroll na direcção y 

indica uma determinada acção, então o scroll na direcção x deverá ter uma função diferente, por 

exemplo, pode recorrer-se ao deslizar ao longo do eixo y para criar acesso a mais conteúdos, e ao 

deslizar ao longo do eixo x para representar uma mudança de página.204  

 Em face dos conteúdos informativos a incluir na aplicação em projecto, bem como em face 

da tipologia de interacção e organização que esta requer, deve aplicar-se a diferenciação de 

affordances e de movimentos tácteis, de acordo com o exemplo acima referido. Mais propriamente, 

os conteúdos informativos a transmitir (textos de introdução às obras), que implicam a escolha de 

uma entre múltiplas opções, i.e. que implicam a selecção de uma listagem entre várias listagens de 

informação, devem ser visionados recorrendo ao scroll no eixo y. O visionamento de cada uma 

destas listas, será depois conjugado com a navegação por entre uma sequência de várias páginas, 

segundo o eixo x. O que significa que assim se  resolve a visualização de dois tipos de conteúdo 

distintos, recorrendo a duas interacções tácteis com direcção diferente. Por conseguinte, esta 

                                                
204 “If you have a vertically scrolling page of information, you can provide areas which allow for scrolling horizontally. This 
can provide additional clarity, and removes conflicts around in-focus scrolling that we have all encountered.” (Hoober e 
Berkman, 2012, p.13) 
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diferenciação torna-se particularmente perceptível e clara para o utilizador mas, note-se, apenas se 

o mapa-mental deste e a arquitectura de informação do interface coincidirem – o que sucede, pois 

tais procedimentos são muito comuns.  

As duas interações, podem ser divididas quanto aos seus objectivos: procura de informação 

sobre um tema ou mudança de tema. 

 Uma vez que os movimentos considerados implicam a selecção de um entre dois eixos, a 

procura de informação sobre um dado tema, apresentado sob a forma de texto, corresponde a um 

scroll vertical, uma vez que os utilizadores estão mais habituados a esta tendência de reacção de 

interface quando acedem a texto. Enquanto que a mudança de conteúdo ou tema é associada a 

um scroll horizontal, porque o movimento lateral é menos utilizado e, como tal, implica uma “quebra”, 

o que é benéfico, justamente, para quem pretente mudar de conteúdo ou tema, evidenciando-se 

assim a pertinência desta affordance. 

 Em conformidade, podem ser convocados dois padrões de interacção correspondentes aos 

movimentos referidos: Film strip e Vertical Stack.205 

 O Film strip consiste num scroll ou swipe na direcção do eixo coordenado x, composto por 

um layout de estrutura reticular que, como a designação indica, é similar a uma película 

cinematográfica ou fotográfica. Mais precisamente: "Multipage home screens use the concept of a 

single page larger than the viewport. You can consider this to be a Film Strip pattern, (…) and use it 

to access as many screens as desired and which the device can support.” (Hoober e Berkman, 2012, 

p.41) Para efeitos relativos ao presente projecto, como facilmente se pode depreender, é o tipo de 

layout ideal para selecção de temas, ou itinerários temáticos. Isto porque:  

 

Users won’t mind swiping through these pages, going through several before reaching the one they’re 

looking for, because they are all potentially interesting. (…) Since the user can’t jump straight to a 

desired screen—he has to swipe through others to get there—this pattern encourages browsing and 

serendipity. Swiping seems to be a very satisfying gesture for some users. (Tidwell, 2010, p. 452)   

 

 Por seu turno, o Vertical Stack tem por base a interacção através de um scroll na direcção 

do eixo coordenado y. Este padrão é extremamente útil em interfaces de aplicações, uma vez que 

permite que os elementos de informação se acomodem, sem distorção, a dispositivos móveis de 

múltiplas dimensões. Assim, é um padrão especialmente  adequado para  conteúdos textuais, uma 

vez que ajusta o texto em função da largura do ecrã, podendo aquele “expandir-se” para além dos 

limites da altura deste: 

                                                
205 Ambos os padõres devem incluir scroll indicators. “Multipage Home Screens must have a Location Within widget to 

indicate which of the pages is currently in view.” (Hoober e Berkman, 2012, p.43)   
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Devices come in different widths. You can’t always anticipate what the actual width in pixels will be, 

unless you detect the screen width at runtime or build apps for particular devices. (You can create 

optimized designs for single devices or standard device-specific widths, but not everyone has the 

resources to do so.) A fixed-width design that’s too big for the physical device can scroll sideways or 

be zoomed, but these designs are never as usable as those that let the user simply scroll down.” 

(Tidwell, 2010, p. 449)    

 

 A formulação de um layout, com base neste conceito, processa-se do seguinte modo: “Order 

the mobile page’s content in a vertical column, with little or no use of side-by-side elements. Let text 

elements line-wrap, and let the page scroll down past the bottom of most device screens.” (ibidem) 

 De modo semelhante, a localização de conteúdos, em geral, pode tender a evidenciar ou, 

pelo contrário, a ocultar informação. Segue-se assim a seguinte lógica: “When critical parts of an 

application are made more visible, usage of them can increase.” (Wroblewski, 2014) 

 Contudo, apesar do que foi mencionado anteriormente,206 o desempenho da folding line, e a 

sua primazia no campo da percepção visual, não têm as mesmas implicações nos dispositivos 

móveis e nos restantes interfaces. Destaca-se que a realidade comportamental dos interfaces para 

dispositivos móveis apresenta, em particular, tendências de uso únicas. Tal, implica um 

recontextualizar da folding line e a adaptação de conceitos organizadores de vária ordem, uma vez 

que, por exemplo:  

 

Placing elements at the top of the screen does not guarantee they are visible because people 

often scroll right away. So just because something is “above the fold” does not mean it gets noticed. 

If you are assuming people engage above the fold as a lot of design literature will tell you, you’re likely 

wrong. More engagement happens right at and below the fold than above. If you’re assuming the best 

way to drive conversion is to put big "call to action" buttons above the fold, you’re missing out on the 

more important point of placing actions where people become convinced to act (this is key). 

(Wroblewski, 2015) 

  

 Listas longas de opções podem tornar a interacção monótona. Para que tal não suceda, é 

essencial que os conteúdos sejam apresentados aos utilizadores de uma maneira didáctica e que 

as diferenças entre os vários elementos listados sejam facilmente identificáveis. Para estre efeito, 

considera-se que a inserção com imagens pode ser uma mais-valia, porque não só ajuda a ilustrar 

os conceitos enunciados, como pode tornar o conteúdo mais heterogénio: alternâncias entre os 

componentes de uma lista e auxiliando o utilizador na selecção de movimentos de interacção. 

                                                
206 Vide 3.3. Design de Interfaces 

http://blog.chartbeat.com/2013/08/12/scroll-behavior-across-the-web/
http://www.nngroup.com/articles/scrolling-and-attention/
http://blog.chartbeat.com/2013/08/12/scroll-behavior-across-the-web/
http://www.conversion-rate-experts.com/crazy-egg-case-study/
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Reforçando: “Thumbnail images improve text-only lists because they look appealing, help identify 

items, and establish a generous height for the list items.” (Tidwell, 2010, p. 459)   

 Em continuidade, aborda-se uma questão relativa a listagens de tópicos  e à libertação de 

espaço no ecrã (algo que é particularmente importante no âmbito dos interfaces móveis, devido às 

suas dimensões reduzidas). Através do ocultar de aspectos secundários ou de menor relevância 

operacional presentes em listagens, é passível de se conceber um interface mais arrumado, mas 

também mais intuitivo e fácil de manipular.  

 Para tal, deve considerar-se o padrão de interacção adequado: os menus expansíveis207, 

cujo funcionamento se passa a explanar:  

 

Tapping on the visible part of the item makes it expand, revealing the hidden content. It is most suitable 

for when you need to present content with a clearly defined hierarchy; (...) You should provide some 

clues to indicate that additional content is available. For example, a downward arrow that changes to 

an upward arrow when the item is expanded; (…) (Ribeiro, 2012, p. 109) 

 

 Todas as áreas de uma aplicação móvel presentes no menu, devem aparecer devidamente 

identificadas (i.e. rotuladas), para que o utilizador não demore muito tempo a realizar tarefas, 

devendo situá-las com facilidade. A identificação suprime esta necessidade ao nortear o indivíduo.  

Assim, um elemento fundamental à organização de informação é a atribuição de títulos208 a 

cada secção de um interface:  

 

Pages and elements or content sections within a page should almost always be labeled. Pop ups and 

other freestanding elements should have titles similar to the page-level title. (…) You should make a 

special point to use Titles in a consistent manner. Consider the size, location, content, and type style. 

The simplest method for the page level, especially for applications, is a straightforward title bar. 

(Hoober e Berkman, 2012, p.26)  

 

 Os títulos são tidos como elementos auxiliares, porém fundamentais, que fornecem 

feedback operacional a vários níveis. Regressando ao projecto em questão, as expressões 

utilizadas podem contribuir para a construção da personalidade da app, para além de poderem 

constituir um reforço à estratégia de branding; bem como podem impulsionar o aspecto lúdico da 

aplicação – uma vez que tal pode ajudar não só a delinear melhor o plano de acção da interacção, 

                                                
207 Revealable Menu - This type of menu displays additional menus that are not immediately apparent. A gesture, soft key, 
or on-screen selection will cause these menus to immediately display on-screen. (Hoober e Berkman, 2012, p.10) 
208 “Pages, content, and elements that require labels should use titles. These titles should be horizontal, be consistent in 
style, and follow guidelines of legibility and readability.” (Hoober e Berkman, 2012, p.10) 
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como pode ajudar a conjugar as duas principais metarealidades envolvidas na fruição deste 

mediador cultural digital: plano de “jogo” com o interface e plano de “jogo” com as obras.  

 Enveredando agora por ponderacões mais pragmáticas do relativas ao desenvolvimento 

projectual, refere-se que a construção do layout do interface é formulada, como foi descrito209, com 

base na concepção de uma grelha geométrica que estrutura a organização do conjunto de 

elementos visuais definidores da totalidade da experiência de usabilidade.  

 Perante os princípios adstritos à interacção com dispositivos móveis, estipula-se que a 

dimensão do afastamento entre elementos interactivos afecta a eficácia da solução projectual. Isto 

porque o utilizador deverá seleccionar o botão que pretende com facilidade. Ora, tal só é 

concretizável se forem tidas em atenção as dimensões e a destreza das mãos humanas: “In a world 

of diverse devices and direct manipulation, human scale matters. And human scale on mobile 

devices is increasingly measured in thumbs.” (Wroblewski, 2014, p. 57) Cada botão tem o seu touch 

target,  uma zona activa que o envolve e que deve ocupar uma área suficiente para salvaguardar 

que os utilizadores, mesmo os dotados de menor precisão de movimentos, conseguem seleccionar 

um botão pretendido. (Google Design, s.d.) Em conformidade, “Touch targets (…) need to be tall 

enough, which is challenging for buttons and links that consist only of text.” (Tidwell, 2010, p. 465)   

 A escala da mão tem também particularidades de outra natureza, com implicações no  

delinear do layout. O modo como o utilizador segura o dispositivo móvel influencia o alcance e a 

esfera de movimentos que pode realizar:  

 

People use their smartphones anywhere and everywhere they can, which often means distracted 

situations that require one-handed use and short bits of partial concentration. Effective mobile designs 

not only account for these one thumb/one eyeball experiences but aim to optimize for them as well. 

(Wroblewski, 2014, p.12) 

 

 Por conseguinte, a localização das componentes interactivas tem que ser ponderada. As 

opções tomadas, a este respeito, devem promover um uso intuitivo do interface.  

 Ora, os indivíduos interagem com os interfaces móveis, maioritariamente, através dos 

polegares. “Whether holding the device with one or two hands, it was the thumb that was doing all 

the work.” (Wroblewski, 2014, p.57) Quer isto dizer que os elementos mais relevantes, ou mais 

requisitados, devem estar numa zona do layout mais acessível. Face aos, já mencionados, padrões 

direccionais do olhar, e considerando a preferência dos utilizadores pelos movimentos dos 

polegares, os botões mais importantes devem situar-se na zona inferior do ecrã, se possível no lado 

direito.  

                                                
209 Vide 3.3. Design de Interfaces 
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 Tal, estende-se a componentes activos como os botões de proceder ou de aceder a páginas 

paralelas. Contudo, para evitar ambiguidades ou resultados indesejados, os botões com funções 

diferentes devem ser condignamente identificados e separados dos restantes como, por exemplo, 

as opções de cancelar e terminar tarefas. Estas funcionalidades podem ocupar outra zona do layout; 

sugere-se o canto superior direito do ecrã. 

 Destaca-se que a melhor maneira de testar a eficiência de interfaces móveis é através da 

monitorização de interacções cronometradas, recorrendo apenas ao uso de uma mão: “If people 

can get things done in time sensitive, limited dexterity situations, they'll be even more efficient when 

we have their full attention and two-hands focused on our designs.” (Wroblewski, 2014, p.13) Quer 

isto dizer que se o interface é manipulado com eficácia com apenas uma mão, é garantido que o 

mesmo se passa para a sua manipulação com duas mãos.  

 Em suma: 

           Os interfaces para dispositivos móveis diferem em vários aspectos dos restantes meios 

digitais. Do mesmo modo, o comportamento dos seus utilizadores também não é idêntico, o que se 

traduz na necessidade de adaptar os padrões gerais de interacção a este contexto particular. 

                  As aplicações são dispositivos de comunicação, cuja concepção deve atender aos 

elementos ambientais exteriores e às consequentes interferências que afectam o diálogo 

interpessoal e a experiência de usabilidade. 

 Outra condicionante é a dimensão dos elementos do layout e o impacto que podem ter na 

realização de tarefas como o preenchimento de campos de um formulário de inscrição. 

 A utilização de aplicações móveis é uma actividade extremamente sensível, uma vez que 

os seus utilizadores são altamente volúveis, pelo que a primeira impressão a causar, bem como 

uma entrada gradual na experiência de interacção, são determinantes para uma boa aceitação.   

 Uma aplicação móvel é um meio de comunicação mais pessoal, que pressupõe uma maior 

personalização e a participação do utilizador.  A consideração da escala e do factor humano é um 

aspecto importante, uma vez que a interacção planeada  requer o controlo directo (táctil) de 

elementos no ecrã, devendo, para além disso, conferir um carácter intimista à interacção. 

 As aplicações móveis constituem uma óptima ponte entre a metarealidade digital e a 

(meta)realidade de um espaço cultural expositivo.  

                 Os interfaces móveis são o meio ideal para a conjugação de factores lúdicos, didácticos, 

pedagógicos, históricos e sociais. 
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 3.4. DESIGN DE NARRATIVAS E PERCURSOS  

  

Possuem-se agora indícios claros de que há espaço para melhorar a experiência de visita no 

MNAA210.  

 Os Itinerários Temáticos, para a redescoberta do acervo exposto, a percorrer e a desvendar 

através de uma aplicação móvel, configuram narrativas museológicas paralelas que deverão, 

efectivamente, desempenhar o papel de renovação que se almeja alcançar. A renovação na 

utilização e na experiência do Museu, através da fruição do espaço expositivo mediada por uma 

app, integra, portanto, uma lógica apoiada na introdução de conteúdos inéditos (temas), apoiados 

na exploração das valências das peças existentes.  

Os percursos e as narrativas a criar, a partir da localização das obras e das suas 

potencialidades temáticas e comunicativas, devem também ser devidamente problematizados e 

projectados.  

Comece-se pelo acto de caminhar. Caminhar pelo espaço expositivo do MNAA, no âmbito 

dos Itinerários Temáticos, deve constituir uma acção moldada pelo desenrolar de uma determinada 

narrativa programada (sucessão de obras a contemplar segundo um tema). Mais ainda, tal acção 

deverá integrar a experiência formativa do visitante, dado que cada itinerário/narrativa é diferente 

dos demais. E se o é pelo tema, também o é na duração e no percurso a percorrer. Ora tal, traduz-

se num experienciar/reagir também ao nível do caminhar, e na consequente formulação de 

memórias únicas por parte do visitante.  

 Ademais, as narrativas museológicas/percursos devem tornar-se tão acessíveis quanto 

perceptíveis para o visitante.  

Caminhar, como ver, percepcionar, perceber, aprender e “jogar” fazem todos parte da experiência 

única e memorável que se pretende construir com cada narrativa/percurso. Para a sua elaboração 

cabe pois referir alguns conceitos e princípios implicados. 

Face à importâcia da motivação211 do público, devem continuar a considerar-se princípios 

de novidade e de descoberta A novidade e a descoberta de temas/narrativas, deverão corresponder 

às expectativas de visita do público, para além de constituirem uma oportunidade de actualização 

constante, tendo em conta um Museu cujo âmbito torna dificeis as modificações profundas ou 

acrescentos ao espólio.  

Adiciona-se a estes conceitos a componente lúdica da experiência212, uma vez que o 

carácter de jogo pode e deve extender-se às narrativas a percorrer.  

                                                
210 Sobretudo através das opiniões, inseguranças, sugestões e problemas que os visitantes apontam à sua experiência 
cultural.  Vide 2.2.2. O público do MNAA: contexto actual 
211 Vide 2.1.2. Os públicos da cultura 
212 Como se verá mais adiante, na parte do capítulo referente ao fenómeno do jogo. 
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De resto, estes aspectos, deverão convergir para modos inesperados de interacção com as 

obras. 

 A evolução da disciplina da Museologia213 na actualidade214 critica o facto dos objectos 

serem unisignificantes e self-explanatory e defende que, por oposição, há que reconhecer o valor 

das práticas que conferem significado às peças e as contextualizam numa determinada cultura, 

conferindo-lhes “(...) valorização social e comunicacional (...)” (Pardal, 2008, p. 177).  

 Este diminuir da preponderância do objecto per si, torna particularmente pertinente o papel 

da construção de narrativas para a interpretação de conteúdos culturais. Põe também em causa a 

interpretação únicae a verdade absoluta de uma obra, abrindo caminho para a multiplicidade de 

significados e discursos.215 (Witcomb, 2003, p.130) 

 Pode inferir-se da seguinte passagem uma explicação para esta lógica de pensamento: 

 

Every sculpture, painting, haute cuisine dish, techno rave, and novel has been explained to 

nothingness by the social factors ‘hidden behind’ them. (...) all the objects people have learned to 

cherish have been replaced by puppets projecting social shadows which are supposed to be the only 

‘true reality’ that is ‘behind’ the appreciation of the work of art.(...) Of course, this is not what is 

empirically given because the beings to which we are attached via the mediation on the works of art, 

if they never resemble the social of sociologists, never look like the insulated ‘object’ of esthetics with 

its ‘inner core’ of ‘ineffable beauty’. While in the old paradigm you had to have a zero-sum game—

everything lost by the work of art was gained by the social, everything lost by the social had to be 

gained by the ‘inner quality’ of the work of art—in the new paradigm you are allowed a win/win situation: 

the more attachments the better. (...) The more influence, the better. And if you are allowed 

progressively to influence (...) the puzzles of the narrative programs, the successive tastes of collectors 

making up a long retinue of mediators, then the ‘inner’ quality of the work will not diminish but, on the 

contrary, be reinforced. The more ‘affluence’, the better. (Latur, 2005, p.237) 

 

 O que, por seu turno, leva a ponderar sobre a liberdade interpretativa, quando excessiva. 

Se todas as interpretações são possíveis ou se ficam demasiado em aberto, e se o visitante não 

                                                
213 “Os museus enquanto espaços de poder (simbólico e ideológico), durante quase toda a sua história (até 1950/60) 

impuseram um discurso unidireccional, num continumm da história, alheio a cada novo presente, seguindo um raciocínio 
lógico num progresso linear, em que a arte, isolada do seu contexto, foi apresentada como autónoma, alienada, como 
algo sacral, cingindo-se unicamente à própria história e dinâmica internas.” Até 1950/60 “expressas nos modelos de 
comunicação de base linear e unidireccional, nos quais a produção e a recepção (emissor, receptor) aparecem totalmente 
separadas uma da outra, alheias a qualquer influência exterior (semântica, física, perceptiva, cultural), 
independentemente das relações sociais, situacionais e culturais em que os processos de comunicação se realizam; a 
interacção do(s) público(s) não é levada em consideração e o próprio conteúdo semântico é negligenciado.” (Pardal, 2008, 
p. 175) 
214 “nova museologia” (Pardal, 2008, p. 177) (Witcomb, 2003, p.150) 
215 “(...) diferentes construções de significados, alargando-se/democratizando-se a diferentes leituras (...)” (Pardal, 2008, 
p. 177) 
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possui ferramentas interpretativas suficientes, poderá facilmente perder-se por entre os vários 

discursos implícitos: “we think it’s more respectful to allow visitors to do their own thing, that their 

ultimate learning experience will come from unfettered self-expression. But that’s mostly born from 

laziness and a misunderstanding of what motivates participation.” (Simon, 2009) 

 A desorientação intelectual, dentro do espaço expositivo, leva certamente à frustração, à 

desmotivação, à perda de sentido da visita, revelando o incumprimento da função pedagógica por 

parte do Museu. Como tal:  “A powerfull exhibition idea will clarify, limit and focus the nature and 

scope of an exhibition and provide a well-defined goal against which to rate its success (...)” (Black, 

2005, p.196) 

Porém, a priori, as narrativas e respectivos percursos a criar, que potencialmente permitam 

um renovar constante de experiências de visita à exposição permanente do Museu, podem até 

comparar-se à Anti-Walk dadaísta216, que “(...) rejeita os lugares célebres (...)” (Careri, 2013, p.29), 

na medida em que aquelas devem, de algum modo, contornar a narrativa principal do Museu, 

estabelecento um conjunto de micro-narrativas e percursos alternativos, a explorar sob múltiplas 

perspectivas – ainda que baseadas no acervo do MNAA. Só através da criação de narrativas e 

percursos alternativos se poderão instigar novas abordagens às peças expostas, i.e. sugerir novas 

interpretações a partir de um mesmo conteúdo museológico.  

Só depois se pode proceder a uma mediação projectada.  

A experiência original e tradicional de visita217 é, pois, transfigurada através da elaboração 

de narrativas/percursos, organizados por temas, coerentes e “esteticamente consciente[s]”218 (idem, 

p.71), cujo fim último deve consistir numa série de experiências imateriais, constituídas pelo 

percorrer informado do próprio itinerário, pela criação de metanarrativas estabelecidas pelo contacto 

com as obras (e com o dispositivo mediador) e pelo assimilar de conhecimentos decorrente.  

 Em consistência com o que já foi dito sobre o fenómeno da experiência e sobre o acto de 

caminhar presente nos vários tipos de experiências enunciadas – experiência emocional, formativa 

e de usabilidade219 –, reforce-se que cada modo de circular, irá alterar a percepção sensorial do 

espaço expositivo e, por conseguinte, a imagem-mental que o visitante formula do mesmo. O 

indivíduo relaciona-se física e perceptivamente de maneira distinta com cada zona do espaço, o 

que faz com que a sua reacção emocional, comportamental, e a sua memória espacial se alterem.  

 Por exemplo, cada percurso terá momentos de pausa, momentos de assimilação de 

conhecimentos e de introspecção. Durante as “pausas”, aquando da transmissão de conteúdos 

informativos via app, o esforço cognitivo será menos requisitado, em detrimento do estimular de 

                                                
216 Anti-Walk dadaísta entendido como um deambular experimental e impulsivo que se apresenta como a negação de 
percursos pré-determinados e convencionais. 
217 Faz-se referência à variável da interpretação da experiência de visita e às alterações que dela decorrem. 
218  Quer isto dizer que é uma actividade planeada e ponderada com um fim específico. 
219 Vide 3.2. O mediador cultural: conceitos e pertinência 
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aspectos como a curiosidade e a necessidade de orientação; depois cada visitante partirá para a 

contemplação e (re)descoberta da próxima obra. Em todo o processo estarão presentes 

componentes lúdicos, ainda que remendo para metarrealidades distintas.  

 A alternância entre estímulos faz com que o visitante interaja de maneiras diferentes com os 

espaços, nos quais se desenvolvem estes momentos de actividade distintos.  

 Aquando dos momentos de “pausa” referidos, o visitante, orientado pela aplicação, não 

deixará de confrontar-se com a exposição permanente, até encontrar a próxima peça sugerida. 

Durante este processo de localização e identificação das obras, o visitante também prestará 

atenção ao ambiente que o rodeia; contudo tem deverá manter um objectivo em mente: encontrar 

a obra em questão. No entanto, a perspectiva sobre a qual o visitante observará as peças, assim 

como o seu modo como de caminhar sofrerão alterações.  

 O caminhar poderá passar de desinteressado, ou, pelo contrário, de um percorrer 

sistemático, mais, ou menos, fugaz, por todas as peças de uma sala, para um caminhar tornado em 

acção executada com determinação. Poderá ser um caminhar irregular ou centrado num objectivo 

específico. O que significa que o visitante não percorrerá todas as peças com igual atenção. O 

indivíduo vislumbrará as obras de uma determinada sala, enquanto procura descobrir uma peça em 

específico. Se naquelas encontrar particularidades temáticas consequentes com a narrativa que se 

encontra a explorar, tanto melhor. Ao participar nas interacções com o espaço expositivo que se lhe 

vão deparando, o visitante poderá inclusive descobrir obras menos publicitadas, ou nas quais nunca 

reparou, bem como pode, desse modo, modificar as suas memórias em relação às obras que vai 

referenciando  a em determinada sala, durante um dado itinerário220. 

 Para além desta “deriva”, devem procurar construir-se narrativas sólidas e percursos 

conscientes. Aliados a uma participação continuada, auxiliarão o visitante a criar modelos mentais 

da organização espacial do museu, bem como da disposição de peças em relação às respectivas 

salas. Estes modelos devem ainda fazer com que o indivíduo se aperceba ou estabeleça inter-

relações entre os vários elementos do acervo e as épocas abordadas.  

Deve salientar-se que a orientação espacial dos visitantes é, fundamentalmente, um problema de 

cariz comunicativo, e que: “Whether we are concious or innocent of this process, our bodies and our 

movements are in constant dialogue with our buildings.” (Bloomer e Moore, 1977, p.57)  

Uma das inseguranças ou constrangimentos que o espaço expositivo poderá trazer, a quem 

o explora, reside na sua complexidade intrínseca. Quando resultante de  sequências labirínticas de 

espaços, a configuração espacial pode dificultar o percorrer fluido das salas, bem como a 

                                                
220 Só assim: “They cited works and artists that do not usually feature in the media. (...) Their knowledge of museums was 
also vast and their accounts of their experiences were correspondingly elaborate: they described visits in great detail and 
were capable of accurately placing works in museums and galleries.” (Rubiales, 2014, p.105) 
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apreciação global do espólio, facto que se constatou, aquando de um visitar mais aprofundado ao 

Museu.  

Existe um desdobrável oficial do MNAA, fornecido aquando da compra do bilhete, que inclui 

as plantas do edifício como elemento gráfico auxiliar à orientação espacial. Contudo a sua 

interpretação é globalmente difícil.221 Por exemplo, os números das salas levantam particulares 

dificuldades de identificação. Tal, deve-se ao facto  do percurso se desenrolar no sentido inverso 

ao percurso museológico original. O visitante percorre, actualmente, o Museu entrando pelo anexo 

do edifício (entrada secundária), em vez de entrar pela porta principal do Palácio, o que tem como 

consequência o facto da numeração não ser perceptível à entrada de cada sala mas sim à saída.  

A incerteza na progressão pelas salas expositivas é um factor que contribui para a 

desmotivação do visitante, pois perde-se assim facilmente na complexidade da narrativa 

museológica. Tal, não constituirá propriamente uma conjuntura favorável ao desenvolvimento dos 

seus esforços cognitivos, apetência que é uma condicionante essencial à fruição da experiência 

formativa do indivíduo. Ora, o visitante deve iniciar o seu percurso motivado para a 

captação/recepção de conteúdos intelectuais e formativos, e um dos objectivos mais prementes 

consiste em aproveitar e prolongar ao máximo a sua pré-disposição positiva inicial.  

Todavia, a concepção de narrativas alternativas, como aqui se propõe, não pretende 

sobrepor-se à narrativa principal, ou, melhor, às narrativas principais, da colecção, nem quer dizer 

que os discursos narrativos se pretendam fechados (antes comunicantes com a colecção), e nem 

tão pouco se pretende que o visitante não possua qualquer controlo sobre a natureza da informação 

que pretende receber: “Museum communicators need to take into account the knowledge that the 

visitor brings with them and, most importantly, the needs of the visitor - not the needs as perceived 

by the exhibitor.” (Whittle, 1997, p 8)   

Em conformidade com os princípios adstritos à concepção de uma app intuitiva222 postula-

se que se deve proceder ao planeamento de uma estrutura fixa de narrativas temáticas (ainda que 

aberta a renovações) a oferecer através da aplicação, bem como se defende que a quantidade de 

itinerários passíveis de percorrer, num dado momento, não deve ser excessiva. E propõe-se, ainda, 

um processo curatorial similar ao da edição digital ou impressa: “There is room still in the virtual 

world of the Web for editorial authority. The skills of editing are timeless. People are interested in the 

opinions of a good editor, expert, or curator, whether online or in print (…)” (Moggridge, 2010, p.57)  

Pretende-se traçar um dado percurso narrativo, no qual o visitante caminha segundo uma 

sequência determinada por uma “história” ou “discurso” (itinerário como narração). (Careri, 2013, 

                                                
221  “A planta do atual desdobrável, apresenta o Palácio a uma escala mais reduzida que o Anexo, quebra a linha de 
continuidade da fachada N, e cria, entre os dois edifícios, um espaço que, na realidade, não existe (...) Penso que a planta 
atual, apenas a branco, pode ser de difícil leitura.” (Martins, 2014, p.33) 
222 Vide 3.3. Design de Interfaces 
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p.28) Já o traçar deste percurso, enquanto fase de pesquisa,  resultou de um deambular errático 

inicial pelos corredores expositivos, procurando relacões entre obras,  até se encontrar um caminho 

compreensível, que possa vir a ser percorrido pelos visitantes do MNAA. Teve-se em conta que: 

 

Visitors typically read from left to right and scan pictures in a clockwise fashion but their eyes are 

drawn to the visually attractive points in pictures, texts, and exhibits. Visitors are highly sophisticated 

(frequently goal-oriented) readers who use multiple strategies to understand an exhibit. (Whittle, 1997, 

p.9) 

 

 Outro argumento que aqui se invoca, para a determinação dos percursos narrativos 

temáticos, remete para a democratização dos museus, processo que os transforma em centros de 

actividade social e que, em simultâneo, os coloca em competição directa com outros tipos de 

actividades e com entidades culturais com vocações paralelas ou diferentes. A sociedade presente 

dispõe de menos tempo livre e de menor liberdade económica, o que quer dizer que os indivíduos 

têm que aprender a gerir e a aproveitar melhor o seu tempo. Por seu lado, o Museu tem que se 

certificar, cada vez mais, de que as experiências (tendencialmente interactivas) e serviços que 

proporciona têm vantagens relativamente aos de outras instituições, quer sejam de cariz cultural ou 

não (Black, 2005, p.2), no intuito de captar novos públicos. 

 No entanto, se este factor constitui uma realidade a ter em conta, uma outra realidade indica 

que o público habitual da cultura continua a preferir este tipo de actividades em detrimento de outras: 

“People who seek to fill more of their lives with intellectual, aesthetic, spiritual and enchanting, 

celebrative, and transforming experiences will visit museums.” (Kotler, 2008, p.467). Por este lado, 

o público destacará o valor de um determinado Museu em relação aos seus pares.  

O MNAA pode destacar-se de outras experiências de visita, aos olhos dos visitantes 

habituais e de potenciais visitantes, com o projectar de actividades e mediações didácticas que 

deêm resposta às necessidades destes públicos. Ao prestar especial atenção às razões pelas quais 

os indivíduos procuram determinados lugares de transmissão de conteúdos culturais, a entidade 

poderá continuar a demonstrar a sua excelência e profissionalismo.  

As motivações mais comuns dos visitantes de museus são habitualmente desvendadas 

através de inquéritos:  

 

Visitors express several different reasons for visiting museums. A national survey of 

Americans identified the most widespread motivations for participating in cultural events, including 

museums, were socializing with friends and family (57 percent), finding the event emotionally 

rewarding (53 percent), and gaining knowledge (46 percent). (Kotler, 2008, p.160) 
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 Em resposta, por parte dos museus, “(...) a range of experiences, both meet the varying 

needs of different audience segments and individuals, and also to reflect the basic fact that most 

visitors will seek a multiple range of experiences during their stay.” (Black, 2005, p.267) Neste 

sentido, a concepção de visitas diferenciadas223 dentro do mesmo espaço expositivo, conforme se 

propõe com a presente investigação e projecto, pode vir a responder a, pelo menos, duas das 

necessidades apontadas por Kotler: as de recompensa emocional e adquisição de conhecimentos.  

Esta lógica de renovação pode assim ser transposta para um produto/sistema que permita 

salientar diferentes aspectos dos conteúdos expostos, através da criação de narrativas distintas e 

significantes (temas), que mudarão a perspectiva segundo a qual uma determinada peça é 

observada pelo visitante. Este cariz temático é plural e maximizará o potencial de cada obra 

convocada. Cada visitante poderá vê-la sob os prismas do seu interesse. 

As narrativas englobadas no discurso museológico e museográfico próprio deste projecto, 

fazendo parte de um mesmo sistema ou serviço cultural, farão da visita ao Museu um convite para 

novas visitas, sob outras perspectivas, podendo assim prologar-se a experiência Itinerários 

Temáticos no tempo, bem como no espaço do Museu. 

 A adequação das temáticas às necessidades de diversos tipos e visitantes, com motivações 

diferentes, é um aspecto de elevada relevância. Um correcto projecto temático e narrativo permitirá 

ao visitante escolhas livres, fazendo-o assumir o controlo sobre os estímulos e conteúdos 

informativos que irá receber.  

 Esta liberdade de escolha é intrínseca aos valores da sociedade actual: “Adult learners focus 

their learning agendas according to their individual desires.” (Hooper-Greenhill, 2007, p.200). 

Contudo, o indivíduo deverá abrir-se à participação num diálogo com o Museu.  

Como tal, a solução para a problemática levantada nesta dissertação, nomeadamente no tocante à 

concepção da ferramenta mediadora (app), passa por desenvolver uma estrutura de conteúdos 

informativos, referente a temas e obras, integrada na aplicação. Tal estrutura a um tempo composta 

por conteúdos formativos e interactivos, impulsionará a actividade cultural planeada. 

 Neste momento, devido à disposição espacial do acervo, ao respectivo itinerário a percorrer 

e ao número considerável de obras, incorre-se na possibildade de  saturação  e na consequente 

frustração dos visitantes. Compreender cada peça implica grande predisposição e esforço cognitivo 

e os resultados afiguram-se morosos. Isto porque o MNAA não dispõe de uma opção de 

acompanhamento de visita que seja inteiramente satisfatória para o público independente. 

                                                
223 ““one size fits all’ experiences provided for visitors by most museums (e.g. exhibits, programmes, tours) do not work 

equally well for all visitors all the time. The content may be just right for some, and totally miss the mark for others. By 
learning more about the specific needs of each visitor, at least categorically, it should become possible to better serve the 
needs of more visitors more of the time (...)” (Falk, 2011, p.122) 
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Como tal, verifica-se uma grande desproporção na distribuição do esforço cognitivo do 

visitante durante o percurso: as primeiras peças são examinadas mais atentamente, enquanto que 

as últimas tendem a ser observadas com menos cuidado. (ibidem) Este fenómeno, resulta no 

assimilar parcial ou fragmentado da narrativa museológica e, como tal, num desaproveitamento das 

suas potencialidades. 

Um dos métodos utilizados para colmatar a disparidade de atenção dos visitantes e prolongar o 

interesse pelos conteúdos expositivos, reside na construção de uma narrativa não fechada224.  

 Mais propriamente, este tipo de estruturação relaciona-se com o planear de uma narrativa 

informativa, cuja fruição, acessibilidade e fluidez mantenham um interesse continuado, motivando 

o visitante a cada momento. Este requisito fundamental advém, certamente, da necessidade 

(patente também no presente projecto) de remover da experiência de visita obstáculos que possam 

levar à frustração e à saturação dos indivíduos. Assim, deve ter-se sempre presente o seguinte 

objectivo:   

 

Discover new aspects and perspectives of content, to reduce complexity by avoiding intricate forms 

of presentation, and to display a clearer, simplified understanding of the situation to be presented. The 

interaction with this information integrates information design with interface design. (Heidkamp, 2008, 

p.226) 

 

 O pragmatismo, a brevidade e o carácter explícito dos conteúdos, devem ser assegurados, 

não esquecendo o âmbito da interacção em ambiente museológico, o propósito da mediação e a 

natureza tecnológica do meio comunicativo ou interface: “(…) the attention span of a user in a digital 

interaction is far lower than the attention a user has when reading a book, and the intentions and 

context are usually completely different.” (Florentin, 2015, p.65)  

Outra condicionante a ter em conta é a extensão da visita, pois pode ser um factor com 

implicações na decisão de revisita.  

Relativamente ao MNAA e ao tempo médio dispendido pelo público para uma visita à 

exposição permanente: a “duração mais citada para a visita ao Museu é o intervalo de 1 a 2 horas 

(74,7%).” (MNAA, 2012, p.23) No entanto, o público português tende a preferir visitas de uma hora, 

(ibidem) duração que, note-se, tanto pode ser referente ao revisitar do Museu, como a uma primeira 

visita.  

                                                
224 “The open-ended visit was largely used in museums of modern art and particularly in temporary exhibitions which, 
instead of displaying objects in their historical framework, allowed them to assert their meaning by reference to surrounding 
objects, often from the most varied origins and functions. This so-called art of rapprochement around certain themes 

facilitated the expansion of meaning and historical awareness through experiential associations, and was used by [Georges 
Henri] Rivière with inspired museological pertinence.” (Mille, 2011, p. 119-120) 
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 Considerando estes dados reveladores, que indicam durações de visita curtas relativamente 

à quantidade do acervo exposto, pode então afirmar-se que os conteúdos informativos a considerar 

em projecto (assim como a consideração das obras a incluir num determinado itinerário temático) 

deverão ser de ordem qualitativa,  mais do que de ordem quantitativa,  i.e. deverão ser orientados 

no sentido da qualidade discursiva, em detrimento da sua extensão. O que se traduz, 

concretamente, numa contenção ao nível da extensão e hirarquização dos elementos textuais, 

assim como na consideração e desenvolvimento de conteúdos focados em problemáticas 

específicas tematizadas: 

 

Place the elements from the most important and relevant content for the users to the least important 

one. We don’t want our users to lose their patience, leave the page and miss the place where the main 

information is placed at the bottom of the page. (Florentin, 2015, p.67) 

 

 Controlar a extensão dos conteúdos informativos é premente e decisivo no que diz respeito 

à usabilidade do mediador digital, uma vez que, no espaço espositivo, a interacção com o interface 

é realizada sob condições adversas. Deve então considerar-se que: o visitante usará o dispositivo 

móvel em pé e num espaço de circulação de pessoas; o propósito da experiência mediada é 

contribuir para descodificar as peças, sem as ofuscar, pois tratam-se dos verdadeiros protagonistas 

da narrativa; tem que existir um equilíbrio entre a interacção com o plano digital e o plano das obras, 

i.e. entre as duas metarealidades convocadas.  

O estruturar dos conteúdos por etapas ou patamares de objectivos, para um determinado 

itinerário temático, torna imediatamente visíveis as acções propostas, o que se traduzirá numa 

sensação de estímulo continuo.    

O efeito novidade transparecerá na visualização sequencial das narrativas temáticas 

disponibilizadas. 

A sugestão de um processo continuado, i.e. de um discurso não finalizado em torno de cada 

obra (ou de cada narrativa), antes em aberto, por fases, com o fim de alcançar objectivos 

específicos, expectante relativamente a cada obra (ou a cada narrativa), pode constituir mais um 

argumento psicológico para garantir a apelatividade do produto durante o tempo de uma narrativa 

(ou de narrativa para narrativa, ou de visita para visita).  

Tal processo possui uma componente lúdica. O valor recreativo é conferido, em primeiro 

lugar, pelo tematizar das visitas, pois remetem para interesses dos indivíduos. Uma vez filtrada a 

informação, o utilizador-visitante foca-se numa área do seu interesse e satisfação pessoal. Tal, 

manterá a sua concentração. O aspecto lúdico consiste, depois na própria actividade e nas suas 

“regras”: procura da primeira obra, consulta de informação, contemplação/reflexão, e assim 

sucessivamente. A dimensão lúdica é uma variável familiar ao visitante, que o situa e convoca a 
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participar activamente, i.e. que o motiva para uma, essencial, assimilação de conhecimentos e 

consequente processo reflexivo, próprias do âmbito museal.     

Um outro aspecto com o qual o Museu tem que lidar, assim como a presente investigação e 

projecto, são as limitações relativas aos conhecimentos prévios de boa parte dos visitantes, os quais 

estarão ligados a este esforço cognitivo, tangível e voluntário, de visita ao Museu / Itinerários 

Temáticos. (Kahneman, 2011, p.44)  

Assim, considera-se pertinente potenciar a imersão do utilizador-visitante na actividade de 

descoberta das peças, recorrendo à interactividade e a uma organização de conteúdos informativos 

inclusiva – em sintonia com as capacidades de atenção e assimilação da maioria dos indivíduos:  

 

The immersive and integrative domains of experience are cognitive and aesthetic. The participatory 

domains are kinesthetic, involving physical actions. At the immersive end of this scale, the visitor 

actually or virtually becomes one with the experience. (Kotler, 2008, p.304) 

  

 No entanto, de acordo com o propósito desta investigação e projecto, destacam-se dois tipos 

de visitantes e respectivas motivações: “Explorers: Visitors who are curiosity-driven with a generic 

interest in the content of the museum. They expect to find something that will grab their attention 

and fuel their learning (...)” (Falk, 2011, p. 122) e “Professional/Hobbyists: Visitors who feel a close 

tie between the museum content and their professional or hobbyist passions. Their visits are typically 

motivated by a desire to satisfy a specific content-related objective (...)” (ibidem) 

 Para além das questões apontadas, refira-se ainda que os visitantes têm mais tendência 

para se sentirem entediados caso a exposição não se relacione com eles ou com os seus 

interesses, (Black, 2005, p.79) pois “People come to museums carrying with them the rest of their 

lives, their own reasons for visiting and their specific prior experience.” (Hooper-Greenhil, 2005, p. 

5) Portanto, há que acomodar os seus conhecimentos e responder às razões de visita dos 

indivíduos.  

 A tematização e a consequente opção de programar percusos através de narrativas225 não 

afectarão a partilha de experiências, no caso dos visitantes acompanhados, na medida em que os 

indivíduos têm tendência para se reunirem segundo interesses comuns: “In short, according to data, 

informants used to visiting art museums, tried to do so accompanied by individuals, who were 

cognitively and emotionally like themselves.” (Rubiales, 2014, p.109) 

 Retomando os dois tipos de visitantes referidos atrás, generalistas e especializados, note-

se ainda que um profissional de uma disciplina não adestrita à artística, pode achar interessante o 

                                                
225 Na narrativa as peças sucedem-se segundo uma ordem específica, no entanto o visitante é sempre livre de passar 
adiante uma peça. 
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cruzamento entre a Arte e o âmbito do seu ofício específico. Por exemplo, um veterinário pode ver 

algum atractivo na realização de um percurso que explore a representação animal na Arte, realista 

ou fantasista. 

 O valor emocial da experiência de utilização do interface e de visita e, por conseguinte, do 

usufruto dos conteúdos temáticos e das obras, não deve apenas ser medido pelo valor recriativo 

(ou melhor, pelo maior ou menor grau de felicidade associado a este factor), mas também, pelo 

cumprir do objectivo pedagógico-didáctico próprio da actividade cultural. Este aspecto, relaciona-

se, em particular, com o uso da ferramenta digital e respectivo acesso aos conteúdos informativos, 

que afectarão de um modo negativo ou positivo a imersão do visitante no processo de 

aprendizagem, i.e. que dificultarão ou agilizarão o processo, que distrairão a atenção do visitante 

(…) ou (…) que o concentrarão.226 (Aumer-Ryan, 2005, p.7-10)  

Acrescenta-se ainda, a necessidade de manter ou estimular uma relação de afecto entre o 

Museu e a sua comunidade. Neste sentido, postula-se que a camada de público já fidelizada justifica 

o realizar da actividade cultural que se pretende desenvolver – uma vez que se considera serem 

um dos grupos mais importantes a atingir – pois permitirá contemplações diferenciadas num espólio 

já familiar. A própria aplicação digital pode igualmente constituir um factor estimulante e agregador.  

 Também o crescente número de visitantes independentes (onde aquela camada se insere) 

justifica o planear de visitas temáticas, pois a todos propiciará perspectivas informadas em 

diferentes domínios, mantendo-se a liberdade de escolha, inclusive a de se optar por não aderir ao 

serviço. No entanto, é importante destacar que é a  aplicação digital que possibilita a resolução de 

um problema identificado , a qual se considera como de utilidade pública – (re)solução (itinerários 

temáticos) que propicia mais valias, de acordo com o âmbito das visitas independentes, não 

descurando o factor liberdade de escolha:  

 

Good design comes from the successful synthesis of a solution that recognizes all the relevant 

constraints, and the nature of the constraints defines the difference between design disciplines. 

(Smith, 2007, p. 649) 

 

 Uma vez que um dos objectivos deste projecto é instigar a descoberta de conteúdos para 

público independente, pondera-se sobre o grau de liberdade de personalização/adaptação/escolha 

do percurso que deve ser concedida: 

                                                
226 “A mindful designer has a strong element of control over the emotions elicited by the application s/he is creating, but 
little, if any, control over the emotions caused by the actual task. (...)This may be seen as a severely limiting factor in 
emotional design, but such a view is needlessly restrictive. In fact, one may classify the entire field of usability engineering 
as a subclass of emotional design—for it’s purpose is to increase user productivity by addressing those elements that 
cause frustration (a strongly negative emotion). This is often the best way to recognize inefficient design—by observing a 
user’s emotional responses to interacting with it.” (Aumer-Ryan, 2005, p.7)  
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Post-museum curation involves constructing and presenting narratives, identifying significance, 

expanding interpretation and including disparate forms of historical evidence within a framework 

geared to engage a visitor (Cleary, 2006, p.184) 

 

Face às características do meio digital, nomeadamente das aplicações móveis,  e às 

condicionantes do espaço expositivo do MNAA, que colocam questões de ordem diversa: facilidade 

de uso, economia de movimentos, praticalidade de circulação num espaço público e num edifício 

complexo, etc., considera-se que têm que ser feitos  um certo  compromissos.   

De início, ponderados todos os requisitos e lançada a proposta de realização de percursos 

temáticos, lançaram-se duas hipóteses: a que ora se propõe (percursos sequenciais, que permite, 

ainda assim, saltar obras num dado percurso) e outra que permitiria o deambular livre dos visitantes, 

definindo estes um caminho e uma narrativa própria dentro de um tema. Optou-se pela primeira via 

por dificuldades inerentes ao espaço e à distribuição das obras por várias salas e pisos, mas 

também pela necessidade didática de se apresentarem narrativas sustentadas, ainda que com os 

índices de abertura explorados mais atrás.227  

O “ (...) espaço nomade é um infinito vazio, (...) muitas vezes impraticável: um deserto no 

qual é difícil orientar-se.” (Careri, 2013, p. 40) pode, neste caso, aparentar-se aos corredores e salas 

do MNAA, como é um  espaço não fixo que pode ser deambulado sem rumo determinado nem 

razão aparente; um espaço onde se podem interiorizar livremente as sensações e conteúdos com 

que o observador se depara ao longo do seu caminho, de um modo imprevisível e impossível de 

planear. Tal, é igualmente válido como referência da fruição museal. 

Quer isto dizer que a descoberta que aqui se propõe,  estando “delimitada” a um certo círculo 

temático e a uma determinada sequência de conteúdos, também é uma proposta para a liberdade 

de escolha: da duração de visita (apesar de se propor uma duração de referência), do 

controlo/reflexão individual na recepção de conteúdos, do pausar, parar ou (re)começar. Enfim, é 

igualmente uma proposta de livre escolha entre temas, mas também inter temas. Constitui pois, 

também, um lugar de relações. 

 Assim, destaca-se que o objectivo da aplicação é funcionar com base em narrativas e não 

constituir uma mera base de dados: 

 

As a cultural form, the database represents the world as a list of items, and it refuses to order the list. 

In contrast, a narrative creates a cause-and-effect trajectory of seemingly unordered items (events). 

                                                
227 No entanto, coloca-se em aberto a possibilidade de expansão deste projecto, no intuito de procurar 
incorporar visitas temáticas de âmbito mais “livre”. 
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Therefore, database and narrative are natural enemies. Competing for the same territory of human 

culture, each claims an exclusive right to make meaning out of the world. (Manovich, 2001, p.225) 

 

 O uso da aplicação como mediação do itinerário temático (graças ás características 

comunicacionais dos meios digitais) possibilita o construir e reconstruir de um “efémero sistema de 

relações” (Careri, 2013, p. 36) entre o visitante, o espaço museuológico e o acervo do Museu, o que 

dá origem a experiências sempre novas e imprevisíveis.  

 A aplicação pode ser ainda interpretada como um meio para a “compilação de rastos 

invisíveis” (“percursos temáticos”), marcados apenas na memória de cada visitante como uma 

experiência e conhecimentos acumulados e reflectidos. (Careri, 2013, p.42)  

 Assim, cada visitante escolhe e constitui as experiências e inter-relações entre as obras que 

prefere fazer. É uma decisão relacionada com a identidade humana. Esta lógica de pensamento 

remete para o Museu Imaginário, no qual são estabelecidas ligações pessoais e intelectuais entre 

peças museais e a memória e intelecto de cada indivíduo. Assim, cada um constrói significados e 

relaciona conteúdos, com base na sua personalidade e memórias. (Malraux, 1972, 94)  

 

3.5. ANÁLISE DE CASOS  

 Os casos que seguidamente se enunciam são abordados com a finalidade de servirem como 

exemplos comparativos, relativamente à solução que ora se desenvolve para o MNAA. Algumas 

particularidades relacionam-se com a experiência de usabilidade dos interfaces e outras 

compartilham objectivos ou funcionalidades com o presente projecto. Os critérios de análise 

aplicados consistem  o em esboços de design personas, bem como na verificação dos seguintes 

princípios: optimização da função; consistência; economia de elementos; aprazibilidade228; fluidez 

de interacção; optimização do processo de realização de tarefas; pedagogia (facilidade do processo 

de aprendizagem de utilização); legibilidade de conteúdos; feedback; aplicação nativa ou 

dependente de ligação à rede. 

 

 

 

 

 

 

                                                
228 Embora seja um conceito subjectivo, cuja observação não é cientificamente quantificável, remete, contudo, para a 
experiência emocial e estética dos indivíduos, que deve ser tida muito em conta na realização de uma análise consistente. 
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3.5.1. MUSÉE DU LOUVRE       

   

   

   

 

O Museu tem dois tipos de ferramentas digitais ao seu dispor: um audio-guia, resultado de 

uma parceria com a empresa Nintendo, e uma aplicação para dispositivos móveis. É sobre esta 

última que esta análise se debruça, uma vez que tem por base o mesmo meio comunicativo.229 

Trata-se da aplicação oficial do Museu do Louvre é já uma segunda versão do projecto, actualização 

que teve lugar graças à recepção positiva do público. Destina-se fundamentalmente ao uso pré e 

pós-visita e tem o propósito da exploração das obras em exposição. Funciona através da selecção 

de peças individuais. Destacam-se as affordances funcionais da aplicação.  

           Como foi mencionado, o intuito da aplicação consiste em percorrer as peças do acervo, com 

acesso a pormenores e a textos de apoio interpretativos. Após seleccionada uma obra, é possível 

marcá-la e proceder a uma compilação de peças favoritas, armazenáveis em galeria. De igual modo, 

após a escolha de uma peça, está fica disponível a partilha de conteúdos via email ou Facebook, 

ou a possibilidade de comprar elementos: wallpapers ou avatares. São ainda facultados conteúdos 

introdutórios, em formato vídeo, que contêm uma contextualização histórica do palácio, galerias e 

restantes espaços do Museu. Fornecem-se complementarmente informações gerais, assim como, 

relativas a eventos, publicações e exposições temporárias.  

                                                
229 Acrescenta-se ainda que o audio-guia está adestrito ao espaço do Museu, o que impossibilita que se tenha acesso 

remoto a este projecto, bem como não comunga dos mesmos princípios teóricos de prolongamento de visita. Tal torna 
esta solução menos interessante para os objectivos da actual análise. 

Ilustração 2 - Aplicação móvel oficial do Musée du Louvre. (Musée du Louvre, 2016) 
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 Trata-se de uma aplicação não nativa, cujo desempenho depende estritamente de uma 

ligação à rede, em todos os momentos de utilização. Como tal, esta solução contempla o acesso à 

ferramenta digital fora do espaço do Museu.  

Esta segunda versão reflecte uma optimização funcional do interface. Verifica-se também 

consistência na linguagem ao longo do interface, ao mesmo tempo que de desenvolve um esforço 

no sentido do branding. 

 As funcionalidades oferecidas são perceptíveis para o utilizador e os movimentos de 

interacção implicados são consistentes entre si e fáceis de executar. A interacção baseia-se na 

conjugação de selecções e swipes laterais. A paleta cromática escolhida é reduzida, por modo a 

não tornar a aplicação distrativa, o que faz com que o utilizador confira mais atenção às peças 

apresentadas. Contudo, as dimensões dos elementos textuais não se adequam aos requisitos de 

uso dos interfaces móveis, pois o seu corpo reduzido dificulta a leitura, o que significa que não se 

adaptam bem aos às possíveis ambiências de utilização. Apesar disto, em geral, existe um bom 

contraste figura-fundo.  

 Pretende-se indicar na app a localização de cada peça no espaço expositivo. Não obstante, 

o layout e o mapa, apresentados para este efeito, são complexos e pouco perceptíveis. A estratégia 

de localização de obras através da planta do edifício, parte de dois pressupostos que podem ser 

interpretados como falácias. O primeiro é que todos os utilizadores conseguem interpretar plantas 

de edifícios com facilidade, o que não é um dado garantido. O segundo está na adequação do 

conteúdo às características do meio comunicativo; mais uma vez não é contemplado o ambiente de 

utilização da aplicação.  

           O usufruto do interface, em contexto museológico, é cognitivamente pouco adequado e 

extenso, limitando a atenção que pode ser dispendida no decifrar da informação transmitida. Em 

termos de organição de layout, esta solução aplica hidden menus, nos quais para o indivíduo aceder 

à informação, deve seleccionar o indicativo do menu e expandí-lo temporariamente. 

 

Design persona 

Traços: séria; sóbria; complexa; imponente; tradicional e clássica 

Mapa de personalidade: inamistosa e dominante (o utilizador tem pouco controle sobre a acção) 

Voz: erudita 

Léxico Visual:  

i) Paleta de cores: escala de cinzas, predominância de preto e branco 

ii) Tipografia: moderna; sem serifa; sóbria; minimalista; funcional; informal 

iii) Grafismo (notas gerais): despojada; funcional; fiável; clássica; erudita 
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3.5.2. VAN GOGH MUSEUM – TOUCH VAN GOGH 

    

Ilustração 3 – Aplicação Touch Van Gogh (Van Gogh Museum, 2016) 

 

 Esta aplicação, premiada por três vezes, permite ao utilizador transcender o espaço e tempo 

da visita ao museu e explorar uma série de peças predefinidas, fora do espaço expositivo. 

Possibilita, igualmente, a aquisição de conhecimentos sobre o artista e a sua vida, bem como a 

obtenção de informações gerais sobre o Museu e as suas exposições temporárias. Tal conjunto de 

informações, remete fundamentalmente para a história da obra do pintor e para informações 

adicionais sobre as técnicas aplicadas no seu desenvolvimento. A transmissão de conteúdos é 

providenciada de um modo muito visual, didáctico e perceptível. A solução destina-se a utilizadores 

de todas as idades. 

 A aplicação é nativa, o que quer dizer que é necessário um único momento de download 

para se poderem fruir as funcionalidades oferecidas. A solução desenvolvida é consistente, quer 

em termos de imagem do museu, quer no que diz respeito às a aspectos comunicativos e de 

interacção. Os gestos requisitados pela interacção programada são intuitivos e baseiam-se na 

selecção, através de indicadores, swipes e no seleccionar e arrastar de elementos. A alternância 

entre gestos impede que a experiência de usabilidade se torne previsível e monótona.  

 Para além disto, a manipulação do interface é consistente com o modelo mental do utilizador. 

Como se pode ver através da figura x pode ser realizada uma comparação entre dois mapas tonais 

de um mesmo quadro. O gesto que despoleta esta acção consiste na selecção e arrastar do 

indicador de interacção, o que corresponde ao gesto análogo utilizado para contrapor duas folhas 

de papel impressas.  

 Denota-se uma grande preocupação com o feedback visual das acções (por exemplo na 

selecção, swipe e carregamento), bem como com a orientação dentro da estrutura de conteúdos do 

interface. Fornecer informações durante o download de conteúdos é fundamental e, neste caso, o 

estado da operação é indicado através de um ecrã intersticial do tipo skeleton screen, acompanhado 
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com uma barra de estado. Os tempos de espera, ao longo dos momentos de download são 

escassos e diminutos. 

 Os conteúdos são didácticos e pedagógicos, uma vez que não só respeitam as limitações 

dos dispositivos móveis, como, de igual modo, respeitam princípios de capacidade de 

aprendizagem. 

            O contraste utilizado para os elementos textuais, relativamente aos fundos, é adequado e 

providencia uma boa experiência de leitura. A paleta cromática é reduzida, conjugando três a quatro 

cores, sem nenhuma variação tonal.  

Acrescenta-se, ainda, que a perceptibilidade das affordances é exacerbada evidenciada pela 

economia de elementos e minimalismo do layout; trata-se de uma estrutura simples e inteligível que 

organiza eficazmente conteúdos textuais e imagens.  

Os padrões de interacção aplicados aos menus são o filmstrip e o hidden menu. Denota-se um 

aproveitamento satisfatório da totalidade do ecrã do dispositivo móvel, assim como fluidez aquando 

dos momentos de transição de conteúdos, que são pautados por animações.  

 

Design persona 

Traços: alegre; informal; moderna; artística; funcional; lúdica; elementar; clara; minimalista 

Mapa de personalidade: amigável, não dominante  

Voz: com “alma”/personalidade; clara 

Léxico Visual:  

i) Paleta de cores: sistema de cores baseado vermelho, branco, amarelo e verde 

ii) Tipografia: moderna; sem serifa; lúdica; informal; funcional; assimétrica; humanizada, i.e. 

aproximação a manuscrito 

iii) Grafismo (notas gerais): amigável; funcional; casual; fiável; artística; erudita 

 

 Os objectivos desta aplicação aproximam-se do presente projecto, na medida em que se 

destina à exploração das múltiplas camadas significantes das obras. No entanto, foi 

fundamentalmente projectada para uso fora do espaço do Museu. Revela, também, uma 

preocupação em democratizar os conteúdos e em torná-los intelectualmente acessíveis. O facto da 

solução ser nativa significa que as condicionantes de funcionamento dos dispositivos móveis são 

compreendidas e contempladas nas etapas de concepção. 

 

3.5.3. MUSEUM HACK TOURS 
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Esta iniciativa, conceptualmente próxima do presente propósito projectual, consiste num 

serviço que oferece visitas guiadas, por um profissional, a vários museus norte-americanos. A sua 

ambição última é fazer com que o público se relacione com as peças, i.e. crie uma ligação com 

impacto formativo e para o crescimento pessoal. Para tal, procura-se tornar a experiência oferecida 

o mais inspiradora, motivadora, intrigante e estimulante possível. No ano de 2015 a Museum Hack 

contou com “10658 tour guests, 7 marriage proposals, 23 bachelorette parties, 235 team building 

activities (…)” (Gray, 2015) 

 As narrativas que estruturam as visitas são organizadas estrategicamente, para 

corresponderem aos objectivos específicos dos indivíduos inscritos na actividade. Pelo que a 

escolha de conteúdos é elaborada em relação aos requisitos e ao tipo de pessoa que quer visitar, 

o que significa que os discursos são adaptados e tematizados. Por exemplo, se o grupo for 

composto maioritariamente por profissionais ligados à área da economia, o guia pode abordar a 

narrativa do ponto de vista das peças mais valiosas, ordenando-as segundo o montante da sua 

aquisição. Assim, inicialmente, as peças são abordadas sob uma perspectiva e contexto familiar ao 

visitante, o que vai captar, à partida, a sua atenção. Este projecto parte, simultaneamente, do 

princípio de que o discurso não precisa de ser erudito para transmitir conhecimento, e de que os 

indivíduos precisam de se relacionar a um nível humano e familiar com as obras (Gray, 2015):  

“While with us, we encourage visitors to be their real selves, and empower them to feel like they 

don’t have to change to fit the space.” (Oleniczak, 2013) Neste contexto informal, é dada primazia 

ao diálogo e a preocupações de cariz social.  

Ilustram-se estas ideias com o seguinte exemplo: “I gave a private tour to engineers, and 

asked them to decide whether Manet or Monet was a bigger badass. Within 5 minutes, members of 

the team had produced a highly-detailed, well-researched teardown of Monet’s work.” (A., 2014)  

Cada visita guiada é programada para acomodar um máximo de nove pessoas, tem uma 

duração que ronda as duas horas e meia e abrange entre quinze a vinte peças: 

 

We believe museums are SO much more than their highlights. (…) We believe museums really start 

to mean something when you’re motivated to hunt for what speaks to you. We’re hoping to inspire 

people to start to reexamine what it means to be cultured; visiting in a “got the postcard” kind of way 

is something, but wanting to be active and inquisitive in a visit is our idea of next level. 

Our hacking is best split into two categories: content hack and experience hack. We see the content 

hack as hacking the collection and celebrating its underdogs, those works in corners and thruways 

that you would never expect to have amazing stories. (…) The experience hack comes in with style 

and the variety of activities we use to get visitors to engage in unexpected ways.  
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The common thread of all of our tours is passion. We feel people are most attracted to an infectiously 

passionate voice, so we encourage our guides to be unapologetically head over heals in love with 

what makes art and history juicy. (Oleniczak, 2013)  

 

As visitas são planeadas para terem momentos de alternância entre esforço cognitivo e 

momentos de entertenimento e interregno. Como tal, verifica-se uma preocupação com princípios 

relacionados com as capacidades cognitivase com o equilíbrio entre empenho intelectual e lazer. 

Aquele intercalar de acções constitui um ritmo lúdico, com o objectivo não só de entusiasmar o 

visitante, mas também de, a partir de expectativas positivas em relação à app, conduzir a resultados 

de âmbito cognitivo.  

Pretende-se a partir desta perspectiva, recontextualizar a experiência das visitas culturais e, 

logo, fazer com que a comunidade encare o espaço do Museu como algo mais do que um local de 

exposição. Um dos objectivos é transmitir que também é espaço vivo e de interacção social, no qual 

a observação das obras não compreende a totalidade da experiência de visita. Antes pelo contrário, 

propõe-se uma valorização acentuada e premeditada da qualidade da experiência, em deterimento 

da quantidade de obras observadas: 

  

It’s like being in an art gallery: people are terribly conditioned to go into art galleries and look at 

everything, at which point you basically look at nothing and come away with nothing, except sore feet 

and a headache. What you should do is just walk in and go and stand in front of one piece of art, look 

at it properly and then leave. I don’t see why these things should be an ordeal. Just watch a scene, if 

it tells you something then great. Go home. I don’t mind. Why arts should always be regarded as 

something you have to suffer and endure bewilders me. (Garnon apud Bano, 2015) 230 

 

Quanto aos guias, têm áreas de formação diferentes, desde a História da Arte até ao Teatro, 

pelo que têm perspectivas incomuns sobre as peças dispostas. Para mais, têm um gosto genuíno 

pelas obras que mostram, sentimento que transparece para os visitantes: 

 

If you are excited about it, your guests will be excited about it. And don’t be afraid to tell stories that 

seem to go “wide.” I discussed 15th century cod pieces in front of a Peruvian loin cloth to lay context. 

The great thing about museums is that they are jumping off points for all kinds of wild discussions (A., 

2015) 

 

 Sintetizando, este serviço tem por base três princípios fundamentais: “Guide, game, gossip”. 

(Gray, 2015) Leia-se gossip, no sentido da apresentação e discussão de curiosidades sobre as 

                                                
230 Em conformidade, remete-se para a já mencionada peak-end rule, defendida por Kahneman. Vide 3.2.5. Experiência 
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peças ou conhecimentos paralelos relativos à própria história de uma obra, explorando correlações 

culturais populares ou outras que, por norma, não são contempladas nos guias oficiais por não 

serem eruditas. Contudo estas narrativas paralelistas podem podem ser incluídas em diálogo casual 

interpessoal e ajudam a compreender e despertar a curiosidade nos indivíduos. (ibidem) "When 

choosing our tour guides we think “storytelling is more important than Art History.” (ibidem) O slogan 

deste serviço de mediação cultural humana é “Museums are f****** awesome.” (ibidem) 

 Actualmente, a “Museum Hack” is starting to think of thematic tours (Creepy Baby Jesus, 

The Metropolitan Museum of Butts, maybe a Ladies Night at the Met tour)” (Oleniczak, 2013)  

 

Design persona 

Traços: informal; curiosa; apaixonante; extrovertida; energética; personalizada; inspiradora; 

motivadora; enérgica; creativa; orgulhosa; fascinante; entusiasmante 

Mapa de personalidade: amigável, dominante 

Voz: inspiradora e informal 

 

 Os princípios desta iniciativa, que se têm como inspiradores, são: a concepção de percursos 

temáticos e uma preocupação em encontrar e satisfazer as necessidades da camada de público 

independente dos museus. Os itinerários são predeterminados, no entanto são impulsionadores de 

diálogo interpessoal e constituiem experiências culturais únicas, com base em perspectivas 

inéditas. A concepção de uma visita interpretativa didáctica, lúdica, memorável e inspiradora é um 

dos objectivos que se pretendem cumprir através da aplicação em desenvolvimento para o MNAA. 

Verifica-se também uma tentativa de prolongar a memória da actividade, uma vez que a experiência 

contempla a construção de mementos, como fotografias, e é possível adquirir lembranças materiais. 

 

3.5.4. TATE – MAGIC TATE BALL 

 

http://www.museumhack.com/
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Ilustração 4 – Aplicação Magic Tate Ball (Tate Museum, 2016) 

 

 Esta aplicação tem como objectivo principal impulsionar o público para a descoberta as 

obras que integram o acervo dos museus Tate e suas particularidades históricas, bem como os 
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seus autores. É direccionada para uma utilização fora dos limites do espaço museal, ainda que a 

visita ao espaço expositivo seja recompensada com acesso a conteúdos adicionais.  

 Outro objectivo importante está em tornar as obras de arte mais humanas, ao compará-las 

com actividades e ambientes do quotidiano. Procede-se a uma aproximação humanista e emocional 

na transmissão de informação através da inserção das peças de arte no quotidiano do público, em 

doses pequenas e regulares. Existe, também um desejo de adaptar os conteúdos museológicos ao 

estilo de vida actual, cada vez mais permeado por ligações a aplicações móveis, redes sociais como 

o Twitter, interacções breves e lúdicas e pela valorização do factor surpresa e a procura do inédito. 

 Com base nestas elacções introdutórias, o projecto desenvolve-se do seguinte modo:  

 

Wherever you are in the world, Magic Tate Ball will find an appropriate piece of art. On a sunny day, 

share in Constable’s appreciation of the great British landscape; if its raining you might encounter 

Matisse’s Snail; or in a noisy pub you might get a Georg Baselitz sculpture made with a chainsaw. 

Each work comes with a Twitter-sized informative write-up. A hidden bonus feature in the app can 

only be activated when the user visits Tate Modern. (…) Using date, time-of-day, geographical 

location, live weather data and ambient noise levels the app will trawl through a selection of artworks 

from Tate’s collection for the best match. (Tate Modern, 2014) 

 

 A aplicação em questão não é nativa, uma vez que a sua função implica o recolher e 

processar de vários dados num dado momento.     

A linguagem utilizada é consistente ao longo do processo de interacção, e está pensada por modo 

a ser didáctica e pedagógica, o suficiente para se tornar transversal a todas as faixas de público.  

 As funcionalidades da aplicação encontram-se devidamente identificadas; mais ainda, o 

utilizador é acompanhado e são-lhe explanados todos os passos que este pode tomar para se 

obterem determinados resultados. Neste sentido, existe uma forte relação de feedback de acção, 

que não só é cómoda o utilizador, durante os períodos de carregamento da aplicação, como torna 

perceptível a totalidade do processo de interacção.  

 A transição entre os momentos de carregamento é pontuada com animações colocadas num 

ecrã intersticial, o que mantém o interesse do utilizador nos conteúdos e agiliza a experiência de 

usabilidade. 

 Os movimentos gestuais tornam-se intuitivos e circunscrevem-se à selecção e ao 

aproveitamento das potencialidades do hardware dos dispositivos móveis, através do uso dos 

sensores de movimento para realizar acções, especificamente o acelerómetro. Tira-se ainda partido 

de valências de vária ordem, exteriores à aplicação, são elas: a localização; o microfone; estímulos 

sensoriais auditivos. Todos estes elementos contribuem para a concepção de um ambiente de 

utilização envolvente e agradável e contextualizam a interacção ideomática e culturalmente, 

http://www.tate.org.uk/artworks/snail
http://www.tate.org.uk/artists/georg-baselitz
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constuindo assim uma narrativa temática e lúdica. Mais concretamente, direcciona-se o modelo 

mental do utilizador para a compreensão dos movimentos requeridos, através da descodificação de 

metáforas ou idiomas. A experiência proporcionada é, assim, de cariz imersivo. 

 O processo de realização de tarefas, bem como o layout do interface encontram-se 

optimizados, com vista ao conforto do utilizador e ao usufruto do espaço de ecrã. O desenvolvimento 

de uma estrutura simplificada de conteúdos textuais e imagens, o estabelecer de uma quantidade 

de informação transmitida assimilável e a utilização de uma paleta cromática reduzida são aspectos 

que contribuem para a legibilidade e decorrente eficácia da solução. 

 A função de shake da aplicação serve de “ponte” entre a simulação digital da bola de cristal 

e o gesto que impulsiona o funcionamento das bolas de cristal, em consistência com preconceitos 

universais de realidades fantasiadas.   

 

Design persona 

Traços: contemporânea, misteriosa; mística; informal; clara  

Mapa de personalidade: amigável, não dominante 

Voz: informal e misteriosa 

Léxico Visual:  

i) Paleta de cores: escala de cinzas; apontamentos de cores diversas 

ii) Tipografia: moderna; sem serifa; informal; humanizada, i.e. aproximação a caligrafia; lúdica 

iii) Grafismo (notas gerais): funcional; informal; misteriosa; surpreendente; mística; vintage; 

idiomática  

 

 Podem ser traçadas várias ligações entre as características, desta aplicação e   o 

desenvolvimento da presente app para o MNAA. Considera-se que a abordagem às peças, com 

base numa narrativa temática, dramatizada e de recontextualização, é surpreendente e inesperada. 

Denota-se uma valorização do factor descoberta e do estimular da curiosidade inata do público. A 

estratégia encontrada é o estabelecer de um discurso didáctico, provido de uma linguagem informal 

e acessível abarca toda a comunidade. Há, igualmente, uma preocupação divulgativa e de 

acomodação de aspectos identitários dos visitantes. Tal, encontra-se espelhado no desejo da Tate 

em prolongar a experiência de visita no tempo e no espaço e em estipular um sistema de 

recompensas à revisita, assim como no facto de permitir a construção de uma galeria de obras 

pessoal, com base no histórico individual de utilização da aplicação. 
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3.5.5. FUNDAÇÃO SERRALVES 

       

Ilustração 5 – Aplicação Fundação Serralves (Fundação Serralves, 2010) 

  

      Analisa-se a versão 3.1. da aplicação móvel oficial para o Museu da Fundação de Serralves, 

que é de natureza não-nativa. Esta subdivide-se, equivalendo cada parte a funcionalidades 

diferentes, subordinadas ao fornecimento de informações e à vertente social e identitária da 

experiência de visita ao Museu. 

 As informações fornecidadas são a dois níveis, correspondendo o primeiro ao fornecimento 

de informações gerais, composto por: contextualização histórica; uma agenda com as actividades 

e exposições recentes; horários; acessos; marcação de visitas guiadas; preçário; restauração; loja; 

livraria; secção de FAQ231 sobre o funcionamento da aplicação. O segundo nível de conteúdos 

informativos relaciona-se com o acompanhamento de visitas ao parque, através da realização de 

itinerários variados com base na georeferenciação. Contudo, no espaço expositivo é somente 

possível aceder a informações sobre as peças e os espaços, sem indicação de qualquer narrativa 

alternativa ou sequência pre-determinada de conteúdos.  

 Ainda em relação ao parque, encontram-se disponíveis quatro opções de percursos, cujos 

critérios diferenciadores consistem em preocupações ao nível da mobilidade dos utilizadores e em 

factores ao nível do tempo de visita. Os visitantes com mobilidade reduzida podem optar por uma 

visita de 45 minutos. Um itinerário que contemple os jardins e a vila demora 60 minutos. Reservam-

se 90 minutos para a proposta que inclui o percorrer dos jardins, vila e floresta. Por último é possível 

escolher uma experiência de 120 minutos e visitar os jardins, a vila, a floresta e a quinta Mata-Sete.  

 A visita começa com a etapa de selecção do percurso, o utilizador é remetido para uma 

página onde está disposto um mapa do parque e são listados os pontos de interesse, numerados 

                                                
231 FAQ – frequently asked questions 
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sequencialmente. Ao escolher uma zona de relevância é facultada a designação do sítio pretendido. 

A selecção do nome resulta na consulta de uma página destinada à descrição do local, e aí é 

proporcionada a partilha de conteúdos, expressar reacções ao conteúdo232, aceder à localização 

geográfica no googlemaps, bem como receber os conteúdos textuais via áudio.  

 A aplicação remete ainda para a componente emocional e de prolongamento da experiência 

de visita ao Museu, providenciando uma página de perfil de utilizador. Apelidada de My Serralves 

esta parte do interface convida o utilizador a tirar fotografias às peças ou locais que mais lhe 

agradam e a compilá-las num slideshow de memórias. A esta etapa acrescenta-se um valor social, 

fumentando-se as relações inter-pessoais e a expressão pessoal, através do acesso directo à 

página de Facebook da Fundação Serralves. Tal ligação pode incitar a partilha de experiências, 

mas acima de tudo, estimula o feedback voluntário dos visitantes, o que ajuda a Fundação a 

recolher dados que lhe são preciosos. 

 O branding da aplicação é consistente – também no que diz respeito à restante identidade 

e elementos comunicativos da Fundação, assim como em termos de linguagem visual. A 

organização do interface torna claras as affordances, graças a uma disposição da informação 

perceptível e facilmente navegável, com base numa estrutura simplificada de conteúdos textuais e 

imagens. A quantidade de informação transmitida é assimilável e equilibrada na relação texto-

ilustração. Verifica-se que o contraste e legibilidade são favoráveis à transmissão de conhecimentos 

e que existe um aproveitamento total do espaço disponível, através da concepção de um layout 

adequado às dimensões de ecrã dos dispositivos móveis. O acesso à informação é rápido, uma vez 

que o descarregar de conteúdos se encontra agilizado e minimizado pela utilização de ecrãs 

interticiais skeleton screen. A paleta cromática empregue é reduzida e cinge-se a escalas de cinza. 

 Os movimentos de interacção requeridos resumem-se à selecção de elementos e 

processam-se de modo intuitivo, uma vez que os indicadores de acção se encontram devidamente 

identificados através de pictogramas. O feedback de carregamento é providenciado com a 

integração de ecrãs intersticiais, que agilizam o processo. O layout tem uma listagem lateral de 

funcionalidades, que opera como base do processo de interacção; em paralelo são providenciados 

menus expansíveis. Esta solução projectual pretende aproveitar ao máximo o espaço de ecrã dos 

dispositivos móveis. Denota-se uma concepção minimalista na estruturação do layout, espelhada 

pela racionalização de elementos e conteúdos, bem como pela escolha de uma paleta de cores 

reduzida.  

Contudo, a organização da arquitectura de informação da aplicação poderia deveria ser 

optimizada em alguns aspectos que a tornariam mais funcional. Face à complexidade de conteúdos, 

nomeadamente no caso do mapa, as etapas do processo de realização de tarefas poderiam ser 

                                                
232 Comumente referenciado no meio das redes sociais como fazer um like ou um gosto. 
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ainda mais sucintas. Por exemplo, quando o utilizador está na página que contém o mapa e 

pretende iniciar o seu percurso, tem que seleccionar o foco de interesse identificado; ao seleccionar 

um local, identificado por um número, é providenciada a designação desse elemento; no entanto, 

não é facultada nenhuma outra informação; para tal, é requisitada a repetição do movimento de 

selecção, agora aplicada ao nome que acaba de aparecer. Só depois de passar por estas fases é 

que o utilizador cumpre o seu objectivo e tem acesso a conteúdos. Visto que este processo se aplica 

a todos os locais incluídos no percurso, a interacção torna-se repetitiva e algo redundante.  

Os benefícios ganhos com a introdução de um movimento de interacção extra, remetem 

para a uma maior liberdade de escolha entre os locais; não obstante, não se considera que 

adicionem vantagens suficientes para justificar o impacto negativo que a redundância significa para 

totalidade da experiência de usabilidade da app.    

 

Design persona 

Traços: séria; tradicional; funcional; elementar; clara 

Mapa de personalidade: inamistosa, não dominante 

Voz: monocórdica 

Léxico Visual:  

i) Paleta de cores: escala de cinzas 

ii) Tipografia: moderna; sem serifa; informal; funcional; simétrica 

iii) Grafismo (notas gerais): funcional; informal; fiável; erudita; monocórdica 

 

 Destacam-se as semelhanças ou inspirações desta app para o desenvolvimento do presente 

projecto. O facto de serem programados percursos auxiliares paralelos, que norteiam os visitantes, 

é um dos princípios compartilhados. De igual modo, a adaptação da experiência para público de 

todas as faixas etárias e a adopção de um discurso pedagógico-didáctico na comunicação do acervo 

da Fundação, são princípios que se seguem. Neste sentido, a relação estabelecida com os 

utilizadores é informal, o que se traduz numa linguagem e posicionamento coloquiais, que colocam 

o indivíduo mais à vontade com o interface – factores que se pretendem igualmente assegurar. 

Considera-se, ainda, que a utilização de cores uniformes consistitui numa pista, no caminho da 

optimização da leitura de conteúdos e na transparência do processo de determinação de funções, 

affordances e feedback.  
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3.5.6. MANGO MNG  

     

     

Ilustração 6 – Aplicação Mango MNG (Mango, 2015)  

 

Analisa-se, por último, uma aplicação fora do âmbito dos museus, na qual se identificaram 

também alguns princípios concordantes com os que se estabeleceram para o projecto Itinerários 

Temáticos. 

 A aplicação oficial da Mango analisada é a versão 3.17 do projecto. A função primária desta 

ferramenta é a de permitir a visualização das peças e colecções que integram o catálogo da marca. 

Para além disso, é possibilitada a compra online do vestuário disposto, bem como familiarizar os 

utilizadores com a localização das lojas. A utilização da app só é disponibilizada mediante uma 

ligação contínua à internet.  

       A linguagem escolhida para esta ferramenta digital é coesa e está em concordância com o 

restante discurso e imagem da marca.  

 Os conteúdos informativos a transmitir inserem-se numa estrutura complexa. A cada peça 

de vestuário correspondem elementos textuais e imagens, e cada peça encaixa numa estrutura 

hierárquica de categorizações temáticas, apróprias do âmbito do vestuário. O organizar e conjugar 

destes elementos, assim como a apresentação das restantes funcionalidades, é resolvido de modo 
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linear, o que torna a solução encontrada perceptível, clara, e, consequentemente, facilmente 

navegável.  

O layout da aplicação tem por base menus laterais expansíveis, que tornam possível a 

fruição total do espaço do ecrã e não interferem com a leitura de conteúdos. Outro aspecto que 

auxilia a legibilidade é a boa relação de contraste figura-fundo, conjugada com uma paleta cromática 

sensata, i.e. reduzida e com base em escalas de cinza. 

 A interacção com este interface firma-se na associação de  gestos diferentes para funções 

distintas, o que significa que cada acção gestual está adestrita a uma reacção específica e 

identificável  no interface. Cada potencialidade interactiva está assinalada, através de um indicador 

de interacção. É transmitido feedback sobre o estado do carregamento da informação através de 

um ecrã intersticial, do tipo skeleton screen. A aplicação é bastante ágil e requer escassos 

momentos de espera.  

 

Design persona 

Traços: minimalista; despojada; moderna; funcional; clara; fiável; imponente 

Mapa de personalidade: amigável, não dominante 

Voz: moderna e sofisticada  

Léxico Visual:  

i) Paleta de cores: predominância de branco, preto e escala de cinzas 

ii) Tipografia: moderna; sem serifa; respeitável; funcional; simétrica; minimalista;  imponente  

iii) Grafismo (notas gerais): funcional; informal; fiável; moderna; classe; respeitável 

 

 Os princípios que se compartilham com esta app são de vária ordem, nomeadamente, no 

que diz respeito à abordagem racional que toma para si, ao discurso informal que establece, à 

transparência de funcionamento e à experiência de interacção ou usabilidade. A lógica de 

funcionamento processa-se do seguinte modo: a acção de seleccionar corresponde à entrada numa 

página em particular, a interacção corresponde a um alternar entre níveis hirárquicos, i.e., do geral 

para o particular; o scroll está relacionado com o aprofundar sobre uma determinada temática, por 

exemplo permite conhecer mais peças, listadas dentro de uma categoria, ou obter mais informações 

descritivas sobre um mesmo item; o swipe possibilita o percorrer sequencial das páginas de cada 

peça, dentro de um mesmo nível de relevância ou categoria, mas significa também uma mudança 

de nível ou assunto. As especificações do presente projecto, em relação à complexidade da 

informação a transmitir e à tipologia de interacção implicada, tornam o menu inicial da aplicação da 

Mango num exemplo inpirador para a acção projectual. 
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3.6. SÍNTESE DA PROBLEMATIZAÇÃO DO PROJECTO 

 

Procedeu-se nesta fase à problematização e explanação da proposta de acção, face às 

conjunturas contextuais enunciadas na etapa anterior. Em simultâneo, foram explorados os limites 

e possibilidades da solução, em função dos factores intervenientes na interacção: com o interface 

da aplicação digital móvel proposta e, através desta, com o espaço museal e com as obras 

expostas. A conjugação dos conceitos abordados neste capítulo permitiu constituir a base para  uma 

tomada de decisões projectuais válidas e esclarecidas, aplicadas ao contexto específico do MNAA.  

A explanação da problemática culmina, pois, com uma compilação de princípios e 

estratégias, mormente adstritas ao Design de Interfaces, que têm aplicação no desenvolvimento 

projectual. Destacam-se tais linhas condutoras:   

- as necessidades mais prementes dos visitantes e potenciais visitantes do MNAA são de âmbito 

comunicativo e resumem-se a três categorias principais: interpretação, orientação e motivação; 

- o desenvolvimento de um mediador cultural digital pode constituir uma solução para a problemática 

apontada; 

- a contribuição do Design para o presente projecto remete para áreas implicadas na concepção de 

interfaces, mais propriamente de interfaces digitais móveis. O Design pode também contribuir para 

a construção de narrativas museográficas e de conteúdos informativos museológicos; 

- os conceitos-chave multidisciplinares de enfoque são: percepção sensorial e memória; valor 

emocional; personalização, partilha e posse; fenómeno do jogo; experiência e interacção; 

mediação; 

- para a elaboração do interface devem ter-se em conta aspectos da esfera da interacção e da 

experiência de usabilidade; 

-  familaridade, clareza, economia de elementos, manipulação, modelo-mental, factores exteriores, 

padrões de interacção, ludismo, surpresa, antecipação, peak-end rule, expressão identitária, 

diálogo são aspectos fundamentais a considerar;  

 - os idiomas são tidos como a linguagem mais adequada (mais facilmente inteligível) para 

estabelecer a relação comunicativa utilizador-interface 

 - os interfaces dos dispositivos móveis têm particularidades e variáveis que os distinguem 

dos demais interfaces digitais e que restringem ou possibilitam novas soluções: quantidade de 

conteúdos limitada, ligação à internet, descarregamento e armazenamento da aplicação, 

manipulação, ligação pessoal forte, affordances gerais de hardware; dimensões reduzidas; 

 - são vários os exemplos que, de algum modo, serviram de comparação ou de inspiração 

para o desenvolvimento do presente projecto. A partir deles retiram-se as seguintes ilações: a 

iniciativa de conceber narrativas museológicas temáticas paralelas têm adesão, pelo que se verifica 
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que se adequam às necessidades reais de um público independente; os movimentos de interacção 

mais comuns são o seleccionar, o swipe e o scroll; cada gesto deve simbolizar a realização de uma 

acção com objectivos específicos; a aplicação deve apresentar um certo nível de autonomia da 

ligação à rede, i.e. não deve implicar acesso à internet em todos os momento de uso; deve existir 

fluidez de interacção; o feedback agiliza essa experiência de usabilidade. 

     - A aplicação que se propõe diferencia-se das demais observadas, por ser especificamente 

vocacionada para a observação de obras, dentro do Museu, através de narrativas temáticas  

 

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

 

 Face ao problema museológico explanado, à contextualização e problematização 

efectuadas e às linhas de investigação apuradas, passa-se para uma fase de explanação do 

desenvolvimento e de apresentação do projecto.   

 A solução que se apresenta consiste num mediador cultural para o MNAA, mais 

concretamente, numa aplicação digital móvel. As necessidades que se pretenderam suprir e as 

funcionalidades que se almejaram alcançar são de vária ordem e implicaram um processo projectual 

centrado, por um lado, na definição e elaboração de conteúdos informativos e, por outro, no 

planeamento do interface e da interacção.   

 A componente informativa é textual e gráfica, possuindo um forte cariz emocional, i.e. 

relacionado com a activação de memórias.  

Os conteúdos textuais referem-se a informações sobre: temas e peças, desafios a 

completar, conta de utilizador, etc.  

Os indicadores gráficos de orientação e navegação têm funções: identificativas (por exemplo 

representações digitais das peças), de correcção de comportamentos (por exemplo, o estímulo 

táctil, auxiliar à indicação das salas) e de acompanhamento (simulação de um elemento de 

orientação espacial: bússola). 

A componente emocional dos elementos de informação é relativa à construção do discurso, 

à personalidade conferida à aplicação, bem como aos elementos que integram o histórico do 

utilizador.   

    Quanto à linha projectual referente ao interface e à interacção (que integra componentes de 

experiência e de emotividade) é igualmente composta por vários momentos: desde a interpretação 

do contexto e da problemática, à sistematização e construção da proposta de solução para as 

necessidades identificadas.  

 Este processo de desenvolvimento conduziu a uma maquete digital, pré-testada in situ e, 

consequentemente, uma primeira vez afinada – no que diz respeito à adequação de princípios de 
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Design e ao confronto de argumentos com a realidade. Em concreto, estes pré-testes conduziram 

a um primeiro ajuste da relação: espaço expositivo / tempo de visita / quantidade de peças a incluir 

nos itinerários.233 

 Tal investigação experimental culminou na realização de novos ensaios in situ: testes de 

usabilidade recorrendo a indivíduos representativos, com idades demonstrativas do público-alvo 

fundamental a alcançar: faixa etária entre os 15 e 55 anos de idade.234 A aplicação destina-se a 

utilização individual ou a visitantes em pequenos grupos, pelo que foram tidos em conta ambas as 

situações. 

 A realização dos testes de usabilidade enfocou vários factores: o intervalo despendido para 

a interpretação e observação de cada peça (com a inclusão de diálogo, entre os visitantes, motivado 

pelos conteúdos da app); a descoberta de peças não presentes no itinerário temático, ao longo do 

percurso; a curiosidade dos visitantes, não participantes no estudo, pelo projecto; a facilidade de 

leitura da informação e identificação das peças em contexto museológico.  

Contudo os resultados, apesar de úteis e indicativos (permitiram novos ajustes), não se 

consideram ainda suficientes para retirar apreciações conclusivas. Tal resultou, fundamentalmente, 

do facto de duas das alas do Museu, contempladas no itinerário a testar, se encontrarem encerradas 

aquando do período calendarizado para realização dos testes. Não tendo sido possível realizar os 

testes em tempo útil do modo desejado, ainda assim, realizaram-se os testes, reprogramados 

enquanto experiência indicativa, recorrendo apenas a dois testes: individual, com um utilizador de 

27 anos; em grupo, com dois indivíduos entre os 40 e 45 anos de idade.235 

Um número de testes superior seria um desperdício de recursos face ao exposto.236 

 

4.1. PLANIFICAÇÃO DE ITINERÁRIOS TEMÁTICOS 

Com base nos objectivos delineados, nas características do público, bem como nas 

qualidades e potencialidades do acervo do Museu, definiu-se um conjunto de temas e elaboraram-

se conteúdos de natureza interpretativa e informativa textual.  

                                                
233 Os pré-testes foram realizados pela autora desta dissertação e por um auxiliares conhecedores da investigação e 
projecto. 
234 A faixa etária reflete não só uma preocupação com o público pré-universitário, bem como que com as visitas em 
contexto familiar, foca-se nos dados estatísticos sobre a utilização do website do Museu (vide 2.2.2. O público do MNAA: 
contexto actual, p. 32) e hábitos de uso das tecnologias digitais móveis (vide 2.2.3. O discurso interpretativo e a 
comunicação cultural no MNAA, p.39).  
235 Vide Anexo B – Análise dos testes de usabilidade e questionários 
236 Os testes de usabilidade foram conduzidos pela autora desta dissertação. Os indivíduos que realizaram os testes 
desconheciam os conteúdos da investigação, tendo-lhes sido explicado, no início da sessão o objectivo do projecto 
(disponibilização de itinerários temáticos na exposição permanente do Museu) e moldes do teste (filmagem do processo, 
possibilidade de providenciar ajuda na progressão entre as salas), bem como uma breve explicação sobre o 
funcionamento, para propósitos de teste, da orientação espacial do visitante no espaço expositivo.  
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Para efeitos de desenvolvimento e apresentação do projecto, procedeu-se do seguinte 

modo: dos temas considerados seleccionaram-se dois, tendo um deles sido desenvolvido 

integralmente (definição do itinerário, sequência de obras / narrativa e execução de textos) e o outro 

parcialmente (definição do itinerário e sequência de obras / narrativa). Esses temas são, 

respectivamente, Elementos de Arquitectura e Indumentária. 

 Ademais, tem-se vindo a salientar algumas limitações a impor aos conteúdos, devido a 

particularidades do meio comunicativo, do contexto museológico e relativas a princípios 

pedagógico-didácticos237. Ora, os itinerários/narrativas desenvolvidos serviram, justamente, para 

testar tais limitações (duração, legibilidade, identificação de peças e orientação espacial), tendo sido 

utilizados no pré-teste e nos testes de usabilidade.  

De resto, optou-se por desenvolver apenas os dois itinerários mencionados, uma vez que o 

objectivo estabelecido para a presente investigação e projecto foi o de chegar à elaboração de uma 

maquete ou protótipo digital, considerando-se suficientes aqueles itinerários para efeitos de 

apresentação do projecto. Quanto ao conjunto de temas proposto adiante se mencionará. 

 Perante, as referidas limitações a impor aos conteúdos, postulou-se que a necessária 

brevidade dos elementos textuais deveria seguir o seguinte princípio pragmático: “Effective user 

reading is achieved when lines of text are designed to include 100 characters.” (Florentin, 2015, 

p.93) Deste modo, foi necessário sintetizar a informação compilada, através de uma organização 

do texto por blocos (parágrafos) procurando que não ultrapassassem os referidos cem caracteres. 

 A duração mínima programada para os itinerários temáticos, influenciou, de igual maneira, 

a construção do discurso, assim como ajudou a delimitar o número de peças que devem integrar os 

temas/percursos.  

 Perante um tema, o confronto entre as várias obras e pormenores, auxilia a memorização 

das suas características e significados. É mais fácil memorizar factos que estejam subordinados ao 

mesmo assunto, que entrem num “jogo” comparativo, do que interiorizar aspectos dispersos e 

isolados. Por outras palavras, é mais fácil assimilar informação da mesma “natureza”. Por este 

motivo, a narrativa temática será lúdica, mas também pedagógica.   

Ora, a organização museológica da colecção permanente do MNAA, baseia-se 

precisamente numa lógica temática: por “grandes temas”. Toma-se este agrupar de conteúdos, ou 

organização conceptual do Museu, como referência, mas propõem-se temas/narrativas intersticiais, 

transversais, alternativas. 238 

                                                
237 Vide 3 : Problematização do projecto: itinerários temáticos nos Museus e no Museu Nacional de Arte Antiga e 
justificação do desenvolvimento de uma aplicação móvel, p. 51 
238 Os visitantes que conhecem a organização expositiva do acervo encontram-se familiarizados com a sistematização 
dos conteúdos, o que, potencialmente, levará a uma redução da duração do processo de aprendizagem de utilização da 
aplicação.  
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  A narrativa desenvolvida Elementos de Arquitectura apresenta-se como uma visita focada 

nos elementos da esfera da Arquitectura, contextualizados pelos estilos de várias épocas e 

presentes em peças de diversas naturezas.239 

 Por sua vez, a narrativa Indumentária aborda as diferentes representações de trajes, 

destrinçáveis pelos estilos de várias épocas e pelas suas funções. Salientam-se vestimentas 

religiosas, trajes de trabalho ou profissão e indumentária como demonstração de prestígio social.  

 Note-se ainda que pode ser seleccionada uma de duas durações de referência definidas 

para cada itinerário temático e, consequentemente, a quantidade de peças estipulada para cada 

uma. As opções temporais que se colocam à disposição são de trinta minutos ou de uma hora. 

Estes intervalos foram ponderados com base no tempo que os visitantes despendem, em média, 

em visitas a espaços expositivos e nos limites da atenção humana (são por isso indicações mínimas 

recomendadas). O programar de um percurso de trinta minutos permite a  possibilidade  do visitante 

realizar dois percursos temáticos durante uma só visita ao Museu (caso disponha de, apenas, uma 

hora para realizar a visita).  

 Ora, os princípios da pedagogia e os limites de duração de visita condicionam a escolha de 

obras para cada percurso temático e os conteúdos informativos. Como tal, para os itinerários que 

se decidiu desenvolver, procedeu-se a uma selecção, de entre todas as peças que contêm 

elementos de arquitectura, e do mesmo modo se procedeu para a indumentária, ou, melhor, 

seleccionaram-se as obras que podem de facto integrar a narrativa de trinta e de sessenta minutos. 

Principalmente no que diz respeito aos itinerários mais curtos, seleccionaram-se obras 

razoavelmente distanciadas, de modo a que os visitantes percorram a extensão máxima do Museu, 

tendo o cuidado de não incluir obras situadas na mesma sala, ou mesmo em espaços sequenciais, 

de modo a fomentar o espírito de descoberta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
239 Resumo: Visita focada nos elementos arquitectónicos de vários estilos presentes na colecção do Museu. Tais 
elementos estão presentes em peças de naturezas distintas. Inclui relicários, mobiliário, pintura, escultura, têxteis, entre 
outros. O percurso compreende estilos arquitectónicos dispares como por exemplo arquitectura tradicional do Oriente e 
renascentista Europeia. 
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4.1.1. ITINERÁRIO I: ELEMENTOS DE ARQUITECTURA  

 Apresenta-se de seguida o delineamento do percurso espacial para a narrativa Elementos 

de Arquitectura com a duração estimada de sessenta minutos, bem como os respectivos conteúdos 

textuais que deverão ser lidos na app.240 A duração da visita foi determinada com base em dados 

sobre os hábitos actuais do público dos museus e nas suas preferências.241 Face ao referido 

intervalo temporal, estimou-se que cinco minutos por peça constitui um ritmo de visita aceitável para 

a assimilação de conteúdos. Como tal, considera-se que doze peças seja o número máximo de 

obras contemplável.242   

 Inclui-se igualmente o itinerário menos extenso, para a duração de trinta minutos, o qual 

sugere, como se referiu, que os visitantes possam participar em mais do que um percurso temático 

numa só visita ao MNAA. Desta maneira, o alcance temático da experiência é alargado e o indivíduo 

pode ter acesso a mais do que uma perspectiva de observação sobre determinadas peças. Neste 

caso, as peças incluídas no percurso são seis. Em ambos os casos, foram determinadas as obras 

com maior interesse (expectável) para o público.  

 O início do percurso dá-se na zona do átrio ou recepção do Museu, com a indicação da 

primeira peça. No entanto, para efeitos de planificação do itinerário considera-se que o mapeamento 

tem início quando o utilizador chega ao piso 3 e começa de facto a percorrer a sequência de obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
240 Os textos deverão ser escritos por peritos em História da Arte. Como tal, os textos para a narrativa Elementos de 

Arquitectura foram escritos pelo Professor Doutor Fernando Grilo, docente no Departamento de História da Arte, na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O designer deve integrar-se em equipas multidisciplinares e, neste ponto 
em concreto, o seu papel consiste em dar determinadas indicações: por exemplo relativamente a quantidades de texto 
necessárias. No caso do processo de selecção das obras e de construção de narrativas, enquanto museógrafo, deverá 
indicar, por exemplo, as distâncias mínimas e máximas entre obras para um dado percurso, mas deverá ter um papel 
activo em termos de decisão de escolha e de construção narrativa.  
241 Vide 2.1.2. Os públicos da cultura, p. 19 
242 Inicialmente o número de peças contemplado era de vinte e quatro, contudo ao longo do processo de experiências 
pessoais in loco, verificou-se que o cálculo era exagerado. 
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Elementos de Arquitectura: percurso de sessenta minutos 

 

Ilustração 7 -  Mapeamento do itinerário Elementos de Arquitectura, 60 min. (Ilustração nossa, 2016) 

A sequência das obras segue a ordem crescente. Piso 3: Sala 1 - 1223 Pint;  Sala 3 - 1980 Pint;  Sala 7 - 181 Pint; Sala 
11 - 677 Pint; Sala 12 - 1279 Pint; Sala 13 - 648 Esc. Piso 2: Sala 15 - 1637 Mov; Sala 14 - 1560 Mov; Sala 16 - 625 

Esc; Sala 22 - 740 Our; Sala 24 - 162 Cer; Sala 29 - 106 Our - 88 Our - 815 Our - 565 Our - 87 Our. Piso 1: Sala 36 - 51 

Mov; Sala 40 - 1376 Mov - 287 Mov;  Sala 48 - 1377 Mov; Sala 52 - 106 Tap; Sala 53 - 1620 Pint - 1531 Pint; Sala 55 - 
676 Esc; Sala 59 - 1072 Pint; Sala 62 - 1287 Pint; Sala 65 - 1227 Pint; Sala 68 - 16 Pint 

 

Elementos de Arquitectura: percurso de sessenta minutos – sequência de obras e textos 

 

Introdução – A arquitectura tem repercussões na obra de múltiplos artistas e artesãos ao longo dos séculos, 

expressas através dos meios mais dispares. A colecção do MNAA é o veículo ideal para abordar a 

multidisciplinaridade e observar directamente o impacto da arquitectura na esfera da Arte. Durante o itinerário 

é salientado o uso de pormenores arquitectónicos nas obras, o que constitui uma visão global do tema.  
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Piso 3: Sala 3 – 1980 Pint  

 

Ilustração 8 - Vista Panorâmica do Mosteiro e Praia de Belém, Filipe Lobo (act. conhecida 1650-1673), 1657. 

(MatrizNet, 2010) 

 

Vista Panorâmica do Mosteiro e Praia de Belém – A vista seiscentista do Mosterio de Santa Maria de Belém, 

assume uma importância notável para o estudo do edifício fundado por D. Manuel I, uma vez que nos retrata 

o mosteiro e o lugar de Belém antes das intervenções de restauro do Séc. XIX e XX. Edifício fundado no séc. 

XVI, envolvendo uma empreitada que, em 1522, ocupava largas centenas de oficiais de pedraria, assumiu 

sempre, ao longo dos reinados que se sucederam, uma importância notável. Local de memória de Vasco da 

Gama e de Luís de Camões, de sepultamento do Venturoso e de outros membros da casa real portuguesa, 

constitui base essencial de identificação do manuelino como forma artística e do trabalho de mestres como 

João de Castilho e escultores como Nicolau Chanterene. 

Pormenor 1 - De salientar que o pintor parece ter sido o mais fiel possível à realidade, inclusivamente na 

indumentária e no tipo de atrelagens representadas, pelo que será de salientar a inexistência da actual cúpula 

que coroa a torre sineira, assim como na imagem se pode também ver a chamada Casa dos Reis que se 

erguia sobre o portal axial do mosteiro, construída no séc. XVII e removida no séc. XIX. 

Pormenor 2 - O Chafariz da Esfera e a ponte pétrea que permitia o atravessamento da Ribeira da Ajuda, 

igualmente demolidos no séc. XIX, representados com alguma liberdade perspéctica, revelam que o local 

mantinha no séc. XVII um conjunto de equipamentos que serviam as populações e também o mosteiro, cuja 

grande igreja, com funções paroquiais servia a população do local, assim como a comunidade de monges 

que habitava o mosteiro.  

Pormenor 3 - Ao fundo da composição, do lado esquerdo, pode ver-se a representação da Torre de Belém, 

ou Baluarte de Belém, tal como é referido na documentação, da autoria de Francisco de Arruda. Importante 

igualmente a representação das casamatas presentes sobre o terraço do Baluarte, que igualmente foram 

demolidas no séc. XX, e o seu aparente maior afastamento da linha de costa. Mais afastado ainda podem 

ver-se outras construções, como o Palácio dos Condes de São Lourenço, o Palácio da Quinta da Praia que 

pertencia ao Marquês de Marialva. (José da Felicidade ALVES, O mosteiro de Santa Maria de Belém, vol I, 

1984, Lisboa, Presença, p.35 - 38.) 
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Sala 12 - 1279 Pint 

 

Ilustração 9 - Anunciação - Mestre de 1515, 1515 (MatrizNet, 2010) 

Anunciação - Esta pintura ,em conjunto com outras existentes no MNAA (Assunção da Virgem, a Ascensão 

de Cristo, a Adoração dos Reis Magos, a Aparição de Cristo à Virgem, a Adoração dos Pastores, Pentecostes) 

pertencia a um conjunto retabular atribuído à oficina de Jorge Afonso. Tal foi encomendado pela Rainha Dona 

Leonor para o seu Convento da Madre de Deus, em Lisboa, cerca de 1515. Pintura particularmente 

interessante pelo recurso à arquitectura como recurso cenográfico de composição revelando igualmente a 

actualização cultural e artística de Jorge Afonso e de seus oficiais.  

Pormenor 1 - No segundo plano da composição o pintor desenhou um pórtico que reflecte o novo gosto ao 

modo de Itália, dentro de uma estética renascentista de matriz lombarda. No entanto, como se verifica, a 

proporção global do portal, compreendendo as bases, os fustes e os capitéis, com o entablamento e o frontão 

semi circular decorado com uma estilização de vieira, não segue o canon fundamental florentino, antes 

representando uma livre reinterpretação da influência italiana. O espaço de loggia a que este portal dá acesso 

é também muito interessante pelo uso do arco ligeiramente rebaixado na arcatura de fundo e na criação de 

um ritmo muito interessante. 

Pormenor 2 - Do lado esquerdo da composição, enquadrando Anjo Gabriel, é também através da 

representação da arquitectura que o pintor nos conduz aos planos mais recuados da composição, com uma 

notável representação pictórica do jorro de luz que, através de uma janela elevada, traçada a partir de um 

arco a pleno centro, revela o caminho da pomba do Espírito Santo. Capitéis de fantasia coroam fustes que 

simulam o pórfiro, limitando o espaço arquitectónico coberto com tecto octogonal assente em trompas de 

ângulo. Ao fundo, o ritmo das colunas é retomado na representação de uma estrutura abobadada ao modo 

manuelino. 

Pormenor 3 - Interessante detalhe do mobiliário, híbrido de setual, estante e armário, que o pintor escolhe 

representar, utilizando uma estética que igualmente, como é natural no tempo de execução deste quadro, 
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reflecte a forma arquitectónica, quer pelo uso do arco traçado entre as pernas, quer pela decoração trilobolada 

que apresenta, ou até pela separação dos registos por frisos que naturalmente ecoam idêntico traçado 

sugerido na arquitectura que lhe está por detrás. 

 

Sala 13 - 648 Esc 

 

 

Virgem com o Menino - Retábulo da Virgem com o Menino, datável da segunda metade do séc. XVI, esculpido 

em calcário, polícromo e atribuível a seguidor de Nicolau Chanterene. É composto por um só painel e define 

uma estrutura arquitectónica composta por base, área do relevo com representação de Nossa Senhora com 

o Menino, e  coroamento. 

A área em que se increve o alto relevo é enquadrada por colunas que se salientam do plano, em perspectiva, 

coroadas por capitéis de fantasia, que se suplantam a pilastras decoradas em baixo relevo. Nas enjuntas, 

miniaturais medalhões, acima uma cimalha que assenta nas já referidas colunas decoradas a um terço com 

obra de laçaria e espiraladas nos restantes dois terços do fuste. O conjunto releva uma clara influência do 

modo de conceber os portais italianos, da zona da Lombardia, durante os sécs. XV e XVI, provavelmente 

colhida em gravura. 

Pormenor 1 - No coroamento, as colunas remotamente de ordem coríntia suportam a arquitrave com cornija, 

representando um tecto decorado com caixotões, de acordo com o modelo que já havia sido introduzido em 

Portugal por Nicolau Chanterene no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Em primeiro plano um friso 

ornamentado com enrolamentos vegetais, de modelo muito difundido na gravura italiana e flamenga da época, 

com medalhão figurativo ao centro. Na policromia  dominam o vermelho, o azul, o verde e o douramento. 

Pormenor 2 - O carácter miniatural, mas rigoroso da representação de arquitectura de raiz clássica indica-nos 

as personalidades de um escultor erudito, até pelo tratamento volumétrico do grupo em relevo, e de um 

encomendador que partilha igual gosto e estética. A obra terá sido executada para um oratório ou capela 

particular, como bem se comprova pelo lançamento em perspectiva de todo o conjunto, que se cumpre 

verdadeiramente se o retábulo for preferencialmente apreciado em posição genuflexa. Existem outras obras 

em plena sintonia artística como o Retábulo da Virgem com o Menino dito dos Condes de Sortelha (Nicolau 

Ilustração 10 - Virgem com o Menino, Autor Desconhecido, 1525 – 1550 (MatrizNet, 2010) 
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Chanterene, c. 1540) do Museu de Évora, ou o Retábulo dito de São Silvestre do Museu Nacional Machado 

de Castro em Coimbra (João de Ruão, 1544).  

 

Piso 2: Sala 15 - 1560 Mov 

 

Ilustração 11 - Biombo - Autor Desconhecido, XVII A.D (Ilustração nossa, 2016) 

 

Biombo - Biombo baixo (sho-biobu) de seis folhas articuladas, dito namban, debruado com faixa de seda e 

apresentando moldura lacada a vermelho. Sendo o segundo de um conjunto de representação temática que 

revela a importância da presença de Portugal no Japão. A chegada anual da grande nau, negra de pez, que 

suscita a azáfama sazonal da descarga das mercadorias e a procissão do capitão mor e dos mercadores, 

vestidos à ocidental, para a reunião com o daimio local.  O cortejo coreografado com a imponência possível 

e necessária em face de uma cultura profundamente ritualista e hierárquica revela uma sabedoria diplomática 

que gradualmente foi marcando as relações de Portugal com o País do Sol Nascente.  

Pormenor 1 - A presença de vários planos na composição, a representação de um porto e respectivo povoado 

são oportunidade para a representação ordenada das habitações, cuja tipologia está aqui bem representada, 

revelando não só a qualidade do pintor mas também o elevado valor desta obra de arte.  

Pormenor 2 - O recurso aos materiais tradicionais, como a madeira, o bambú e os ecrãs de papel de arroz, a 

protecção da madeira através da pintura e do envernizamento das zonas mais expostas aos elementos. A 

cidade é representada por casas baixas e alinhadas onde se destacam  várias lojas. Na entrada das casas, 

estão representados emblemas mon impressos sobre pano.  
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Sala 24 - 162 Cer 

 

Ilustração 12 - Figura Prato-Autor Desconhecido, 1780 – 1800 (Ilustração nossa, 2016) 

 

Prato - Prato com decoração pintada a azul, verde, amarelo e roxo sobre esmalte branco anilado. O que o 

torna interessante para este percurso é o facto de a meio ter a representação de um chafariz palaciano, 

representado como se estivesse integrado num jardim mais amplo, como se constata pela inclusão dos 

ciprestes a ladear a traça arquitectónica e as plantas em vaso, dispostos em triangulo, como que a fazer parte 

de um canteiro mais elaborado.  

A construção revela-se interessante pelo geometrismo da proposta, a correcta integração dos elementos 

vegetais e até a proporção entre os elementos, da base elevada, a delimitar um espaço de fresco com 

pequenos frisos de canteiro, até à delimitação de grandes painéis, talvez integrando azulejo, que pela 

morosidade de traçado não foram representados, até ao entablamento e cornija final. 

Tratando-se de uma peça datada das décadas finais do séc. XVIII são vários os exemplos elementos 

arquitectónicos revelando alguma erudição, sistematicamente associados à hidráulica recreativa e a zonas 

de fresco, que são propositadamente construídos para integrarem jardins, quer de palácios, quer de quintas 

que, espalhadas um pouco por todo o nosso país e que ainda hoje subsistem à imagem dos que podem ser 

apreciados em Carnide, em Caxias, na Ajuda, em Belém, em Coimbra, Porto e Braga. A inclusão deste tipo 

de dispositivos permita uma utilização lúdica do jardim, criando recantos, protegendo dos olhares e ao mesmo 

tempo contribuindo com o ruído da água para o carácter bucólico da cenografia gerada . 

Pormenor 1 - Toda  a estrutura arquitectónica a que nos referimos anteriormente serve de suporte a um 

medalhão de traçado rococó, apresentando a identificação da fábrica na qual este prato foi realizado, Real 

Fábrica do Cavaquinho, no Porto, cujo período áureo ocorreu entre 1793 e 1808. O medalhão oval é rodeado 

por fitas que se unem em laço no topo, à semelhança dos palmitos que decoravam as procissões. Os tenentes 

do medalhão, aqui entendido como verdadeiro escudo herádico da real fábrica, são aves de plumagem basta 

e colorida, que estão simetricamente dispostas de cada lado da oval central, contribuindo para uma transição 

harmoniosa entre o traçado rectilíneo e perspéctico da arquitectura e a laçaria que coroa todo o conjunto.  
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Sala 29 -  106 Our 

 

Ilustração 13 - Relicário - Ian Vansteigoltist, 1515 - 1525 (Ilustração nossa, 2016) 

 

Relicário - Estamos diante de uma das peças mais interessantes do Museu Nacional de Arte Antiga, não só 

pela estética e técnica que revela, cuja ortodoxia ao modo do Renascimento italiano é notável, mas também 

pelo facto de ter pertencido à Rainha Dona Leonor (1458-1525). Esta, cuja empresa, o camaroeiro, e as armas 

estão aqui representadas foi esposa de D. João II, irmã de D. Manuel I, fundadora das Misericórdias, 

protectora de artistas, literatos e impressores. Esta peça foi legada em testamento ao Mosteiro da Madre de 

Deus, em Lisboa, que ela igualmente fundou e dotou. 

Relicário realizado por Ian Vansteigoltist, entre 1515 e 1525, assume a forma de uma construção ao modo do 

Renascimento italiano, recorrendo a elementos construtivos perfeitamente ortodoxos na tratadística vitruviana 

e albertiniana, como as quatro pilastras finamente esmaltadas decoradas com motivos vegetalistas nas 

tabelas e capitalizadas segundo a ordem coríntia, os arcos de volta perfeita e os óculos. O traçado do 

miniatural edifício, concebido como se fosse uma maquete aberta para revelar o interior, à semelhança do 

que muitos dos maiores arquitectos do tempo fizeram para estudar e mostrar aos encomendadores o aspecto 

final das suas obras, assenta sobre um supedâneo finamente decorado com motivos vegetalistas e urnas “ao 

antigo”, é limitado por duas bases que servem de suporte às pilastras que sustentam a edificação.  

Pormenor 1 - Esta é limitada por um arco a pleno centro que igualmente recebe decoração ao modo antigo e 

que ecoa a cobertura em meia abóbada com as nervuras e os panos muito côncavos, criando dinamismo que 

é continuado pela decoração do arco. Na arquitrave uma inscrição alusiva a Cristo e ao seu martírio. O 

extradorso da meia abóbada é exteriormente revestido por telhas dispostas em escama, realizadas em 

esmalte vermelho translúcido.  

Pormenor 2 - As paredes são revestidas de pequenos tijolos de ouro, imitando o material de construção e 

colocados um a um; introduzindo um padrão que mais acentua a regularidade da traça e que igualmente se 

repete no reverso da peça.  

Na parede do fundo desta miniatura de igreja abre-se uma pequena capela mor cuja volumetria é aparente 

pelo reverso da peça, ladeado por duas frestas que são rematadas por arco de volta perfeita. No interior desta 
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capela está colocada uma ara assente em dois degraus, esmaltada a vermelho e ouro com rubi central que 

serve de base à ambula em vidro destinada a preservar uma das mais sagradas relíquias do Portugal 

quinhentista, um dos espinhos da coroa de Cristo. Numa pequenina cruz de ouro igualmente se contem um 

fragmento do Santo Lenho, o que torna esta obra de arte duplamente importante, pela qualidade e importância 

das relíquias que albergava. 

No reverso, repete-se organização já referida, limitando em arco a pleno centro um  tímpano semi-circular 

onde está  representado o Calvário, em trabalho de baixo relevo esmaltado, perfeitamente enquadrada na 

arquitectura. Aqui se representa uma abside semicircular, coberta com meia calote esquartelada, numa 

declaração de modernidade que só encontra paralelo, neste contexto da arquitectura miniatural ou projectiva, 

na obra de mestre Nicolau Chanterene, em Coimbra.   

 

Sala 29 - 740 Our 

 

Ilustração 14 - Custódia de Belém - Gil Vicente, 1506 (Ilustração nossa, 2016) 

 

Custódia de Belém - A denominada Custódia de Belém foi mandada fundir por D. Manuel I é atribuível ao 

labor do ourives e também dramaturgo Gil Vicente, datando de cerca de 1503, uma vez que teria sido na 

segunda viagem de Vasco da Gama que o ouro pago em tributo pelo Régulo de Quiloa teria chegado ao 

nosso país e destinado para esse fim pelo monarca. Peça de excepcional qualidade técnica e plástica, não 

só pelo trabalho de fundição e de cinzelado do ouro mas também pelo uso do esmalte de várias cores, 

representa claramente o estado mais erudito da ourivesaria manuelina. A presença da heráldica de D. Manuel 

conjugada com a iconografia religiosa na representação dos Apóstolos e do Espírito Santo e de objectos e 

seres da natureza, torna esta peça particularmente representativa do da cultura e da estética do tempo do 

Venturoso..  

Pormenor 1 - A estrutura compositiva da peça está organizada de acordo com princípios vigentes igualmente 

para a arquitectura tardo gótica em Portugal, utilizando nomeadamente um conjunto de elementos como 

contrafortes, arcos apontados, colunelos torsos, nichos, sendo todo o conjunto coroado por um duplo 

baldaquino, finamente esculpido, enquadrado por arco botantes. Nestes elementos reside o interesse desta 

peça, no âmbito deste percurso temático, pois tal como acontece para a arquitectura real, na qual a decoração 

ao tempo de D. Manuel I serve de veículo de afirmação cultural e do poder régio, também nesta 
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microarquitectura se observa o recurso aos mesmos vocábulos arquitectónicos e ao mesmo discurso que 

junta elementos miniaturais da tradicional estrutura do edificado com elementos naturalistas e com uma 

iconografia bem definida.     

 

Piso 1: Sala 36 - 51 Mov 

 

Ilustração 15 - Cadeira de braços: Trono D.Afonso V - Autor Desconhecido, 1470 – 1481 (MatrizNet, 2010) 

 

Cadeira de braços: Trono D.Afonso V - Cadeira de braços com espaldar alto, fechada sob o assento assim 

como nas ilhargas e braços. Esta peça foi naturalmente objecto de restauros vários ao longo do tempo, mas 

cuja antiguidade foi provada pela dendrocronologia, o que permitiu datar o abate da árvore a partir de 1453 e 

a possibilidade do trabalho ter sido realizado na década sequente. 

A ligação ao rei D. Afonso V (1432 – 1481) deriva da origem da peça, que foi incorporada no património 

nacional provinda do convento do Convento de Santo António do Varatojo, perto de Torres Vedras, cuja 

fundação por este monarca ocorreu cerca de 1470. A partir daí muitas descrições e alguns desenhos 

oitocentistas nos permitem rastrear a existência desta importante peça de mobiliário.   

Pormenor 1 - São precisamente os três painéis entalhados que constituem o espaldar e o frontal desta cadeira 

que permitem a sua integração no percurso que agora se propõe. 

Tal como acontece com outras peças de mobiliário medieval, que podem ser observadas tanto em exemplares 

reminescentes como em representações em pintura, em iluminura ou em ourivesaria, a forma arquitectural é 

largamente preponderante, tanto na estrutura do móvel, linhas rectas e sólidas ligações, como  inclusivamente 

como elemento decorativo, sendo usual o recurso às formas que a arquitectura utiliza.  

É precisamente o que pode ser observado nesta cadeira, pois o recurso ao entalhe em baixo relevo permite 

ao artista o uso não só a formas geométricas de traçado bem conhecido e de resultado estético claramente 

apelativo na época, mas também lhe permitiu gerar uma peça cuja qualidade intrínseca decorria em boa parte 

da construção mas também da imponência da decoração que ostenta. Pela mesma época, basta olhar para 

os programas decorativos de Mateus Fernandes ou de mestre Huguet no Mosteiro da Batalha para ser 

evidente o paralelismo. São os mesmos traçados dos arcos apontados, os mesmos arcos contracurvados, as 

mesmas caneluras em meia cana aplicadas tanto à pedra como à madeira.  
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Pormenor 2 - A complexidade dos traçados geométricos que a cadeira apresenta, com uma sequência de 

arcos apontados que se interligam nas ligações, cobrindo completamente toda a superfície do espaldar 

reflecte claramente o modo como os mestres, sejam entalhadores, marceneiros ou pedreiros, quatrocentistas 

em Portugal, organizavam o discurso decorativo, com o recurso a um conjunto de conhecimentos teóricos e 

práticos comuns a todo o ocidente. O horror ao vazio que a cobertura de toda a superfície igualmente deixa 

supor está na tradição da arte medieval que assim valoriza o material, o engenho do artista e também a 

poética por detrás de cada peça. No frontal, os motivos repetem-se mas desta feita em dois painéis, 

naturalmente mais pequenos, mas de igual temática decorativa.  

 

Sala 48 - 1377 Mov 

 

Ilustração 16 - Contador - Autor Desconhecido e Peter Kasteels, 1629 – 1683 (Ilustração nossa, 2016) 

 

Contador - Obra de marceneiro e ebanista não identificado, que produziu um móvel de grande aparato  cuja 

tipologia começou a ser utilizada exclusivamente em Antuérpia a partir de 1600, data em que em que os 

primeiros ébénistes, ou marceneiros especialistas no trabalho em ébano e outros materiais exóticos como o 

marfim e a tartaruga, se fixaram no importante porto comercial. Neste tipo de móveis era comum a pintura de 

painéis, quer nas portas ou nos frontais das gavetas, com temas que reproduziam os interesses dominantes 

do grupo restrito de compradores, assim como o seu gosto, na sua maioria, tendo como fonte gráfica gravuras, 

como é o caso das gravuras de Antonio Tempesta que ilustram as Metamoforses de Ovídio ou a reprodução 

de obras de pintores conceituados na época. P.P. Rubens, J. Bruegel II, F. Francken. 

No caso em estudo o pintor parece ter sido Peter Kasteels, (1629 – 1683) uma vez que a ele foi relacionada 

uma assinatura em sigla que se pode encontrar numa das composições. Móvel composto por dois corpos 

distintos ainda que complementares; a parte do contador propriamente dito e a trempe ou base.   

Pormenor 1 - A inclusão desta peça prende-se com o facto de ter vários detalhes que se relacionam com a 

arquitectura, por exemplo colunas com os respectivos capitéis, pórtico com colunas a suportarem um frontão 

triangular e capitéis de várias formas. Também existe nesta peça representação pictórica de edifícios. Nestes 

estão representadas vários modelos, nomeadamente de planta centralizada e cobertura em cúpula que 

referem o universo referencial à Itália pós renascentista. 
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No registo central composto como um pequeno pórtico, comportando uma galeria com balaustrada e uma 

porta ladeada por duas colunas, estas últimas com capitel e base, sendo o reverso da porta forrado com 

espelho enquadrado por molduras de tremidos. O corpo superior é faixeado a tartaruga e ébano com molduras 

de tremidos em ébano aplicadas, e filetes de marfim embutidos.  

Pormenor 2 - Para estes móveis eram executadas trempes simples, como a do móvel do Museu. A sobriedade 

das linhas de todo o conjunto, com clara matriz arquitectónica acentuada pela inclusão das seis colunas no 

trempe e de elementos de raiz arquitectural na restante estrutura do contador revelam-nos que em pleno séc. 

XVII se mantém a predominância compositiva da arquitectura mesmo sobre artistas/marceneiros/escultores 

de formação diversa. A hierarquia dos elementos que o constituem (base, colunas, vários frisos, cornijas e 

entablamentos) são igualmente comuns à arquitectura da época e constituem claramente a prova de que não 

constituía somente uma questão de moda ou de estilo de uma determinada época mas que constituía 

claramente um modo de conceber a composição global do móvel. Este modo de conceber o mobiliário, de 

acordo com normas bem estabelecidas para uma arte tão emblemática como a arquitectura só será 

claramente abandonada em algumas criações de Arte Nova e de Arte Deco, já nos anos 30 do séc. XX.  

 

Sala 52 - 106 Tap 

 

Ilustração 17 -  A Pintura - Cozette, Pierre François e Restout, Jean, 1741 (Ilustração nossa, 2016) 

 

A Pintura - A tapeçaria em estudo pertence à uma armação ou conjunto de tapeçaria cujo tema global seria 

a Alegoria das Belas Artes, das quais ela representaria a Pintura. Obra assinada dos artistas Pierre François 

Cozette (1714-1801) e Jean Restout (c.1741) evoca o atelier imaginário do pintor grego Apeles e o célebre 

retrato de Compasque,  concubina principal de Alexandre o Grande. Toda a composição, cujo objectivo 

essencial é salientar a importância da pintura enquanto mimese da realidade, está, no entanto, recheada de 

alusões às outras artes, nomeadamente à escultura e à Arquitectura. Foi a ocasião para o pintor do cartão e 

o tapeceiro revisitarem, em pleno séc. XVIII, um arquitectura de raiz clássica mas de métrica claramente 

barroca, representando um magnificente espaço, a fazer lembrar as termas de Diocleciano, em Roma, ruína 

muito representada ao longo da história da arte, cujo prestígio clássico é acrescido pelo facto de ter sido 

intervencionada pelo próprio Miguel Angelo e de ter sido fonte de inspiração para o célebre afresco nas Stanze 

do palácio do Vaticano, a Escola de Atenas de Rafael.  



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
194  

Pormenor 1 - Ao sumptuoso interior, coberto com abóbadas de berço esquarteladas com caixotões profundos, 

assentes em impressionantes cornijas e arquitraves, não faltam também as portas coroadas com frontões 

triangulares  interrompidos, num interessantíssimo modelo vulgarizado por Miguel Angelo e aproveitado por 

Andrea Palladio.  

Por todo o espaço arquitectónico estão representações de esculturas de vulto, de bustos em peanhas, de 

grupos escultóricos, sobre o lintel da porta, evocando não só essa arte, em tudo afim da pintura, mas também 

o mundo clássico aqui representado, fonte de toda a ordem e, por conseguinte, para o universo do barroco 

francês, também fonte de toda a Beleza, como claramente se expressa na inscrição que liga à Natureza e ao 

Homem a fonte essencial do Belo. A presença do artista, do modelo, dos aprendizes, o papel essencial 

atribuído ao desenho como fonte de aprendizagem a partir da forma pura da Antiguidade, representada pelo 

busto sobre a peanha, são outras tantas declarações culturais que decorrem da época e do contexto em que 

esta obra foi executada.  

 

Sala 53 - 1531 Pint 

 

Ilustração 18 - Interior de Igreja Católica - Gerrit (ou Gerard) Houckgeest, 1625 - 1660 (Ilustração nossa, 2016)  

 

Interior de Igreja Católica - A peça seguinte no percurso representa o interior de uma igreja barroca embora 

não seja propriamente a ilustração de nenhum edifício conhecido. Desde cedo, os pintores tentaram imitar a 

Natureza, ou seja, o mundo que rodeia o observador recorrendo à observação da realidade e depois 

transpondo, na medida do possível, esse entendimento para a Pintura. Para tal, a partir do séc. XV dispõem 

de um método relativamente simples, a perspectiva, que aliado a outros factores lhes vai permitir a sugestão 

cada vez mais acurada da tridimensionalidade que nos rodeia.  

A representação de arquitecturas, quem em contexto urbanístico quer de espaços internos, obriga ao domínio 

preciso dessa técnica, utilizada pelos pintores, primeiro em Itália e depois no resto da Europa.  

À data de execução desta pintura Gerrit Houckgeest dominava completamente a questão da representação 

da perspectiva e da escala dos interiores de arquitectura, como se comprova no quadro que analisamos e em 

muitas das suas mais famosas obras.  

Pormenor 1 - A inclusão de pessoas nas suas representações de espaço arquitectónico tem a função de 

enfatizar a escala monumental dos edifícios imaginados que representa. 
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Neste caso, trata-se de uma igreja onde todos os elementos que constituem o espaço interno destes espaços 

de culto são representados com atenção ao detalhe, como os altares à direita do observador ou os túmulos 

parietais nas paredes fundeiras, do que parece ser uma nave. Todavia, na tradição da pintura holandesa da 

época que consegue a simbiose perfeita entre a representação realista dos objectos com um lirismo profundo, 

o mais notável feito do artista neste quadro, que não está habitualmente presente na sua restante obra 

pictórica, é o tratamento da luz em que todo o espaço representado está imerso. Não é uma luz natural, 

filtrada apenas por uma vidraça, como aparentemente Vermeer e outros artistas a representam, é uma luz 

amarela, coada, própria dos reflexos da pedra e da amplitude dos espaços arquitectónicos, nos quais pela 

dimensão, se misturam zonas de luz com zonas de sombra criando uma penumbra luminosa típica destes 

espaços. 

 

Sala 55 - 676 Esc 

 

Ilustração 19 - Pórtico de Sacrário - Della Robbia, XVI d.C. (Ilustração nossa, 2016)  

 

Pórtico de Sacrário - A obra seguinte, executada pela oficina florentina de Lucca Della Robbia, é uma das 

peças mais representativas do renascimento quatrocentista italiano que o MNAA possui.  

Proveniente do Convento da Madre de Deus, em Lisboa, trata-se de um frontal de altar realizado em Majólica, 

ou seja barro cozido que, posteriormente é pintado e depois volta a receber uma segunda cozedura. A 

vidragem sequente é conseguido por uma terceira cozedura. Este moroso processo técnico obrigava à 

qualidade do material e permitia uma definição de detalhe na escultura e um carácter decorativo, com a 

inclusão da côr, muito apreciado na época. Sistema de representação patenteada essencialmente por esta 

oficina florentina, ainda que também outros artistas se exprimissem nesta técnica, permitiu colocar no 

mercado peças relativamente baratas, de rápida execução e contribuiu para a disseminação da estética 

florentina, quer no interior da Península italiana quer também na restante Europa, pois a relativa resistência 

do material,  o facto de puderem ser embalados em peças separadas e depois remontados, aliado ao preço 

convidativo constituíam incentivos claros para que estas peças fossem exportadas.   
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Trata-se de um frontal de sacrário, composto por uma mísula, pelo painel central e pelo coroamento. A mísula 

(actualmente não exposta) é constituída por duas cornucópias enlaçadas (com remate inferior do enlace em 

palmeta) cujo espaço de reserva é preenchido com o pelicano eucarístico, de asas abertas, e elementos 

vegetais. O pelicano é também, como é sabido, a empresa de D. João II, pelo que é muito provável que esta 

peça constitua uma das poucas obras de arte que ele encomendou em Itália.  

A foma arquitectónica do frontal de sacrário revela claramente o contexto cultural e artístico em que foi 

executado, em Florença e em meados do Séc. XV, momento crucial para o constituir dos principais cânones 

que, a partir dessa data, constituem base da prática artística até ao Séc. XX.  

Pormenor 1 - O espaço do sacrário, no interior do qual a hóstia consagrada é resguardada, é limitado por um 

arco a pleno centro, ladeado por pilastras decoradas com tabelas, capitelizadas de fantasia, mas a fazer 

lembrar a ordem coríntia. Nos seguintes do arco óculos lembram as propostas de Fillipo Brunelleschi na 

arcada no Hospital dos Inocentes, em Florença. Encimando toda a estrutura um entablamento de faixas com 

óvulos e dardos, com banda lisa intercalar ornamentada com cinco querubins. O centro do painel, concebido 

em perspectiva, é ocupado por um arco de volta perfeita decorado com caixotões. No interior uma cortina é 

sustentada por dois anjos representados de pé, cada um deles voltado para o seu lado, ao modo dos tenentes 

heráldicos. No centro, sob a cortina, uma porta de arco de volta perfeita e uma reserva vazada circular, 

constituem o acesso ao interior. O coroamento, composto por duas secções, representando putti em alto 

relevo, está igualmente envolvido em arco de volta perfeita cuja arquivolta está decorada com rosetas. Dois 

querubins nos ângulos a que se aliam também duas palmetas encerram a composição desta obra de arte.  

A forma arquitectónica deste tipo de peças, concebidas para serem integradas ou numa superfície murária, 

cobrindo o frontal de um nicho, ou para integrarem um altar, do qual constituem o sacrário, era a única forma 

que à época era utilizada para conferir a necessária monumentalidade à peça e, naturalmente, para espelhar 

o gosto e a actualização cultural do encomendador. No caso em estudo é perfeitamente ortodoxa a escolha 

dos elementos arquitectónicos, assim como a sua articulação modular com a figura humana dos Anjos, 

contribuindo claramente para um sentido estético de harmonia, que nos faz esquecer estarmos diante de uma 

peça de tão pequenas dimensões.  
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Sala 59 - 1072 Pint 

 

Ilustração 20 - Virgem e o Menino, Santa Ana, São Joaquim e uma Doadora - Autor desconhecido 1540 – 1560 

(Ilustração nossa, 2016) 

 

Virgem e o Menino, Santa Ana, São Joaquim e uma Doadora - Representação da Virgem com o Menino, em 

trono de traça arquitectónica, rodeados por Santa Ana e S. Joaquim e o retrato da doadora não identificada 

revestida de hábito dominicano. Obra de pintor maneirista desconhecido, erudito pela técnica pictórica que 

revela. Peça de proveniência do convento feminino da Esperança, em Lisboa, revela na temática simbólica 

mariana representada em segundo plano (poço, jardim, fonte, torre) a origem no bíblico Cântico dos Cânticos. 

Pormenor 1: O trono em que Maria se revela ao observador constitui uma afirmação de modernidade por 

parte do pintor, ao recorrer a formas típicas do renascimento italiano, com o frontão em forma de arco, a 

decoração das pilastras e os putti clássicos reclinados . A coroar a composição, logo abaixo da inscrição 

invocativa da pureza da Virgem, surge a representação da Pomba, símbolo do Espírito Santo. O tipo de 

coroamento do trono foi desenvolvido nos finais do séc. XV, especialmente no âmbito da escola florentina de 

escultura em torno da obra de Lucca della Robbia, António Rosselino e Desiderio da Settignano. 

Pormenor 2: A base do trono apresenta-se decorada com simulação de um baixo relevo, representando 

figuras humanas, talvez Profetas ou Apóstolos, que se integram plenamente na iconografia global do painel, 

salientando também o carácter moderno do discurso formal. 

Pormenor 3: A Fonte representada à esquerda em segundo plano tem igualmente origem no texto bíblico já 

referido, mas aponta para uma outra origem formal, a ilustração da obra Hypnerotomachia Poliphili (1494) de 

Francesco Colonna, na qual uma fonte semelhante é representada. A utilização de diferentes fontes de 

informação é outro sinal claro da erudição e da cultura do pintor e da encomendadora. 

Pormenor 4: A torre representada em segundo plano decorre da simbólica mariana utilizada, - poderá 

provavelmente ter sido utilizada uma gravura de Cesare Cesariano nos Dez Livros de Arquitectura de Vitrúvio, 

edição de 1528, revela a continuada influência do Renascimento italiano de raiz mais erudita. A sobreposição 

de elementos 

na estrutura, coroada em forma de templete clássico, revela precisamente a discussão em torno das 

planimetrias centralizadas típicas do Renascimento. 
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Conclusão – Os elementos arquitectónicos são transversais a várias áreas artísticas ao longo do tempo. A 

fisionomia e objectivo destas representações sofre alterações, que advém não só das características 

ideológicas e artísticas das diversas épocas, como do valor simbólico incutido e personalidade dos próprios 

artistas. A componente arquitectónica pode ser encarada como decorativa, sugestiva de um ambiente ou 

simbólica, daí provém a extensão do seu alcance. 

 

Elementos de Arquitectura: percurso de trinta minutos  

 

Ilustração 21 -  Mapeamento do itinerário Elementos de Arquitectura, 30 min. ( [adaptada a partir de] Museu Nacional 

de Arte Antiga, 2016) 

A sequência das obras segue a ordem crescente. Piso 3: Sala 3 - 1980 Pint;  Piso 2: Sala 29 – 106; Piso 1: Sala 48 - 
1377 Mov; Sala 52 - 106 Tap; Sala 53 - 1531 Pint; Sala 55 - 676 Esc. 

 

4.1.2. ITINERÁRIO II: INDUMENTÁRIA  

 Aquando da fase de desenvolvimento do itinerário que se segue, o MNAA começou a 

realizar obras de restauro em várias alas da colecção. Assim, não foi possível projectar este 

segundo tema com base nos três pisos de espaço expositivo, uma vez que o terceiro piso se 

encontrava fechado, mas sim apenas com base no acervo exposto no primeiro e segundo pisos.  
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Indumentária: percurso de sessenta minutos – sequência de obras e textos 

 

Ilustração 22 - Mapeamento do itinerário Indumentária, 60 min. ([adaptada a partir de] Museu Nacional de Arte Antiga, 

2016)  

A sequência das obras segue a ordem crescente. Piso 2: Sala 14 – 1639 mov, Sala 17 – 2145 pint, Sala 18 – 750 esc, 

Sala 24 – 6297 cer, Sala 27 – 1 our, Sala 29 – 740 our, Sala 29 – 533 tec; Piso 1: Sala 43 – 1700 pint, Sala 61 – 1466 

pint, Sala 61 – 738 pint, Sala 63 – 1785 pint, Sala 65 – 144 esc. 

 

Introdução – Visita focada nas diversas representações de indumentária, e seu enquadramento simbólico, 

identificados na colecção do Museu. Tais elementos destacam-se em obras das mais variadas tipologias. 

Incluem-se relicários, mobiliário, pintura, escultura, têxteis, entre outros. 

 O percurso compreende trajes religiosos, idealizados e representativos de estatuto social, ao longo 

das diferentes épocas. Desde a indumentária adoptada pelos grandes senhores da nobreza àquela que é 

escolhida como adorno à Nossa Senhora.  
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Piso 2: Sala 14 – 1639 mov  

 

Ilustração 23 – Biombo, Kano Domi e Desconhecido, 1593 – 1601 (MatrizNet, 2010) 

Sala 17 – 2145 pint 

 

Ilustração 24 - Retrato de D. Francisco de Almeida, Autor desconhecido, 1555 – 1580 (MarizNet, 2010) 

Sala 18 – 750 esc 

 

Ilustração 25 - Saleiro, Autor desconhecido, séc. XVI  (MatrizNet, 2010) 
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Sala 24 – 6297 cer 

 

Ilustração 26 - Caneca, Autor desconhecido, 1701 – 1750 (MatrizNet, 2010) 

Sala 27 – 1 our 

 

Ilustração 27 - Custódia, João Frederico Ludovice, 1775 – 1780 (MatrizNet, 2010) 

Sala 29 – 740 our 

 

Ilustração 28 - Custódia de Belém, Gil Vicente, 1506 (Ilustração nossa, s.d.) 
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Sala 29 – 533 tec 

 

Ilustração 29 - Mitra, Autor desconhecido, séc. XIII -  séc. XIV (MatrizNet, 2010)  

Piso 1: Sala 43 – 1700 pint 

 

Ilustração 30 - Praça da Alegria, Nicolas Delerive, 1801 - 1810  (MatrizNet, 2010) 

Sala 61 – 1466 pint 
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Ilustração 31 - Virgem com o Menino e entre Santos e Anjos, Hans Holbein, o Velho, 1519  (MatrizNet, 2010)  

Sala 61 – 738 pint 

 

Ilustração 32 - Salomé com a cabeça de São João Baptista, Lucas Cranach, o Velho, 1510 - 1515 (MatrizNet, 2010)  
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Sala 63 – 1785 pint 

 

Ilustração 33 - Santo Agostinho, Piero della Francesca, 1454 - 1469 (MatrizNet, 2010)  

 

Sala 65 – 144 esc 

 

Ilustração 34 - Santa Catarina de Alexandria, Autor desconhecido, séc. XV (MatrizNet, 2010)  

 

Conclusão – A indumentária na Arte é representada como um elemento simbólico, com o propósito 

de reforçar ou transmitir ideias culturalmente relevantes. Esta função é fundamental impulsionadora 

de distinção social. No caso dos mecenas, as figuras são representadas segundo o modo como 

aqueles se vêm a si próprios, o que determina a escolha dos adornos. Nas cenas religiosas, a 

indumentária tem um carácter identificativo muito marcado, pois permite distinguir as 

personalidades relevantes (por exemplo Santos ou Apóstolos) em representações de vária ordem 

e estilo, ao longo das várias épocas. 
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Indumentária: percurso de trinta minutos  

 

Ilustração 35 - Mapeamento do itinerário Indumentária, 30 min. (Ilustração nossa, 2016) 

A sequência das obras segue a ordem crescente. Piso 2: Sala 14 – 1639 mov; Sala 18 – 750 esc; Sala 24 – 6297 cer; 
Sala 29 – 533 tec; Piso 1: Sala 61 – 1466 pint; Sala 63 – 1785 pint. 

 

4.1.3. OUTROS ITINERÁRIOS  

 Posto isto, sugere-se um conjunto inicial de narrativas paralelas sob as seguintes temáticas: 

Elementos de Arquitectura, Indumentária, Mobiliário e Utensílios, Armamento, Heráldica. Para 

manter a oferta de conteúdos com alguma rotatividade, podem ser acrescentados gradualmente o 

seguinte agregado temático: Bestiário: Fauna e Seres do Imaginário, Flora, Representações 

Religiosas, Representação e Anatomia. 

 Dá-se como concluída esta fase de estruturação de conteúdos, como tal, procede-se à 

programação da vertente projectual do meio comunicativo, que constitui parte do mediador cultural 

digital que se concebe. 
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4.2. DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO: FUNCIONAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES PROJECTUAIS 

 Finalizada a apresentação dos itinerários e dos respectivos conteúdos informativos, avança-

se agora para a definição e cara da solução de interface desenvolvido para a aplicação.  

 Uma vez que o cerne da problemática está na optimização da comunicação numa situação 

de mobilidade no espaço expositivo, escolheram-se os dispositivos móveis pessoais como veículos 

de mediação com as obras e, consequentemente, de transmissão de informação. Tem-se, pois, em 

conta a relação emocional e intimista entre os utilizadores e os seus dispositivos. De entre os 

sistemas operativos disponíveis, optou-se por vocacionar o projecto da app para iOS. Tal, deve-se 

a não ser aqui sustentável adaptar o projecto a todos os requisitos intrínsecos aos vários sistemas 

disponíveis no mercado. Assim, optimizam-se, por ora, as características do interface para o 

sistema mencionado.  Adoptou-se este software por ser o mais popular: “At the beginning of 2010, 

iPhone data usage was over four times higher than any other smartphone platform”, (Wroblewski, 

2011, p. 13) mas também graças à sua agilidade de navegação e coesão na experiência de 

usabilidade.   

As aplicações móveis mais eficazes são híbridas, no sentido de em que permitem alternar 

entre etapas auto-suficientes e momentos de impreterível acesso à rede, e são a solução que se 

adoptou. Um dos problemas ligados ao uso aplicações móveis prende-se com o consumo de bateria 

dos dispositivos, mas também com a escassez de espaço de armazenamento disponível. Tal, 

implica  limitações, especialmente em relação a aplicações que implicam muitos conteúdos de 

informação, como é o caso da que se projecta. Deu-se, por isso, a atenção necessária à extensão 

dos conteúdos. Encarou-se o projecto como uma estrutura base, reduzida ao indispensável, não 

perdendo de vista o funcionamento eficaz do sistema. Adverte-se, contudo, para o facto da 

aplicação implicar a realização regular de downloads, devendo por isso ser eliminados conteúdos 

com alguma frequência.  

Crê-se que assim o espaço de memória ocupado pela aplicação deverá ser diminuto. Cada 

tema foi concebido como um pacote, que pode ser descarregado no momento de utilização e depois 

facilmente descartado, para dar lugar a conteúdos inéditos. Devem sempre evitar-se conteúdos 

supérfluos que coloquem em risco uma futura utilização da aplicação. 

 Decisões como estas, relativas ao sistema ou à quantidade de informação, tiveram desde 

logo impacto no desenrolar do projecto da app.  

Auxiliou igualmente a restringir e e a definir acções projectuais, a consideração do público-

alvo, cujas características aqui se sintetizam: formado por indivíduos na sua grande maioria 

sensibilizados para a utilização de tecnologias digitais e dotados de curiosidade; composto por dois 

grupos, principiantes e habituais, bem como por várias faixas etárias; com interesses específicos; 

que valorizam o acervo; que procuram experiências inesperadas, afastadas dos métodos 
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tradicionais de se proceder a uma visita cultural; que pretendem ser estimulados a nível lúdico e 

emocional.  

             Para atingir o público-alvo, assim como para responder a expectativas do Museu, foi 

necessário: recorrer a uma linguagem apropriada; desenvolver um léxico visual  ajustado, agradável 

e consistente; providenciar feedback claro; garantir uma navegação rápida (sem ecrãs/acções 

secundárias ou supérfluas) e linear (perceptível, expectável); tornar as acções facilmente 

identificáveis e executáveis; estabelecer uma relação de proveito mútuo entre a entidade e o público 

(criação de um perfil pessoal e de um sistema de recompensas); providenciar um processo de 

registo rápido; premiar a participação recorrente na actividade; adequar acções requeridas ao 

modelo mental do utilizador. 

 Um propósito que se manteve sempre presente durante o planeamento projectual, foi o de 

aplicar o efeito de surpresa, o qual se tomou como um factor essencial à captação da atenção 

humana. Uma das grandes vantagens do sistema de mediação adoptado é a possibilidade de 

renovação de conteúdos e de rotatividade de temas – com base numa alternância periódica, através 

da integração de edições especiais (como por exemplo o itinerário do mês), etc. –, uma vez que a 

exploração do acervo em questão é virtualmente inesgotável, podendo equiparar-se ao seguinte 

caso:  

 

Consider classical music. For many it is boring and uninteresting, but for others it can indeed be 

listened to with enjoyment over a lifetime. I believe that this longevity derives from the richness and 

complexity of its structure. The music interleaves multiple themes and variations, some simultaneous, 

some sequential. Human conscious attention is limited by what it can attend to at a moment, which 

means that consciousness is restricted to a limited subset of musical relationships. As a result, each 

new listening focuses upon a different aspect of the music. The music is never boring because it is 

never the same. (Norman, 2014, p. 110)   

 

 Procurou-se articular familiaridade com novidade (Gane e Beer, 2008, p.57), neste caso 

referente à possibilidade de temas inesperados sob um denominador comum, a estrutura e 

funcionamento da app. 

             Apelou-se também ao jogo, enquanto dimensão cultural catalisadora da vontade de 

participação:   

 

Fun and games: a worthwhile pursuit. (…) Beauty, fun, and pleasure all work together to produce 

enjoyment, a state of positive effect. (…) Positive emotions trigger many benefits: They facilitate coping 

with stress. They are essential to people’s curiosity and ability to learn.” (Norman, 2014, p. 101-103),  
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 É precisamente por meio desta vertente lúdica, que se pretende conquistar os visitantes e 

os potenciais visitantes. Esta vertente alia as necessidades recreativas do indivíduo a um requisito 

fundamental para os actuais museus: o estabelecer de uma melhor relação entre estas instituições 

e o público. Deve, por isso, relembrar-se o visitante de que o trabalho elaborado pelos museus é 

sempre realizado em prole da comunidade. Significa isto que, também neste projecto,  se procura 

salientar a importância individual e colectiva, uma vez que a colecção do Museu é de todos.243  

 De resto, aquela vertente lúdica, que se tomou enquanto constante cultural, i.e. transversal 

a todas as sociedades, considerou-se quer por via das metarrealidades que, necessariamente, se 

gerarão (através da interacção entre o indivíduo e o plano digital, e mediado por este, entre o 

indivíduo e o plano das obras), quer por via da concepção de um “jogo” regrado e imersivo, mas 

também participativo.  

            Relacionado com isto, está também o sistema de pontos que se criou: o visitante-utilizador 

terá acesso a um montante de pontos acumulado e a uma listagem de desafios/etapas que pode 

cumprir, e gerar mais pontos. A acumulação de pontos permitirá gratificações simbólicas, tais como 

reproduções de obras e outros objectos da loja do Museu ou entradas gratuitas.  

             Crê-se que a lista de objectivos ou tarefas a alcançar, aliada ao sistema de pontos, não só 

será um móbil motivador, como fornecerá propósitos específicos (linhas norteadoras) que guiarão 

a experiência cultural.  

 Para que a experiência seja adequada ao seu público-alvo foi, portanto, essencial conhecer 

as características e as necessidades dos utilizadores – conforme sintetizámos acima. Como tal, 

utilizou-se no desenvolvimento da aplicação o método de storytelling244 que consiste na construção 

de “personalidades tipo” representativas de um grupo de utilizadores. Recorreu-se a uma listagem 

das características de uma pessoa hipotética e à criação de uma narrativa lógica reveladora das 

necessidades e expectativas desse indivíduo face à app. A recolha destes dados foi um método 

essencial para delinear objectivos e fazer corresponder as funcionalidades da app com as 

expectativas reais dos visitantes (construção da arquitectura de informação, mapa de requisitos e 

storyboard de acção). Assim, não só a app se aproxima do modelo mental do utilizador, como se 

garante o desenrolar lógico da arquitectura de informação, bem como a existência de todas as 

funcionalidades previstas e optimização da sua função e uso. (Jursa et al., 2010)  

De modo a garantir a melhor experiência de usabilidade possível, foi devidamente 

ponderada a organização do layout das páginas e definidas características formais e de interacção: 

contrastes, paletas cromáticas (optou-se desde o início por uma paleta reduzida), corpo da 

tipografia, hierarquia de informação, adaptação de contrastes tonais a diferentes ambientes 

                                                
243 Um exemplo deste pensamento é a recente exposição no Victoria & Albert Museum, All of This Belongs to You, de 
2015. 
244 Vide 4.2.1. Processo de Storytelling, p. 249 
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luminosos, diferenciação de acções através de grafismos, touch target245 dos elementos interactivos 

(definição dimensional de áreas de contacto e espaçamentos entre elementos interactivos, de modo 

a não existirem sobreposições que comprometam o funcionamento da app), etc.  

 Processualmente, procedeu-se a um planeamento da experiência geral de usabilidade, de 

modo a corresponder à emotividade humana. Para tal, esboçou-se uma design persona para a 

aplicação246: 

 

Design persona 

 

Nome: MNAA Itinerários Temáticos 

Overview: Museu Nacional de renome internacional; o seu acervo é de âmbito artístico entre os 

séculos XIV e XIX (composto por peças de diversas áreas da actividade artística, como por exemplo 

a pintura, escultura, joalharia, mobiliário, entre outras). A imagem que o Museu pretende passar é 

de tradição, importância, erudição, fiabilidade, respeitabilidade, poder, serviço público, 

ancestralidade, mas também de modernidade e de actualização. A comunicação visual da 

instituição pretende espelhar nobreza, e sabedoria ao mesmo tempo que pretende reflectir 

actualidade, para além de transmitir o facto de ser um motivo de orgulho nacional. É um museu que 

valoriza os seus visitantes habituais, nomeadamente acomodando a sede do GAMNAA nas suas 

instalações e procurando chegar a todos através da sua presença nas redes sociais, i.e., 

aproximando-se do seu público potencial. Pretende ainda transmitir conforto e sofisticação. 

Características gerais: Nobre; Clara; Comunicativa; Equilíbrio entre erudita e coloquial; 

Confortável; Amigável; Clássica; Portuguesa; Actual; Orgulhosa; Acessível; Ancestral; Fiável; 

Respeitável; Sociável; Relevante; Serviço público; Sábia; Mística; Enigmática; Misteriosa; Artística; 

Prestável; Historicista 

Traços: Lúdico mas não entretenimento; Pedagógico mas não paternalista ou redundante; 

Didáctico mas não infantilizado; Nobre mas não pedante; Erudito mas não elitista; Recompensador 

mas não materialista; Simples mas não simplista; Funcional mas com personalidade; Moderno mas 

não casual; Místico mas não inacessível ou incompreensível. 

Mapa de personalidade: Amigável. 

Voz: Acessível, clara, amigável, formal, sábia. 

Exemplos de expressão e reacção: “Bem vindo *inserir nome*” (in app greeting); “À 

(re)descoberta!”; “Obrigado!” (success feedback); “Incline o ecrã para que a bola percorra a 

                                                
245 Área de alcance activa de um determinado elemento gráfico. Permite que este seja seleccionado através de um 
movimento ou toque com o fim de espoletar uma determinada acção. 
246 Com base em categorias fornecidas por Walter (2011, p.40). 
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circunferência.” (general message); “Ora! Um percalço.” (critical failure); “Não é possível estabelecer 

a ligação à rede.”; “A sua opinião conta.” (marketing copy). 

Léxico Visual:  

i) Paleta de cores: Tons de bordeaux, branco, cinzas, dourado e azul. (Ilustração 36). Aplicação 

das cores institucionais bordeaux e branco para garantir coesão entre a identidade visual do Museu 

e o léxico gráfico da aplicação. Aplicação de tom dourado para realce de pormenores nas imagens 

das obras. Aplicação da escala de cinzas (por vezes também utilizada em elementos de 

comunicação oficial do MNAA) em fundos (de modo a enaltecer outros elementos gráficos), 

pictogramas e outros grafismos. Aplicação de tons de azul para conforto visual, por contraste com 

a intensidade do bordeaux, demarcando a zona do perfil de utilizador relativamente à secção de 

percursos. Aplicação do branco na tipografia para um maior contraste e legibilidade de conteúdos. 

 

Ilustração 36 – Paleta de Cores (Ilustração nossa, 2016) 

ii) Tipografia: Open Sans (Regular, Semibold e Bold). Uma vez que se pretende transmitir tradição, 

mas também modernidade, a tipografia  é sóbria e minimal, mas, acima de tudo, funcional. Opta-se 

por um tipo de letra sem serifa: dominante, irregular, pouco intrincada, porém informal, de modo a 

contrastar com a nobreza da paleta de cores e tornar a leitura amigável. Para transmitir hierarquia 

entre conteúdos devem ser utilizados variantes de caixa, corpo e estilo. (Ilustração 37) 
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Ilustração 37 – Tipografia: Open Sans Regular, Semibold e Bold (Ilustração nossa, 2016) 

iii) Grafismo (notas gerais): Os elementos gráficos do interface devem ser abordados segundo 

uma concepção minimal, bidimensional (i.e. sem recurso a sugestões de tridimensionalidade) e 

funcional. Tal como, acontece em outros elementos de comunicação visual do Museu, devem ser 

aplicados pormenores de obras como imagens de fundo, com um fim ilustrativo e de construção 

“ambiental”, bem como de enaltecimento das páginas introdutórias das secções. 

      

Ilustração 38 – Pictogramas IOS (Apple, s.d.) 
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Ilustração 39 – Pictogramas concebidos ([adaptado de] Apple, 2016)  

Layout: Por questões de consistência, eficiência e aproveitamento do espaço, os layouts devem 

ser elaborados a partir de uma estrutura em grelha. A métrica utilizada terá por base dimensões 

que optimizem a interacção (como por exemplo o espaçamento entre indicadores de acção e 

dimensão das suas áreas activas). Para garantir o bom funcionamento do interface, a construção 

das grelhas deve ter em conta os dispositivos móveis de maior e menor formato disponíveis. 

(Ilustração 40) 

 Face às principais funcionalidades da aplicação, prevê-se que seja necessário a criação de 

dois tipos de layouts do tipo “lista”. A primeira listagem é referente aos percursos (temas e peças), 

a segunda relaciona-se com a área do perfil de utilizador (dados, histórico, desafios e pontos). O 

funcionamento das duas listas devem ser consistentes entre si. 
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Ilustração 40 – Dimensões dos dispositivos móveis contemplados: iPhone 4, iPhone 5/SE, iPhone 6/7 e iPhone 6 

Plus/7 Plus (Ilustração nossa, 2016)  
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Ilustração 41 – Grelha de construção dos layouts. À esquerda ecrã 1, à direita ecrã 5. Escala 1:1. Adaptado ao iPhone 

4 (Ilustração nossa, 2016)  

 

Ilustração 42 – Grelha de construção dos layouts. À esquerda ecrã 9, à direita ecrã 12. Escala 1:1. Adaptado ao iPhone 

4 (Ilustração nossa, 2016) 
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Ilustração 43 – Grelha de constrção dos layouts. À esquerda ecrã 13, à direita ecrã 17. Escala 1:1. Adaptado ao iPhone 

4 ( Ilustração nossa, 2016) 

 

Ilustração 44 -  Grelha de constrção dos layouts. À esquerda ecrã 19, à direita ecrã 25. Escala 1:1. Adaptado ao iPhone 

4 ( Ilustração nossa, 2016) 

 

Engagement methods: Surpresa: promoção da descoberta de pormenores e de informação oculta 

nas obras; Antecipação: teaser de cada tema e listagem de objectivos a completar; Recompensa: 

consulta de objectivos e etapas cumpridas e de recompensas, (por exemplo, consulta de pontos 
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acumulados por tarefa cumprida e troca de pontos por gratificações); Valorização: indicadores de 

valoração do tipo like dos visitantes-utilizadores; Desejo: possibilidade de renovação ou rotatividade 

de temas oferecidos, mantendo o serviço/aplicação motivante e actual; Curiosidade: apresentação 

atractiva dos temas, cultivando uma utilização continuada. 

   Seleccionaram-se ainda os valores principais da interacção:  

 

(…) playability (...) seductivity (...) anticipation (...) relevance (...) pliability (...) 

control/autonomy (...) immersion (...) fluency (...) social action (...) personal connectedness 

(...) identity (...) transparency (...) efficiency (...) elegance (...) ambiguity (...) parafuncionality 

(...) surprise (...)”  (Lowgreen e Stolterman, 2004, p.132 – 136) 

 

E prosseguiu-se para uma fase mais concreta do desenvolvimento projectual, que passou 

pelo mapear de funcionalidades e sequências de uso relativas ao interface da aplicação, face aos 

requisitos fundamentais delineados (design persona e valores de interacção). 

 Consequentemente, delineou-se o mapa de requisitos, com base nas necessidades dos 

utilizadores247 e nas tarefas a realizar através do interface, e seguidamente mapeou-se a sequência 

de passos para atingir cada objectivo. Com base nestes dados, foram elaborados vários esboços 

do interface248 e organizado um storyboard249 (visual e textual), que detalha as acções, consistindo 

o storyboard visual numa sequência de wireframes250. Estes últimos elementos deram origem à 

maqueta ou protótipo digital da aplicação.  

 Para melhor explanar o funcionamento da app, decide-se  recorrer, em primeiro lugar, a uma 

apresentação a partir dos seguintes documentos elaborados: mapa de requisitos, storyboard 

textual, mapa de transições e maquete digital, cujas partes se apresentarão seguidamente de modo 

intercalado (consideraram-se ainda a arquitectura de informação e os wireframes para uma consulta 

paralela); e só depois recorrer à apresentação individual destes documentos (retomando-se então 

a apresentação do projecto a partir do processo de storytelling)251.  

 

Storyboard: Divide-se o storyboard em três situações iniciais consoante a motivação da visita do 

indivíduo e, consequentemente, o modo como acede ao espaço do Museu: Situação A – O indivíduo 

                                                
247 Vide 2.1.2. Os públicos da cultura, p. 32 
248 Interface Sketch – “An interface sketch is a drawing of what the intended system should feel like to the user (…) is often 
used to communicate, develop and ground visions.” (Lowgreen e Stolterman, 2004, p.82) 
249 “A storyboard can be seen as a combination of a scenario and an interface sketch. The idea behind a storyboard is 

simply to draw a series of interface sketches showing how a certain use sequence is played out in the interface. (Lowgreen 
e Stolterman, 2004, p.106) 
250 “wireframes are a set of documents that show structure, information hierarchy, functionality and content.” (Saffer, 2007, 

p.109) 
251 Vide 4.2.1. a 4.2.6., p. 249 – 256 
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pretende visitar a exposição permanente do Museu (tem conhecimento prévio da actividade 

“Itinerários Temáticos”); Situação B - O indivíduo pretende visitar a exposição permanente do Museu 

ou uma exposição temporária (desconhece a actividade “Itinerários Temáticos”); Situação C - O 

indivíduo pretende visitar apenas a loja do Museu (desconhece a actividade “Itinerários Temáticos”). 

 Situação A: passo 1 – Toma conhecimento da existência da actividade “Itinerários 

Temáticos” fora do espaço do Museu - por ex. em mupi ou em website (página web oficial do 

Museu);252 passo 2 – Decide visitar o espaço expositivo do Museu; passo 3 – É re-alertado para a 

existência da actividade assim que entra na recepção no Museu - vídeo informativo.  

 Situação B: É alertado para a existência da actividade assim que entra na recepção no 

Museu - vídeo informativo. 

 Situação C: É alertado para a existência da actividade assim que entra na recepção no 

Museu - vídeo informativo, ou na loja do Museu - cartaz informativo. 

 Todos os cenários apontados convergem para um passo 4 – Face ao conteúdo apresentado, 

o indivíduo toma a decisão de participar na actividade proposta (antes ou durante o período de 

espera para adquirir o bilhete, ou após a sua compra); passo 5 – Abertura da AppStore ou da 

Android Store no dispositivo de comunicação pessoal e download da aplicação (Ilustração 45) 

Mapa de requisitos: Introdução aos Itinerários Temáticos (descrição) – Torne a sua visita ao MNAA 

numa experiência recompensadora, motivadora, repleta de descobertas e sempre nova. O Museu 

Nacional de Arte Antiga oferece-lhe uma gama de visitas temáticas de acordo com os seus 

interesses/hobbies. Desde temas como Elementos de Arquitectura, Indumentária, Botânica a 

Armamento. Descubra os mundos escondidos nas peças expostas, através do desvendar de 

pormenores e factos tematizados nos mais diversos elementos da colecção. Crie o seu perfil de 

utilizador e aceda a conteúdos adicionais, complete desafios, receba pontos, troque-os por 

recompensas inéditas no Museu ou na sua loja e relembre visitas prévias. Pode ainda partilhar as 

suas experiências de visita e descobertas nas redes sociais. Features no iPad e iPhone: aceder a 

inúmeros itinerários temáticos; descobrir pormenores e factos de interesse pessoal nas obras; 

explorar o espólio permanente do MNAA; fazer uma visita personalizada e controlada pelo visitante; 

poder partilhar com os amigos as experiências de visita; receber ofertas inéditas, quer na loja quer 

na bilheteira do MNAA, com base na realização de desafios e na participação nas actividades 

propostas.  

                                                
252 Referência ao sistema comunicativo da aplicação. Vide 4.3. Divulgação dos Itinerários Temáticos, p. 256 
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Ilustração 45 – Simulação da página da aplicação Itinerários Temáticos no Itunes. ([adaptado a partir de] Itunes, 2016)  

 

Storyboard: passo 6 – Abertura da aplicação e escolha de um itinerário temático. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 1 – Menu de itinerários temáticos. Indicação da sequência de temas 

disponíveis. Remissão, em paralelo, através de indicativos de acção, para o formulário de criação 

de uma conta ou directamente para um perfil de utilizador (prévio - aplicável a partir da primeira 

utilização da aplicação) (Ilustração 46)  

Ecrã 2 – Página de introdução a cada itinerário temático. Pequeno texto de apresentação do tema 

e ilustração. Opção entre seleccionar o tema do percurso ou ir para a página de perfil do utilizador, 

através de indicadores de acção. (Ilustração 46) 
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1- Indicador de acção que remete para o perfil de utilizador, sugere a selecção. 2 - Indicador de acção de 

progressão na escolha do tema, remete em conjunto com o 3 para um movimento de swipe da direita para a 

esquerda. 3 - Acompanhamento ao indicador 2, indicação do mapeamento do menu. 

 

Mapa de transições: Selecção da conta de utilizador ou swipe lateral para escolha de tema(s). 

Passagem do ecrã 1 para o 2. 253  

Comentários adicionais: Considerou-se fundamental, ao longo da aplicação, a criação de 

integridade e consistência visual entre os vários elementos do interface. Em paralelo, o projecto 

teria de garantir uma conformidade com os restantes elementos comunicativos dos Itinerários 

Temáticos e com a própria identidade do MNAA. Assim, a paleta cromática escolhida tem por base 

as gamas de tons que o Museu adopta na sua comunicação actual. Salienta-se que todos os 

elementos e os locais de vazio compositivo ou com informação complementar (momentos de 

repouso cognitivo), foram, portanto, aplicados com o intuito de reforçarem a identidade do MNAA. 

A utilização de uma figura (a preto) sobre um fundo monotonal (bordeaux), identificativa da 

app (Itinerários Temáticos) e de cada um dos percursos, remete para uma estratégia de eleição do 

MNAA, utilizada, por exemplo, nos desdobráveis informativos que são disponibilizados na recepção. 

A imagem de apresentação da app é, assim, aquela que o MNAA apresenta, mais frequentemente, 

                                                
253 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256  

 

Ilustração 46 – Ecrã 1 (esq.), ecrã 2 (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 
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nos elementos de apresentação da colecção permanente (inclusive nos desdobráveis informativos 

referenciados). Trata-se de uma figura retirada dos Painéis de S. Vicente. 

 Por sua vez, cada tema ou itinerário é ilustrado com uma figura distinta (sempre em preto 

sobre fundo…), de modo a constituir uma alternância e um ritmo na listagem sequencial dos 

itinerários disponibilizados. Esta é uma preocupação importante, visto que:  

 

The brain naturally adapts to repeated experiences. (…) your brain responses, the activity would 

diminish with the repetitions. Your brain would respond again only when something new was 

presented. (…) the biggest responses always come with the least expected event.” (Norman, 2014, 

p.109)  

 

 Um modo de incrementar esta alternância ou ritmo, poderia consistir na incorporação de 

diferentes cromatismos. Contudo, o número de itinerários possíveis é vasto e as características do 

meio comunicativo indicam que a disparidade cromática pode afectar o esforço cognitivo e a 

consistência do projecto, o que inviabilizou esta hipótese projectual.  

 A interacção com os dispositivos móveis implica cuidados específicos, nomeadamente, em 

termos de planeamento de gestos requisitados ao utilizador. Por modo a evitar erros e a conferir 

um maior conforto à experiência de utilização, a dimensão dos touch targets foi tida em conta. 

(Ilustração 47) A dimensão da área de selecção dos botões deve ser de pelo menos: 

 

48 x 48 dp. In most cases, the space between touch targets should be 8 dp or more. On average, 

48dp translates to a physical size of about 9mm (with some variability). This is comfortably in the range 

of recommended target sizes (7-10mm) for touchscreen objects and ensures that users will be able to 

reliably and accurately target them with their fingers. If you design your elements to be at least 48dp 

high and wide, you can ensure that: • Your targets won’t be smaller than the minimum recommended 

target size of 7mm regardless of the screen on which they are displayed. • You strike a good 

compromise between overall information density and targetability of UI elements. (Google Design, 

s.d.)  
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Ilustração 47 – Indicação das zonas de Touch Target do ecrã 2. Adaptado ao iPhone 4,  escala 1:1. (Ilustração nossa, 

2016)  

 Posto isto, foi possível conceber um layout proporcional e equilibrado, que transmitisse 

conforto. Uma composição esteticamente agradável ajuda na construção de uma relação de 

confiança com o público e indicia. 

 O movimento de swipe lateral é um gesto intuitivo para se percorrerem listagens, e permitiu 

economizar conteúdos no layout de apresentação de cada percurso, bem como um bom 

aproveitamento do espaço de ecrã disponível. Deste modo, foi viável colocar nestas páginas uma 

ilustração e um breve texto descritivo do tema, sem afectar a assimilação dos conteúdos, apesar 

das restrições dimensionais tão características dos interfaces em dispositivos móveis.  

 O swipe lateral é, igualmente, consistente com o modelo mental dos indivíduos, na acção 

de percorrer informações de valor hierárquico equivalente, mas que implicam uma escolha. O gesto 

aproxima-se do folhear de um livro ou catálogo, algo familiar ao utilizador e que significa a procura 

de mais informação. Ainda assim, incluem-se indicadores que ajudam a sinalizar o gesto, como é 

exemplo a barra inferior, composta por círculos (mudança do círculo destacado), a qual é ainda 

indicativa da quantidade de slides a percorrer, bem como situa o utilizador na sequência. Colocou-

se ainda um elemento auxiliar em forma de seta, que sugere a direcção do movimento de 

interacção. Este último, situa-se no quadrante inferior direito do layout, por questões de consistência 

e eficiência cognitiva, todos os indicadores de progressão entre ecrãs estão nesta zona. 

Procuraram-se ainda resolver dificuldades potenciais de leitura de conteúdos (associadas 

ao contexto de utilização das aplicações móveis, em particular decorrentes de factores exteriores 
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ao interface, como por exemplo a luminosidade do ambiente254). Para colmatar tais questões, foi 

aplicado o maior contraste possível entre o fundo e os elementos textuais. 

 A aplicação subdivide-se em três áreas de mediação: uma dedicada ao utilizador e outra à 

função informativa e norteadora de num determinado percurso/itinerário no espaço da colecção 

permanente do MNAA.  

 A alternância entre as partes informativa e norteadora (relativas ao itinerário) e a parte 

relativa à conta perfil processa-se na metade superior do ecrã, acedendo-se à área dedicada ao 

utilizador no quadrante superior esquerdo. Trata-se de realizar uma acção que é paralela à 

sequência de tarefas presente em cada uma das áreas temáticas, pelo que não se insere na mesma 

categoria que as restantes acções relativas aos itinerários, que têm continuidade entre si e 

culminam num mesmo objectivo (realizar um percurso). Destarte, com fim a separar melhor estas 

funções e evitar erros processuais humanos255, para além de se ter procurado projectar em 

conformidade com os padrões de visualização e assimilação de conteúdos256, bem como com os 

valores hierárquicos estabelecidos, distinguiram-se, o mais possível, os (dois) tipos de comandos 

implicados.  

 Assim, esta distinção entre a parte relativa aos percursos e a parte relacionada com as 

informações da conta de utilizador, constituiu a decisão mais importante no tocante ao processo de 

interacção, uma vez que é referente à primeira decisão do utilizador quando se depara com a página 

inicial.  

 

Storyboard: passo 7 –  Alerta para os benefícios de criar uma conta de utilizador. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 3 - do tipo modal – Notificação de benefícios de criar uma conta de 

utilizador. Mensagem curta a enumerar os benefícios da acção. Oferece a opção de saltar a etapa 

ou de remeter para o formulário de inscrição, i.e. de saltar para o ecrã 6 e continuar a tarefa sem 

desvios ou de passar para o ecrã 4. (Ilustração 48) 

 

                                                
254 Mesmo considerando que a luminosidade no interior dos espaços expositivos do MNAA é baixa (por motivos de 
preservação das obras expostas). 
255 Correcção de comportamentos através da identificação clara das affordances da aplicação. 
256 Vide 3.3.1. Design para dispositivos móveis, p. 123 
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Ilustração 48 – Ecrã 3. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 3 para o seguinte.257  

Comentários adicionais: Salienta-se, contudo, que uma das preocupações mais prementes 

actualmente é a tentativa de manter o interesse dos utilizadores, i.e. uma fidelização nos primeiros 

momentos de utilização da aplicação.258 Em conformidade, considera-se que introduzir primeiro o 

utilizador aos temas é a melhor estratégia. Só depois se devem requisitar outras acções, que levem 

ao estabelecer de uma ligação mais prolongada com a aplicação.  

 Alia-se a este facto o aspecto fatigante de preencher formulários de inscrição, que levam o 

indivíduo a questionar-se sobre a utilidade da aplicação. Pelo que se torna mais eficaz, como 

aspecto motivador à participação, o estabelecer em primeiro lugar da relevância do projecto num 

apelo à curiosidade. Assim, o registo não é apresentado no ecrã inicial (e podem-se (per)correr 

também, previamente, das páginas introdutórias aos temas/itinerários), mas surge na etapa e no 

momento em que é necessário para o desenrolar da experiência de utilização, através de um ecrã 

modal de notificação. Este método alerta o utilizador de uma maneira (in)contornável.  

 Em simultâneo a sociedade contemporânea preza a liberdade de escolha, pelo que uma 

aplicação se apresenta como amigável quando mostra ao utilizador que está plenamente no 

controlo de todos os aspectos da ferramenta digital. Assim, são usadas, com prudência e contenção, 

notificações de permissão de acesso a conteúdos exteriores, i.e. a outras aplicações ou a funções 

adicionais do próprio dispositivo pessoal. Acresce o facto de o utilizador ser livre de saltar a opção 

                                                
257 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p.248  
258 Vide 3.3.1. Design para dispositivos móveis, p. 123 
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de preenchimento do formulário de inscrição, ainda que ao fazê-lo prescinda dos benefícios 

associados à criação de uma conta de utilizador. 

 

Storyboard: passo 8 – Criação de uma conta de utilizador e recepção de uma mensagem de acção 

bem sucedida. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 4 – Entrar/Registar. Selecção entre sign up e sign in, com indicadores 

de acção. Formulário (email + password), teclado. Ecrã 5 – Confirmação da acção de sign up ou 

sign in. Mensagem de boas vindas. No caso dos novos registos (sign up), atribuição de pontos como 

recompensa pela participação na actividade. (Ilustração 49) 

     

 

Ilustração 49 - – Ecrã 4 (esq.), ecrã 5 (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1. (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 4 para o 5. (Ilustração 48) Temporizador 

de passagem do ecrã 5 para o 6. 259  

Comentários adicionais: Surge nesta etapa uma necessidade de fidelização do utilizador. Esta 

ligação mais permanente – que ajuda a contextualizar as visitas temáticas e a relacionar as 

experiências de utilização – consiste na criação de uma conta de utilizador. Esta área260 é 

vocacionada para a gestão das memórias de visita e, consequentemente, para garantir o prolongar 

das experiências de utilização e visita para além dos limites do Museu.  

    Para uma maior eficiência nas acções de preenchimento de campos, a introdução dos caracteres 

que constituem a password é facilitada através da sua visibilidade. O padrão standard da aplicação 

                                                
259 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p.256 
260 Dedicada ao utilizador por oposição à área de itinerários temáticos. 
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valoriza a fluidez de interacção, sacrifica-se (minimamente) a privacidade261, contudo providencia-

se ao utilizador a liberdade de decidir qual a hierarquia que deve prevalecer, segundo a situação de 

uso específica em que este se encontra. Assim, é possível codificar e descodificar os caracteres da 

password consoante o contexto e as preferências do utilizador.  

  

Storyboard: passo 9 – Selecção da duração da visita e prossecução para download de um 

conteúdo temático. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 6 - do tipo modal – Notificação de escolha da duração do percurso. 

Apresentação da hipótese de realizar um percurso de 30 minutos ou de 60 minutos. (Ilustração 50) 

 

Ilustração 50 - Ecrã 6. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016)  

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 6 para o 7.262 

Comentários adicionais: Para efeitos de gestão de tempo por parte dos visitantes, providencia-se 

uma escolha entre duas durações diferentes para um dado itinerário temático. A determinação dos 

tempos foi equacionada através da realização de testes preliminares em campo.263 A indicação do 

tempo médio que os utilizadores pretendem despender com um itinerário temático teve implicações 

a nível do número de peças seleccionadas, bem como a nível do trabalho de planeamento da 

aplicação.  

A duração média citada para visitas a museus, por grande parte do público, é de uma hora 

e constituiu outro indicador. De qualquer modo não se deixou de considerar a possibilidade de 

durações mais longas: o visitante percorrerá um itinerário durante o tempo que desejar, para além 

                                                
261 Apenas é afectada num diminuto número de situações. 
262 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p.256. 

263 Vide Anexo B – Análise dos testes de usabilidade, p. 284 
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dos períodos de tempo sugeridos, ou poderá, por exemplo, seguir a duração indicada de uma hora 

e percorrer, em duas horas, dois percursos temáticos, durante uma só visita e deslocação ao MNAA, 

potenciando-se assim uma fruição mais alargada da colecção. O que acaba por ultrapassar o 

carácter específico inerente à tematização de sem comprometer a integridade conceptual e a 

perceptibilidade de nenhum itinerário.  

   Para que o processo de descarregamento relativo a um determinado itinerário seja menos 

complexo e moroso, a aplicação permite o download directo de uma só duração: 30 ou 60 mim.  

Storyboard: passo 10 – Período de descarregamento dos conteúdos pertencentes ao itinerário 

temático escolhido. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 7 – do tipo modal. Feedback do processo de carregamento de 

conteúdos. Indicador de estado e facto ou curiosidade sobre o acervo do MNAA. Ou Ecrã 7.1. – do 

tipo modal. Indicação de um erro no processo, neste caso uma falha na ligação à rede. (Ilustração 

51) 

     

Ilustração 51 - Ecrã 7 (esq.), ecrã 8 (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Temporizador de passagem do ecrã 8 para o 9.264 

Comentários adicionais: Pretende-se providenciar feedback facilmente perceptível para todas as 

acções que o utilizador realiza, aqui com particular enfoque num momento de carregamento de 

conteúdos. Estes momentos, em que a participação do utilizador é menos activa, são 

particularmente sensíveis, pois, frequentemente, sucede que o utilizador fica com a ideia de que o 

tempo de espera passa devagar (o ritmo de interacção com o interface abranda efectivamente). 

Mais ainda, a ausência de feedback por parte da aplicação pode incutir a dúvida. O processo de 

                                                
264 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p.256. 
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carregamento está com algum erro? Ou prolonga-se durante um (in) determinado intervalo de 

tempo? Isto passa-se se não se tornar evidente a extensão do processo de carregamento de 

conteúdos. Como tal, é essencial apresentar feedback não estático do desenrolar da tarefa de 

descarregamento de informação.  

 Para contornar este período de espera, i.e. de quebra no ritmo de participação do utilizador, 

procurou-se manter o nível de estímulo de atenção através da introdução de conteúdos 

assimiláveis, sob a forma de factos ou curiosidades. Deste modo, catalisa-se o interesse do 

utilizador, cria-se a sensação de fluidez de interacção. A ocupação cognitiva faz com que o tempo 

de espera aparente ser mais reduzido.     

 O indicador A carregar está situado no quadrante inferior direito do ecrã, localização que 

corresponde aos indicadores de interacção para continuar ou assentir, de acordo com o 

planeamento e hierarquia de visualização de conteúdos estabelecidos. Ademais, esta localização 

sugere que o procedimento está a avançar.  

 

Storyboard: passo 11 – Início da visita temática na colecção do MNAA. Acesso à introdução ao 

tema. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 9 – Introdução ao tema. Descrição, um pouco mais aprofundada, da 

temática do percurso. Barra de estado de progresso no percurso. Indicativo de acção Sair. 

(Ilustração 52) 

 

Ilustração 52 -  Ecrã 9. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 
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1- Indicador de acção para terminar o percurso. 2 – Indicador de acção para dar início à gravação áudio do texto. 3 – 

Indicador de acção para prosseguir com o percurso. 4 – Barra de estado para indicar a fase do percurso. 

 

Mapa de transições: Swipe para passagem do ecrã 9 para o 10.265  

Comentarios adicionais: À semelhança do feedback temporal, considera-se igualmente 

indispensável situar o utilizador ao longo do percurso e do respectivo processo de interacção com 

a aplicação, o qual se subdivide em várias etapas. Na presente situação, isso traduz-se numa 

indicação de progresso ao longo das várias fases (etapas) do itinerário temático programado, o que 

permite que o utilizador/visitante intua em que momento/fase da experiência de utilização se 

encontra. Assim, este tem sempre noção da quantidade de conteúdos que se seguem. 

Possibilidades que permitem que o visitante programe o tempo que entende que pode ou deve 

despender por cada peça, assim como a duração total do percurso. Concede-se sempre a 

oportunidade de anulação de acções ou do visitante terminar o percurso no momento em que 

desejar – através do indicador de acção Sair, situado no quadrante superior esquerdo do layout. 

Considera-se que o utilizador deve ter, em todos os momentos de uso da app durante a visita 

temática, a liberdade para cancelar a actividade com eficácia, na eventualidade, por exemplo, de 

mudar de ideias quanto ao tema que seleccionou, ou no caso de necessitar de acabar a visita mais 

cedo do que tinha programado – em consistência com um dos objectivos iniciais do projecto: manter 

todas as liberdades prezadas pelos visitantes, inerentes à condição de público independente. O não 

cumprimento deste propósito, afectaria, certamente, a adesão de vários indivíduos pertencentes à 

faixa de público em questão.  

 Optou-se, ponderadamente, por um contraste acentuado, entre um fundo escuro e 

conteúdos mais claros, no intuito de aumentar a legibilidade dos elementos textuais e gráficos, 

porém na tentativa de tornar a sua observação prolongada pouco fatigante. Uma vez que os 

conteúdos incluídos no interface são de vária ordem e que as dimensões do ecrã são reduzidas, 

podendo tal afectar a leitura e a interpretação, considera-se que os tons de cinza, já aplicados pelo 

Museu na sua comunicação, são átonos e portanto os mais adequados à situação. 

 

Storyboard: passo 12 – Permissão de acesso à bússola do dispositivo móvel. Calibrar a bússola e 

usá-la para encontrar a primeira sala. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 10– Notificação de permissão de acesso à bússola do dispositivo móvel. 

Pedido de permissão para a aplicação aceder aos conteúdos do dispositivo móvel. Breve descrição 

da necessidade de acesso. Indicadores de acção Cancelar ou Permitir. Ecrã 10 – Calibração da 

                                                
265 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p.256. 
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bússola. Aquisição das coordenadas essenciais ao correcto funcionamento da bússola. Indicação 

do gesto requerido para atingir este objectivo. Indicador de acção Sair. (Ilustração 53) 

      

Ilustração 53 - Ecrã 10 (esq.), ecrã 11.1. (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016)                                                          

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 10 para o 11 e scroll down para passagem 

do ecrã 11 para o 11.1.266  

Comentários adicionais: A orientação espacial é uma preocupação premente num  

museu com o nível de complexidade do MNAA. A leitura de plantas de edifícios, levanta problemas 

– não é uma competência cuja generalização (a todos os indivíduos) seja evidente; o descodificar 

da informação, por vezes, não é imediato.  

Ora, num contexto museal, em que o foco de atenção devem ser as obras expostas, a maior 

porção de tempo de actividade deve ser despendido na observação do espólio e não no decifrar do 

caminho a seguir. A interpretação de uma planta num ecrã de dimensões reduzidas é duplamente 

inconveniente, se considerarmos a camada de visitantes que padeça de dificuldades visuais.  

 A solução encontrada apoia-se em conceitos prévios ou familiares ao utilizador, 

relacionados com experiências reais ou conhecimentos culturais. Assim, aplica-se a lógica de 

funcionamento das tradicionais bússolas, identificadas comummente pelos indivíduos como 

objectos norteadores, e transfere-se esse conhecimento para a simulação digital desse artefacto. 

Deste modo, o utilizador identifica facilmente as affordances dos componentes da aplicação e intui, 

e incorpora, o processo que se segue, através de gestos que lhe são requisitados. Apresenta-se 

ainda outra vantagem, uma vez que os dispositivos móveis já são dotados de bússolas, que 

cumprem requisitos de hardware e de software, possuindo um “idioma” específico já familiar aos 

                                                
266 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
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indivíduos. Mais ainda, o uso da bússola é possibilitado pela integração de hardware específico, em 

“tempo real” e sem recorrer à internet, o que poupa inclusive a bateria do dispositivo pessoal. No 

intuito de poupar espaço de armazenamento, a aplicação desenvolvida poderá aceder à 

funcionalidade já presente no dispositivo móvel, o que implica uma menor complexidade e peso do 

software a desenvolver. O que, em última instância, também se traduzirá numa maior rapidez de 

processamento de dados.  

    O calibrar da bússola é um passo requisitado no início de cada itinerário, remetendo para o 

funcionamento daquele componente externo de software, adoptado pela aplicação. O movimento 

rotativo implicado nesta tarefa tem por base o velocímetro do dispositivo. Após a operação de 

calibração, a bússola funciona com base na identificação dos valores das coordenadas geográficas: 

latitude, longitude e altitude. Tal permite que a aplicação indique o piso e a sala em questão, o que 

garante um acompanhamento orientativo ao utilizador.  

Cada peça do Museu tem coordenadas geográficas que estão inseridas nos dados 

descarregados para cada tema e inerentes à própria aplicação. Significa isto que a aplicação é 

inteiramente autónoma. Ainda que a acurácia destas coordenadas dentro de uma mesma sala 

possa, eventualmente, ser insuficiente para identificar as peças, a representação em imagem, 

incluída no ecrã, colmata essa situação. Este sistema funciona como as comummente utilizadas 

aplicações GPS267 de percursos pedonais, por exemplo vocacionadas para a área do desporto.  

 No entanto, torna-se sempre necessário providenciar feedback adicional que confirme a 

chegada do utilizador ao destino. Em conformidade, o dispositivo móvel deve providenciar um 

estímulo táctil, através de vibração, assim que o utilizador entra na sala indicada. Este estímulo é o 

mais adequado ao contexto de utilização, não apenas porque o indivíduo tem o dispositivo na mão, 

como porque a vibração não constitui poluição sonora – a evitar num espaço museal com as 

características do MNAA. O carácter discreto da solução justifica o seu uso. 

 Quanto à leitura de conteúdos, uma vez que os potenciais utilizadores/visitantes se 

estendem a várias faixas etárias, e tendo em consideração as dificuldades de visão que vários 

indivíduos certamente terão, crê-se que, em alguns casos, pode ser mais cómodo receber estímulos 

auditivos em detrimento dos visuais. De modo semelhante, qualquer utilizador pode considerar que 

é mais fácil receber orientação espacial (e outra informação) através de conteúdos áudio, que lhe 

permitam concentrar a visão no espaço expositivo. Como tal, providencia-se a opção dos conteúdos 

serem lidos ao utilizador. Esta escolha deve ser tomada em cada página268, por modo a que o 

utilizador mantenha um controlo indiscutível sobre o funcionamento da aplicação, retendo a prezada 

liberdade de acção.  

                                                
267 GPS: Global Positioning System 
268 Através da selecção de um indicador de acção presente em cada ecrã. 
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Storyboard: passo 13 – Chegada à sala pretendida e identificação da obra indicada na app, através 

da sua imagem e título. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 11.1– Indicação da localização da sala. Bússola com indicação de 

destino e do local actual de partida, i.e. referenciação norteadora do caminho a tomar. Indicador de 

acção Sair. Guia áudio. (Ilustração 54) 

 

 

 

Ilustração 54 - Ecrã 11.1. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Swipe lateral para passagem do ecrã 11.1 para o 12. 269 

Comentários adicionais: O espaço expositivo do MNAA subdivide-se por três pisos, 3, 2 e 1, o 

último composto por duas alas distintas. Neste contexto, a orientação espacial é providenciada a 

dois níveis: coordenadas horizontais X e Y (num mesmo estrato) e vertical Z (entre estratos). A 

indicação do piso é a mais geral, pelo que é a primeira informação a transmitir, pelo que lhe é 

conferido maior destaque. As restantes indicações espaciais são mais específicas e transmitidas 

por uma estilização da bússola. Para que a affordance da bússola seja compreendida, esta não 

precisa de ser uma simulação exacta do objecto de referência. A percepção mantem-se se for 

estabelecido um patamar mínimo de familiaridade, o que significa que é permitido um certo grau de 

abstracção, i.e. uma redução ao essencial dos elementos gráficos que compõem a representação. 

 

                                                
269 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
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Storyboard: passo 14 – Obtenção de informação sobre aspectos temáticos presentes na obra a 

contemplar. Os passos 13 e 14 repetem-se para as restantes obras a contemplar durante o 

itinerário. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 12 – Informação sobre a obra. Imagem integral da obra com localização 

de pormenores temáticos. Identificação e informação específica: título, autor, data, breve descrição. 

Ilustração de cada pormenor e contextualização temática. Bússola com a localização da próxima 

sala (corresponde ao ecrã 11.2). Indicador de acção Sair. Guia áudio. Partilhar. (Ilustração 55) 

 

 

Ilustração 55 - Ecrã 12. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

1 – Indicador de acção scroll down, bem como da extensão do conteúdo. 

Mapa de transições: Scroll down para passagem do ecrã 12 para o 12.2 e swipe lateral para 

passagem do ecrã 12 para os ecrãs seguintes.270  

Comentários adicionais: As dimensões de ecrã dos dispositivos móveis, em conjunção com as 

características do contexto da sua utilização, fazem com que deva existir uma predominância de 

imagens nos conteúdos apresentados. Este princípio agiliza o processo de interiorização de 

informação, que deve ser, preferencialmente, de curta duração – recorde-se que será 

constantemente permeado por estímulos externos. Os hábitos de uso das aplicações móveis são 

caracterizados por uma partilha da atenção do utilizador, entre o interface e o ambiente exterior, o 

que leva à premência de estimular constantemente a curiosidade. Mais ainda, um utilizador habitual 

                                                
270 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
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de aplicações móveis está familiarizado com este modo específico de comunicar, muito por meio 

de uma linguagem imagética. Tal significa que esses indivíduos esperarão interpretar a 

comunicação transmitida pela aplicação em projecto da mesma maneira.  

 O não cumprimento de convenções universais desta ordem, pode reflectir-se na ocorrência 

de entraves cognitivos momentâneos, i.e. em respostas mais lentas, por parte dos utilizadores, a 

estímulos e conteúdos. Este delay é um ponto negativo que não deve ser ignorado face ao número 

crescente de novos utilizadores. 

 Considerou-se, então, que o aproveitar da experiência prévia do utilizador, adquirida por 

meio dos seus hábitos de uso digitais, é um aspecto primordial da concepção projectual. 

 A finalidade última deste projecto é possibilitar ou agilizar a interacção e diálogo entre o 

visitante e as peças expostas. Por esta razão, a aplicação móvel foi encarada como uma ferramenta 

auxiliar ou um meio, em vez de um fim. Ora, evita-se o resultado negativo acima exposto ao remeter 

constantemente a atenção do utilizador para a observação directa das peças e não para a sua 

reprodução digital. Destarte, como se estabeleceu, a existência de conteúdos de imagem é uma 

mais valia importante no âmbito da comunicação através de meios móveis, no entanto, uma vez 

que o objectivo principal das ilustrações é facilitar a localização de uma peça específica nas salas 

e indicar os seus pormenores mais relevantes, considerou-se que para atingir este fim, não é 

estritamente necessário que a representação da obra seja uma reprodução exacta da mesma. 

Deste modo, o utilizador/contemplador deverá constantemente relacionar os conteúdos imagéticos 

e textuais com a obra exposta no espaço museal, pelo que se estabelece uma alternância de 

observação, desejavelmente colocando intuitivamente a aplicação numa posição de ferramenta 

auxiliar, ainda que fundamental para o incremento de laços com a obra. 

  Em conformidade com a restante comunicação do Museu, a estratégia de representação 

destas ilustrações consiste no contraste tonal entre algo próximo a uma silhueta271 e um fundo 

despojado, em monocromia: azul. Insere-se um outro cromatismo (monocromia) que, pela cor 

dourada, ganha um realce superior relativamente à contenção cromática geral do layout, com o 

propósito de salientar os pormenores a contemplar na peça exposta. 

 A experiência de interacção planeada para esta tipologia de página é consistente com a 

lógica de funcionamento adoptada até aqui. Assim, os gestos-base de interacção são aqueles que 

se têm como mais intuitivos e imediatos: o scroll e o swipe. As funcionalidades adstritas aos 

movimentos são, respectivamente: a procura de mais informação sobre um mesmo assunto e a 

mudança de assunto, i.e. proceder com o itinerário. Destarte, são aproveitadas as valências dos 

                                                
271 Diverge-se do conceito de silheta, incluindo mais pormenores identificativos nos motivos da obra, o que se traduz na 

tolerância a variações tonais, dentro de um mesmo cromatismo. 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
234  

dispositivos móveis no sentido de uma manipulação intuitiva, estabelecida através do sistema multi-

touch associado a diferentes acções. 

 Face aos critérios expostos no sentido de agilizar a interiorização de informação, os vários 

componentes foram ainda dimensionados por modo a optimizar a sua legibilidade. A tipografia foi, 

adaptada às características do meio comunicativo móvel, tendo-se escolhido para o propósito o tipo 

Open Sans, desenvolvido especificamente para o contexto digital, nomeadamente aplicações 

móveis. 

 Torna-se ainda possível a partilha de cada uma das obras presentes no itinerário nas redes 

sociais. Deste modo, o utilizador pode transmitir conhecimento a terceiros, por meio da difusão e 

identificação das suas obras favoritas. O conteúdo partilhável consiste em ilustrações das obras, 

idênticas àquelas visualizáveis na aplicação, com os pormenores temáticos salientados no âmbito 

de um itinerário, bem como de um elemento textual a indicar o tema, nome da peça, autor e data, 

para além de uma breve descrição do percurso e de um link para download da aplicação. A este 

pacote fixo o utilizador pode adicionar uma mensagem personalizada.  

 

Storyboard: passo 15 – Fim do itinerário temático. Prossecução para a cotação da experiência de 

utilização. Eventual partilha de conteúdos nas redes sociais de eleição. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 13 – Feedback ou cotação. Reconhecimento da importância do utilizador 

para o desenvolvimento do Museu. Oportunidade para valorar a experiência, numa escala de 1 a 5. 

Possibilidade de partilha da experiência de participação na actividade cultural, através das redes 

sociais. Indicadores de acção de cotação. Sair. Partilhar. (Ilustração 56) 

 

Ilustração 56 - Ecrã 13. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016)  
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Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 13 para o 2 ou selecção para passagem do 

ecrã 13 para o 14.272 

Comentários adicionais: A cotação da experiência de visita pode verificar-se fundamental na 

recolha de dados estatísticos para o Museu, bem como para análise das reacções mais concretas 

dos utilizadores, o que pode contribuir para uma melhor adaptação da aplicação às necessidades 

e interesses dos visitantes do MNAA, nomeadamente em relação a uma potencial expansão da 

actividade – continuidade de concepção de itinerários temáticos, em regime de substituição 

continuada de temas ou em regime rotativo. 

 Deve ser sempre salientada a importância do utilizador/visitante e, de algum modo, deve-se 

recordá-lo disso mesmo – pela sua participação e preferência pelo serviço. Para este efeito, inclui-

se no formulário de feedback a razão pela qual o indivíduo é convidado a proceder ao fornecimento 

dos dados requisitados, cedendo um pouco do seu tempo.  

 Em simultâneo, este tipo de interpelações por parte da aplicação contribui para a 

humanização do diálogo com o utilizador. Tal, pode levar ao incremento da relação afectiva entre o 

indivíduo e a actividade, e consequentemente, corresponder ao estabelecer de hábitos culturais. 

 O finalizar do itinerário corresponde a um valor em pontos, o que constitui uma recompensa 

concreta e logo, presume-se, motivadora. Com o terminar desta etapa introduz-se também a 

possibilidade do indivíduo partilhar a sua experiência, estimulando-se a interacção social, e 

disseminando-se a actividade.  

 

Storyboard: passo 16 – Partilha da experiência de utilização/ e divulgação da actividade nas redes 

sociais. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 14 – Rede Social. Selecção da rede social. Ecrã 15 – Mensagem 

personalizada. Caixa de texto, teclado e indicativos de acção Postar e Cancelar. Ecrã 16 – 

Mensagem de agradecimento pela partilha de conteúdos. Mensagem e confirmação de sucesso da 

acção. Indicação de pontos adquiridos. (Ilustração 57)                            

                                                
272 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

Carolina Inês Bonina Grilo      
236  

 

             

Ilustração 57 - Ecrã 14 (esq.), ecrã 15 (centro) ecrã 16 (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 

2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 13 para o 2 ou selecção para passagem do 

ecrã 13 para o 14.273  

Comentários adicionais: Esta etapa é importante no tocante à promoção de interacção social, 

através da partilha de conteúdos, e, consequentemente, no tocante à promoção da actividade. Em 

termos divulgativos, salienta-se que a opinião do círculo de amigos e conhecidos pode influenciar, 

positivamente, a percepção que o indivíduo tem do serviço e do MNAA. Considera-se também 

fundamental que os indivíduos tenham a liberdade de adicionarem a sua própria mensagem e cunho 

pessoal ao conteúdo divulgado. 

 As redes sociais e vias digitais mais relevantes para o propósito são o Facebook, o Twitter, 

o Instagram, o Pinterest e o email. Todos estes meios de compartilhar informação têm em comum 

o facto de suportarem, em simultâneo, conteúdos textuais e imagens.  

 O sucesso da acção de partilha é confirmado através de uma mensagem de agradecimento 

predefinida. Evidencia-se igualmente a atribuição de uma recompensa, através da indicação de um 

valor ganho em pontos. 

 

Storyboard: passo 17 – Utilização da aplicação fora do espaço do Museu - consulta da página de 

perfil de utilizador sempre que desejado. Acesso a partir do ecrã 1 ou 2 por selecção de um indicador 

de acção. 

                                                
273 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
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Mapa de Requisitos: Ecrã 17 – Perfil de utilizador. Acesso imediato às páginas relacionadas com 

o utilizador e com a sua actividade no âmbito dos Itinerários Temáticos. Dados. Histórico. Desafios. 

Pontos. Indicador de acção para regresso aos Temas e de acesso a cada um dos separadores 

enunciados. (Ilustração 58) 

 

Ilustração 58 - Ecrã 17. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 17 para o 1 ou 2. Selecção para passagem 

do ecrã 17 para o 18.274 

Comentários adicionais: A conta de utilizador relaciona-se com o sistema de recompensas criado 

e significa uma ligação mais prolongada, e emocional, entre o Museu e os visitantes.  

 A página de perfil de utilizador introduz a segunda metade das affordances da aplicação, 

relativas à gestão da participação na actividade cultural. No sentido de manter uma consistência 

compositiva e visual, relativamente à página de introdução dos itinerários temáticos,275 aplica-se 

uma lógica organizativa e decisões formais equivalentes. Em conformidade, escolheu-se uma peça 

icónica do MNAA como figura ilustrativa.  

 Dado que o perfil de utilizador introduz várias funcionalidades, a estratégia adoptada para 

providenciar uma visão de conjunto facilmente perceptível consistiu na criação de um menu 

expansível. Apesar da consistência visual pretendida, acima referida, e sem prejuízo desta, optou-

se por distinguir as duas áreas principais da app pela paleta cromática. Não obstante, para a página 

de perfil de utilizador, procuram-se tons em conformidade com opções tonais anteriores, com o fim 

de não aumentar excessivamente a paleta total de cores. Como tal, escolheu-se uma variação tonal 

                                                
274 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
275 Vide 4.2.2. Storyboard, p. 250 
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entre o previamente utilizado azul, que agrada à maioria dos indivíduos, e a igualmente utilizada 

escala de cinzas. 

 Por oposição à parte da aplicação composta pelos percursos temáticos, esta parte tem por 

base uma interacção através da selecção de conteúdos num menu. 

 

Storyboard: passo 18 – Visualização, alteração de dados na conta de utilizador e acrescento ou 

alteração de conteúdos identificativos do perfil de utilizador.  

Mapa de Requisitos: Ecrã 18 – Dados. Visualização de dados pessoais (email, password e imagem 

de perfil). Indicador de acção de Editar. Ecrã 19 – Editar dados. Editar dados pessoais - teclado, 

caixas de texto e indicador de acção Salvar. Ecrã 20 – Confirmação da acção de alteração de dados. 

Dados alterados e pictograma  indicativo de sucesso da acção. (Ilustração 59) 

 

             

Ilustração 59 - Ecrã 18. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 18 para o 19 e do 19 para o 20. 

Temporizador de passage do ecrã 20 para o 18.276  

Comentários adicionais: Deve ser dada a oportunidade ao utilizador de consultar e alterar, em 

qualquer momento, os seus dados identificativos. Aquando do pedido de registo, foram solicitadas 

apenas as informações essenciais para criar uma conta funcional: email e password. Deste modo, 

o utilizador não é incomodado para além do necessário. Posto isto, nesta fase, e quando ou se o 

desejar, o utilizador pode complementar o seu perfil com um nome de utilizador – que a aplicação 

usa cada vez que se dirige directamente ao indivíduo, de modo a humanizar o diálogo e a 

                                                
276 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

239                                              Carolina Inês Bonina Grilo 
 

estabelecer uma ligação emocional. Usa-se como exemplo de diálogo personalizado as mensagens 

de feedback positivo, como Obrigado *… [nome de utilizador]*!  

 A modificação ou adição de elementos é realizada através de um indicador de interacção, 

Editar, surge um teclado e a operação é finalizada através de outro indicador, Salvar. O feedback 

de sucesso é indicado através de um elemento comummente associado a um término positivo: um 

certo ou visto. 

 

Storyboard: passo 19 – Consulta do Histórico dos itinerários realizados. Possibilidade de apagar 

os conteúdos pertencentes a itinerários armazenados na memória do dispositivo móvel. Partilha de 

experiências prévias de utilização/visita, através das redes sociais. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 21 – Histórico. Identificação de cada itinerário experienciado no passado 

(tema, imagem, cotação do utilizador, data, opção de partilha da experiência nas redes sociais). 

Indicadores de acção dos restantes separadores, de Apagar e Partilhar. Ecrã 22 – do tipo modal. 

Notificação de confirmação da eliminação de conteúdos. Mensagem curta de confirmação da acção. 

Indicadores de acção Cancelar ou Ok. (Ilustração 60) 

 

       

Ilustração 60 - Ecrã 21 (esq.), ecrã 22 (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Selecção de passagem do ecrã 21 para o 22 e do 22 para o 21.277 

Comentários adicionais: O Histórico é o grande aglutinador da app. Organiza de um modo lógico 

as temáticas e destaca a relação que existe entre elas. Equipara-se, com devida distância, esta 

funcionalidade à memória humana, pelo que este separador serve como lembrança ou estimulação 

                                                
277 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
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da própria memória humana, motivando o reviver de emoções agradáveis através da memória 

associativa.  

 Constitui, também, um meio de facultar ao utilizador feedback sobre quais os percursos que 

realizou, como cotou a experiência e em que data participou na actividade cultural. Volta a existir a 

opção de partilha. Contudo, procura-se igualmente incutir a prática de apagar conteúdos utilizados 

e armazenados no dispositivo móvel, por modo a libertar espaço de memória digital, no intuito de 

descarregar novos temas. Renovação com base na substituição de informação mais estéril.  

 

Storyboard: passo 20 – Consulta da lista de desafios sugeridos, no âmbito da actividade cultural. 

Consulta da programação de objectivos futuros e verificação de tarefas atingidas. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 23 – Desafios. Listagem de desafios, cumpridos e não cumpridos, e do 

valor das recompensas associadas a cada um. Registo de cumprimento de objectivos. Indicadores 

de acção para os restantes separadores, de transição de página e de feedback relativo à extensão 

da lista apresentada. Ecrã 24 – Continuação da listagem de Desafios. (Ilustração 61) 

 

 

 

 

Ilustração 61 - Ecrã 23. Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 23 para o 25. Swipe lateral para passagem 

do ecrã 23 para o 24.278 

                                                
278 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 
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Comentários adicionais: O objectivo dos desafios é motivar a participação e convidar o utilizador 

a manter-se activo. Para este efeito, cria-se um estímulo acrescido através de recompensas 

associadas às acções sugeridas / desafios propostos.  

 O facto de se rotular esta listagem de pontos de desafios remete para a curiosidade do 

utilizador, mas também para o lado mais “competitivo” da condição humana – um lado paralelo à 

condição de jogo que se pretendeu imprimir a este projecto279 – mas que, fundamentalmente, 

corresponde à procura da componente emocional dos indivíduos.  

 Justifica-se a organização em formato de lista destas sugestões de acção e suas 

recompensas, na tentativa de criar consistência ligando as várias opções temáticas (visitadas e por 

visitar), tornando-se assim mais fácil, para o utilizador, perceber a estrutura de interacção e os seus 

objectivos-base. 

 Esta fase acaba igualmente por servir como histórico da participação do utilizador, uma vez 

que lhe permite observar metas a montante e jusante.  

 

Storyboard: passo 21 – Verificação do número de pontos acumulado, redimindo-os por 

recompensas. 

Mapa de Requisitos: Ecrã 25 – Pontos. Acesso à totalidade de pontos reunidos. Listagem de 

conteúdos oferecidos através do redimir de pontos. Indicadores de acção para redimir os pontos. 

Ecrã 26 – do tipo modal. Notificação do redimir de pontos. Apresentação da confirmação final para 

a troca de pontos por um vale de levantamento da oferta desejada. Indicadores de acção de 

Cancelar ou Ok. Ecrã 27 – Confirmação da operação de troca de pontos por um vale. Mensagem 

positiva de confirmação do êxito da acção realizada. Indicação de que seguirá, para o email 

registado, um vale - que deverá ser apresentado nos serviços do Museu. (Ilustração 62) 

 

                                                
279 Vide Capítulo 4: Desenvolvimento do projecto, p. 180 
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Ilustração 62 - Ecrã 25 (esq.), evrã 26 (centro), ecrã 27 (dir.). Adaptado ao iPhone 4, escala 1:1.  (Ilustração nossa, 

2016) 

Mapa de transições: Selecção para passagem do ecrã 25 para o 26 e do 26 para o 27. 

Temporizador de passagem do ecrã 27 para o 25.280 

Comentários adicionais: Angariar pontos é importante como (auto) valorização e motivação para 

a busca de conhecimento. Mais pragmaticamente, os pontos funcionam como moeda de troca pelas 

recompensas oferecidas ao público.  

 Esta aquisição, por troca de pontos, ajuda também a prolongar a relação entre o MNAA e o 

público para além dos limites do espaço do Museu, ao funcionar como ampliação da memória da 

visita, assumindo o carácter de uma “lembrança” ou “recordação”. Estes bens disponibilizados 

podem ser de vária ordem: de descontos na compra de bilhetes em visitas futuras a objectos 

comercializados pela loja do Museu.  

 Os benefícios relativos à bilheteira podem traduzir-se no estimular à revisita, porque deixam 

reminiscências entre o visitante e o Museu. A revisita e a promoção dos produtos disponibilizados 

na loja podem, de resto, provar-se vantajosos para a actividade cultural da Instituição.  

 No entanto, um princípio fundamental de que não se prescinde é o respeito pela liberdade 

e personalidade do utilizador, pelo que se confere de novo ao visitante o controlo da situação: quer 

no sentido da mera escolha da recompensa (consequentemente é elaborada uma listagem das 

ofertas e do valor em pontos pelo qual podem ser requisitadas), quer no sentido de não participação.  

 As aquisições são confirmadas via email, através do envio de um documento oficial a validar 

a oferta ou desconto. Para receber a recompensa, o utilizador deve apresentar esta declaração 

presencialmente, na bilheteira ou na loja do MNAA. Acrescenta-se ainda que a publicação nas redes 

                                                
280 Vide 4.2.5. Mapa de transições, p. 256. 



Itinerários Temáticos : o redescobrir do acervo do MNAA através de uma aplicação móvel 

243                                              Carolina Inês Bonina Grilo 
 

sociais da aquisição de recompensas pode ser um aspecto valioso para a divulgação e promoção, 

quer da actividade cultural, quer do próprio Museu. 

 Terminada esta etapa projectual fundamentada, é tido como elementar a confirmação das 

escolhas e decisões tomadas ao longo do processo. Para tal, foram realizados testes de usabilidade 

in situ281:  

 

“(…) it’s also why you need to measure usability,” added the designer. “By taking measurements of 

your product’s usability, you know if you are improving or falling behind compared with earlier designs 

or compared with the competition. You can set key performance indicators for usability and see how 

the design stacks up.” (Travis, 2009, p.34) 

 

4.2.1. PROCESSO DE STORYTELLING 

Tema / Propósito  

Descobrir o Museu segundo os interesses do visitante (melhorar a experiência de visita) 

 

Premissa 

Salientar pormenores de peças e passar conhecimento de uma forma lúdica e intuitiva. 

Criar uma relação/ligação duradoura entre os visitantes e o Museu. Estimular as visitas à exposição 

permanente. 

 

Objectivos 

- Acompanhar os visitantes na sua visita ao Museu; 

- Fornecer percursos temáticos com base no acervo e nos interesses do visitante (dinamização e 

renovação da experiência de visita ao Museu); 

- Permitir a troca de informações e um assimilar de conteúdos mais eficaz; 

- Melhorar a experiência da visita (memória); 

- Proceder a uma aproximação entre o visitante e a obra (através de um olhar esclarecido); 

- Despertar curiosidade no utilizador. 

 

Necessidades do utilizador 

- Acesso rápido e intuitivo à informação requerida 

- Acompanhamento da visita em termos de orientação e de fornecimento de informação 

- Diversificação de conteúdos (despertar curiosidade) 

- Assimilação de conhecimentos novos 

                                                
281 Anexo B - Análise dos testes de usabilidade e questionários, p.286. 
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- Personalização da visita (mais de acordo com os interesses do próprio) 

- Valor / importância do visitante para o Museu (salientar a contribuição do visitante para a 

instituição), para um maior envolvimento no processo 

- Cotação da experiência de visita 

- Experiência memorável 

- Entender aquilo que é observado (o que também contribui para um maior envolvimento na visita 

por parte do visitante; predisposição favorável à aprendizagem) 

- Identificação do significado da visita (propósito) 

- Experiências novas (descoberta) 

- Linguagem de comunicação acessível 

- Controlar o tempo gasto em cada peça 

- Receber um feedback do Museu através de uma contra-partida/lembrança 

- Partilhar uma experiência memorável com os amigos através de redes sociais 

 

Especificações funcionais 

- Escolher um tema  

- Escolher a duração expectável da visita 

- Orientação para cada sala 

- Reconhecimento intuitivo das peças inseridas no itinerário 

- Indicação clara de onde estão localizados os pormenores nas peças e da sua relação com as 

descrições 

- Controlar o tempo gasto em cada peça 

- Retroceder/sair do percurso em todas as fases 

- Permitir uma breve interrupção do percurso 

- Permitir que o conteúdo seja transmitido via áudio ou lido 

 

4.2.2. STORYBOARD 

Situação A - Visita à exposição permanente do Museu 

 

1 - Toma conhecimento da existência da actividade “Itinerários Temáticos” fora do espaço do Museu 

- por ex. em mupi ou em website (página web oficial do Museu);282   

2 – Decide visitar o espaço expositivo do Museu. 

3 – É re-alertado para a existência da actividade assim que entra na recepção no Museu - vídeo 

informativo. 

                                                
282 Referência ao sistema comunicativo da aplicação. Vide 4.3. Diulgação dos Itinerários Temáticos, p. 256 
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4 - Face ao conteúdo apresentado, o indivíduo toma a decisão de participar na actividade proposta 

(antes ou durante o período de espera para adquirir o bilhete, ou após a sua compra). 

5 - Abertura da AppStore ou da Android Store no dispositivo de comunicação pessoal e download 

da da aplicação. 

6 - Abertura da aplicação e escolha do percurso temático. 

7 – Alerta para os benefícios de criar uma conta de utilizador. 

8 – Criação de uma conta de utilizador e recepção de uma mensagem de acção bem sucedida. 

9 - Selecção da duração da visita e prossecução para download de um conteúdo temático. 

10 - Período de descarregamento dos conteúdos pertencentes ao itinerário temático escolhido. 

11 – Início da visita temática na colecção do MNAA. Acesso à introdução ao tema. 

12 - Permissão de acesso à bússola do dispositivo móvel. Calibrar a bússola e usá-la para encontrar 

a primeira sala. 

13 - Chegada à sala pretendida e identificação da obra indicada na app, através da sua imagem e 

título. 

14 - Obtenção de informação sobre aspectos temáticos presentes na obra a contemplar. Os passos 

13 e 14 repetem-se para as restantes obras a contemplar durante o itinerário. 

15 - Fim do itinerário temático. Prossecução para a cotação da experiência de utilização. Eventual 

partilha de conteúdos nas redes sociais de eleição. 

16 - Partilha da experiência de utilização/ e divulgação da actividade nas redes sociais. 

17 - Utilização da aplicação fora do espaço do Museu - consulta da página de perfil de utilizador 

sempre que desejado. Acesso a partir do ecrã 1 ou 2 por selecção de um indicador de acção. 

18 - Visualização, alteração de dados na conta de utilizador e acrescento ou alteração de conteúdos 

identificativos do perfil de utilizador.  

19 – Consulta do Histórico dos itinerários realizados. Possibilidade de apagar os conteúdos 

pertencentes a itinerários armazenados na memória do dispositivo móvel. Partilha de experiências 

prévias de utilização/visita, através das redes sociais. 

20 – Consulta da lista de desafios sugeridos, no âmbito da actividade cultural. Consulta da 

programação de objectivos futuros e verificação de tarefas atingidas. 

21 – Verificação do número de pontos acumulado, redimindo-os por recompensas. 

 

Situação B - Visita a exposições temporárias no Museu 

 

1 - É alertado para a existência da actividade assim que entra na recepção no Museu - vídeo 

informativo. 
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2 - Face ao conteúdo apresentado, tomar a decisão de participar na actividade proposta e escolher 

visitar também a exposição permanente do Museu. 

 

Situação C - Visita focada apenas na loja do Museu 

 

1 - É alertado para a existência da actividade assim que entra na recepção no Museu - vídeo 

informativo, ou na loja do Museu - cartaz informativo. 

 

4.2.3. MAPA DE REQUISITOS 

Introdução aos Itinerários Temáticos 

Remissão para o formulário de criação de uma conta ou directamente para um perfil de utilizador 

(criado previamente). Selecção do tema da visita. 

 

Notificação de benefícios de criar uma conta de utilizador 

Mensagem curta a enumerar os benefícios. Oferece a opção de saltar a etapa ou remeter para o 

formulário de inscrição. 

 

Entrar/Registar  

Formulário (email + password), teclado. 

 

Confirmação da acção de registo ou log in 

Mensagem de boas vindas. No caso de ser um registo, com notificação de pontos conferidos ao 

novo utilizador como recompensa por se juntar a esta actividade.  

 

Perfil de utilizador 

Informações editáveis (nome de utilizador, email, password e imagem de perfil), acesso imediato às 

páginas relacionadas com o utilizador e com a sua actividade (Histórico, Pontos, Desafios). 

 

Histórico 

Identificação de cada percurso executado (designação do tema, imagem representativa dos 

conteúdos, cotação atribuída pelo utilizador ao percurso, data de execução do mesmo, opção de 

partilha nas redes sociais). 
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Desafios 

Listagem da acção a realizar, do respectivo valor de recompensa e do registo de cumprimento 

destes objectivos. 

 

Pontos 

Listagem dos conteúdos e oportunidades oferecidas através do redimir dos pontos coleccionados. 

 

Notificação do redimir de pontos 

Apresentação de confirmação final para troca dos pontos por um vale com a oferta desejada 

(opções: continuar/cancelar) 

 

Confirmação da operação de troca de pontos 

Mensagem de confirmação do êxito da acção realizada. Bem como indicação de que seguirá, para 

o email registado, um vale a ser apresentado no Museu e trocado pelo valor ao qual se refere. 

 

Notificação de escolha da duração do percurso 

Apresentação da hipótese de realização de um percurso de 30 minutos ou de 60 minutos. 

 

Introdução 

Descrição, um pouco mais aprofundada, da temática do percurso. Barra de estado de progresso no 

percurso. 

 

Notificação de permissão de acesso à bússola do dispositivo móvel 

Pedido de permissão para a aplicação aceder aos conteúdos do dispositivo móvel. Breve descrição 

da necessidade de acesso (opções: cancelar/permitir). 

 

Calibração da bússola 

Simulação da aparência da bússola de modo a sugerir o movimento necessário ao funcionamento 

correcto deste elemento. 

 

Indicação de localização de salas  

Bússola com a indicação de destino e do local de partida. Estímulo táctil de confirmação de chegada 

ao destino (vibração). 
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Informação sobre a obra 

Imagem integral da obra. Destaque dos pormenores na peça. Nome da peça, autor, data e breve 

descrição. Imagens dos pormenores e devida explicação. Bússola com a localização da próxima 

sala. Indicação de partilha de conteúdos. 

 

Partilha 

Símbolos das várias redes sociais, caixa de texto para inserir uma mensagem personalizada, 

teclado. 

 

Mensagem de agradecimento pela partilha de conteúdos  

Mensagem de agradecimento e confirmação do sucesso da acção. Conferência de uma 

determinada porção de pontos como recompensa. 

 

Feedback / cotação 

Reconhecimento da importância da importação do utilizador para o desenvolvimento do Museu. 

Oportunidade para valorar a experiência de utilização; escala de 1 a 5 valores. Possibilidade de 

partilha da experiência de participação através das redes sociais. Caixa de texto para elaborar uma 

mensagem personalizada, teclado.  
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4.2.4. ARQUITECTURA DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

Ilustração 63 – Arquitectura de Informação. (Ilustração nossa, 2016)  
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4.2.5. MAPA DE TRANSIÇÕES 

 

 

Ilustração 64 – Mapa de Transições (Ilustração nossa, 2016)  
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4.2.6. MAQUETE DIGITAL  

 



 

4.3. DIVULGAÇÃO DOS ITINERÁRIOS TEMÁTICOS  

 A eficácia de um novo serviço cultural, aberto à comunidade, depende da divulgação da sua 

existência, o que torna este ponto essencial a qualquer concepção projectual integrada. Face à 

relevância deste factor, verificou-se a a pertinência de desenvolver, ou pelo menos de esboçar, uma 

estratégia de comunicação para o serviço/aplicação projectado.  

          O público deve ser informado sobre a nova actividade museal em três momentos: antes, 

durante e depois da sua visita ao Museu. O que corresponde a um sistema divulgativo dentro e fora 

dos limites do espaço do MNAA.        

        Em conformidade com outras acções de divulgação do Museu, considera-se que a presente 

acção pode aproveitar as estruturas e estratégias pré-existentes. Mais propriamente, o evento 

inaugurativo pode ser comunicado aos membros do GAMNAA e aos restantes associados do 

Museu por convite, à semelhança do processo de comunicação de uma exposição temporária. A 

Agenda Cultural e as páginas digitais oficiais do MNAA (website e redes sociais) podem publicitar 

o novo serviço/aplicação, bem como, ulteriormente, as novidades relativas ao sistema de renovação 

ou rotatividade de itinerários temáticos.   

 A existência do serviço/aplicação pode ainda ser comunicada através de mupis em locais 

estratégicos da cidade (Ilustração 64). Uma vez que uma parte significativa do público dos museus 

é internacional, uma localização possível é a zona do aeroporto283, bem como diversos outros locais 

privilegiados.284 Elementos de comunicação devem também poder encontrar-se nas imediações do 

edifício do Museu, e, de modo idêntico, no próprio espaço do Museu, sob a forma de cartazes ou 

conteúdos vídeo (teasers). 

 A comunicação deve ser realizada de modo a constituir um diálogo unificador. O aspecto 

mais importante a realçar deverá ser sempre o serviço cultural e o local que o promove: o MNAA, 

seguindo-se a indicação da ferramenta que o permite: a aplicação móvel – através da referência às 

lojas nas quais o produto se pode adquirir, AppStore e Google Play. A apresentação dos temas do 

serviço e aplicação que se publicitam, é também importante; e aos temas deve ser associada uma 

frase que incite à participação activa na actividade cultural proposta. O principal objectivo deste 

slogan é, por um lado, despertar a curiosidade do observador e, por outro, descrever de um modo 

sucinto a experiência que se propõe: à (re) descoberta.  

 O elemento visual identificativo do serviço/aplicação deve ilustrar o seu propósito. Como tal 

propõe-se a imagem (detalhe dos Painéis de S. Vicente) a qual  também  se  associa à página inicial 

da aplicação, por ser a mais utilizada na actual comunicação do Museu (Ilustração 64).  

 

                                                
283 Aeroporto Humberto Delgado. 
284 Os mupis são suportes publicitários estáticos ou dinâmicos, mas sempre que se destinem a uma zona, na qual a observação possa 
ser mais prolongada, devem ser elaborados mupis dinâmicos. 
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Ilustração 65 – Simulação de Mupis para a divulgação da aplicação Itinerários Temáticos, a título de exemplo. 

Dimensões: 120 x 176 cm  

4.4. SÍNTESE E BALANÇO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

 Ao longo deste capítulo descreveu-se e apresentou-se a solução projectual, em três partes 

distintas mas complementares: o planeamento de percursos no espaço expositivo e os 

correspondentes textos informativos (a disponibilizar na app); o planeamento do processo de 

interacção e o respectivo desenvolvimento e apresentação da aplicação móvel (até à maquete 

digital); e a divulgação da app (Itinerários Temáticos). 

 Destaca-se que cada indivíduo tem hábitos de visita distintos, que devem ser contemplados 

pelo funcionamento da aplicação. Refere-se, como exemplo a liberdade do tempo dispendido na 

observação de cada peça, ou ainda o pausar da narrativa por momentos. 

O público tem dificuldade em interpretar plantas de edifícios, torna-se mais perceptível, 

especialmente face à complexidade do espaço, guiar os utilizadores através do estabelecer de uma 

estratégia que lhes seja familiar: uma bússola e estímulos tácteis de feedback positivo. 

Os itinerários desenvolvidos para testagem e apresentação do projecto foram Elementos de 

Arquitectura e Indumentária, foram também, devidamente indicados outros temas. Cada itinerário 

pode ser realizado em dois intervalos de tempo sugeridos, com a duração de trinta e sessenta 

minutos. Todos os percursos começam e terminam, respectivamente, na zona do átrio principal e 

na loja do MNAA (espaços contíguos), por modo a promover este último espaço, assim como a 

facilitar a realização de mais do que um itinerário temático por visita ao museu. 

 Através da aplicação móvel procura-se estabelecer uma ligação personalizada com os 

utilizadores. Encarou-se a própria comunicação app-utilizador como assemelhável a uma interacção 

entre dois humanos. Dividiu-se a aplicação em duas partes principais, a primeira relacionada com 
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os conteúdos de informação a transmitir ao utilizador e com a orientação espacial, e a segunda com 

o perfil do utilizador e a monitorização da sua actividade. Procurou-se projectar para uma interacção 

fluida, mas que não se deve sobrepor à percepção do ambiente e das obras que rodeiam o visitante. 

Para tal, seguiram-se princípios da Psicologia, da Sociologia e da Pedagogia acerca da atenção 

humana e dos comportamentos sociais. Assim, evitaram-se estímulos excessivamente imersivos 

na concepção do interface digital (por exemplo, optou-se por uma representação não fiel das obras, 

destinada a uma função meramente identificativa), pois a imersão fundamental deve estabelecer-

se com o plano das obras.    

 O contexto de uso da aplicação móvel requer conforto na leitura dos tópicos informativos, 

pelo que se ponderou devidamente na dimensão da tipografia e no contraste figura-fundo, factores 

essenciais para a eficácia de qualquer leitura.  

 As características gráficas da app devem ser consistentes com a restante imagem 

institucional do MNAA, pelo que se adoptou uma paleta de cores e tons em conformidade, a qual, 

por questões de usabilidade e coesão, se manteve reduzida. 

 A experiência dos percursos e narrativas temáticas, possibilitadas pelo uso da app, 

enquanto mediador cultural digital móvel, deve ter continuidade, devendo, por si mesma, constituir 

uma motivação para novas visitas e descobertas. O prolongamento no tempo das experiências de 

visita residirá também no estabelecer de memórias positivas, assim como reside no sistema de 

objectivos e recompensas proposto. Deste modo, a actividade da loja do Museu é também 

requisitada e destacada. 

Para além disto, crê-se que uma divulgação do serviço/aplicação cultural para além dos 

limites do espaço museológico poderá ser realizado através do passar a palavra entre o círculo de 

conhecidos dos visitantes, tornando-se, desta maneira, agentes interlocutores da acção do MNAA. 

 No entanto, deve existir um sistema de divulgação, do serviço cultural e da respectiva app, 

devidamente projectado, a materializar através de elementos publicitários que deverão disseminar-

se dentro e fora do espaço do Museu. Para o efeito, considerou-se o uso de posters para mupis em 

lugares estratégicos da cidade, posters para afixação junto às bilheteiras, loja do MNAA, etc., bem 

como através de meios de divulgação online: website oficial da Instituição, redes sociais, website 

da DGPC e de promotores culturais e turísticos.   

 

5. CONCLUSÃO  

5.1. PROCESSO INVESTIGATIVO E RESULTADOS: CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO  

 O processo investigativo iniciou-se com uma recolha de informação sobre o contexto 

museológico actual e sobre o MNAA. Consideraram-se, particularmente, os hábitos e expectativas 

do seu público (habitual, ocasional, potencial). Verificou-se que as necessidades de informação e 
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de orientação espacial, por parte dos visitantes habituais (pertencentes à faixa de público 

independente), não estavam a ser totalmente supridas, assim como se observou que o acervo 

permanente do MNAA tem potencialidades simbólicas e comunicacionais virtualmente inesgotáveis, 

passíveis, portanto, de serem exploradas de modos diversos. A fase inicial, permitiu construir uma 

base conceptual para prossecução da investigação, pelo que se procedeu a um aprofundamento 

das suas possibilidades e implicações. Só depois se considerou viável a construção de uma 

proposta de solução projectual consistente e informada, que verdadeiramente servisse as partes 

envolvidas. 

 Em conformidade, procurou-se clarificar o papel que, actualmente, o Design pode 

desempenhar no âmbito dos museus. Em simultâneo, avançou-se na direcção de uma articulação 

entre as potencialidades da disciplina do Design e a consideração de outras disciplinas da esfera 

da Cultura e da esfera da Comunicação. Enfocaram-se então as possibilidades da mediação cultural 

digital no espaço do MNAA e as suas implicações articularmente no âmbito da percepção humana. 

 Por último, foi elaborada uma solução que propõe uma mediação cultural através de um 

meio digital móvel, sustentada e focada em interesses específicos dos indivíduos. Para tal, 

desenvolveram-se itinerários/narrativas temáticas, a percorrer pelos visitantes no espaço expositivo 

do Museu, que, transpostas para o meio digital móvel, procuram dotar o utilizador da aplicação/guia, 

das ferramentas necessárias a uma melhor exploração e conhecimento das obras. Desejando-se 

que, deste modo, os laços entre os visitantes e as obras saiam fortalecidos. Tomou-se, pois, como 

objectivo principal a cumprir, a criação de benefícios para o público e, consequentemente, para o 

próprio Museu, fundamentalmente de ordem afectiva.  

            Acrescenta-se ao desenvolvimento projectual a realização de testes de usabilidade in loco, 

que, apesar do seu âmbito “preliminar”, pelos obstáculos explicitados , trouxeram, ainda assim, 

resultados para o projecto e constituíram uma experiência que se revelou fundamental. 

 Considera-se assim que os objectivos estabelecidos para esta investigação e projecto foram 

cumpridos, fundamentalmente na medida em que ficou desenvolvida uma solução de 

acompanhamento de visita à colecção permanente do MNAA, dirigida ao público independente, que 

dá resposta às questões levantadas, e que, cumprindo os objectivos propostos, consideramos, 

consequentemente, de implementação viável.  

 O produto de mediação cultural digital móvel proposto (aplicação móvel), ficou projectado 

de modo a providenciar motivação durante as acções de assimilação de conteúdos e de orientação 

no espaço, e de modo a incrementar a compreensão das narrativas temáticas e das obras, bem 

como a estabelecer afectos. Ficou ainda projectado de modo a garantir liberdade de acção pelos 

seus utilizadores.  
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 Toma-se a solução como pedagógica na medida em que a transmissão de informação 

acerca das narrativas e obras é focada e, como tal, será facilmente assimilada, tendo, 

evidentemente, o visitante/utilizador/contemplador a liberdade de a poder “trabalhar”. Os conteúdos 

textuais compilados para o itinerário Elementos de Arquitectura demonstram que é viável explorar 

as obras do acervo sob a perspectiva  s de uma área especializada. 

 A aplicação concebida prolonga ainda a experiência museal para além dos limites do Museu, 

através da acção da memória e do estabelecer de uma ligação de maior proximidade, logo 

potencialmente mais duradoura, entre o MNAA e o público.  

 Deste modo, se sugere que é igualmente vantajoso para ambas as partes envolvidas, 

promover e divulgar as peças do acervo, bem como divulgar as suas características menos 

conhecidas.  

 Salienta-se também que a aplicação é um meio comunicativo que se adequa ao modo de 

vida da presente sociedade, para além de constituir um meio de transmissão de informação paralela 

à narrativa do Museu, i.e. viabiliza a criação de narrativas e percursos alternativos sem qualquer 

impacto físico (alteração, modificação) no espaço. 

           Com base nos testes de usabilidade realizados, foi possível determinar, com mais acuidade, 

um equilíbrio entre o tempo dispendido pelo visitante/utilizador na observação de uma obra e o 

tempo dispendido pelo mesmo na interacção com a aplicação, sem esquecer que o visitante deve 

sempre dedicar mais atenção à peça do que à sua representação em meio digital.  

 Foram pois cumpridos os principais objectivos de desenvolvimento do mediador, na medida 

em que se procurou adequá-lo às necessidades de obtenção de informação por parte do público, 

bem como aos seus hábitos de visita e de vida, aos seus interesses, em suma, aos estilos de vida 

do público independente.  

 Foram de igual modo equacionadas questões pedagógicas, que se remeteram para os 

objectivos específicos da dissertação. Recorda-se que, neste sentido, foi ponderada a quantidade 

e qualidade da informação a transmitir em cada visita, bem como a quantidade e qualidade de 

outros estímulos, tendo-se procurado adequá-los ao ambiente museal. 

 Por último, promoveu-se o incremento do valor emocional e afectivo atribuído ao 

serviço/produto, através de um discurso e de uma interacção personalizada e pessoal. 

 Comprova-se, deste modo, a validade do argumento enunciado para esta investigação, uma 

vez que se demonstrou ser possível desenvolver um mediador cultural digital, versátil em termos 

de conteúdos e na sua utilização, destinado à exploração da colecção permanente do MNAA, e 

sugerindo uma continuidade de utilização/experienciação.  
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5.2. BENEFÍCIOS E LIMITES 

 Para além de terem ficado reunidas e compiladas informações suficientes para fornecer uma 

visão das possibilidades do Design relativamente à realidade de âmbito museológico e 

museográfico abordada, sugere-se a consideração do projecto desenvolvido como um sistema de 

mediação/comunicação cujos constituintes conceptuais podem ser submetidos a adaptações ou 

reorganizações e aplicados a outras realidades museais e culturais.   

 Os designers, investigadores e outros profissionais ligados à área da Cultura podem assim 

tomar esta investigação como leitmotiv para projectos de cariz semelhante, que beneficiem a faixa 

emergente de público independente dos museus ou de outras instituições culturais.  

 Espera-se igualmente, que o processo de problematização, investigação e projecto, que 

agora chega ao seu termo, tenha salientado as necessidades actuais do público dos museus, as 

quais, assim o diagnosticamos, não estão a ser consideradas na sua plenitude, nomeadamente no 

que diz respeito ao acompanhamento informativo de conteúdos. Um acompanhamento que, se 

defende que, se deve orientar para um público independente, particularmente predisposto para a 

recepção de novos conteúdos, por vias outras, diferenciadoras. Destaca-se ainda a premência de 

recompensar os visitantes habituais dos Museus. 

 Apesar de se ter encaminhado a solução projectual para o universo iOS, tal não significa 

que não possa ser adaptada a outras plataformas digitais. Pode e deve sê-lo. 

 Os testes de usabilidade foram limitados pelo grau de desenvolvimento projectual a que se 

almejou chegar: a concepção de uma maquete digital da aplicação (ter ido mais além implicaria a 

contratação de um programador profissional ou a constituição de uma equipa de design multimédia). 

Condicionou ainda os testes de usabilidade o fecho de algumas galerias do MNAA durante parte 

período programado para a sua realização. 

 O facto do MNAA não disponibilizar acesso à Internet em todos os seus espaços, limitou as 

possibilidades projectuais. Contudo, considera-se ser mais importante a viabilidade de 

implementação da solução a que se chegou. Preferiu-se projectar para a realidade actual e não 

conjecturar, i.e. projectar para uma hipotética (futura) conjuntura. Ainda assim, caso as 

circunstâncias actuais se alterem, a aplicação é versátil – permeável a alterações – e pode englobar 

novas valências (por exemplo um dicionário de termos técnicos). 

 

5.3. ESPAÇOS EM ABERTO 

O projecto coloca em aberto uma série de potenciais temáticas que, ulteriormente, podem 

ser desenvolvidas e incluídas na actividade cultural proposta. O acervo do museu permite 

possibilidades e oportunidades virtualmente infinitas. Conjecturando-se agora, torna-se possível 

uma futura aproximação do Museu  ao público e às suas expectativas, através da introdução de 
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uma campanha de co-design com os visitantes no intuito de serem desenhados novos temas de 

itinerário, ainda mais pessoais, emotivos e afectivos. 

 Exorta-se igualmente ao desenvolvimento de projectos de design digital no âmbito da 

mediação cultural e, como tal, convidam-se os designers a colaborar com outras áreas de 

conhecimento e a descobrirem sempre algo de novo ou inédito, mesmo que a partir de caminhos 

aparentemente já percorridos. Os mais pequenos detalhes – no nosso caso foram muito grandes: 

as obras da colecção do MNAA; a solução encontrada advém sobretudo de se quererem criar laços 

renovados com as obras – podem tornar-se fundamentais, se forem interpretados a partir de 

múltiplas perspectivas. Neste trabalho procurou-se sempre o contributo de outras áreas do 

conhecimento. E esse contributo revelou-se frutuoso. 

  

5.4. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

Como desenvolvimento futuro da investigação e projecto apresentados nesta dissertação, 

deve disseminar-se o conhecimento adquirido em conferências e artigos, bem como se procurarão 

prosseguir os trabalhos no sentido da implementação do serviço/aplicação proposto (em contexto 

museológico, portanto). 

            Pretende-se, deste modo, que os resultados desta dissertação sejam partilhados com o 

MNAA, com um público especializado e com o público em geral, no sentido de constituir uma nova 

base de conhecimento e discussão. 

 Considera-se que a área da mediação cultural digital tem potencial de desenvolvimento e 

que pode ser dada continuidade a esta dissertação, com uma investigação de âmbito similar, no 

futuro.  

 

5.5. INDICAÇÕES PARA OS DESIGNERS E INVESTIGADORES 

 Em adição à mencionada redescoberta e consideração pelos conteúdos pré-existentes (a 

chave do nosso trabalho: as obras da colecção do MNAA), preferindo-os, relativamente a uma 

qualquer primazia imediatista ou ao novo pelo novo, acrescentam-se outras indicações para 

reflexão crítica dos investigadores e dos designers (no âmbito do seu desenvolvimento pessoal e 

caminho profissional):    

 > Existem várias (outras) maneiras possíveis de integrar a mediação digital no contexto dos 

museus; estas deverão surgir na sequência de uma direcção projectual, i.e de uma filosofia de 

trabalho;  

 > Devem explorar-se cruzamentos entre o Design e a Museologia, a Museografia, a 

Curadoria e diversas outras áreas de investigação, desde a Conservação à Historia da Arte, à 

Botânica, à Moda, à Arquitectura, ou ainda à Sociologia, à Psicologia, etc.  
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 > Devem estabelecer-se bases de fundamentação para futuros esforços de integração de 

aplicações digitais no âmbito da mediação museal (a montante considerem-se investigações no 

âmbito das intervenções de impacto minimizado no espaço expositivo; a montante considerem-se 

princípios de Design de Comunicação e procure entender-se o modo de vida e os estilos de vida 

actuais);  

 > Atente-se à evolução na procura de produtos culturais informativos, por parte do(s) 

público(s); 

 > Encontrem-se equilíbrios entre os estímulos digitais e a observação directa, fundamental 

em contexto museológico; 

 > Existem oportunidades de implementação de processos projectuais em modo de co-design 

com o público dos museus; 

 > O nível de personalização do discurso de um Museu é essencial para o estabelecimento 

de uma relação duradoura entre a entidade e a sociedade actual; 

 > Recompensar simbolicamente acções dos visitantes, pode revelar-se fulcral para a 

divulgação dos museus, bem como constitui um estímulo motivador para aqueles (tal questão está 

ligada à Pedagogia, na medida em que tais recompensas também servirão para incrementar a 

percepção dos objectivos concretos ou valores fundamentais da actividade cultural. 

 > A aplicação projectada pode integrar-se num sistema comunicativo, em parceria com a 

DGPC, que possa constituir uma rede de itinerários culturais que una os museus portugueses; cada 

museu pode ter a sua aplicação de itinerários temáticos, acedida através de uma conta de utilizador 

e conjunto de recompensas comum. 
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ANEXO A - WIREFRAMES  

 

 

Ilustração 66 – Wireframes parte 1 (Ilustração nossa, 2016)  
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Ilustração 67 - Wireframes parte 2 (Ilustração nossa, 2016) 
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ANEXO B – ANÁLISE DOS TESTES DE USABILIDADE E QUESTIONÁRIOS 

 

 Os testes de usabilidade realizados foram de dois tipos: uso individual e em grupo. 

Integraram utilizadores de 28 anos e de 40 a 43 anos de idade, respectivamente. As idades 

escolhidas pretendem contextualizar a faixa contemplada pelo projecto, entre os 18 e os 65 anos 

de idade. O percurso testado foi os Elementos de Arquitectura, a versão de 60 minutos, adaptada 

às zonas do museu abertas ao público no momento de teste: pisos 1 e 2. Face ao encerramento do 

piso 3, em vez das 12 peças inicialmente delineadas, foram testadas apenas 8 obras.  

 Salienta-se que existem aspectos de vária ordem que não se conseguiram testar por 

implicarem o envolvimento de um profissional de programação, o que no contexto do presente 

trabalho não se considera viável. Deste modo, desenvolve-se  uma maqueta digital da aplicação 

cujas componentes, gráfica e de interacção através de gestos, simulam as propriedades de um 

protótipo da aplicação. Uma vez que a solução encontrada para a orientação espacial dos 

utilizadores da aplicação no espaço expositivo, uma bússola, não foi desenvolvida em profundida, 

de modo a estar funcional na maqueta digital submetida a este teste, este parâmetro não é 

totalmente comensurável. Não obstante, com base nos testes realizados é possível discernir que 

os princípios apontados sobre a dificuldade de orientação espacial através de uma planta se 

confirmam. Os indivíduos testados não encontraram os números das salas e a leitura da planta não 

foi imediata, pelo que em certos momentos foi necessário  intervir e corrigir comportamentos. O 

que, mais uma vez, se considerou permitido, uma vez que o presente teste não pode qualificar a 

eficácia da bússola como indicador de direcções.  

 A identificação das peças com base nas fotografias provou-se ágil, o que se verifica através 

da observação dos elementos vídeo dos testes, em ambos os casos os indivíduos se dirigiram sem 

grande dificuldade às obras em questão. Ainda que no questionário285 seja apontada uma vez uma 

pontuação de 3 nesta categoria, algo que pode ser justificado pelo uso de terminologia pouco 

explícita na formulação da pergunta. Tal, pode ter levado à interpretação da questão como a 

conjugação entre a orientação espacial e a identificação da obra dentro de uma mesma sala, 

enquanto que o objectivo da pergunta se cingia apenas à última parte. 

 Outro componente não submetido ao teste são os conteúdos audio da aplicação, que 

permitem guiar o utilizador no espaço, bem como substituir a leitura directa dos conteúdos textuais 

de cada peça. A legibilidade dos conteúdos textuais foi outra questão que recebei uma cotação de 

3 na faixa dos 40 anos de idade. Como tal, o contraste figura-fundo foi repensado, por meio a 

optimizar este aspecto. Apesar de existir, em simultâneo, a parte audio, que tem como propósito 

                                                
285 Vide p. 282 
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adicional o colmatar de problemas desta natureza, bem como de focar mais ainda a atenção do 

visitante na obra exposta. 

 Neste âmbito é igualmente observável, através dos elementos vídeo, que as características 

gráficas da aplicação contribuem para que o utilizador divida imperetrivelmente o seu olhar entre a 

obra e a aplicação.   

 Os teste destacaram duas maneiras distintas de proceder a uma visita temática. No primeiro 

caso286, de uma visita individual de um utilizador de 28 anos de idade,  procede-se a uma 

observação detalhada das peças e a uma preocupação em procurar o máximo de informação 

possível sobre as obras. Há uma maior disponibilidade e curiosidade para a interiorização dos 

conteúdos, pelo que a extensão dos textos é apreciada e o ritmo da visita é pausado, ponderado e 

com base na reflexão intelectual. Neste caso a experiência, que engloba 8 peças, durou os 60 

minutos estimados, e o tempo dispendido em cada peça ronda os 5 minutos. 

 No segundo caso, de uma visita em grupo de utilizadores na faixa dos 40 anos de idade, o 

passo foi mais rápido e a leitura da informação menos intensiva, com a ocasional paragem numa 

ou outra peça favorita extra-itinerário. O que significa que a utilização do projecto acomoda 

favoravelmente as pausas no percorrer dos itinerários. O tempo decorrido na visualização das 8 

peças resumiu-se aos 25 minutos287, o tempo dispendido com cada peça foi de cerca de 3 minutos. 

Há ainda que equacionar que o ambiente de teste pode gerar alguma pressão no utilizador, o que 

pode eventualmente afectar o comportamento do indivíduo, assim como encurtar os tempos de 

observação das peças. 

 A duração do percurso é composta pelo percorrer da distância entre as peças, a identificação 

das mesmas e leitura de conteúdos. Neste sentido, convém ter em conta uma certa latitude de 

tempo extra, uma vez que a interpretação do elemento de orientação espacial fornecido, através de 

uma planta de cada piso, nem sempre foi linear. No entanto, as causas das dificuldades 

mencionadas não se aplicariam ao funcionamento do protótipo, graças ao uso da bússola. Como 

tal, considera-se que o tempo de percurso sofreria certamente alterações, segundo esta lógica, os 

intervalos de tempo entre peças seriam mais reduzidos. 

 Destaca-se no entanto que a inclusão de 12 peças nos itinerários de 60 minutos é excessiva, 

pelo que se reduz este número para 8 peças. 

 No geral, as peças com maior tempo de observação foram o Relicário de D.Leonor, A Pintura 

e Virgem e o Menino, Santa Ana, São Joaquim e uma Doadora. Considera-se, deste modo, que 

estas são as obras mais impactantes deste itinerário. 

                                                
286 Vide anexo digital  
287 A parte final do percurso, isto é o regresso da última peça à loja não foi registado em nenhum dos vídeos, uma vez 
que uma das salas continha uma obra emprestada ao MNAA, o que impossibilitava qualquer tipo de filmagens naquela 
sala. Assim, considerou-se que o registo do caminho inverso não seria extritamente necessário. 
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 A representação do Biombo Nambam verificou-se algo ambígua, pelo que foram feitos 

ajustes de contraste e dimensão na ilustração da peça. 

 Observa-se288 ainda uma curiosidade e predisposição do público circundante em obter mais 

informação sobre a exposição, visto que os indivíduos que se encontram ao lado dos participantes 

no teste tentam, esporadicamente e de um modo discreto, perceber que tipo de conteúdos 

informativos adicionais é que os indivíduos possuem.  

 A aplicação não inibe o indivíduo de interagir socialmente289 ou de se aperceber do contexto 

humano que o rodeia característico do ambiente dos museus. Assim, o contexto digital não se 

sobrepõe de tal modo aos sentidos que isole o utilizador por completo. Existem interacções sociais 

instintivas ao funcionamento do espaço do Museu, que não devem ser detorpadas pelo exacerbar 

dos estímulos sensoriais, como por exemplo: respeitar o espaço privado dos indivíduos que se 

encontram perante as peças ou ter a gentileza de partilhar o local de visualização das obras. 290 

 Este facto deve-se ao uso intermitente e por comando dos conteúdos audio, bem como à 

transmissão do mínimo possível de estímulos extra, alternando entre a ocupação dos vários 

sentidos, i.e., o estímulo sonoro liberta a visão e o mesmo se verfica ao contrário.  

 A totalidade da experiência é tida como positiva para todos os inquiridos, assim como a 

apresentação, estética e funcionamento do projecto. 
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Ilustração 68 – Questionário (Ilustração nossa, 2016) 
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