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Resumo

Esta dissertação tem como objecto de estudo a forma como a instituição museológi-
ca conseguiu resistir e aceitar o triplo desafio de se adaptar às novas exigências da 
disciplina museológica, às novas correntes artísticas e aos novos media. Assistimos 
à redefinição do espaço museológico a partir do momento em que o museu abre por-
tas aos novos media como suporte e objecto de experimentação das práticas artísti-
cas digitais e ao mesmo tempo se desloca para o ciberespaço para expor, interpretar 
e conservar os objectos museológicos, para além de interagir virtualmente com os 
seus visitantes a partir de uma nova realidade – o museu virtual. O museu passou a 
ter o papel de mediação e de consagração unindo vertentes online e offline.

Palavras-chave: museologia, museu virtual, artes digitais, internet, novos meios



Abstract

This dissertation is focused on how the museum institution was able to resist and 
accept the triple challenge of adapting to new demands of the museology, the new art 
and new media. We have seen the redefinition of the museum space since the time 
when the museum opened the windows to new media as a support and experiment 
object of digital art practices while moving into cyberspace to exhibit, interpret and 
conserve museum objects, in addition to interact virtually with their visitors from a new 
reality - the virtual museum. The museum now has the role of mediation and conse-
cration joining parts online and offline.

Keywords: museology, virtual museum, digital art, internet, new media
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1. Proposta

O Museu surge no final do século XVIII, no seio das revoluções europeias e das 
transformações ideológicas, sociais e políticas. Desde sempre foi um espaço para a fruição 
estética e educação do gosto, dedicado à memória e ao património, com preocupações ao 
nível da preservação do passado para facilitar o entendimento do presente. 

Na década de 70 do século XX surgem novos desafios e novas abordagens no cam-
po da museologia e necessidade crescente de alargar as funções sociais e culturais do mu-
seu, assumindo a comunidade papel fundamental na sua criação, passando a fazer parte 
integrante do espaço museológico. As novas directrizes da Nova Museologia e o alargamento 
da noção de património, permitiram que o museu deixasse de lado o seu papel de mero 
acumulador de património e cultura, passando a ter papel activo na mobilização cultural da 
comunidade e na construção da memória social. Esta temática encontra-se bastante actual 
nos nossos dias, tendo sido em 2008, o Dia Internacional dos Museus dedicado à temática 
“museus como agentes de mudança social e desenvolvimento”.

O museu é, segundo o ICOM – International Council of Museums (Conselho Interna-
cional do Museu): 

“Uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, ao serviço da sociedade e 
do seu desenvolvimento, aberta ao público e que realiza investigações que dizem 
respeito aos testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, adquire os 
mesmos, conserva-os, transmite-os e expõe-nos especialmente com intenções de 
estudo, de educação e de deleite.” (Estatutos do ICOM. 1995:2-3)

No século XX, com o aparecimento das novas tecnologias e das novas correntes 
artísticas, nomeadamente a netart, new media art, vídeo art, entre outras, surgem novos de-
safios para a instituição museológica. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) não são apenas ferramentas de 
comunicabilidade, mas também suporte de obras de media art e net art. Desde os anos 90 
que se discute de que forma se deve processar a deslocação do museu para o ciberespaço, 
o surgimento do museu online como complemento do espaço físico e do museu virtual. A pos-
sibilidade de disponibilizar o museu como base de dados e quais as questões que levanta ao 
nível do plano museológico e da organização do seu acervo. 

As TIC inicialmente foram aceites como ferramenta de trabalho e só depois como 
forma artística, uma vez que minavam as noções de originalidade, autenticidade e presença, 
essenciais ao discurso museológico. O museu teve de lidar com objectos com nova forma de 
materialidade, muitas vezes de natureza virtual, diferente dos objectos museológicos tradi-
cionais. O que acontece quando o lugar natural dessas obras é o espaço das redes de infor-
mação? Que significa para o museu acolher a tecnologia digital, não como ferramenta, mas 
enquanto suporte e meio do objecto artístico? Que alterações é que esta mudança convoca?

O conceito de virtual aplica-se no contexto museológico, mais por via de um aumento 
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da realidade do que através de uma substituição efectiva da mesma. Outra das questões que 
nos propomos responder com este trabalho consiste em analisar de que forma esta realidade 
aumentada se relaciona com a experiência subjectiva em função de uma transformação do 
espaço/tempo de consumo/recepção da obra. 

O museu continua a ser um espaço de fruição estética independentemente da na-
tureza desse espaço. Os museus tendem a instalar-se na rede, acolhendo as obras digitais, 
criando galerias digitais, mas será que o museu é necessário para as artes digitais? Será que 
as artes digitais, em especial as online necessitam do espaço institucional do museu dentro 
do ciberespaço? 

Como poderá ser hoje um museu de arte que existe desde o séc XIX e que entra no 
séc. XXI com uma forte ligação às artes digitais e à nova comunidade online?

O museu continua a ser um mediador para a experiência estética, sendo que a frui-
ção e percepção das obras é um acto apropriativo que mobiliza os nossos sentidos. As pro-
priedades convocadas pelos objectos artísticos digitais como a actualização, a variabilidade, 
a hibridação, ou a conectividade pedem uma maior participação do público e muitas dessas 
obras não vivem sem essa participação, outras pela sua natureza vão-se alterando com essas 
participações, sendo concebidas pelos artistas como obras em constante devir. Como lidam 
os museus com estas obras digitais que não são estáveis como uma estátua, ou que são 
concebidas como obras abertas e que levantam questões de autoria ou propriedade exigidos 
pelo espaço da rede?

A digitalização do património, a reconstrução digital dos locais, dos artefactos, das 
populações e dos seus costumes trouxe mais valias à prática de preservação e comunicação 
do património cultural tangível e intangível. O património cultural, desenvolvido pelo envolvi-
mento e pela exposição, não pode ser apenas representado pelos novos media, mas emerge 
deles. 

Com este trabalho pretendemos também estudar o caso dos museus virtuais que 
surgem apenas no ciberespaço ou baseiam-se em museus reais com todo o seu peso insti-
tucional e social.

Outra temática analisada consiste na forma como é realizada a prática de preserva-
ção e conservação dos objectos digitais – teoricamente indestrutíveis, mas a evolução das 
tecnologias faz com que os softwares que os geraram estejam ultrapassados, o que levanta 
necessidades de manter as obras sem destruir a sua coerência e integridade. 

2. Objectivos

Nesta dissertação pretendemos analisar de que forma o museu conseguiu aceitar o 
triplo desafio de se adaptar às novas exigências da disciplina museológica, às novas correntes 
artísticas e aos novos media e importa perceber de que forma o museu resistiu a todas estas 
solicitações, como aceitou e ainda como utilizou e compreendeu os novos media. O museu 
passou a ter o papel de mediação e de consagração unindo vertentes online e offline. 

Com este objectivo a dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro, Mu-
seu e Modernidade, é uma reflexão com base nas directrizes propostas pela Nova Muse-
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ologia e na relação entre o museu e a arte da vanguarda – tensões e mútuas influências. 
O segundo, A transferência para o digital: o novo património, consiste numa análise do 
papel dos novos media no processo de comunicação museológico: análise da linguagem dos 
novos media e das suas características, como a rede e as suas intermediações contribuem 
para a desmaterialização do objecto museológico e para a construção do património digital. O 
terceiro capítulo, Museu e artes digitais: o museu virtual, pretende analisar a influência dos 
novos media nos projectos artísticos e define e analisa de que forma o museu utiliza o ciberes-
paço: como portal da net.art, como complemento do museu físico ou como museu virtual.

3. Hipótese

A desmaterialização do objecto museológico faz-se na contemporaneidade em parte 
através dos seus processos de recepção e através dos próprios processos de constituição da 
obra. Ao mesmo tempo que o museu se desloca para o ciberespaço para expôr, interpretar e 
conservar os objectos museológicos que existem no espaço das redes, os novos media sur-
gem como suporte e objecto de experimentação das práticas artísticas digitais, contribuindo 
de forma activa para a redefinição do espaço museológico.



Rute Muchacho    Museu e Novos Media: a Redefinição do Espaço Museológico

14Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Arquitectura, Urbanismo, Geografia e Artes

CAPÍTULO 1

1. Museu e Modernidade 
1.1 Uma nova museologia: um novo Museu 
1.2 Património, memória e identidade social
1.3 Arte e Experimentação: tensão entre o Museu e o Novo
1.4 O Museu e a experiência artística moderna: mútuas influências
1.5 A neo-vanguarda e a intervenção no Museu
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1. Museu e Modernidade

1.1 Uma nova museologia: um novo Museu 

A denominação museu tem origem na palavra grega mouseion, o templo das Musas. 
Em Atenas, o mouseion existia no Hélicon, com tesouros preciosos oferecidos às divindades, 
sendo o local onde as nove musas, filhas de Zeus e de Mnemosine (deusa da memória) mora-
vam. Cada uma das musas era responsável por um dos sectores da cultura. O museu nasceu 
com esta conotação de sabedoria e divindade tão características da mitologia grega. Museu 
foi também o nome atribuído ao complexo cultural edificado por Ptolomeu1. O Humanismo 
encorajou o culto de coleccionar antiguidades, cópias, bem como o de criar studiolos, cabinets 
e gallerias para expor pinturas, esculturas e outros artefactos. Por toda a Europa surgem ca-
binets. Com o advento em tão grande número de colecções particulares surgem os quadros 
designados Cabinets d’Amateurs criados por pintores flamengos e que representam uma sala 
toda decorada de esculturas, pinturas e outros objectos decorativos. Estes cabinets serviam 
para a sociedade seiscentistas ter reuniões e para o prazer espiritual. 

No entanto o museu enquanto instituição é um fenómeno que surge apenas no séc. 
XVIII. Em 1750, surge em Paris, no Palácio do Luxemburgo, uma exposição de obras selec-
cionadas do cabinet du roi e que serve de alavanca para a abertura, em Agosto de 1793, do 
primeiro museu público, aberto a todas as classes sociais. A criação dos museus foi lenta 
durante os primeiros anos, mas já no século XIX começam ser consideradas instituições de 
prestígio e de poder. Nos anos 70 do século XX, um grupo de profissionais ligados à museo-
logia, alguns deles professores universitários, sentiram necessidade de transformar o museu 
em algo que fizesse parte da realidade da comunidade onde ele estava inserido. 

Varine, Secretário-Geral do ICOM, entre 1965 e 1974, notou a falta de entusiasmo 
dos museólogos na tarefa de mudar o museu. Todos os esforços para modernizar o museu 
e para que a instituição museológica ganhasse importância cultural tinham falhado: “os mu-
seólogos mais empenhados e inovadores por todo o mundo perderam as ilusões: o museu 
como uma instituição devota à tradição estava a morrer, apesar de todos os esforços feitos 
para melhorar o seu futuro” (Varine, 1979: 29). Do seu ponto de vista a modernização da ar-
quitectura do museu, a tecnologia e a investigação em públicos alvos aumentou os custos e o 
comércio, sem mudar a qualidade da visita ao museu e sem aumentar o número de visitantes, 
com excepção dos grupos escolares (Varine, 1987: 1-2) .

A Nova Museologia teve início a partir das discussões da mesa redonda sobre a fun-
ção do Museu na América Latina, em Santiago do Chile, em 1972. É no contexto de transfor-
mações sociais da década de 70 que os museus latino-americanos sentiram necessidade de 
discutir o seu papel frente à sociedade. No entanto, as ideias defendidas nesta mesa redonda 

1 Enciclopédia Verbo Luso Brasileira de Cultura, pag. 883 Edição Século XXI Editora Verbo, volume 20
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tiveram rapidamente eco na Europa, havendo consciência de que a “transformação das ac-
tividades do museu exige a mudança progressiva da mentalidade dos conservadores e dos 
responsáveis dos museus, assim como das estruturas das quais eles dependem”. (Araújo: 
1995, 21)

“(...) o museu é uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante e 
que possui nele mesmo os elementos que lhe permitem participar na formação da 
consciência das comunidades que ele serve; que ele pode contribuir para levar es-
sas comunidades a agir, situando suas actividades no quadro histórico que permita 
esclarecer os problemas actuais (…)”Mesa Redonda de Santiago do Chile – 1972 
(Moutinho, 1996: 2). 

As decisões da mesa redonda, fundamentais para o desenvolvimento da Nova Mu-
seologia, foram quatro: 

- Os museus latino-americanos não estavam adaptados à realidade e deveriam cum-
prir a sua função social, considerando todos os aspectos, ou seja, o museu não só como 
património, mas o desenvolvimento deste património em prol da comunidade. 

- O museu deveria inverter o seu vector temporal, ou seja, situar-se num momento do 
passado, mas tendo como ponto de vista o presente e com ele atender o futuro. 

- Como terceira decisão da mesa os participantes adoptaram um novo tipo de museu: 
o museu integral, inspirado no conceito de ecomuseu europeu, ou seja, um museu voltado 
para a comunidade e ligado ao meio natural e cultural. 

- Por fim, decide-se criar uma associação dos museus latino-americanos, filiada ao 
ICOM (AAVV:1989, 69).  

Com o objectivo de aprofundar os estudos e reafirmar o papel do Museu, enquanto 
instituição voltada para o serviço da comunidade, tem lugar, em 1984 no Quebec, o 1º Atelier 
Internacional da Nova Museologia, sob a iniciativa de Pierre Mayrand e René Rivard. Os ob-
jectivos deste atelier eram:

“Criar as condições de intercâmbio sobre a ecomuseologia e nova museologia no 
mundo. Definir as suas relações com a museologia em geral. Aprofundar os concei-
tos e encorajar as práticas.” (Moutinho: 1989, 55-6)

As conclusões do 1º Atelier reafirmaram o papel social da museologia e a valoriza-
ção das identidades e culturas, além da necessidade de mudança do papel e da função do 
museólogo. 

Com a Declaração de Quebec proclama-se os princípios básicos da Nova Museolo-
gia, reafirmando o seu papel social. 

“A museologia deve procurar, num mundo contemporâneo que tenta integrar todos 
os meios de desenvolvimento, estender suas atribuições e funções tradicionais de 
identificação, de conservação e de educação, a práticas mais vastas que estes ob-
jectivos, para melhor inserir sua acção naquelas ligadas ao meio humano e físico.” 
Declaração de Quebec – 1984 (Primo, 1999: 11)

Durante o encontro em Quebec ficou estabelecido que o próximo atelier seria reali-
zado em Lisboa, no ano seguinte. O atelier teria como objectivo dar continuidade à discussão 
sobre a Nova Museologia e estudar o desenvolvimento dos museus locais na defesa do patri-
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mónio (Moutinho, 1989: 67). Em 1985, durante o II Encontro Internacional Nova Museologia/
Museus Locais, realizado em Lisboa, reafirma-se a declaração de Quebec e cria-se o MINOM 
(Movimento Internacional para uma Nova Museologia). 

O MINOM foi criado com o objectivo de dar continuidade às ideias defendidas duran-
te os debates. O MINOM vem, ao longo de sua existência, debatendo-se com a questão da 
Nova Museologia com membros em todos os continentes. 

“Le MINOM regroupe, sur une très large plateforme de tendances et d’organismes, 
des individus voués à une muséologie active, interactive, soucieuse du changement 
social et culturel. Il favorise la coopération entre les usagers et les professionnels. 
C’est une muséologie ouverte sur toutes les approches qui puissent contribuer à 
faire du musée et de l’exposition un instrument du développement de la personna-
lité des conununautés et un laboratoire de construction de leur avenir. De ce fait, le 
MINOM défend le rapprochement inter-culturel et la création de solidarités dans le 
monde.”2 

Em Portugal a Nova Museologia foi desde o princípio bem acolhida sendo a realiza-
ção do II Atelier, em Lisboa, prova disso. Os profissionais envolvidos na fase inicial da Nova 
Museologia foram, na sua maioria, professores universitários, provocando a necessidade de 
divulgação entre os profissionais actuantes dentro dos museus. O MINOM, em parceria com o 
ICOM, desde 1988, tem realizado Jornadas sobre a função social do Museu, com o objectivo 
de discutir a aplicação dos princípios da Nova Museologia nos museus portugueses. A criação 
em Portugal de vários museus voltados para a comunidade verifica a eficácia do acolhimento 
das ideias da Nova Museologia 

O Museu deixa de ser mero depósito de obras raras de carácter cultural e passa a 
ser uma instituição voltada para o desenvolvimento. Este processo de mudança envolveu 
questões importantes como desenvolvimento comunitário, envolvimento da comunidade, foco 
de actuação do Museu, processo museológico e educação permanente. A museologia deixa 
de ser somente uma ciência aplicada, mas uma ciência de acção.

Em primeiro lugar é necessário discutir as mudanças na concepção do novo Museu. 
Para melhor entendimento das diferenças entre um Museu tradicional e o novo Museu, Hu-
gues de Varine criou em 1979 um modelo comparativo entre as duas concepções. 

No novo Museu o património, a população e o território, interagem de forma a fazer 
do Museu uma instituição dinâmica voltada para o desenvolvimento da comunidade. A comu-
nidade tem papel fundamental no processo museológico do novo Museu. A comunidade aqui 
entendida como população que vive num território, “(...) consciente des affinités et des diffé-
rences qui caractérisent ses éléments ainsi que des rapports conflictuels de ceux-ci avec leur 
environnement, et dont l’ avenir est au moins partiellement commun.” (Varine: 1991, 25). 

O papel deste novo Museu é articular a comunidade e trabalhar para a recuperação 
da identidade local, dos seus saberes e cultura comunitária.

“Le musée «decentralisé» se met au service exclusif de la communauté dans la-
quelle il est installé. Il ne s´agit plus de délivrer un message universel à un public 
indéterminé, mais de mettre la population locale en contact avec sa propre histoire, 
ses propres traditions, ses propres valeurs, etc. (...) le musée contribute à rendre la 

2 - Informação retirada do site oficial do MINOM. Para informações mais pormenorizadas consulte http://www.
minom-icom.org
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communauté consciente de son identité; identité qui a été plus ou moins niée pour 
des raisons historiques, socials, raciales ou autres, ou perturbée par la centralisa-
tion, l´urbanisation, etc” (Maure,1994a : 82).

Segundo Célia Santos (2002a,: 23), as principais contribuições do Movimento da 
Nova Museologia ao processo museológico podem ser evidenciadas nas acções de pesqui-
sa, preservação e comunicação. Estas acções sofreram alterações, pois o conhecimento é 
construído na acção museal e para a acção museal. As acções museológicas não se esgotam 
no espaço do Museu, mas ampliam as possibilidades de novos processos de musealização 
na comunidade. 

Quadro 1 - Esquema de museologia comunitária proposto  
por Maria Célia Santos (1996: 121)

Célia Santos (1996: 276) afirma que num processo museológico enriquecido na di-
nâmica do processo social, “(…) o facto museal é a qualificação da cultural em um processo 
interactivo de acções de pesquisa, preservação e comunicação, objectivando a construção de 
uma nova prática social”. A prática social leva à apropriação do património cultural pela comu-
nidade e através desta apropriação, a comunidade pode construir uma nova prática social. 

O público do novo Museu não tem mais uma função estática, de simples observador, 
mas participa activamente no processo museológico. E a comunidade envolvida deverá agir 
de forma a absorver o processo e dele fazer parte. “Par action communautaire, j’entends l’ac-
tion qui est le fruit de l’initiative et de l’effort synergique des membres d’une communauté, en 
vue d’ objectifs correspondant aux intérêts du developpement de celle-ci .” (Varine: 1991, 99)

O especialista do Museu tem um papel fundamental no novo Museu. Não mais como 
um grande expert do seu acervo, mas como agente do desenvolvimento social e articulador do 
processo museal. A ele cabe prover aos membros da comunidade os instrumentos conceitu-
ais e materiais que lhes permitam participar do processo de colecta, preservação e difusão do 
património que é objecto do Museu. Segundo Varine (1992a,58-59), “Le musée doit être déco-
lonisé culturellement. Le visiteur potential doit être libéré de ses inhibitions d´intellectuellement 
sous-développé. Le responsable de musée doit être un technicien du développement”. 
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Quadro 2 – Esquema comparativo proposto por Marc-Alain Maure  
para o processo de trabalho no Museu (Maure,1994a: 91)

Não foi só na concepção de Museu que as contribuições da Nova Museologia foram 
importantes. Segundo Maure (1994a, 91), as diferenças entre um Museu tradicional e um 
novo Museu passam também pelo processo de trabalho do Museu. O novo Museu requer 
maior interacção entre as acções museológicas de colecta, pesquisa e divulgação (neste 
caso, chamado por ele de animação). No novo Museu há um diálogo constante entre os su-
jeitos da acção museológica e os membros da comunidade não são sujeitos passivos deste 
Museu, mas actuantes em todas as fases da acção museológica.

A Nova Museologia desenvolve a reflexão sobre o Museu como uma instituição dinâ-
mica e baseada na memória colectiva e não nos objectos. Os objectos são apenas portadores 
desta memória e não o foco principal do Museu. Por isso, muda-se o conceito de “Museu de” 
para “Museu para”, ou seja, é preciso que os museus tradicionais (e suas tipologias) tais 
como Museu de Arqueologia ou Museu de Ciências, proporcionem ao seu público reflexão 
sobre a utilidade e funcionalidade do Museu e não apenas conhecimento específico da sua 
especialidade. Durante todo este processo é necessário desenvolver a criatividade. O proces-
so de produção de cultura e de criação é dinâmico sendo a nossa capacidade de criar que vai 
dando características diferentes ao património cultural. 
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A museologia nunca pode trazer o passado para o presente, mas sim a nossa visão 
do passado, de acordo com as nossas vivência e memória. As nossa experiências vão trans-
formar a nossa visão de ver o mundo que nos rodeia.

“C´est l´institution qui fait connaître à l´homme les objets qui représentent son en-
vironnemnt, ses traditions, sa vie, son existence spirituelle et morale. Le musée est 
la carte d´identité de l´être social, en tant qu´individu, membre d´une communauté, 
citoyen. Il exprime cette identité non par des mots mais par des choses. C´est dans 
le contact sensoriel entre l´homme et l´objet que le musée trouve sa justification et, 
de plus en plus, sa nécessité.” (Varine: 1992a, 54-55)

O processo museológico é uma acção interactiva. Não depende apenas do técnico, 
mas resulta de uma interacção entre as diversas áreas do conhecimento. O facto museal 
resulta de uma qualificação da cultura, num processo interactivo, de acções e pesquisa, pre-
servação e comunicação, com o objectivo de construir uma nova prática social. Com base na 
produção de conhecimento, na qualificação da cultura e na musealização do conhecimento 
através da pesquisa, preservação e comunicação é desenvolvido um processo museológico, 
ao mesmo tempo que é criada uma nova prática social.

Por fim a questão do foco de actuação do Museu. O objecto no novo Museu não é 
mais entendido como o centro das atenções mas sim como meio de levar a comunidade a 
uma prática social. “La collecte d´objets matériels mobiliers n´est qu´une façon de préserver le 
patrimoine culturel et de développer le savoir et l´évolution sociale.” (Mensch, 1988: 7). 

A partir dos anos 80 assistimos a uma massificação da cultura e consequentemente 
dos museus. O Museu é influenciado pela sociedade de consumo e passa a existir para um 
público vasto e a fazer parte da cultura de massas. O Museu sofreu uma refinação técnica 
e conceptual e oferecendo o seu espaço e serviços à comunidade, passando a existir uma 
negociação cultural de modo que o Museu tratasse temas que de alguma maneira represen-
tavam problemas para a sociedade tendo papel educativo e esclarecedor. Assistiu-se a uma 
democratização dos museus:

- foram criados mais espaços museológicos;

- objectos e locais que antigamente não eram considerados património, minorias, 
temas polémicos, traumas culturais e problemas sociais passaram a ser contextualizados. 
Por vezes foi necessário superar os próprios acervos para tratar novos temas. O museu 
tem de estar aberto para novas áreas de modo a satisfazer as necessidades da sociedade 
actual;

- conseguiram atingir novos segmentos sociais que noutros tempos não se des-
locavam ao Museu, alguns passaram a estar abertos para certos públicos específicos e a 
ter um atendimento diferenciado;

- passaram a ser utilizadas novas tecnologias, não só nas exposições, mas tam-
bém no tratamento do acervo;

- perspectivas de auto-financiamento através de marketing, campanhas publicitá-
rias e parceiros económicos. Foi necessário sair da preservação e mostrar que o catálogo 
e exposição foram úteis, de modo a conseguir patrocínios e investimentos;
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- passaram a ter um papel muito importante na inclusão social, não só porque 
atraem diversas camadas da sociedade que não se deslocavam aos museus, mas tam-
bém porque passaram a receber esse acervo marginal e a valorizar essa cultura;

- passou a existir reciprocidade entre a acção global e a acção local.

Na actualidade a função social dos museus é uma questão imprescindível. Uma das 
questões que se coloca é como fazer com que o museu possa preservar e comunicar sem 
perder esta função social. Waldisa Russio defende que “a grande tarefa do museu contem-
porâneo é, pois, a de permitir esta clara leitura de modo a aguçar e possibilitar a emergência 
(onde ela não existir) de uma consciência critica, de tal sorte que a informação passada pelo 
museu facilite a acção transformadora do Homem” (Russio, 1990: 8).

Segundo Marc-Alain Maure (1994a, 84),“musée ou pas, ce nouveau type d´institution, 
dont la fonction sociale dépasse de loin les limites imparties à l´action culturelle proprement 
dite, a un rôle important à jouer dans notre monde.” É importante frisar o papel do novo Mu-
seu como instrumento dessa acção transformadora, não somente pela sua importância na 
preservação do património cultural, mas também por dar espaço a uma nova consciência de 
sociedade e de comunidade. Estarão os museus, e seus profissionais, preparados para estes 
desafios?

Na Nova Museologia o Museu é visto como uma instituição social adaptada às ne-
cessidades da sociedade, que é o seu objecto de estudo, em termos do seu entorno e patri-
mónio, este entendido como um bem cultural produzido pela sociedade e para a sociedade. 

“La idea principal de la nueva musologia es le museo visto como ente social y ada-
pato, por tanto, a las necesidades de una sociedad en rápida mutación. Desde este 
punto de vista, se ha intentado desarrollar un museo vivo, participativo, que se defi-
ne por el contacto directo entre el público y los objetos mantenidos en su contexto” 
(Hernández, 1998: 75).

O enfoque do Museu deixa de ser a colecção e passa a ser a comunidade, com o seu 
património e a sua especificidade. Ao contrário da Museologia tradicional que está limitada a 
quatro paredes, a Nova Museologia tem uma estrutura espacial descentralizada, marca o seu 
território criando marcos de identificação. A Nova Museologia propõe remover as barreiras em 
diferentes direcções: entrar em áreas desfavoráveis aos museus, estender o museu ao longo 
de uma área, fazer excursões esporádicas em áreas normalmente não atribuídas aos mu-
seus, levar os museus até aos lares, famílias e outros núcleos sociais e produtivos (hospitais, 
fábricas e casas particulares). Por estar repartido no espaço, o novo Museu é muitas vezes 
denominado como “museu fragmentado”.

Pelos moldes da Nova Museologia, podemos representar o Museu, da seguinte forma:

1. Objectivos
- percepção dos problemas do dia a dia;
- desenvolvimento social.
2. Princípios básicos
- estende-se e está orientado para a população;
- está ligado a um território.
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3. Estrutura e organização
- pequena institucionalização;
- financia-se através de recursos locais;
- descentralizado;
- participativo;
- trabalho de equipa baseado em direitos iguais.

4. Orientação
- percepção da realidade;
- interdisciplinaridade;
- tema de orientação;
- ligar o passado ao presente e ao futuro;
- cooperação entre as organizações locais e regionais.

5. Tarefas
- Coleccionar;
- Documentar;
- Investigar;
- Conservar;
- Comunicar;
- Educar;
- Evoluir.

A Museologia tradicional está muito fechada no conceito elitista de Museu e não dá 
a devida importância às relações sociais, dando enorme importância à conservação, às obras 
e sua constante aquisição, mas está limitada pelas barreiras das várias ciências e disciplinas 
e pelo rigor científico.

O Museu tradicional pode ser representado da seguinte forma:

1. Objectivo
- preservação e protecção de uma herança material.

2. Princípio básico
- conservação do acervo

3. Estrutura e organização 
- Institucionalização;
- financiamento do estado (governo e autarquias);
- edifício museu;
- profissionais do museu (carácter estático);
- estrutura hierárquica rígida.
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4. Orientação
- objectos extraídos da realidade e colocados no espaço 
   do museu;
- orientação por uma determinada área ou disciplina; 
- orientação para o objecto:
- orientação para o passado.

5. Tarefas
- Colecção;
- Documentação;
- Investigação;
- Conservação;
- mediação/reflexão.

Como se pode constatar a Nova Museologia tem vários pontos em comum com a Mu-
seologia Tradicional, mas que são interpretados de modo diferente. As principais diferenças 
surgem nos objectivos, princípios básicos, estrutura e orientação. Segundo Varine (1983: 4), 
a Nova Museologia baseia-se em três princípios fundamentais:

- a colecção é a totalidade da herança;
- o edifício é a totalidade do território;
- o público é a totalidade da população.

Quadro 3 – Quadro comparativo da concepção de Museu na Museologia  
Tradicional e Nova Museologia (Alonso Fernández, 1999: 33)

O Museu como objecto/meio da Museologia

Museologia 
Objecto/meio = Museu Concepção do Museu

Museologia tradicional
a) como objecto próprio e específico, disciplinar, de 
estudo para a apresentação e difusão do património ao 
público

Nova Museologia
b) como meio para conseguir o objectivo: desenvolvi-
mento da comunidade de um território através do patri-
mónio material e imaterial, natural e cultural

Os aspectos específicos da Nova Museologia, definidos em 1984 em Quebec,  po-
dem ser explicados através de dez princípios (Moutinho,1989: 57-61): 

1 - A memória colectiva como a base do património e referencial para o entendimen-
to e transformação da realidade. Todos os saberes e percepções históricas e sociais, e todos 
os testemunhos são sujeitos e objectos de conservação nos museus. Além disso, os bens 
materiais são considerados património, na medida em que são reflexos da memória colectiva 
de uma determinada comunidade.  
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2 - O facto social substitui o objecto da colecção na prioridade do Museu. No nível 
da pesquisa e da interpretação, os sujeitos sociais são as principais preocupações da Nova 
Museologia.

3 - Se a criação é um processo permanente, nada é permanente. Duas forças actu-
am no Museu, uma no sentido da institucionalização e outra no sentido da centrifugação, ou 
seja, criando um movimento de inovações. A Nova Museologia tem consciência de que todo 
movimento gera uma institucionalização e que a institucionalização tende a destruir qualquer 
movimento. A Nova Museologia é o equilíbrio entre estas duas forças.

4 - Os objectivos museais orientam-se para o desenvolvimento comunitário. A 
Nova Museologia propõe que o centro das atenções dos museus não seja somente os seus 
objectivos de conservação e preservação do património, mas o desenvolvimento das comuni-
dades do ponto de vista cultural, mas também através da via social e económica.

5 - O espaço restrito do Museu é o seu território de intervenção. O Museu deixa de 
ser um espaço com quatro paredes e passa a abranger um território de uma comunidade.

6 - A interdisciplinaridade é essencial. Na Nova Museologia, o especialista, museó-
logo ou conservador, não actua sozinho. Ele tem o apoio de outras áreas das ciências sociais 
e até técnicas (TIC).

7 - A interpretação transforma os métodos museográficos. A comunicação, seja em 
forma de exposição ou outra forma, não é fria. A Nova Museologia utiliza interpretações dife-
rentes a diferentes saberes, de forma a tornar a comunicação mais próxima do seu usuário.

8 - Os métodos museográficos são baseados na participação popular. Em todos os 
níveis de concepção, programação, realização e animação das exposições e manifestações 
museais é importante a participação popular. 

9 - O visitante passivo tem cada vez menor importância. Memória colectiva, sujeitos 
sociais e movimento criador mudam completamente a noção do visitante do Museu. Ele não 
é mais um usuário contemplativo, mas participante activo no trabalho do Museu. Ele torna-se 
um actor do processo museal. O visitante tradicional que vinha apenas contemplar e satis-
fazer o seu apetite intelectual, passa a ser uma parte integrante e essencial do novo museu. 
Através do seu conhecimento, vivência e actividade é chamado a participar nas actividades 
do novo Museu ou a envolver-se directamente no desenvolvimento sociocultural e até econó-
mico da comunidade em que está inserido.

10 - As atitudes, as relações e os hábitos de trabalho, devem ser novos, havendo 
necessidade de mudança de atitude dos profissionais e nas relações patronais. Os profissio-
nais devem unir-se e fazer do Museu um centro de discussão e de trabalho em conjunto.

Segundo Mário Moutinho: “Não foi a museologia tradicional que evoluiu para uma 
Nova Museologia mas sim a transformação da sociedade que levou à mudança dos parâme-
tros da museologia” (Moutinho, 1989: 102). 

Varine (1979: 83) descreve da seguinte forma o significado da colecção para a Nova 
Museologia: 

“A colecção é composta por tudo o que o território tem e por tudo o que pertence 
aos seus habitantes, bens materiais e imateriais. É uma herança viva, que está em 
constante mudança e criação, pertencendo essencialmente aos indivíduos, famílias 
e pequenas colectividades, que podem ser requisitados por uma equipa de investi-
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gação para as mais diversas actividades. A aquisição de fragmentos dessa herança 
não é programada e só acontece em caso de abandono, risco de perda prejudicial 
para a população, oferta voluntária ou uso definitivo para outro propósito”.

A Nova Museologia apresenta a orientação específica de um determinado tema. 
Através do uso de material audiovisual e ambientes reais ou reconstruídos, os objectos são 
representados no seu contexto, fazendo referência à memória colectiva. 

“(...) le musée contribute à rendre la communauté consciente de son identité; iden-
tité qui a été plus ou moins niée pour des raisons historiques, socials, raciales ou 
autres, ou perturbée par la centralisation, l´urbanisation, etc” (Maure, 1994a: 82).

Esta nova corrente museológica, não pode ser interpretada como sendo a moderni-
zação do Museu, contrapondo uma “museologia arcaica”, mas uma modernização dos méto-
dos de documentação, administração e animação no Museu, interpretada como uma museo-
logia ao serviço da comunidade (Moutinho, 1989: 81), que teve como maior contribuição levar 
o Museu mais perto do público. Um público que deixa de ser apenas um observador passivo, 
mas passa a ser participativo nas actividades do Museu. O maior desafio da Nova Museologia 
está em fazer com que os seus princípios sejam aplicados na prática do dia-a-dia nos museus, 
fazendo com que a teoria possa revolucionar a prática museológica, é “(…) dotar os meios 
que lhes permitam situar-se e agir num contexto de mudança social” (Moutinho, 1996:3).

1.2 Museologia, Património e Memória Colectiva

Every image of the past that is not recognised by the present as one of its own con-
cerns threatens to disappear irretrievably.

  Walter Benjamin, “Thesis on the Philosophy of History”

Os objectos coleccionados e conservados nos museus são fundamentais para o co-
nhecimento das épocas a que pertencem. A instituição museológica tem um papel fundamen-
tal, com as suas bibliotecas e arquivos, no desenvolvimento sociocultural da sociedade actual 
e é testemunho da vivência do ser humano através dos tempos. Como afirma Roberto Rojas 
“las colecciones de objetos contenidas en los museos son un elemento de fundamental im-
portancia en el desarrollo cultural del mundo moderno. Los museos, junto con las bibliotecas 
e los archivos, contienen los testimonios del trabajo realizado pelo hombre a través de toda su 
historia. Pero el papel que juegan los museos es quizá más amplio que el de las bibliotecas y 
archivos para conocer la historia de la actividad creadora humana desde los orígenes. Desde 
hace años, en efecto, se considera que la civilización del objeto y del signo es más vasta y 
compleja que la da palabra escrita, puesto que la cultura humana no comenzó con la escritura, 
ni se reduce a ella, como se había supuesto.”

Desde a criação dos Mouseion gregos até aos museus tal como os conhecemos nos 
nossos dias, grande parte da história da humanidade foi salvaguardada pelo coleccionismo 
de peças emblemáticas de várias épocas e civilizações. O património tem um papel impor-
tantíssimo para o conhecimento e interpretação da realidade evolutiva da humanidade e é 
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matéria de estudo de várias ciências, com especial incidência nas áreas humanas e sociais. 
O património explica a vida do ser humano através dos tempos e dos objectos coleccionados, 
conservados e transmitidos de geração em geração. 

Só a partir da década de 60, do séc. XX, assistimos às mudanças do conceito de 
património e ao entendimento do papel social do museu, ganha nova perspectiva de uma ins-
tituição voltada para a comunidade e para a preservação da sua memória colectiva.

Durante a década de 70 assistimos ao desenvolvimento e proliferação de museus 
regionais e locais de carácter principalmente etnográfico e histórico que fomentam a parti-
cipação da população e desperta a consciência colectiva do património que lhe pertence. A 
sua constituição vem dos tempos do início do coleccionismo, desde a revalorização da an-
tiguidade clássica pelos humanistas do renascimento (Alonso Fernández: 1999). Apesar do 
património não se restringir aos bens artísticos é inegável que o coleccionismo se iniciou com 
as obras de arte, existindo sempre grande preocupação com o património cultural, estando in-
cluídos entre o património cultural também os bens de natureza científica e técnica. O objecto 
e objectivo dos museus resultaram, exactamente, na musealização deste património. Outro 
aspecto essencial consiste na importância da sua interpretação rigorosa, sem a qual o patri-
mónio cultural não conseguiria atingir verdadeira dimensão, sendo de realçar a importância 
da investigação histórica, documental, técnica e científica para a apresentação, valorização e 
difusão do património conservado.

A museologia tem um papel fundamental em todo o processo de musealização: des-
de a selecção do objecto museológico e sua classificação, tratamento, registo, inventário e 
catalogação, todas estas fases são essenciais no estudo do património que deve ser valo-
rizado e difundido como bem sociocultural e factor de desenvolvimento da sociedade. Entre 
os diversos meios de conservação do património continuam a ser os museus, e em especial 
a museologia, elementos imprescindíveis e cada vez mais especializados para cumprir essa 
tarefa essencial para preservar a memória colectiva da humanidade. A conservação muse-
ológica implica em primeiro lugar a conservação das peças, as condições ambientais, de 
instalação e armazenamento, ou seja, tudo o que possa por em causa a integridade física e 
contextual do património.

O ICOM, Conselho Internacional de Museu (International Council of Museums), é 
um organismo de carácter profissional, institucional e governamental, cujo objectivo principal 
é a promoção e o desenvolvimento dos museus em todo o mundo. O ICOM tem tido um pa-
pel fundamental no desenvolvimento da museologia enquanto ciência aplicada e ciência de 
acção, possuindo diversos organismos auxiliares (28 comités internacionais) e comités asso-
ciados (109 comités nacionais). Os organismos auxiliares, na sua maioria, tratam de temas 
específicos, tais como acção cultural, museologia ou tipologias de museus, museus de arte, 
de arqueologia, de ciência, e outros. O ICOM é dedicado ao desenvolvimento dos museus e 
dos profissionais dos museus, e opera globalmente para a preservação da herança cultural, 
constituindo uma rede mundial de profissionais para a cooperação entre museus, em todas 
disciplinas e especializações3. 

3  - Para conhecer um pouco mais sobre o trabalhado desenvolvido pelo ICOM consulte o site http://www.icom.
museum.
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O ICOM foi criado em 1946, no contexto do pós-guerra, actua em mais de 140 países 
e está associado à Unesco (Hernández, 1998: 83). Os seus fundadores foram Georges Salles 
e Chauncey Hamlin, tendo Georges Henri Rivière à sua frente de 1948 a 1966 (Leroux-Dhuys, 
1989: 29). O ICOM tem tido um papel fundamental nas discussões que desencadearam as 
mudanças na concepção de museu, a partir dos anos 50, a que se deu o nome de Nova Mu-
seologia, tendo como objectivos:

 “a) Encorajar e apoiar o estabelecimento, desenvolvimento e gerência profis-
sional de museus de todas as espécies;

b) Fazer progredir o conhecimento e compreensão da natureza, das funções e 
papel dos museus a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento;

c) Organizar cooperação e assistência mútua entre museus e entre trabalhado-
res profissionais de museus nos diferentes países;

d) Representar, apoiar e desenvolver os interesses dos trabalhadores profissio-
nais de museu de todas as espécies;

e) Fazer progredir e disseminar o conhecimento em museologia e outras disci-
plinas que tratam de gerência e operações de museu. (Artigo 3§1  Estatuto – ICOM)4 

O ICOM considera a museologia uma ciência dos museus, ou seja, uma ciência 
aplicada que estuda a história dos museus, seu papel na sociedade, os sistemas de busca, 
conservação, educação e organização, tendo em conta o meio físico e a tipologia (Hernán-
dez,1998: 71). A museologia articula as diversas disciplinas dentro do museu e tem como ba-
ses estruturadas a salvaguarda e a comunicação. Georges Henri Rivière durante o Seminário 
Regional da UNESCO sobre a Função Educativa dos Museus, no Rio de Janeiro, em 1958, 
definiu a museologia como sendo a ciência que tem como objectivo estudar as funções e a 
organização dos museus (Alonso Fernández, 1999: 26). 

 “Museologia é a ciência do museu, estuda a história e a razão de ser dos museus, 
sua função na sociedade, seus sistemas particulares de investigação, educação e 
organização, relação que tem com o meio ambiente físico e classificação dos dife-
rentes tipos de museus”. ICOM News Paris, vol. 23, nº1, 1970 (Alonso Fernández, 
1999: 28).  

Segundo Peter Van Mensch não há distinção clara entre as funções do museu e as 
funções da museologia, pois os objectos de estudo confundem-se. Para Mensch (1994: 18), 
“a transição da museologia da fase empiricamente descritiva para a fase teoricamente sinté-
tica está relacionada com o reconhecimento do valor do objecto/colecção como portador de 
documentação cultural”.

Anna Gregorová5 e Waldisa Rússio6 definem museologia como o estudo da relação 

4  Revista Museu  http://www.revistamuseu.com.br
5 “La muséologie est une science qui examine le rapport spécifique de l´homme avec la realité, et consiste dans 
la collection et la conservation consciente et systématique et dans l´utilisation scientifique, culturelle et educative 
d´objets inanimés, matériels, mobiles (surtout tridimensionnels) qui documentent le développement de la nature de 
la societé”. In: Desvallees, A. (1989). Le Défi muséologique. p. 359
6 “O fato museológico é a relação profunda entre o Homem, sujeito que conhece, e o Objecto, parte da Realidade 
à qual o Homem também pertence e sobre a qual tem o poder de agir, relação que se processa em um cenário 
institucionalizado, o museu”. Rússio, W. (1991). Conceito de cultura e sua inter-relação com o património cultural 
e a preservação. p. 1
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do ser humano com a sua realidade (Bruno, s.d.: 3), além disso, considera-se ainda a sinteti-
zação de Cristina Bruno que propõe a museologia como área de conhecimento, “para equa-
cionar os aspectos técnicos, teóricos e metodológicos, relativos à constituição, implementa-
ção e avaliação dos processos que as sociedades estabelecem para a selecção, tratamento 
e extroversão dos indicadores da memória”. (Bruno: s.d.,2)

A evolução da Museologia dá-se em três níveis: 
- a museologia do objecto cujo enfoque era as colecções e tem na figura do mece-

nas o seu patrocinador;
- a museologia dos temas do século XIX que propõe um olhar dos especialistas; 
- a museologia do enfoque cujo papel das disciplinas resulta do produto transdisci-

plinar gerado pelo museu. 

Peter Van Mensch (1994) aponta cinco linhas de actuação da ciência museológica:
- Museologia geral: aborda as questões fundamentais da museologia, nomeadamen-

te a conservação, a pesquisa e a comunicação, sendo o estudo da finalidade e organização 
dos museus;

- Museologia aplicada: estudo da implementação e integração da herança cultural;
- Museologia especial: correlação entre a museologia e as disciplinas tais como arte, 

antropologia, etnologia, e outros, ou seja, o estudo dos objectos do museu;
- Museologia histórica: aborda questões históricas da museologia, nomeadamente a 

sua evolução histórica, sendo o estudo da relação específica do ser humano com a realidade;
- Museologia teórica: elabora os fundamentos teóricos da museologia sendo o estudo 

da musealidade.

Em 1977 foi criado o ICOFOM, International Committee for Museology, - o Comité de 
Museologia do ICOM, órgão responsável pelas directrizes básicas para a Museologia e seu 
conselho de ética, sendo um fórum internacional para o debate museológico. Para o ICOFOM 
a museologia é a aproximação teórica da actividade humana individual ou colectiva relacio-
nada à preservação, interpretação e comunicação de nossa herança cultural e natural com o 
contexto social de relacionamento específico de ser humano/objecto7. 

No século XX assistimos ao alargamento da noção de património, à redefinição do 
objecto museológico, à participação da comunidade no processo museológico e à mudança 
da concepção das instituições museológicas. O museu teve um papel fundamental nesta 
transformação e nas nova relação entre a comunidade e o seu património. 

A acção museológica, como produção de conhecimento, decorre em três fases dis-
tintas e interligadas:

- Pesquisa: acção interactiva que implica reflexão, observação e análise critica da 
realidade qualificada como património cultural, responsável pela produção de conhecimento 
que se adquire na acção museal e para a acção museal. Está relacionada com diversas rea-
lidades e diversas áreas do conhecimento, implicando uma forte interactividade entre quem 

7 Para conhecer melhor o trabalho desenvolvido pelo ICOFOM consulte o site em: http://www.umu.se/nordic.mu-
seology/icofom.html
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está a realizar a pesquisa e os sujeitos sociais com quem está a actuar. Ao realizar a pesquisa 
devemos ser capazes de qualificar a realidade com o património cultural, ou seja, dar quali-
dades de cultura, de património cultural, às práticas do quotidiano, sendo este processo que 
vai identificar o sujeito como objecto, tendo em conta que o objecto é parte de um património 
cultural de um determinado grupo social, de um território, de um determinado país ou região.

- Preservação: nesta fase podemos identificar três sub-fases muito importantes: co-
lecta, conservação e documentação. A colecta surge da mediação entre o técnico e o grupo 
social. A conservação é um processo de discussão e análise, no qual é muito importante a 
acção educativa para a formação de atitudes preservacionistas. A preservação não é feita 
só em função do objecto, sendo realizado um trabalho de forma educativa com o grupo so-
cial, de modo a que este processo seja entendido como algo que faz parte das suas vidas. 
A documentação também é um processo de interacção, fase de produção de conhecimento, 
classificação e registo, sendo o grupo social que vai transmitir os conhecimentos para quem 
vai documentar e registar, contribuindo activamente para a realização do inventário.

- Comunicação: esta fase alimenta todo o processo museológico e não está restrita 
à exposição. Está presente em todo o processo museológico, desde a pesquisa, onde tem de 
existir diálogo, passando pela conservação, que é um processo de troca e de diálogo, pas-
sando pela documentação, na qual o técnico não conhece a realidade e tem de comunicar 
com o grupo social. O processo museológico é uma acção de comunicação e a exposição é o 
resultado da troca, análise, colecta e diálogo com a comunidade. A comunicação tem de estar 
presente antes, durante e depois do processo museológico.  

Os processos de musealização contribuem para transformar em novos valores e no-
vos significados os objectos do património cultural da comunidade. Segundo Waldisa Russio 
(1990), a musealização acarreta uma valorização, uma ênfase em certos objectos nos pro-
cessos museológicos: “(…) a musealização, repousa em pesquisas prévias na selecção dos 
objectos, na documentação, na direcção, na administração, conservação, e eventualmente na 
restauração”. O facto museal é a qualificação da cultura num processo interactivo de acções 
de pesquisa, preservação e comunicação, objectivando a construção de uma prática social. A 
dimensão social e educativa da museologia está ligada ao património cultural, mas também 
ao processo e à prática social. 

Como defende Gerard Namer, o museu é a memória dos valores pois cada socie-
dade escolhe o que preservar da sua história (1987). Assim museu não é apenas um lugar 
de memória, mas também um lugar de identidade. Para além da preservação dos objectos o 
mais importante é a preservação da memória colectiva. 

Segundo Benjamin, coleccionar também é uma forma de memória “every passion bor-
ders on the chaotic, but the collector’s passion borders on the caos of memories”. A memória 
está na génese dos museus não só pela origem da palavra Mnemosine, que na mitologia gre-
ga era a deusa da memória, mãe de todas as musas que habitavam o mouseion, mas também 
porque são as referências patrimoniais e a memória de uma determinada comunidade que 
tornam um determinado objecto patrimonializável. No entanto, não são apenas os objectos 
que fazem parte da memória colectiva, mas também as suas práticas culturais e experiências. 
A memória tem de ser entendida como força do presente, “gira em volta de um dado básico 
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do fenómeno humano, a mudança” (Menezes, 1987:184). A palavra memória vem do latim e 
significa a capacidade de lembrar. Para a museologia a memória é um precioso instrumento 
como património de uma comunidade, que não deve ser entendida apenas como a memória 
dos objectos, mas como a memória de uma comunidade que participou num determinado 
processo social. A memória colectiva não deve ser dissociada da memória dos objectos, pois 
ambas fazem parte do processo de criação da identidade social de uma comunidade8.

Para Maurice Halbwachs, sociólogo francês, discípulo de Durkheim e criador do con-
ceito de memória colectiva “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 
colectiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar 
muda segundo as relações que mantenho com outros meios” (1990:51). Nos seus estudos 
defende que a memória se baseia em três pontos de referência: linguagem, espaço e tempo.

Os museus, segundo Mário Chagas, são desde a sua origem lugares de memória e 
de poder. O autor defende que a memória é a base da transmissão dos testemunhos da cultu-
ra, pois “a memória não é o passado, mas apenas a sua representação, e como tal é dinâmica 
e cambiante, espacial e temporal, individual e colectiva”. No entanto, preservar objectos não 
significa preservar a memória, é muito importante preservar a relação que os objectos têm 
entre si e a sua representação na memória colectiva. 

Para Mário Chagas (1996) a luta pela preservação também é uma luta política. Os 
museus são lugares de poder na medida em que todo o processo de selecção e de museali-
zação pressupõe uma escolha e toda a escolha deriva de um processo de domínio de poder, 
esteja ele dentro ou fora do museu. 

O processo de musealização é uma forma voluntária de preservação e de construção 
da memória (Chagas, 1996: 2). A partir do momento em que um determinado património é mu-
sealizado passou a ter uma relação muito próxima com a memória colectiva da comunidade 
em que está inserido. Mas Mário Chagas alerta também para os perigos desse processo de 
musealização:

“A musealização consiste, em última análise, no estabelecimento de um recorte da 
realidade e no entendimento de que este recorte historicamente determinado deve ser preser-
vado. Fica claro que a musealização implica selecção, arbítrio e atribuição de valores. O mes-
mo não acontece com a memória (ou o processo de memorização); não se pode memorizar 
tudo, posto que isto significa impedir a mudança, a transformação, o novo” (Chagas, 1996: 92).

1.3 Arte e experimentação: a tensão entre o Museu e o Novo

Desde o início do século XX muitos foram os artistas que questionaram, proclama-
ram e renunciaram à instituição museológica e suas práticas. A era moderna é a era do pro-
jectualismo, da tentativa de projectar livremente o destino da humanidade, segundo as leis da 

8 Entenda-se comunidade como “um grupo de indivíduos que, apoiado num património, realiza acções museológi-
cas, com objectivos e metas definidas a partir das suas necessidades, dos seus anseios, definindo, em conjunto, 
os problemas e as soluções para os mesmos, situando-o no contexto mais amplo da sociedade” (Santos, 2000: 
220).
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razão, o que leva por vezes a uma relação tensa com a ideia de tradição. A ideia de Museu 
apresentará alguma tensão com a própria ideia de modernidade. As vanguardas artísticas do 
início do século XX criticavam os museus por coleccionarem arte morta e anunciam a ruína 
do Museu. Há uma tensão entre os objectos com o seu valor histórico e as obras vivas dos 
artistas modernos. Como escreve Theodor Adorno, em 1967: “The german word museal has 
unpleasant overtones. It describes objects to which the observer no longer has a vital relation-
ship and wich are in the process of dying. They owe their preservation more to the historical 
respect than to the needs of the present” (p.175).

A sociedade contemporânea associa o museu tradicional a um mausoléu ou a uma 
catedral. É uma instituição vista com grande poder à qual é atribuído um cunho religioso 
e demasiada rigidez. Novos movimentos e manifestos surgiram contra o peso e rigidez da 
instituição museológica, num clima político de constante renovação, rejeitando o passado e 
confiando num processo de mudança e na supremacia do novo e da novidade. Nos anos 60 
do século XX surgem em França novas ideias de Roland Barthes, Michel Foucault e Jean 
Baudrillard que estimulam a análise destas instituições culturais e reconhecem o papel da arte 
nas mudanças sócio-económicas. (Putnam, 26)

Malevich, no seu ensaio intitulado “On the Museum”, defende que a arte do passado 
devia ser destruída, o que interessava era a arte do presente e desafia o papel dos Museu no 
coleccionismo dessa arte do passado, na sua opinião o presente apenas necessitava daquilo 
que lhe pertence. 

Claes Oldenburg criou uma série de trabalhos que passaram as barreiras da perfor-
mance, instalação e exposição. As suas instalações “The Street” de 1960 e “The Store” de 
1961 eram peças de exposição, live-art e ao mesmo tempo um local de venda da própria obra. 
“The Store” era composta por várias peças que não só foram transformadas pelo artista, mas 
também pelo visitante da obra, que podia participar activamente na sua elaboração. Esta obra 
tinha a seguinte inscrição:  “I am for art that is political-erotical-mystical, that does something 
other than sit on its ass in a museum”.

Daniel Spoerri criou uma instalação com várias peças, como se fosse uma drogaria. 
Cada peça tinha estampado “Attention – work of Art” e eram vendidas pelo mesmo valor e 
todas representavam obras de arte, tentando transmitir a ideia de que todas as obras de arte 
têm o mesmo valor estando ou não no espaço do Museu. 

Para os construtivistas russos os museus eram laboratórios onde se podiam realizar 
experiências e defendiam que os artistas deviam ter um papel mais activo na actividade do 
museu. Em 1919, Alexander Rodchenko, no seu artigo “Declaration on the Museum Manage-
ment”, defendeu que “artists, as the only people with a grasp of the problems of contemporary 
art and as creators of artistic values, are the only ones capable of directing the acquisition of 
modern Works of art and of establishing how a country should be educated in artistic matters”.

Marcel Duchamp, tal como os dadaístas e os surrealistas, expressou a sua repro-
vação contra o poder institucional do Museu. Em 1919, acrescentou um bigode a uma repro-
dução da Mona Lisa e queimou-a, como sinal de contestação contra o poder simbólico deste 
quadro e do Museu do Louvre. 

Como André Breton declarou em 1927 em Surrealism and Painting, “Now I confess 
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that I have passed like a madman through the slippery halls of museums... Passing by all those 
rustic allegories, I irresistibly lost the sense of my own role. Outside, the street prepared a 
thousand more real enchantments for me...”. Os surrealistas pretendem, tal como foi iniciado 
com os Wunderkammer, construir uma ordem pessoal dos objectos coleccionados, sem as 
imposições rígidas de apresentação e classificação, impostas pelo Museu.

Em 1967, Daniel Buren e outros artistas, no Salon de la Jeune Peinture, no Museu 
Nacional de Arte Moderna de Paris, organizaram uma exposição em que cada artista pintava 
um quadro representando a sua objecção à política institucional dos museus e entregava um 
texto relativo à mesma temática (Putnam, 2001: 26). Mais tarde, Daniel Buren apresentou o 
mesmo quadro com algumas variações de cor, num total de 200 exemplares e colocou-os em 
vários locais de Paris representando com isto que as obras de arte não têm que estar confi-
nadas ao espaço do museu. 

A arte podia perder o seu verdadeiro valor e passar a ser apenas decoração das sa-
las de exposição dos museus, sem reflexão crítica, tal como Marcel Duchamp já tinha alertado 
anteriormente com a sua Readymade, o artista é que atribui à obra o estatuto de obra de arte, 
mas na realidade o poder está na instituição. 

Daniel Burren, questionado sobre a “moldura” que o museu impõe à arte, expressou 
pela primeira vez, em “Function of the Museum”: “The aesthetic role of the Museum mis thus 
enhanced since it becomes a single viewpoint (cultural and visual) from which works can 
be considered, an enclosure where art is born and buried, crushed by the very frame which 
presents and constitutes it”. Nos anos 70 e 80 desenvolveu esta teoria criando várias obras de 
arte para serem expostas in situ, desconstruindo o espaço do Museu.

A crítica é uma das estratégias de subversão do Museu enquanto instituição. A arte 
utiliza a crítica como modo de destruição do contexto criado pelo museu. Apresenta-se de 
duas formas uma interior e outra exterior ao museu. Por crítica interior será nomeada a arte 
que actua no contexto da exposição do museu de arte, a sua estratégia é a subversão, mas 
utilizando os mesmos processos da arte não subversiva. Apenas o conteúdo é transformado 
neste processo. A crítica exterior corresponde à dissociação entre arte e instituição museo-
lógica. A arte coloca-se no exterior longe das limitações e do peso institucional do Museu. 
A especificidade do lugar site-specific e a domesticidade da obra de arte são algumas das 
características do grupo da crítica exterior. Kraysztof Wodiczko corresponde à formalização 
da critica exterior e Marcel Broodthaers produz uma síntese entre a crítica exterior e interior 
centrando-se nesta última. Broodthaers com a construção de exposições irónicas e fictícias 
no interior de museus e Wodiczko com a estratégia de denúncia do papel do museu como 
monumento.

Marcel Broodthaers, crítico feroz das instituições de poder ligadas à arte através de 
uma estratégia de ironia ficcional, em 27 de Setembro de 1968 criou, na sua casa-atelier em 
Bruxelas, novo conceito para o Museu de Arte Moderna: a Section XIXe Siècle do seu Musée 
d’Art Moderne, Département dês Aigles. A águia simbolizava o peso da instituição museo-
lógica. O seu “museu” estava organizado em 20 secções, que representavam a tendência 
dos museus para estarem divididos em departamentos nos quais ele era o director, curador 
e designer. Este projecto era extenso e estava dividido em várias áreas, desde o cinema ao 
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folclore. Nas janelas da sua casa-atelier foram escritas as palavras musée e museum de 
modo a serem lidas do exterior e as salas foram numeradas como se de galerias se tratasse. 
Foram introduzidos no interior contentores de madeira de transporte de obras de arte da firma 
“Menkes Continental Transport” com letreiros convencionais do tipo “frágil”, bem como trinta 
postais de pintores franceses do séc. XIX colados à parede com fita transparente e projecções 
de gravuras de Grandville (Crimp, 2000: 210). 

No dia da inauguração houve uma intervenção de Johannes Cladders, na altura di-
rector do Stadtisches Museum Mochengladbach, que leu um manuscrito da sua autoria onde 
referia que seria preferível analisar as causas ao invés dos resultados, propondo um novo 
conceito de anti-museu que pudesse albergar a “anti-arte” que estava a ser produzida (Erik-
son, 1999: 62). 

Em 1970, Broodthaers, organiza uma secção mais efémera do seu museu, bilingue, 
onde se podiam observar legendas tais como: “é absolutamente proibido tocar nos objectos”. 
Um ano mais tarde apresentou a secção financeira do seu museu, que representava a falên-
cia da sua instituição. Durante um ano “esta casa vai tornar-se o cenário e o corpo de uma 
narrativa ficcional em que um certo efeito de sucção permitiu suspender temporariamente o 
real iluminando a verdade da mentira, como referia o próprio Broodthaers” (Leal, 2003).

Em 1972 foi convidado pelo director do Kunsthalle, em Dusseldorf, a apresentar uma 
extensão desse museu, organizou 300 objectos, dispostos em vitrinas e com legendas dis-
poníveis em três línguas, francês, alemão e inglês, com a seguinte inscrição: “isto não é 
uma obra de arte”. Estas mensagens aparentemente tautológicas eram expostas como “an 
arbitrary designation, a mere representation” (Crimp, 2000: 220). Não existia nenhum critério 
na selecção dos objectos, questionando desta forma o processo de selecção e exposição 
das peças utilizado pelas instituições museológicas. O visitante, em cada peça, encontrava a 
águia que lhe dava o peso institucional e a legenda que subvertia a qualidade da obra. 

Em todo o seu trabalho dá grande importância às mensagens escritas e reconhece 
a importância da relação entre a legenda e a obra de arte. Enquanto Duchamp colocava as 
suas peças no museu de arte moderna, exactamente para lhes conferir o estatuto de obra de 
arte, Broodthaers utilizava a técnica de Magritte, de forma construtiva, para chamar a aten-
ção do público. Podemos verificar a influência das mensagens de René Magritte “ceci n’est 
pas une pipe”. Magritte também utilizava várias legendas, não para descrever os objectos, 
mas para, através da subversão, conseguir transmitir uma mensagem ao observador. Marcel 
Broodthaers defende que “the language of forms must be united with that of words” (Putnam, 
2001).

Depois de Duchamp, um determinado objecto é arte a partir do momento que esse 
mesmo objecto é indexado como arte pelo próprio artista. Deste modo, ser artista é utilizar ou 
inventar convenções artísticas no sentido de transportar para o campo da arte uma determina-
da peça ou objecto. No catálogo da exposição “Section des Figures”, Broodthaers afirma que 
depois de Duchamp o artista é “autor de uma definição”, ou melhor, depois da obra Fountain, 
o urinol com a assinatura, R.Mutt, a arte rege-se por valores de contra-afirmação. Esta atitude, 
como afirma Thierry de Duve, corresponde a uma definição de arte que se pode denominar 
de “teoria apropriativa”, ou seja, algo é arte porque o artista assim o determina. Esta definição 
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anda a par de uma outra a que chama “teoria contextual” em que será o contexto que determi-
na se algo é arte, sendo o museu o mais claro e poderoso contexto jamais criado. Estas duas 
teorias defendem que quem define quem é um artista será o contexto, e o contexto só existe 
se nele existirem obras de artistas. Estas duas teorias fundem-se assim numa a que Thierry 
de Duve chama de “institucional”, na qual a arte é legitimada por comparação com outras que 
por sua vez já foram legitimadas.

A crescente aceitação da arte conceptual e das instalações permitiu aos artistas cri-
ticar cada vez mais o Museu como instituição. O Museu chega a ter no seu acervo peças que 
lhe são hostis. No século XX assistimos ao crescimento de museus de arte moderna e de arte 
contemporânea. Em 1999, metade dos 1240 museus de arte americanos tinham menos de 
25 anos e a sua grande maioria era de arte moderna ou de arte contemporânea9. O Museu 
de Arte MoMA, fundado em 1929, em Nova Iorque, sempre foi visto como modelo para outros 
museus da sua categoria e foi o primeiro a ser criado exclusivamente para a arte moderna e 
para a arte contemporânea.

1.4 O Museu e a experiência artística moderna: mútuas influências

Neste capítulo sobre arte e museus pretendemos começar por reflectir a ideia de 
Museu e a sua correspondência com a experiência e a cultura moderna, tentando perceber 
de que forma o modernismo se cruza com a história dos museus de arte contemporânea e 
como a arte do presente interfere com as suas exposições e aquisições. “As the intermediary 
between the artist and the audience, the museum provides a site for the essencial encounter 
with a work of art and I have faith in its traditional role as a philosophical institution, a place of 
simulation and inspiration which serves to mirror aspects of the past, present and future” (Put-
man, 2001:7).

Nesta altura assistimos a uma tendência museológica emergente na arte que encon-
tra pontos em comum entre o museu tradicional e os artistas. Desde as técnicas de armaze-
namento à exibição das colecções são várias as influências do Museu tradicional no proces-
so de criação artística e consequentemente na arte contemporânea. Utilizando sistemas de 
classificação, apresentação, arquivo e armazenamento, os artistas foram capazes de aplicar 
técnicas museológicas à produção e à exposição do seu trabalho.

De acordo com as técnicas expositivas e o método de selecção do Museu tradicional 
podemos definir dois aspectos que inspiraram os artistas:

- Métodos expositivos – formas de apresentação dos objectos, vitrinas, caixas de ar-
quivo, legendas descritivas ou armários de exposição. Vários artistas ficaram tão fascinados 
com o uso de armários de exposição ou vitrinas que se tornou um dos métodos mais utilizados 
na apresentação das obras de arte contemporânea.

- Contexto institucional – a partir do momento em que uma obra era exposta num 
Museu ganhava uma aura de importância e de autenticidade (Putnam, 2001).

9 De acordo com a estatística publicada pelo New York Times a 10 de Janeiro de 1999, “The State of the Art Mu-
seum, Ever Changing”, de Glenn D. Lowry, director do MoMA.
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A relação entre os artistas e o Museu sempre foi muito próxima e muitos artistas 
contemporâneos encontraram inspiração na forma como os museus se organizavam, como 
prática, ideia e instituição. Este estudo da relação  entre o museu e os artistas começa nos 
séculos XVI e XVII, quando surgem os “Gabinetes de Curiosidades”, Wunderkammer, como 
já foi referido anteriormente. Estes “gabinetes” têm do ponto de vista organizacional muitas 
semelhanças com o museu tradicional que veio a ser instituído mais tarde no final do século 
XVIII, com uma grande variedade de objectos expostos, combinando obras de arte e objectos 
da natureza, que foram criadas com a convicção que arte e natureza estão ligadas. Nestes 
“gabinetes” também podemos encontrar duas características comuns aos artistas modernos: 
a utilização dos objectos artificiais e naturais, combinados e manipulados como era caracte-
rística do surrealismo e a adopção de técnicas combinatórias, como a colagem ou o assem-
blage. Vários elementos díspares e casuais, extraídos do quotidiano e reunidos num espaço, 
sobre a qual o artista intervém. como forma de colocar os objectos de maneira e transmitir 
uma determinada mensagem. As peças eram colocadas em vitrinas e os objectos naturais 
ornamentavam todo o conjunto por forma a criar um ambiente de experimentação e sensibi-
lização estética. As pinturas de Bosch também influenciaram a criação artística desta época 
com os seus elementos sobrenaturais e naturais. Estes espaços surgem para os artistas 
se abstraírem do mundo, se isolarem e criarem o seu espaço de experimentação estética. 
Encontramos aqui várias semelhanças com os artistas do dadaísmo e do surrealismo. As 
colecções dos artistas no entanto são diferentes de um coleccionador de selos ou de objec-
tos raros, pois tem um objectivo muito preciso: coleccionar peças que os levem ao processo 
de criação da obra de arte. No século XX os objectos coleccionados constituem uma grande 
parte do trabalho do artista.

Todo este processo teve o seu início em 1917, com “Fountain” de Marcel Duchamp. 
Um urinol que foi deslocado do seu espaço habitual e foi apresentado fora do seu contexto 
como objecto de arte. Com as suas “Readymades” Duchamp utilizava objectos da sociedade 
consumista em que vivia, retirava-os do seu contexto habitual, para os reposicionar, sozinhos, 
noutro contexto e desta forma retirar a aura de valor e de prestígio que era atribuída às obras 
de arte só porque eram expostas no Museu. Os objectos museológicos que existiam nos mu-
seus e que tinham o seu valor de preciosidades sofreram um grande abalo. Esta mudança 
teve uma enorme influência na arte dos nosso dias. “Throught his Readymades Duchamp had 
indirectly mocked the museum concept and challenges the uniqueness of genuine works of 
art” (Putnam, 2001: 13). 

Antes de 1960 os artistas utilizavam bastante os armários de exposição para expor 
os seus objectos, nas galerias de arte contemporânea. Inicialmente a vitrina era utilizada pela 
igreja para expor as batinas dos padres e relíquias, conferindo-lhe uma importância muito 
maior ao colocá-las dentro desses espaços. O visitante tem uma visão do objecto e confere-
lhe uma importância muito maior do que se estivesse colocado no seu contexto habitual. 
Como afirma Putnam “it embodies a very particular display aesthetic which has a singular abil-
ity to transform magically the most humble object into something special, unique and generally 
more attractive or fascinating” (Putnam, 2001). 
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A utilização das vitrinas pelos museus garante a segurança das peças e ao mesmo 
tempo permite uma visão mais realista da peça, pois o visitante pode circular pela vitrina e 
ter vários pontos de vista da peça, sem no entanto a colocar em perigo de deterioração. Esta 
é uma das técnicas mais utilizada pela expografia nos museus de ciência para garantir a 
segurança e conservação das peças. Com base na obra do filósofo Jeremy Bentham’s “Auto 
Icon”, também foram expostas pessoas em vitrinas como forma de performing art, tal como no 
museu tradicional que apresenta objectos para garantir a existência ou explicar uma determi-
nada temática, as vitrinas também podiam mostrar objectos simbólicos, pessoas, fluidos, que 
representem e testemunhem a sua existência.

Joseph Beuys várias vezes utilizou vitrinas como suporte para expor peças suas 
que utilizava no dia-a-dia ou que foram utilizadas noutras obras. Serviam como um espaço 
neutro e protector para as peças, tal como eram utilizadas pelo museu tradicional, em 1970, 
organizou a exposição Beuys Block, no Hessisches Landesmuseum em Darmstadt, onde 
apresentou curiosos objectos em vitrinas, que representavam o seu trabalho e a sua relação 
com o mundo, utilizando objectos recolhidos pessoalmente para este fim.

O Museu tradicional tem uma área de exposição e tem as reservas. As exposições 
são feitas apenas com algumas dessa peças e elas são trocadas de acordo com a exposição 
que está a decorrer, circulando entre as reservas e a sala de exposição aberta ao público. 
Frequentemente os artistas também têm imitado este processo de selecção de objectos de 
acordo com as suas reservas, como parte do processo de criação artística. Os artistas tinham 
caixas que eram arquivadas com peças terminadas, outras por acabar ou objectos recolhidos. 
Tal como Duchamp também tinha o seu museu portátil, que faz parte da colecção do Museu 
de Arte de Filadélfia, composto por várias “Boîte-en-valise”, um museu portátil que continha 
miniaturas dos seus trabalhos guardadas em caixas. Decidiu fazer uma retrospectiva do seu 
trabalho e entre 1935 e 1940 criou 20 edições especiais dessas caixas, cada uma com um 
design e um contexto diferente. Durante os anos 50 e 60, do século XX,  produziu uma edição 
de seis séries diferentes em caixas de arquivo, cada uma com trabalhos diferentes e cujo 
conteúdo podia ser reorganizado de várias formas, podendo o artista e o dono da obra fazer 
o papel de curador.

Andy Warhol, criou “Time Capsules”, em 1974, também composta por vários objectos 
coleccionados pelo artista que eram colocados em envelopes, quando estavam cheios eram 
etiquetados e arquivados, tal como as reservas dos museus. Actualmente encontram-se no 
arquivo do Museu Andy Warhol em Pittsburgh. Este coleccionismo faz parte da sua memória, 
tal como afirma “I opened a Time Capsule and every time I do it’s a mistake, because I drag it 
back and start looking throught it ...” (Hackett, 1989: 577). 

Warhol foi o curador de uma exposição sobre a sua obra, encomendada pela Es-
cola de Design de Rhode Island, intitulada “Raid the Icebox”. Quando teve que seleccionar 
as peças mais simbólicas escolheu grupos de peças com o mesmo contexto e que na sua 
opinião tinham que ser vistas em conjunto, como por exemplo uma cadeira que não podia ser 
vista individualmente e teve que ser exposta com imensas outras. Escolheu exibir grupos de 
objectos relacionados em vez de escolher uma peça individual. Na sua visão cada peça fazia 
parte de um conjunto e só assim fazia sentido a sua exposição que foi muito importante para 
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os museus ao iniciar o hábito de convidar alguns artistas para fazerem a curadoria das suas 
próprias exposições. 

Os artistas eram inevitavelmente coleccionadores e os seus estúdios eram organiza-
dos de forma muito semelhante à organização dos museus. As “Boîtes-en-valise” de Duchamp 
inspiraram os artistas da FLUXUS10 que criaram as Fluxhit Editions, que representavam uns 
museus em miniatura. George Maciunas, entre 1975 e 1977, organizou a última antologia de 
trabalhos da FLUXUS, que consitia num armário expositivo com 20 desenhos que continham 
objectos de 40 artistas da FLUXUS. 

Vários foram os artistas que optaram por apresentar propostas para o museu tradi-
cional. O artista Robert Filiou criou “The Frozen Exhibition”, em 1972, que era na realidade um 
museu num chapéu, em que os objectos eram colocados na sua fita. 

Herbert Distel criou “Museum of Drawers”, criou, um museu de arte moderna num ar-
mário (cabinet), com 500 compartimentos, repartidos por 20 gavetas. Cada gaveta represen-
tava uma das salas de exposição do Museu. Convidou artistas dos anos 60 e 70 para criarem 
miniaturas dos seus trabalhos, para serem colocados em cada um desses compartimentos. 
Em 1972, esta peça foi incluída na exposição Documenta V em Kassel, uma exposição que 
representava exactamente a relação entre o Museu instituição e a arte contemporânea, e era 
representativa de uma tendência da arte da época. O artista Oldenburg pode expor o seu 
“Mouse Museum”, portátil e com clara influência na obra Boîte-en-Valise de Duchamp, com-
posta por uma colecção de 385 miniaturas de objectos adquiridos e coleccionados pelo artista 
e que estavam expostos no seu estúdio.

Os artistas estão cada vez mais ligadas ao desenvolvimento e expansão dos museus 
de arte moderna e sensibilizados para criar obras que passarão a fazer parte das colecções 
dos museus mas limitando-se às capacidades de armazenamento. “Contemporary art forms 
such as video, performance, site-specific installation and digital media have joined with pho-
tography to challenge the very mission of the museum as collector and preserver of the unique 
and tangible” (Putnam, 2001: 32).

El Lissitzky aplicou os seus princípios construtivistas na criação de dois “Demons-
trative Rooms”, que exploravam a possibilidade de criar um espaço para a exposição da arte 
contemporânea. constituindo numa ambiência no museu, controlada pela cor e pela ilumina-
ção e que vai contra a ideia do espaço neutro.

Duchamp já tinha desafiado o conceito tradicional do museu com as Readymades e 
posto em causa a capacidade de coleccionar e preservar a obra de arte fora das paredes do 
museu, com as suas Boîtes-en-Valise. A partir dos anos 90 muitos foram os artistas que per-
ceberam a importância que os museus podiam ter desde que os seus curadores fossem mais 
receptivos a novas ideias. Como defende Putnam “using its institutional power, the museum 
forms the ultimate arena for artistic discourse with the recognition that art is a dynamic force, 
continually in a state of flux” (Putnam 2001:33).

10 Fluxus foi um movimento internacional fundado por Brecht e Maciunas, cujos expoentes professam a precari-
dade total, a provisoriedade, a casualidade e mesmo a quotidianidade do gesto artístico-criativo, que é, por isso, 
confiado a qualquer meio, ou é “descoberto” em ideias mínimas que logo se materializam em obras. (Sproccatti, 
1995: 246) 
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1.5 A neo-vanguarda e a intervenção no Museu

Para além dos artistas aplicarem princípios museológicos ao seu trabalho também se 
interessavam por explorar o espaço do Museu. Para criar um conceito e transmitir uma men-
sagem, trabalhando as várias salas de exposição. Daniel Sperri, Yves Klein, Jean Tinguely 
and Arman, membros do movimento francês Nouveau Réalisme, que teve origem em 1960, 
criavam acumulações de objectos utilizando lixo, para criar assemblages, quadros, instala-
ções e ambientes. A instalação de Arman “Le Plein”, de 1960, era uma galeria de arte cravada 
de objectos, restos encontrados nas ruas de Paris, nas paredes, chão, mas ao fim de treze 
dias de exposição teve que ser encerrada devido ao cheiro nauseabundo. Yves Klein criou 
“Le Vide”, na mesma galeria, em 1958, na qual as paredes estavam todas pintadas de branco, 
sem nada no seu interior. Esta era uma reacção ao Expressionismo abstracto que tinha domi-
nado a cena artística nos anos anteriores, baseado na utilização de objectos palpáveis.

Nos anos 90 vários museus de arte convidaram artistas para criar trabalhos que 
interagissem com as exposições permanentes ou que fossem úteis para analisar o papel da 
instituição, do ponto de vista social ou cultural. Muitos artistas encontraram várias afinidades 
com as colecções das áreas da história, arqueologia e etnografia, revelando particularidades 
do espaço museológico e interagindo com as colecções existentes ou com os visitantes, como 
nunca tinha sido feito até à época. 

Artistas, como por exemplo, Fred Wilson ou Mark Dion utilizavam o espaço do mu-
seu e as suas colecções, para o explorar social e politicamente, organizando exposições que 
sensibilizem os visitantes para questões de saúde, direitos humanos ou factores culturais. Os 
museus tiveram que rever as convencionais formas de apresentação e criar novas iniciativas 
que interagissem com a sociedade. Nestas exposições o artista age como curador e como 
criador de uma instalação. Para o Museu é um processo que desafia o artista a trabalhar o es-
paço museológico de formas mais criativas e menos convencionais, criando novos contextos, 
novas dinâmicas e novas formas de captar os visitantes.

Ao substituir o espaço de experiência estética pelo da contemplação, o espaço de 
exposição começa a ser imbuído de um carácter sagrado através da necessidade de criação 
de um estado contemplativo no observador. O que era um espaço de carácter indefinido, 
quase abstracto, começa a ter um carácter metafórico. No espaço de exposição acontece a 
relação perceptiva entre observador e obra. No contexto da criação artística contemporânea o 
espaço destinado à arte tornou-se em matéria da própria arte. Surge o conceito de instalação 
artística, um objecto de arte que não se encontra apenas colocado no local de exposição, mas 
tira partido formal deste mesmo espaço. Aos poucos o contexto torna-se conteúdo, ou seja, o 
espaço passa a ser matéria da própria arte. O lugar de exposição é ao mesmo tempo o lugar 
onde se instala a arte e onde o espaço se transforma em arte. Existe um paralelo entre a obra 
e o lugar onde ela se instala, através da procura do conceito de espaço no contexto da cria-
ção artística. Arte e espaço assumem igual importância e ao mesmo tempo tipificam futuros 
processos de abordagem do lugar da arte. 

A construção Merz de Kurt Schitters e o studiolo de Francesco I são exemplos de 
como a arte se apropria e transforma o espaço doméstico, sacralizando-o, através da proximi-
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dade entre o observador e o criador do lugar da arte. Estas intervenções estão relacionadas 
com o conceito de Museu, pois são espaços de exposição e a noção do observador, na me-
dida em que reflectem uma noção de transformação do observador através de um carácter 
privado do espaço. 

O espaço de exposição é ao mesmo tempo local de experimentação e lugar de con-
templação. Assistimos a sacralização activa que se opõe à sacralização passiva. Os artistas 
recusam tirar as suas obras destes espaços. Assistimos a uma oposição ao contexto criado 
pelo museu ou pela galeria apenas como mero espaço de contemplação. A arte transforma 
esse mesmo contexto através da sua leitura prévia. As obras em causa são criadas em função 
de um determinado contexto ou vivem em função do contexto criado por elas próprias. “As 
modernists gets older, context becomes content. In a peculiar reversal, the object introduced 
into the gallery ”frames” the gallery and its laws” (O’ Doherty, 1976: 91).

A questão está na forma como o observador se confronta com a obra em função da 
constituição espacial desta. A obra estende a sua área de influência ao espaço de exposição, 
redefinindo-o até ao limite da definição do espaço se tornar na própria obra. Quando o mu-
seu surge como tipo arquitectónico a galeria é o elemento fundamental do corpo do edifício, 
no entanto o ideal de contemplação ainda estava longe de ser considerado por consenso o 
elemento fundamental para a definição do museu enquanto edifício. Um exemplo claro dessa 
situação é a polémica gerada em torno de um dos primeiros edifícios construídos proposita-
damente para o efeito de expor obras de arte, o museu Altes em Berlim.

No final do séc. XVIII, Aloys Hirt, um arquitecto/arqueólogo professor de Teoria de 
Belas Artes em Berlim, delineou um revolucionário programa de um museu a pedido do rei 
da Prússia Friededrich Wilheim III. Este programa em forma de memorando, defendia que a 
arte não deveria ser mantida em palácios, mas sim em museus públicos. Hirt afirmaria que 
a instalação de um museu antigo como peça de decoração lhe retirava a dignidade, sendo 
que os objectos raros que o rei possuía deveriam ser uma herança para toda a humanidade. 
Ao serem objecto de exposição pública as peças passariam a ser tomadas como objecto de 
estudo e por consequência funcionariam como matriz para a criação no futuro (Pevsner, 1976: 
126). Hirt pretendia que o museu fosse aberto a artistas durante toda a semana e ao Sábado 
e domingo para o público em geral, seguindo os procedimentos do Louvre.  A construção se-
ria prevista como alteração ao edifício da Akademie und Stall Gebaude em Unter der Linden, 
onde os objectos seriam colocados segundo princípios práticos de estudo, de forma a serem 
percebidos pelos estudantes de belas artes, investigadores e público em geral. O sistema de 
funcionamento deste museu era semelhante ao do Mouseion de Alexandria, ou seja, uma 
academia. (Crimp, 2000: 295).

Em Janeiro de 1823 o arquitecto Karl Friedrich Schinkel apresenta ao rei planos de-
talhados e análises de custo para um museu totalmente novo, separado dos edifícios da aca-
demia. Tendo como suporte a construção do museu, Shinkel propõe uma renovação completa 
do centro de Berlim, na proximidade do Lustgarten  pretendendo melhorar as capacidades de 
navegação do Rio Spree, reconstruir as docas e instalar um armazém no limite norte da futura 
ilha dos museus (Museumsinsel). Os planos de Schinkel para o museu tinham sido delinea-
dos em conjunto com Gustav Friedrich Waagen, jovem historiador de arte, amigo do arquitec-
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to e discípulo de Hegel (Crimp, 2000: 292) e já não comportavam os princípios professados 
por Hirt. O museu seria um monumento de exaltação do espírito germânico, que tinha sido 
abalado com o falhanço das reformas politicas de 1815 e 1819. Em 1815 o rei da Prússia tinha 
derrotado Napoleão recuperando as peças anteriormente retiradas e expostas no Louvre, no 
novo museu estas seriam apresentadas como catalizador de unidade social.

Com este fundo político, Schinkel e Waagen, argumentariam que a exposição das 
obras de arte teria de ser tomada no seu corpo original, contrariando a posição de Hirt que 
propunha que os lapsos históricos da colecção viessem a ser colmatados com cópias. O 
carácter funcional do museu de Hirt era assim abandonado em função da exposição da obra 
enquanto ícone. Em primeiro lugar pretendia-se que a arte fosse tomada como um valor uni-
versal. Subjugadas a este princípio estariam em segundo lugar todas as outras funções do 
museu, nomeadamente o estudo das obras. 

Se por um lado o edifício de Schinkel assume uma identificação com as stoas gregas, 
nomeadamente a stoa Poikile em Atenas, por outro assume uma citação explicita ao Panteão 
com a sua rotunda central. Schinkel chama a este espaço “o santuário” (Pevsner, 1976: 127), 
numa referência explicita à contemplação como forma de transcendência espiritual. Subja-
cente a este princípio de formalização arquitectónica está a galeria como elemento de carác-
ter laico e o panteão como sacralização do espaço de contemplação.

Schinkel obtém deste modo a autorização oficial do rei para a construção do museu 
por via da identificação de uma veneração quase religiosa dos objectos de arte com o poder 
do governo. O seu discurso de legitimação do funcionamento do museu baseia-se na acentu-
ação do carácter do percurso do observador no sentido de o transportar para um lugar gran-
dioso. Para a definição deste percurso seriam determinantes três componentes do objecto 
arquitectónico, o pórtico que define o átrio de entrada, o corpo de planta circular coberto pela 
cúpula (a rotunda), e a grande galeria paralela ao plano de entrada. Seria esta articulação que 
lhe permitiria refutar de um modo inabalável as modificações sugeridas por Hirt. O seu edifí-
cio não permitia qualquer alteração pois as suas partes constituíam um todo irredutível, cuja 
estrutura se assemelha a uma narrativa espacial com elementos mais ou menos tensionados. 
O museu é assim um indutor de uma emoção que tende para a exaltação de um espírito co-
lectivo que no caso correspondia a um ideal de estado.

O observador pode actuar de forma passiva ou activa neste processo. No caso de 
funcionar como entidade activa temos o observador a transformar a identidade da obra ou 
do espaço, caso do “Kabinett der Abstrakten” de El Lissitzky. Triângulo criador, observador e 
espaço, em que o espaço potencia a actividade do observador.

O espaço de exposição tanto pode ser utilizado como uma entidade genérica, moldá-
vel segundo a vontade do artista, de uma outra maneira o artista pode encontrar referências 
contidas nesse espaço que possam servir de génese à obra. Nesse caso temos uma leitura 
prévia da especificidade do lugar onde a obra se instala, que consequentemente vai alterar 
a definição da própria obra. O exemplo mais claro dessa procura da especificidade do lugar 
é o percurso artístico de Richard Serra, que se centra na leitura e transformação do espaço 
onde a obra se instala. A leitura e transformação do espaço de exposição passam a ser insu-
ficientes quando a especificidade do lugar se assume como elemento primordial na definição 
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da obra, uma vez que esse lugar, escolhido pelo artista pode ser completamente exterior ao 
museu. “Size, scale and placement of the work respond to the topographical charactheristics 
of the site” (Serra, 1980). Nascendo no espaço de exposição, o conceito de instalação da 
obra de arte, cedo dele se liberta, no que se pode chamar de aproximação ao contexto social, 
numa fuga ao Museu enquanto dispositivo de controlo da arte.

Outra personagem fundamental neste problema será Duchamp, que aumentou o 
campo de acção da arte através da provocação deliberada ao pensamento estabelecido. 
Neste processo de rejeição o espaço do Museu foi dilacerado o conceito de exposição foi 
destruído, mas no entanto a necessidade do observador se encontrar com a obra, ou seja, 
tem de existir um espaço físico onde esse encontro acontece. Marcel Duchamp e a sua ideia 
de manipulação do espaço anteciparam aspectos que mais tarde se verificaram nos espaços 
expositivos dos museus. O espaço do Museu foi sendo sucessivamente utilizado pela arte 
que deste modo o transformou de contexto em conteúdo. 

A modernidade espacial da galeria, diz O’Doherty, começa com Courbet e com a 
construção do contexto do seu trabalho no Salon dês Refusées de 1855. Ao definir os espa-
ços e a sequência entre as suas pinturas Courbet inicia uma proposta de leitura dos objectos 
através da edição da sua posição no espaço. O espaço é assim o campo de construção de 
uma narrativa. Com a supressão da moldura o objecto de arte salta para o reino do obser-
vador como nos diz Malraux. O plano de suporte do quadro deixa de interagir somente nos 
limites mas passa a ser visível no interior da obra. As figuras etéreas de Rothko, as texturas de 
Pollock, os cortes de Newman não existem sem o seu contexto, sem a parede que os suporta. 
Numa atitude que O’Doherty denomina de “gesto unitário“.

Duchamp toma como lugar da obra todo o espaço da galeria. A primeira utilização 
desta superfície no modernismo foi uma obra de Duchamp para a Exposição Internacional do 
Surrealismo, que decorreu em 1938, em Paris. O artista criou uma ambiência especial com 
1200 sacos de transporte de carvão no tecto, de tal forma que a luz era tão fraca que os visi-
tantes levavam tochas para visitarem a exposição (O’Doherty, 1976: 69). Duchamp inverte a per-
cepção de todo o espaço da galeria numa atitude provocatória relativamente às pinturas expostas 
por outros artistas, com o desejo de as remeter para a leitura de um simples papel de parede. 

A utilização do espaço na sua totalidade é assim uma tentativa de sedução do ob-
servador através da sua possibilidade de envolvimento. Na obra de Duchamp “Mile of String” 
na exposição First Papers of Surrealism em 1942, a intervenção de Duchamp resumiu-se ao 
preenchimento do interior da sala de exposição, que continha cavaletes com obras de outros 
artistas, com uma milha de corda. Para além de dificultar a movimentação do observador na 
galeria ao ponto de quase impossibilitar a visão das pinturas, o gesto evidencia uma aproxi-
mação visual a uma teia de aranha. Duchamp cria um ambiente de provocação à própria arte 
através da transformação do espaço.

Com a apropriação do espaço da galeria os artistas da contemporaneidade encetam 
uma estratégia com o intuito de tornar cada vez mais maleável o espaço de exposição. A elas-
ticidade impregnada pelos artistas ao espaço da exposição irá permitir que este se dissemine 
por toda a parte. Como afirma Crimp, a pós-modernidade assenta nas ruínas do museu, isto 
é, funda-se no colapso do seu sistema discursivo (Crimp, 2000: 282).



Rute Muchacho    Museu e Novos Media: a Redefinição do Espaço Museológico

42Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Arquitectura, Urbanismo, Geografia e Artes

“The classic modernist gallery is the limbo between studio and living room, where 
the conventions of both meet on a carefully neutralized ground” (O’Doherty, 1976: 76). O con-O con-
ceito de site-specific está ligado a uma cosmogonia do lugar, que se constitui como território 
e como definição antropológica. A arte passa a reflectir os condicionalismos do lugar ou a 
potenciar determinadas características desse mesmo lugar. O objecto de arte passa a estar 
ligado ao espaço onde é instalado construindo uma interacção constante entre os dois ele-
mentos. “Space now is not just where things happen; things make space happen” (O’Doherty, 
1976: 39). Mais do que o encontro entre o espaço de exposição e a sala de estar burguesa 
que O’Doherty propõe, o cubo branco que constitui o moderno espaço de exposição permite 
a construção de um cenário que remete para uma domesticidade perdida no decurso da se-
paração entre arte e vida processada pelo Museu. Nesta construção do espaço de exposição 
há uma influência enorme do pensamento de Foucault, que se apresenta como uma ponte 
entre a análise do museu, tendo em conta o conceito de heterotopia, e o processo operativo 
desenvolvido pelos artistas em função dessa mesma análise. 

Segundo Foucault as utopias e as heterotopias são espaços dotados da capacidade 
de estarem relacionados com todos os outros, mas de maneira a suspenderem, inverterem, 
ou neutralizarem as relações designadas que são reflectidas por eles próprios. No contexto 
da nossa sociedade a utopia representa um lugar irreal, uma projecção de um ideal numa 
representação de um espaço. A heterotopia corresponde a uma ponte entre o espaço real, 
a irrealidade projectada. Constitui-se como uma espécie de lugar que está fora de todos os 
lugares mas que no entanto é perfeitamente localizável. Foucault exemplifica esta ideia com 
o espelho. O espelho é uma utopia, na medida em que é um lugar sem espaço. O observador 
vê-se num lugar que não existe mas que se abre potencialmente por detrás da sua superfície. 
O espelho permite que o observador se veja onde não existe, mas ao mesmo tempo existe 
enquanto realidade material tendo um efeito de retorno no espaço que o observador ocupa.

A heterotopia corresponde a um espaço que é absolutamente outro no que respeita 
às relações que o próprio espaço reflecte. É um lugar que está posicionado fora de todos os 
lugares mas ao mesmo tempo é perfeitamente localizável. Funciona como uma dobra, uma 
ligação entre duas realidades, o ponto de contacto visível entre um espaço e outro, entre um 
espaço de posicionamento e um espaço de significação.

A heterotopia gera uma fractura na continuidade do real, permitindo-nos ver a partir do 
outro lado da dobra confrontando o observador com os limites do observável, proporcionando-
lhe uma inversão do contexto, um novo filtro percepcional. “Por outro lado a heterotopia tem a 
função de criar outro espaço, outro espaço real, tão perfeito e meticuloso contrastando com o 
nosso que é desordenado, mal concebido e rudimentar (Foucault, 1997: 356).

Estes espaços pressupõem um sistema de abertura e fecho que os isola e que só 
num determinado momento os torna permeáveis. Da mesma maneira que fracturam o es-
paço que as envolve também provocam a mesma situação no contínuo temporal, criando o 
que Foucault designou como heterocronismo, isto é, a perda da vida e a quase-eternidade. A 
heterotopia e o heterocronismo articulando-se de um modo complexo podem formar lugares 
de acumulação. Normalmente os visitantes de museus já experimentaram a sensação de 
entrada num lugar mágico, distanciado do contexto da realidade e que é ao mesmo tempo 
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uma supra-representação da realidade por via do adensamento de importância dado aos 
objectos expostos. Desde modo se entrecruzam heterotopia e heterocronismo, possibilitando 
a percepção de um lugar irrealmente real. Um lugar de fractura, até pelo modo como se dá a 
conhecer ao observador: silêncio que contrasta com o ruído da realidade exterior, iluminação 
controlada ao ponto de não fazer notar a passagem do tempo, configuração de deambulação 
criando um sentido infinito de percurso.

O Museu é intrinsecamente uma heterotopia de tempo através da ideia seminal de 
acumulação total, de criação de um arquivo universal, através do desejo de rodear de todos 
os tempos, todas as eras, formas e estilos num lugar. Um lugar de concentração das formas 
do tempo, “o retrato visível da identidade colectiva”. Imagem e ideal concentradas num lugar 
onde o tempo é percebido para além da sua instantaneidade. 

O Museu é o lugar no espaço que permite a percepção da actualidade através da 
transmissão de sinais que consubstanciam o objecto exposto. Um lugar irredutível que se dis-
tancia do correr dos tempos e que transporta o observador para o lugar da acumulação perpé-
tua e ilimitada. Será o carácter de heterotopia que define o Museu enquanto espaço sagrado. 
O facto de criar uma fractura na área da cidade e no quotidiano de quem o visita transforma-o 
numa fronteira ou num limiar.  

A estrutura dos percursos museológicos, segundo Duncan, relaciona-se em alguns 
aspectos com os deambulatórios das catedrais medievais onde os peregrinos seguem uma 
narrativa delineada segundo um caminho interior parando em pontos determinados para rezar 
ou para contemplação. Tal como um deambulatório propõe aos peregrinos um reviver imagi-
nado de uma qualquer história sagrada, os museus oferecem cenários rituais, formando uma 
narrativa que se desenrola segundo uma determinada sucessão de espaços. 

Este ritual é uma experiência de transformação, de renovação da identidade do ob-
servador, purificando e reunificando a ordem no universo do observador. Metamorfoseia o 
observador numa dramatis personae (Duncan, 1995), constrói um indivíduo perfeitamente 
predisposto para agir segundo o ritual do Museu, a nível psicológico, social e cultural. 

O Museu assume-se assim como elemento de manifestação do sagrado num objecto 
que neste caso é a arte. O objecto transforma-se noutra coisa, continuando a ser ele mesmo 
participando no seu meio cósmico envolvente. Meio cósmico que é tornado real por via da 
significação do próprio elemento construído. “Same of the sancticity of the church, the formal-“Same of the sancticity of the church, the formal-
ity of the courtroom, the mystique of the experimental laboratory joins with the chic design to 
produce a unique chamber of esthetics” (O’Doherty, 1976: 14).

A experiência do sagrado e possibilidade de regular a conduta dos cidadãos são 
duas características do Museu ligadas à experiência visual e ao facto desta permitir transfor-
mar o fruidor espiritualmente, moralmente e emocionalmente, quando mediada pelas obras 
de arte.
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CAPÍTULO 2

2. A transferência para o digital: o novo património 
2.1 A comunicação no processo museológico
2.2 Os novos media
2.3 A rede e as suas intermediações: a desmaterialização do objecto museológico
2.4 O património digital
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2. A transferência para o digital: o novo património 

2.1 A comunicação no processo museológico

As actividades museológicas, actualmente têm uma ligação muito próxima aos pro-
cessos de comunicação, pois são cada vez mais utilizados pelas instituições museológicas 
de forma a transmitir o conhecimento do património tangível e intangível aos visitantes/utili-
zadores. As concepções museológicas nem sempre foram concebidas com este intuito (van-
guardas, novas correntes culturais e sociais na arte e no pensamento) durante o séc.XX, 
principalmente depois de 1945.

O meios de comunicação de massas promoveram grandes mudanças na sociedade 
permitindo uma maior informação das sociedades e conscientes sobre o que se passava 
na sua comunidade e no mundo em geral, provocando alterações de mentalidades que se 
fizeram sentir a todos os níveis. Os museus tiveram de se adequar aos desígnios sociais que 
emergiram. Novos media foram utilizados para captar mais público e também porque o públi-
co assim o exigiu.

As alterações no campo da museologia fizeram-se sentir essencialmente no campo 
da expografia. A exposição é o meio privilegiado para a divulgação do trabalho desenvolvido 
pelo museu, mas o seu conhecimento poderá advir do processo de comunicação museológi-
co. Paralelamente ao desenvolvimento da museografia as novas exigências da disciplina mu-
seológica também proporcionaram o alargamento dos segmentos de público que frequentam 
os espaços museológicos. 

Por sua vez as concepções artísticas impulsionaram o desenvolvimento da expo-
grafia, principalmente na experimentação de novos meios para a apresentação das obras 
de arte. Várias artistas plásticos quiseram criar todas a ambiência da exposição construindo 
desta forma o espaço expositivo que albergaria a sua obra.

O espaço fechado e morto que era o museu tradicional deu lugar a um museu vivo 
que poderá ser frequentado por todos os públicos interessados. Os artefactos passaram a 
ser expostas numa ambiência e num contexto expositivo criado especialmente para o efeito, 
dando a conhecer o contexto em que surgiram, evocando situações, temas, locais, diferentes 
modos de pensar e sentir, permitindo que a construção de múltiplos cenários exploratórios e 
facilitando a interpretação do património pelos vários públicos. As novas abordagens apre-
sentam o património inscrito num contexto expositivo comunicante, articulando-os simultane-
amente com os elementos da expografia e da museografia. Todas estas mudanças tiveram 
grande impacto no processo comunicativo tradicional dos espaços museológicos obrigando-
os a constituir e desenvolver novos modelos de comunicabilidade para e com o público, sendo 
a linguagem demasiado técnica teve de ser adaptada de forma a ser inteligível pelos vários 
públicos. A nova museologia tem três funções fundamentais, por um lado investiga e salva-
guarda o património mas por outro tem de ser capaz de estabelecer um diálogo participado 
entre a instituição e o público. 
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Esta nova abordagem da museologia torna os visitantes utilizadores, passando o 
público a ser considerado o actor principal e utilizador activo nos processos da museologia. A 
nova museologia, principalmente com a utilização dos novos meios tem como tarefa principal 
a instrumentalização do património de forma a permitir várias leituras das mensagens trans-
mitidas no contexto expositivo. A leitura e interpretação da exposição deverá proporcionar o 
desenvolvimento de consciências críticas sobre o património ao mesmo tempo que o envolve 
e fomenta a sua curiosidade. Esta nova postura da instituição museológica veio reforçar o seu 
potencial educativo que já em 1946 era referenciado por João Couto:

“Se quiser progredir, não deve esquecer as contribuições modernas em matéria 
museológica e tudo aquilo que se fizer tem de integrar-se na orientação actual ou 
tem, pelo menos, de obedecer às regras mais gerais que se estabeleceram: expor 
sem a preocupação da quantidade; expor exclusivamente o que é bom; expor em 
boas condições de comodidade para o visitante; se for possível, expor segundo um 
critério didáctico” (Couto,1946: 56).

Para além das funções primordiais de salvaguarda e investigação do património tam-
bém deve ter a preocupação de comunicar de “forma educativa”, devendo ter progressiva-
mente missão educativa na sociedade portuguesa, comunicar de uma forma que seja útil ao 
desenvolvimento cultural e social da comunidade. Apenas em 1965 surgiu o decreto-lei onde 
se estipulava que “(...) o museu deve ser um organismo cultural ao serviço da comunidade” 
(Decreto-Lei nº46758, de 18/12/65 – Regulamento Geral dos Museus de Arte, História e Ar-
queologia).

“Até há poucos anos os objectos de toda a ordem que era preciso guardar, quer 
como lição das actividades e do gosto e de tempos passados ou actuais, quer como 
exemplificação das matérias que eram versadas nas escolas, guardavam-se em 
estabelecimentos mais ou menos amplos, dispostos sem nexo e sobretudo sem 
critério que permitisse utilizá-los com a finalidade que havia determinado a sua re-
colha e apresentação. Amontoados e mal valorizados, só aqueles que os haviam 
reunido podiam deles tirar proveito e nenhum papel desempenhavam na cultura 
colectiva. Reuniam-se a eito objectos bons e maus, com interesse ou sem ele, e o 
ensinamento que dos primeiros se podia obter era abafado pela massa inerte dos 
segundos” (Couto,1950: 3).

O processo de codificação é bastante importante, de que forma os objectos e as 
ideias são percepcionados e apresentados pela instituição museológica? 

Igualmente é importante o processo de descodificação - como é feita a percepção e 
interpretação dos objectos e ideias apresentadas na exposição pelos indivíduos do público?

Estas respostas estão muito condicionadas pelas vivências, conhecimentos e ex-
pectativas que o público possui. Os artefactos são susceptíveis de uma construção múltipla 
de significados de acordo a vivência de cada visitante/utilizador. No entanto o processo de 
significação é influenciado por vários factores internos e externos à própria obra, ao espaço 
museológico e ao receptor. O processo de descodificação depende, tal como já foi referido an-
teriormente das vivências dos visitantes, mas também da ambiência em que a obra é exposta. 
Tendo em conta que existem várias categorizações de padrões que diferenciam vários públi-
cos e que o património é observado e interpretado de acordo com as vivências dos visitantes, 
torna-se bastante complexa a tarefa de codificação múltipla, ou seja a criação de um contexto 
expositivo que consiga transmitir a mensagem aos vários públicos.
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A nova museologia veio reforçar cada vez mais a importância da actividade museo-
lógica na comunicação do património, permitindo a interpretação e utilização do acervo pelos 
vários públicos. Para além das tarefas primordiais de recolha, preservação, documentação e 
investigação dos bens tangíveis e intangíveis que é cada vez mais pertinente a capacidade 
de cada instituição museológica de os tornar acessíveis aos diferentes públicos. Os novos 
media tiveram um papel muito importante nesta tarefa de apresentação dos artefactos, cada 
vez mais é possível a criação de um contexto expositivo retirando os artefactos do seu local 
original ou fazer uma apresentação in situ, uma re(a)presentação artificial elaborada com o 
intuito de facilitar a comunicação de um determinado património. O museu deve oferecer ao 
público pistas de reflexão sobre os artefactos expostos, deve fomentar a reflexão individual.

Para a criação de um contexto expográfico deve haver um conhecimento prévio dos 
artefactos, dos modos expositivos e dos múltiplos interesses do público em relação ao patri-
mónio que se pretende comunicar. O design tem um papel fundamental nesta tarefa museo-
gráfica podendo criar expografias que atraiam a atenção dos vários públicos para os meios 
de re(a)presentação e deve fazer parte da equipa interdisciplinar que participa no processo 
de comunicação museológica.

A exposição é o meio de comunicação principal e mais eficaz do museu com o seu 
público, tal como afirma Lord em relação à expografia “o acto de seleccionar um objecto e 
justapô-lo com outros está longe de ser aleatório, pois comporta profundas implicações que 
afectam o observador de diversas maneiras” (Lord, 1995: 3).

A apresentação de artefactos descontextualizados no espaço do museu valoriza muito 
a importância da actividade do design na interacção do público com o património exposto, 
tendo o design papel fundamental na nova museologia e numa museologia de acção social 
participada.

A linguagem mais utilizada no processo de comunicação da museologia tradicional 
baseia-se na recepção visual das mensagens, sendo o sentido da visão o principal receptor 
da mensagem exposta. Este método expositivo nem sempre permitia a transmissão da men-
sagem museológica, pois o público tinha uma relação perceptiva/contemplativa com a exposi-
ção e a recepção podia variar de acordo com a capacidade de percepção e interpretação do 
público em relação ao património exposto. 

O visitante torna-se participante activo da museologia e as museografias actuais, 
enriquecidas com a incorporação de novas tecnologias e processos de comunicação, possi-
bilitam outras abordagens para a transmissão do conteúdo das mensagens museológicas. O 
público é convidado a usar todos os seus sentidos, visuais auditivos, olfactivos, tácteis e até 
o próprio movimento corporal. Desta forma é cada vez mais próxima a relação entre o público 
utilizador e o museu.

A comunicação é o campo de acção que relaciona as várias actividades museo-
lógicas e a inserção de novas possibilidades comunicativas veio alertar os museus para a 
multiplicidade de utilizadores e para a necessidade de proporcionar experiências educativas 
e atractivas estimulando a interactividade e utilização dos vários sentidos.

Nos debates sobre o papel dos museus na sociedade do séc.XX Weil propôs três ob-
jectivos principais: conservar, estudar e comunicar. (Hooper-Greenhill, 1998: 189). A comuni-
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cação museológica compreende também outras actividades fora do campo museológico, mas 
muito importante para captar novos públicos como a publicidade e o marketing. A componente 
lúdica desta nova expografia desperta o interesse de novos públicos, apresentação de algo 
novo e inovador, contemplando valores pedagógicos e estimula o conceito de edutainment, 
educação e entretenimento. As instituições museológicas deveriam estar equipadas com os 
meios necessários que permitam aos visitantes explorar, experimentar, discutir e interagir com 
o património exposto, permitindo que o maior número possível de visitantes possa beneficiar 
dos recursos patrimónios que as instituições museológicas possuem.

Como está descrito no prólogo da exposição do Museum of Contemporary Art “a tra-
vés del program de exposición, las obras de arte se percibiran no solo como objetos aislados, 
sino como vehículos de significacomplexión más compleja, dentro del contexto más amplio de 
creación, interpretación y percepción cultural de la sociedade” (Hooper-Greenhill,1998: 230). 
A expografia moderna rejeita o ordenamento físico e funcional dos objectos no espaço e as 
apresentações apenas de carácter estética, focando a importância dos aspectos sociocultu-
rais que resultam da exposição dos artefactos e das ideias no contexto museológico. 

A interpretação dos artefactos não é imediata e a expografia tem de ser capaz de 
comunicar e ajudar na tradução da informação. Os museus são instituições destinadas à sal-
vaguarda e estudos do património e à sua comunicação no contexto espacio-temporal em que 
foi criado ou noutro contexto que seja mais adequado à sua correcta compreensão e apresen-
tação. É necessário compreender como trabalha o património ao nível da significação, qual 
o seu papel no processo comunicativo, qual a sua relação com o passado e com o presente, 
como pode criar futuro e quais as possíveis significações para os indivíduos e para a socie-
dade. A exposição deve conseguir comunicar a importância que o património tem ou teve e 
descodificar as significações dos objectos para além das suas funções operativas. O design 
tem um papel importante nesta dinâmica comunicacional entre objecto/artefact/ideia.

A linguagem expográfica e o espaço arquitectónico tal como outros elementos comu-
nicacionais utilizados pelo museu, nomeadamente posters, folhetos e catálogos, podem ser 
interpretados de formas diferentes pelos vários públicos. A interpretação das mensagens é um 
processo individual e está associado, à memória sociocultural da cada sujeito e à sua vivência 
pessoal, pelo que não é possível apresentar uma linguagem expositiva que seja compreensí-
vel do mesmo modo por todos os públicos.

O processo de musealização dá um novo estatuto aos objectos e é criado um contex-
to para facilitar a sua comunicação, “a actividade do criador/realizador da exposição é antes 
um acto de separação. (...) O seu estatuto e a sua significação serão então definidos pelas 
relações que manterá com os outros objectos da exposição”(Davallon, 1986: 244).

A expografia deve ter sempre em consideração que cada receptor pode ser um cria-
dor de novos sentidos existindo actualmente cada vez mais espaços museológicos que são 
verdadeiros espaços democráticos de conhecimento, que permitem a apresentação do patri-
mónio de forma a que cada indivíduo tire o maior partido da exposição. A exposição é o meio 
de comunicação por excelência do museu, o instrumento da sua linguagem particular (Rivière, 
1989). Um método de trabalho essencial para a aproximação e diálogo com a comunidade.

O design tem um papel fundamental na criação de um espaço de diálogo de acordo 
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com as exigências do público contemporâneo e com a utilização das tecnologias da informa-
ção e da comunicação, criando ambientes agradáveis com actividades lúdicas que estimulem 
a aprendizagem informal e uma relação sólida e dinâmica entre o museu e o seu público. 
Glusberg (Hernandéz, 1998: 62), com base no esquema desenvolvido por MacLuhan para 
os meios de comunicação de massas, caracterizou os museus como “frios” e “quentes” de 
acordo com a relação estabelecida entre o património e o público. O museu “quente” está de 
acordo com os critérios da museologia tradicional, não participativa e com um enfoque total 
no objecto, o museu “frio” representa uma museologia da ideia, baseada nas novas directivas 
da museologia e que incentiva a participação do público no espaço do museu. Mas tal como 
define Davallon (1992), a museologia da ideia não prescinde do património tangível, os arte-
factos estão ao serviço da mensagem que se pretende comunicar, permitindo elaborar uma 
linguagem expositiva que tornam o público em utilizador activo do conhecimento científico 
exposto.   

Na exposição o público pode reflectir frente aos artefactos e na ambiência criada 
para os comunicar podendo desta forma gerar múltiplas interpretações. A constituição de sig-
nificação por meio dos objectos é feita pela sua relação com os outros objectos, com o público 
e com a ambiência criada para os expor.

A concepção das exposições museológicas foi evoluindo a par com a evolução da 
museologia e a evolução da comunicação de massas, sendo actualmente o espaço museoló-
gico inspirador de criatividade e interacção entre o público e o património.

Novas tecnologias e artifícios mecânicos, vários formatos de apresentação gráfica 
e do espaço, e ainda outros elementos, são apresentados pelos designers na criação do 
contexto expositivo. As TIC permitem que o público experimente e intervenha. A forma como 
os objectos são apresentados em conjunto uns com os outros tem grande importância para 
o processo de significação, para o discurso expositivo e, por consequência, para o processo 
de descodificação.

Os dispositivos interactivos permitem a interacção directa com o público, oferecen-
do a possibilidade de experimentarem fenómenos, participar em processos diversificados e 
adquirir informação complementar. Maquetas animadas, mecanismos articulados, sistemas 
informáticos, imagens, sons, jogos, audiovisuais, vídeos, entre outros, são fundamentais para 
a interactividade, uma vez que esta se baseia na prática experimental, vivida pelo público 
num processo de comunicação efectivo. Como defende Pearce: “la oportunidad de manipular 
los objetos es muy valorada por los visitantes, especialmente cuando ello forma parte de la 
exposición o sala permanente en lugar de constituir uma actividad especial. Aunque se há 
organizado un gran número de exposiciones táctiles en los últimos anos” (Pearce, 1995: 148). 
A possibilidade de manipular os objectos tem um poder muito atractivo para os visitantes dos 
museus. O acto de tocar ou manipular objectos fascinantes e curiosos é mais valia que os 
museus poderiam utilizar para atrair o público, despertando e envolvendo-o nas actividades 
dos museus.

Gilles inumerou algumas das vantagens da utilização de dispositivos interactivos, 
uma vez que possibiltam aos seus visitantes/utilizadores, entre outros aspectos: motivação 
para aprender; permitem a manipulação de várias variáveis; promovem questões cujas res-
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postas surgem pela interactividade com os dispositivos; incrementam a informação, conduzin-
do o utilizador a novas relações com a exposição através do conhecimento apresentado num 
espaço que oferece a possibilidade da descoberta pessoal.

As exposições interactivas permitem a participação do público que se torna elemento 
activo no processo de comunicação interagindo com os conteúdos e com a exposição. O pú-
blico pode operar com aparelhos de interpretação, pesquisar, pressionar botões, desenvolver 
actividades, sempre com o intuito que lhe sejam fornecidos out-comes, ou seja, respostas às 
questões que lhes foram apresentadas durante a exposição. As exposições interactivas impli-
cam que o utilizador elabore uma interacção mental, que pode acontecer sem que haja uma 
interacção física. As denominadas exposições interactivas “hands-on” são as que compreen-
dem valores pedagógicos, Tim Caulton, esclarece a filosofia que está por detrás deste tipo de 
experiência expositiva: “a hands-on or interactive museum has clear educational objectives 
which encourage individual or groups of people working together to understand real objects 
or real phenomena through physical exploration which involves choice and initiative” (Caulton, 
1998: 2).

Os conteúdos pedagógicos que o museu pretende transmitir através do contexto ex-
positivo criado para o efeito permitem e incentivam a manipulação de objectos ou equipamen-
tos que permitem a reflexão pessoal sobre os acontecimentos que são demonstrados pelos 
vários meios e processos. Os museus de ciência foram os grandes impulsionadores das ex-
posições interactivas, que rapidamente perceberam as vantagens destas técnicas para exem-
plificarem mais claramente os conteúdos científicos que pretendiam comunicar. São várias 
as vantagens da utilização destes equipamentos interactivos: primeiro acarretam novas pro-
blemáticas pois nem todos os públicos detêm os conhecimentos necessários para manusear 
estes equipamentos; segundo, o designer pode desempenhar um papel criativo na obtenção 
de sistemas interpretativos que não se fundamentam na utilização de tecnologia informática, 
abrangendo desta forma um maior número de utilizadores que os poderão manusear. 

As exposições interactivas podem ou não envolver a manipulação de objectos ou 
réplicas de artefactos, sendo o objectivo principal é o de possibilitar a compreensão das infor-
mações apresentadas no decurso da exposição. Anderson afirmou: adults as much as children 
need a gallery environement that allows open and exploratory learning and encorages them to 
question and challenge” (Anderson, 1997: 23; Tim, 1998: 38). Os museus devem encorajar os 
visitantes a desenvolver o conhecimento através de processos de interacção pessoal e social 
que permitam retirar conclusões individuais. 

A experiência de manipular objectos é muito valorizada pelos visitantes e não é vista 
como uma actividade suplementar, especialmente quando esta está presente em exposições 
museológicas com normas comportamentais rígidas, onde tradicionalmente não é permitido 
tocar, é necessário manter uma certa distância dos objectos ou não é permitido fazer barulho. 
É necessário criar exposições interactivas que estabeleçam processos de comunicabilidade 
inovadores.

As instituições museológicas deparam-se com novas problemáticas conceptuais para 
alcançar múltiplos objectivos de apresentação das exposições (ampliar e difundir conheci-
mento, salvaguardar os bens materiais e imateriais patrimoniais, ocupando uma função activa 
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no desenvolvimento social que garante a sustentabilidade mútua), para tal têm de conseguir 
trabalhar com equipas interdisciplinar. 

O design expositivo ocupa um função essencial na museologia contemporânea, com 
a responsabilidade acrescida que estas instituições adequiriram ao longo dos tempos perante 
a sociedade, organizando estéticas atraentes que captem a atenção de um público heterogé-
neo, que cada vez mais deseja ter papel activo em relação ao património. 

Os novos media definiram outros horizontes e ampliaram o nível da esfera de percep-
ção humana o que aumentou o poder de intervenção da museologia na sociedade, através da 
utilização de sofisticados e complexos sistemas de informação e de comunicação, televisão 
digital, cinema interactivo, computadores, dvd, sistemas integrados e outros meios tecnológi-
cos avançados, que fazem parte do quotidiano. Os novos media associados aos processos 
de comunicação que envolvem e condicionam a sua utilização possibilitam a constituição de 
representações da realidade, fazendo actualmente parte integrante dos órgãos de percepção 
dos indivíduos e da sociedade.

O design desempenha um papel fundamental no processo de comunicação muse-
ológica na medida em que deve ser capaz de utilizar os novos media por forma a estruturar 
novas relações, através dos processos de comunicação, entre o museu, o património e o pú-
blico, que é cada vez mais heterogéneo e participativo. O designer analisa os comportamen-
tos do público de forma a adequar as práticas museológicas à mensagem que a instituição 
pretende transmitir e à capacidade que o público tem de a recepcionar, nunca descurando a 
salvaguarda e a ampliação do património.

Os novos media proporcionam um grande impulso à nova museologia, cada vez mais 
exigindo aos espaços museológicos que os processos de comunicação apresentados nas 
exposições consigam cumprir os objectivos propostos pela instituição e a transmissão da in-
formação seja concluída com sucesso. 

2.2 Os novos media

O mundo instantâneo dos media da informação eléctrica de Marshall McLuhan envol-
ve-nos de tal forma que não há enquadramento ou desincorporação possível (McLuhan, 2001; 
51). O processo de implementação tecnológico das ferramentas da actualidade, do gravador 
de voz ao telefone do sec.XX, da televisão ao computador e às redes actuais, formataram e 
reestruturaram de forma dramática padrões sociais e toda a experiência do participante digi-
tal. Tal como afirmou McLuhan todo o pensamento, toda a acção e toda a instituição estão a 
mudar. Com os novos media assistimos a mudanças na família, educação, emprego, governo 
e, principalmente, na nossa relação com os outros.

Desde o seu surgimento no séc XIX as tecnologias dos media modernos desenvolve-
ram-se em duas áreas distintas: uma relacionada com as tecnologias da representação que 
engloba o filme, o áudio, o vídeo e formatos de armazenamento; outra área inclui as TIC em 
tempo real (telégrafo, telefone, telex, televisão, telepresença). Por vezes as tecnologias da 
representação intersectam-se com as tecnologias da informação como, por exemplo, na rádio 
e televisão em que as tecnologias do tempo real ficam subordinadas às da representação.
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Os media geram transformações nos nossos sentidos físicos e estendem a nossa ca-
pacidade de perceber o que nos rodeia, na media em que são agentes de mudança da nossa 
percepção do mundo. A participação activa é, por definição, uma das bases da comunicação 
e da relação de envolvimento que os media pressupõem. Envolvimento e incorporação que o 
visitante sofre. Participação em relação à forma como o médium envolve os sentidos e apela 
à acção virtual e/ou real. 

Esta participação é simultaneamente uma extensão e uma amputação “qualquer in-
venção ou tecnologia é uma extensão ou uma auto-amputação dos nossos corpos físicos, e 
cada extensão apela para novas relações e equilíbrios sobre os outros órgãos e extensões 
do corpo humano” (McLuhan, 2001:67). McLuhan apresenta no seu livro Understanding Me-
dia, the Extensions of Man, vários exemplos dessas extensões: a roda que prolonga o pé, o 
microscópio que aumenta a imagem das células, a escrita que centraliza o sistema de co-
municação no olho e renega os outros sentidos, os transportes que ampliam e estendem a 
possibilidade de movimento do ser humano. Extensão representa algo que amplifica através 
da técnica. Este aumento das capacidades físicas do ser humano é artificial, mas por via da 
repetição incorpora-se no corpo passando a fazer parte deste. No entanto a extensão pres-
supõe uma amputação, no sentido em que ao prolongar e aprofundar aspectos perceptivos 
elimina e renega outros. Amputamos algumas características pois não suportamos uma visão 
demasiado realista, todos os media são reconstruções, um modelo de algumas capacidades 
biológicas em versão aumentada e veloz que nos projectam para lá das nossas habilidades 
performativas (McLuhan, 2001:87).

As tecnologias são extensões dos nossos sistemas físicos e nervosos que aumentam 
o poder e a velocidade. Cada nova forma de transporte não só contem como traduz e trans-
forma o emissor, o receptor e a própria mensagem. O som em estéreo é o som em profundi-
dade, como a televisão é o visual em profundidade. Profundidade na medida em que há um 
maior envolvimento e não apenas um ponto de vista, como um processo mental que faz com 
que o conteúdo da mensagem seja menos importante do que o seu efeito sobre o homem 
(McLuhan, 2003: 378-79).

Por tecnologia entendemos a soma de um dispositivo, das suas aplicações, contextos 
sociais de uso e arranjos sociais e organizacionais que se constituem em seu torno (Damásio, 
2007: 45). 

As novas tecnologias da informação e da comunicação possibilitam “uma experimen-
tação técnica que, talvez pela primeira vez, se anuncia como não estando exclusivamente 
votada à estabilização automatizada do uso, mas vocacionada a cada uso, para a experimen-
tação ou, como tendo vindo a dizer-se, para a invenção e para a criatividade” (Cruz, 1999 : 
429). 

Lev Manovich no seu livro “The Language of New Media” recua ao séc. XIX para expli-
car como surgiram os novos meios, objectos culturais que utilizam tecnologia digital computo-
rizada para produção, distribuição e exibição.
 Konrad Zuse, em meados da década de 30, do século passado, constrói um computa-
dor digital, no qual utiliza código binário perfurado em fita de 35mm de filme cinematográfico 
inutilizado. Como refere Manovich (2001: 25), o filme de Zuse, com a sua estranha sobreposi-
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ção de código binário e icónico, antecipa a convergência que se dará meio século mais tarde”. 
Manovich fala da convergência entre os meios de comunicação de massas e os arquivos de 
dados. 

A partir de meados da década de 80, do século passado, todos os meios, tal como a 
fotografia, o cinema, o vídeo, entre outros, podem ser traduzidos em código binário. É possí-
vel aceder a este código binário num computador e a partir do qual é possível trabalhar texto, 
gráficos, imagens, formas, sons ou espaços, ou seja, os meios tornam-se novos meios. O 
computador deixa de ser um mero dispositivo comunicacional e torna-se um sintetizador e 
manipulador de meios (Manovich, 2001: 26).

Para Lev Manovich a base de dados é a nova forma cultural que define a socieda-
de contemporânea. Segundo Manovich a base de dados aproxima-se do modo como nos é 
apresentado o mundo contemporâneo, uma colecção infindável de imagens, textos e outros 
dados arquivados. A base de dados permite a colecção de objectos digitais e documentos, 
permitindo a sua visualização, navegação e busca.

Segundo Manovich (2001) o elemento chave para compreendermos a forma como 
nos relacionamos com os múltiplos conteúdos associados aos novos media é a processo de 
digitalização. O processo de digitalização consiste na passagem do analógico ao digital. A 
digitalização é a transformação de toda a informação em partes distintas, dando-lhe um con-
junto de infinitas possibilidades de se alterar, modificar, associar, contextualizar e descontex-
tualizar com os todos os outros conteúdos. Todos os conteúdos passam a ser representados 
de forma numérica, em unidades distintas, computacionáveis.

Para entermos o que são os novos media vamos descrever de forma genérica os 
cinco princípios enumerados por Manovich, sendo que a variabilidade e a transcodificação 
dependem da representação numérica, modularidade e automatização:

- Representação numérica
Todos os objectos dos novos media são representações numéricas, podendo ser 

representados e manipulados matematicamente. Cada objecto é composto por uma matriz de 
unidades, os pixeis, e quanto maior for a quantidade de pixeis que um objecto tiver maior é a 
sua resolução. Todos os objectos podem ser manipulados a nível de cor, contraste, brilho e 
opacidade, entre outros.

- Modularidade
Para Manovich esta é uma propriedade essencial dos novos media. Assim como to-

dos os objectos dos novos media podem ser manipulados numericamente também são cons-
tituídos por um somatório de várias partes, cada uma das partes mantém a sua identidade e 
independência em relação a todas as outras que compoem oobjecto. Uma imagem trabalhada 
no software Adobe Photoshop é constituída por várias layers, sendo que cada uma delas 
constitui cada uma das partes da imagem. Estas layers podem ser alteradas, acrescentadas 
ou retiradas modificando a forma de  conseguirmos diferentes resultados.
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- Automatização
Manovich (2001) compreende automatização como a propriedade dos novos media 

poderem gerar conteúdos e de terem a capacidade de se adaptarem às várias características 
técnicas do meio e aos inputs dos utilizadores. Para Manovich existem dois tipos de automa-
tização: uma de baixa complexidade e outra de alta complexidade. A de baixa complexidade 
compreende todos todas as acções que o utilizador consegue realizar através de modelos 
ou comandos simples. Um exemplo é a forma como criamos um documento texto no word 
através de um modelo já existente ou a forma como o Adobe Photoshop pode corrigir auto-
maticamente os níveis de cor ou o contraste de uma imagem. A automatização de alta com-
plexidade está associada às formas que permitem a uma aplicação computacional entender 
os sentidos semânticos que estão associados a determinado objecto, propondo a criação de 
diversos níveis de compreensão semântica e de geração de respostas inteligentes aos inputs 
dos utilizadores. 

Manovich também refere a importância da reflexão em torno do acesso aos conteú-
dos multimédia e a importância do acesso, uso e reutilização de informação multimédia. No 
caso dos motores de busca na web, uma tecnologia em crescimento, vem possibilitar a pes-
quisa de múltiplos conteúdos. A pesquisa de páginas na Word Wide Web é um dos serviços 
mais utilizados, pelo que a automatização do acesso a conteúdos multimédia é extremamente 
urgente, sendo importante que esta área seja alvo de desenvolvimento durante os próximos 
anos.

- Variabilidade
Tal como defende Manovich (2001) a variabilidade dos novos media está intimamen-

te ligada à sua automatização, tal como é possível gerar automaticamente um conteúdo tam-
bém é possível pensar na constante adaptação e alteração de diferentes cópias do mesmo 
objecto e adaptá-lo às necessidades dos vários utilizadores. A modularidade também tem um 
papel importante na área, permitindo a partir da decomposição do objecto criar novos objec-
tos, permitindo enorme flexibilidade de inclusão e exclusão de objectos de acordo com as 
necessidades dos utilizadores. 

A variabilidade é possível pela conjugação de vários factores: armazenamento em 
bases de dados; número indiferenciado de interfaces para o mesmo conteúdo; individualiza-
ção da experiência; navegação baseada em menus; possibilidade de actualização e estrutura 
hipermedia.

Como defende Manovich (2001), a base de dados é um elemento cultural emergente, 
capaz de estruturar o modo como nos relacionamos com os objectos, quer em relação aos 
conteúdos, como em relação à sua forma. Para a mesma experiência pode ser criado um nú-
mero indiferenciado de conteúdos e uma personalização de conteúdos. Cada utilizador pode 
ter a sua própria experiência multimédia, de acordo com as necessidades, devido à criação de 
inúmeras versões do mesmo conteúdo. A estrutura hipermediada dos novos media, utiliza não 
só texto, mas também outro tipo de conteúdos. A variabilidade de conteúdos e a possibilidade 
de actualização a qualquer momento permite o reajuste dos conteúdos.
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- Transcodificação
Segundo Manovich a transcodificação é uma propriedade chave dos novos media. 

A imagem digitalizada transforma-se em linguagem computacional, composta por bits, em 
sequências de 0 e 1. Todos os objectos dos novos media têm uma estrutura organizacional 
familiar e podem ser transpostos de um media para o outro.

2.3 A rede e as suas intermediações: a desmaterialização do objecto museológico

Com o aparecimento do ser humano, a linguagem terá sido uma das primeiras tecno-
logias desenvolvidas, gerando a comunicação entre as várias civilizações. O termo tecnologia 
que provém da palavra grega tékhne, que significa arte, e de logia, que significa o estudo de, 
poderá ser definida como a criação de ferramentas para controlar o meio envolvente. 

McLuhan no seu livro “Understanding Media” refere que “a luz eléctrica é informação 
pura” (2001: 22), porque se o meio é a mensagem, sem electricidade não existe comunicação. 
Se a luz é fundamental para que um evento ocorra, como numa sessão de cinema, na qual 
o realizador só pode comunicar através do meio, necessita de electricidade para projectar o 
seu filme.

Como defendia McLuhan a comunicação é a base constitutiva das sociedades, porque 
“é o meio que controla a proporção e a forma das acções e associações humanas” (2001: 23).

A possibilidade de adicionar som e imagem, ou de navegar por um hipertexto, numa 
sucessão de clicks veio revolucionar o papel das TIC no processo de comunicabilidade e apren-
dizagem. Como defende Castells “a interacção de todos os meios de comunicação e interactivi-
dade potencial, está a mudar e mudará para sempre a nossa cultura” (Castells, 2002: 433).

As novas práticas da informação revolucionaram o modo como se apresenta a men-
sagem, o processo comunicativo possui agora menos elementos verbais, as imagens, o som 
e o vídeo passaram a fazer parte do texto electrónico. A disposição dos conteúdos facilita a in-
teractividade do hipertexto. “A liberdade e a imediatez daquele movimento – viajar de site em 
site pela infosfera, seguindo trilhas de pensamento onde quer que elas nos levassem – eram 
verdadeiramente diferentes de tudo que viera antes” (Johson, 2001: 83).

O artigo “As we may think”, publicado em 1945 pelo cientista americano Vannevar 
Bush, apresenta a primeira visão do que poderia ser o modelo hipermedia. Memex, foi a 
designação que Bush deu ao modelo de memory extension, um processo que permitia ao 
operador inserir texto, notas e desenhos num monitor, ficando registada a informação num 
sistema de micro-fichas. Este foi o primeiro momento que fez prever o aparecimento dos com-
putadores pessoais.

No entanto, só em 1968, Engelbart, apresentou o mouse de computador. Como re-
fere Johnson “pela primeira vez, uma máquina era imaginada não como um apêndice aos 
nossos corpos, mas como um ambiente, um espaço a ser explorado” (Johnson, 2001: 23). 
Engelbart pretendia usar os meios audiovisuais para combinar as capacidades cognitivas e 
perceptivas do ser humano, com os processos binários dos computadores. 

Na área do design de interfaces, as janelas de Alan Kay, foram as primeiras entida-
des mediadoras para a manipulação da informação. A escrivaninha surge como metáfora e 
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foi responsável por não ganharmos nova consciência, mas apenas transferirmos mecanismos 
e tarefas que faziam parte do nosso dia-a-dia para o espaço da interface. Por exemplo para 
eliminarmos um ficheiro podemos colocá-lo num balde do lixo e ouvir o barulho de um papel 
a ser amachucado. 

Licklider foi o principal responsável pela criação nos anos 60, do séc. XX, da rede 
norte-americana Arpanet. Licklider sonhou o design de interfaces transparente gerando uma 
extensão comunicativa humana. “Esse progresso é tornado possível pelo facto de os compu-
tadores serem um meio de expressão, sendo pela observação das múltiplas expressões que 
compreendemos verdadeiramente aquilo que aspira a ser exprimido” (Machuco, 2003: 16). A 
internet teve origem na rede Arpanet que surgiu como uma forma de reduzir custos nas comu-
nicações através da ideia de rede de computadores (Machuco, 2003). 

Em plena guerra fria as comunicações tinham de ser salvaguardadas no caso de um 
ataque nuclear da URSS e assim foi criada uma rede que não poderia estar dependente de 
um só nó, para que em caso de avaria em um dos nós, os outros pudessem conectar-se entre 
si. O Packet-switching, método desenvolvido por Baran, baseava-se no modelo lógico do fun-
cionamento distribuído das redes neuronais do cérebro humano, que de certo modo inspirou o 
aparecimento da internet com base numa estrutura acentrada e distribuída, provocando que a 
comunicação (emails e sites) circulassem na rede sem existir um ponto definido de controlo.

A WWW é actualmente constituída por uma estrutura de links, ou seja, um complexo 
sistema de nós (sites) conectados por ligações. Como conclui Machuco, “a estrutura e evo-
lução da WWW pode ser descrita através da teoria matemática dos grafos” (Machuco, 2003: 
53). Esta teoria consiste na existência de uma rede composta por nós que se encontram liga-
dos (ou não) entre si. Deste modo, saltando de nó em nó, facilmente nos deslocamos na rede, 
podendo ir rapidamente de um ponto ao outro do globo.

Barabási e os seus colaboradores introduziram o modelo dos grafos livres de escala 
(Machuco, 2003) que explica que as distribuições do tipo da rede WWW, não partem de nós 
fixos, mas sim de aleatórios que preferencialmente se vão conectando (links) e mapeando na 
rede. Quanto maior número de ligações possuir um nó, maior a probabilidade de vir a adqui-
rir mais ligações. A internet abriu caminho para o aparecimento de um espaço infinito onde 
letras e palavras foram os principais elementos arquitectónicos. Com os sucessivos avanços 
tecnológicos na área gráfica, surgiram os ambientes virtuais 3D, que provêm dos Role Playing 
Games (RPG), onde cada jogador escolhia uma identidade e juntos criavam uma história que 
geralmente seguia metáforas medievais, justificando nomes como Dungeons and Dragons. 
Este é o nome dado a um novo conceito de jogos de guerra, onde o objectivo não é ganhar 
mas jogar, transmitindo uma sensação de imersão devido à sua arquitectura, onde os jogado-
res são obrigados a colocar-se dentro dela. 

O peão é um meio de projectar o indivíduo no tabuleiro que convida a interacção, 
mas falha por ser plano e fisicamente impenetrável. Com estes jogos iniciou-se o processo de 
penetração no jogo através de um representante – o avatar. Os avatares são utilizados para 
materializar a nossa imagem projectada num mundo virtual, sendo fundamentais no processo 
de imersão e comunicação.

As redes e a internet criaram os MUD’s (Multi User Domains), inicialmente na for-
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ma de chats textuais, para finalmente com a colaboração dos softwares de modelação 3D, 
criarem ambientes virtuais onde é possível a interacção entre utilizadores – o ciberespaço. 
Activeworlds.com é um exemplo dos universos comunitários que povoam a internet, mundo 
digital que os utilizadores podem povoar, criando estruturas ou objectos que possibilitam a in-
teracção de outros utilizadores, permitem observar esse universo, contactar outos utilizadores 
através do chat, jogar ou fazer compras.

“Neste contexto, percebe-se facilmente que a cultura de interfaces equivale a uma 
certa relação da técnica com a estética” (Miranda, 2003: 298). A “tecnologia” envolve um 
conjunto de artefactos e dispositivos que incorporam um vasto número de práticas no seu 
uso e desenvolvimento e que se organizam de acordo com lógicas sociais e organizacionais 
específicas” (Damásio, 2007: 45).

As TIC resultam de um processo de hibridação entre as tecnologias da computação 
e as tecnologias dos medias (Manovich, 2001). Esta hibridação tem por base a “unificação 
de uma camada de representação sobre a forma numérica, processo esse de que resulta a 
possibilidade de manipulação computacional de qualquer forma de representação bem como 
a sua transmissão sobre qualquer infra-estrutura que suporte essa mesma linguagem numé-
rica” (Damásio, 2007: 46).

O uso de uma tecnologia da comunicação não se limita ao manuseamento instrumen-
tal da tecnologia ou à sua utilização em ordem à automatização total ou parcial de processos. 
“O uso é um fenómeno participatório e colaborativo que implica uma apropriação efectiva da 
tecnologia pelo sujeito” (Damásio, 2007: 47). Um fenómeno participatório na medida em que 
tem de existir uma acção por parte do sujeito de forma a experienciar a tecnologia, e colabora-
tivo porque a tecnologia tem de se adaptar ao sujeito no interior da sua esfera social de forma 
a obter os resultados pretendidos.

“A tecnologia e os seus usos fazem parte integrante do sistema social e organizacio-
nal, e a “promessa” que elas acarretam refere-se ao cumprimento de um objectivo econó-
mico, ocupacional ou social que os sujeitos ambicionam atingir através da sua apropriação” 
(Damásio, 2007: 52). Por apropriação entende-se não apenas o uso de uma tecnologia, mas 
também a sua integração nas práticas diárias de recolha, processamento e transacção de 
informação com outros sujeitos (Damásio, 2007: 55).

As propriedades das TIC são o carácter numérico, recombinatório, individualizante e 
variável, ubiquidade e interactividade.

“O valor de uma experiência ‘interactiva’ está associado à satisfação de um determina-
do tipo de necessidades dos sujeitos, mas esse valor apenas pode ser apreciado e valorizado 
pelos sujeitos quando a tecnologia encerre um conjunto de propriedades que, quando expe-
rimentadas pelo sujeito, correspondam à execução clara de um conjunto de funcionalidades 
em determinado contexto, execução essa que é acompanhada de uma alteração no estado 
apresentado pelo sujeito antes e depois dessa experiência” (Damásio, 2007: 75).

A interactividade é uma propriedade que caracteriza o carácter original e participativo 
da experiência que as TIC podem proporcionar.

McLuhan distinguia entre media quentes e media frios. Os media quentes tinham bai-
xos índices de participação, enquanto que os media frios teriam altos. No entanto é o uso que 
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os indivíduos fazem da tecnologia que a torna quente ou fria, e não as propriedades da tec-
nologia propriamente dita. Como defende Damásio (2007), o nível de interactividade no uso 
de uma tecnologia aumenta quanto maior for este uso lúdico da mesma, pois não se está a 
instrumentalizar a tecnologia, mas sim a assimilar a tecnologia às nossas preferências.

Por experiência interactiva entende-se o conjunto de actividades que o sujeito realiza 
através da tecnologia em resposta às possibilidades que a mesma lhe oferece. A interactivi-
dade introduz o uso, a participação e a adopção lúdica como propriedades sociais das TIC. 
Esta perspectiva estimula uma compreensão construtiva do papel da tecnologia e separa a 
sua disseminação e integração social dos processos de identificação, para estimular em seu 
lugar os processos de aprendizagem (Damásio, 2007: 88). O ser humano deixa de ser apenas 
um mero utilizador, espectador ou consumidor. Com afirma Maria Teresa Cruz, “o operador 
mágico, que supostamente devolve o uso à experimentação e à reabertura das possibilidades 
estabilizadas no dispositivo técnico, parece ser hoje, predominantemente, o da categoria de 
“interacção” (Cruz, 1971: 429).

Outra das propriedades das TIC é a ubiquidade. “A ubiquidade refere-se ao interesse 
da camada social em desenvolver mecanismos de descrição, estruturação e gestão da infor-
mação que facilitem o seu uso pelos sujeitos e nos permitam passar de um estado de acesso 
para um estado de uso e apropriação efectiva” (Damásio, 2007: 92). O sujeito deixa de ter 
uma experiência centrada apenas no acesso à informação para passar ter a experiência mais 
adequada às suas necessidades que envolve um elevado nível de costumização.

Tal como define Michel Foucault o dispositivo “é um regime e não um equipamento, um 
regime de fazer ver e fazer dizer“ (Babo, 2006). Um dispositivo que gera uma variedade de 
discursos e práticas. “A internet instala o dispositivo contra a obra. Vem abolir a obra nos ter-
mos em que a conhecemos: com um autor, uma delimitação, um paratexto. Enquanto a obra 
é delimitada, acabada, identificada, individuada, citada, o dispositivo é reticular, rizomático, 
feito de ligações.” (Babo, 2006). 

O objecto museológico deixa de estar confinado ao espaço delimitado e à sua na-
tureza de objecto e passa a ocupar um lugar na rede, homogeneizado, descaracterizado e 
interligado, fazendo parte da circulação na rede. Para além da sua desmaterialização também 
perde os limites e consequentemente a singularidade. Os objectos na rede são uniformizados 
e deixam de estar enquadrados, deixando o contexto que os originou, tornando-se híbridos. 
Por exemplo a Gioconda virtual deixa de ser o foco de atenção dos turistas, podemos olhá-la 
como uma curiosidade arqueológica que serviu de pretexto para a capa do código da Vinci e 
que foi um case-study de gerações de estudantes de arte, mas com a sua desmaterialização 
perdeu a carga “aurática” de que falava Walter Benjamin.

A rede “engole” os autores/criadores no sistema rizomático que gera, Havendo ten-
dência para a desierquização das peças, complementam-se de texto e outras imagens, mis-
turando géneros, torna-se híbrido. Todas estas ligações não só interferem com cada objecto 
museológico como o diluem numa infinidade de outras imagens e textos que lhe estão ligados. 

Manovich fala de uma “remix culture” na medida em que os objectos colocados na 
rede são misturados, alterados, reorganizados, plagiados, cortados. Manovich define base 
de dados como uma colecção de itens, de uma nova forma de estruturação do conhecimento 
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e da experiência em rede. A capacidade de criar ligações é infinita, sem ordem e sem hierar-
quias. Ver a parte da música do Manovich.

Os sítios na rede nunca estão terminados, podem sempre ser aumentados, actualiza-
dos ou gerar novas ligações. Para além da base de dados, Manovich, distingue outra forma 
de organização na rede: o algoritmo, que é uma sequência finita de regras ou operações apli-
cadas a um número finito de dados. Há uma estrutura lógica de organização, que condiciona 
os percursos onde há progressão, causalidade e sucessividade, sempre com um objectivo 
bem delineado a atingir. Como defende Manovich “encontramos aqui um exemplo do princípio 
genérico do novo medium: a projecção da ontologia do computador na própria cultura”. 

O mundo fica assim reduzido a duas espécies de objectos que se complementam 
entre si: as bases de dados e os algoritmos. “Data structures and algorithms drive different 
forms of computer culture”. A primeira recolhe documentos, digita textos e fotos, produz um 
mega-acervo, transforma o mundo numa lista aleatória e aberta de dados, a segunda propõe 
tarefas, cumpre objectivos, numa caminhada por etapas.

O objecto museológico aparece nesta interface como parte de uma base de dados da 
hiper-narrativa que o utilizador segue entre vários percursos, passando por um número infinito 
de documentos. 

Stiegler explora a ideia de que o dispositivo informático cria uma espécie de formata-
ção do utilizador. Na sua opinião a era hiperindustrial, como lhe chama, inflige uma desindi-
viduação, ou seja, uma incapacidade gerada pelos dispositivos tecnológicos, que promovem 
procedimentos de individuação pelos quais o humano se singulariza. A (in)diferenciação é um 
fenómeno que o autor justifica por procedimentos, não só miméticos como síncronos, que são 
adquiridos pela navegação na internet. 

A rede acolhe várias mediações e intermediações, por ser tecnologia em dobra permi-
te  proliferação de discursos, de regimes semióticos e ainda de análises e de posturas criti-
cas. Na verdade, ela acumula documentos com várias interfaces, dispõe de servidores como 
intermediadores de acesso aos documentos, mas também como filtros reguladores, e contém 
ainda programas informáticos que sustentam as bases de dados disponíveis. A rede combi-
na e mistura diferentes regimes semióticos, fotografia, vídeo, texto, sons, grafismos e outras 
inovações técnicas. A tecnologia digital pode apresentar, como lembra Manovich, “diferentes 
versões do mesmo objecto artístico (por exemplo uma versão interactiva e outra não interac-
tiva)”, permitindo uma multiplicidade de configurações do mesmo documento.

Na perspectiva dos usos generalizados das tecnologias digitais, a rede permite, como 
assinala Weissberg, “uma infinidade de perspectivas intermediárias entre consulta, colagem, 
ligação e criação original”, prevê ainda mutações futuras no conjunto de utensílios de recep-
ção e produção hipermedia; pois “ao contrário das tecnologias da escrita impressa, não serão 
chamadas a estabilizar-se”, pelo contrário mantém um processo de instabilização constante, 
dado que o mesmo documento pode aparecer com rostos diferentes. 

Neste contexto a constituição da obra museológica acaba por se concretizar a partir de 
um objecto (ou pretexto) material que, depois de digitalizado e integrado numa rede de links 
conclui o seu processo de desmaterialização, passando a constituir e ser constituído, exclusi-
vamente por informação. Ao aceder à rede o utilizador torna-se decisor, chegando mesmo a 
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ser co-autor. A função de autor dilui-se nesta circulação na rede e o utilizador quase que toma 
o seu papel. As obras assim tratadas deixam de se assumir como produtos para se tornarem 
processos em devir. (Babo, 2006)

2. 4 Ambientes Colaborativos Virtuais 

Os Ambientes Colaborativos Virtuais ou CVE’S – Collaborative Virtual Environments 
abrem uma nova perspectiva para a colaboração em grupo, pois possibilitam que os seus 
participantes interajam através da simulação de um mundo real ou imaginário ou através da 
manipulação de objectos virtuais no mundo real.  

Colaboração designa a acção de trabalhar em conjunto ou a realização de um trabalho 
em comum. Para que haja colaboração entre os participantes é necessário que haja troca de 
informação, comunicação, organização, cooperação e participação em conjunto num espaço 
partilhado. Ao cooperarem os participantes produzem, modificam e utilizam em conjunto uma 
série de informações e artefactos reais ou virtuais. 

A Comunicação não representa apenas a troca de informação escrita ou áudio, mas 
também a forma como os artefactos e as pessoas são representadas nos CVEs de forma a 
facilitar esta partilha de informação.

O CVE é definido como simulação em tempo real de mundos reais ou imaginários, 
onde os participantes estão simultaneamente presentes e podem navegar e interagir com 
objectos e outros utilizadores, mesmo geograficamente distantes (Churchill, 2002). Os partici-
pantes destes ambientes virtuais são representados por avatares. 

A CVE is a computer-based, distributed, virtual space or set of places. In such places, 
people can meet and interact with others, with agents or with others, with agents or with virtual 
objects. CVEs might vary in their representational richness from 3D graphical spaces, 2.5D 
and 2D environments, to text-based environments. Access to CVEs is by no means limited to 
desktop devices, but might well include mobile or wearable devices, public kiosks (Churchill, 
2002).

Nos CVEs é importante distinguir espaço (space) de lugar (place). O espaço represen-
ta a área física que aloja os artefactos e no qual podem decorrer vários eventos. No entanto 
em cada espaço podem existir vários lugares, sendo que um espaço só se torna local quando 
é palco de uma determinada actividade. O lugar está relacionado e é identificado com as 
actividades que decorrem num determinado espaço. Um espaço pode alojar ao mesmo tem-
po vários lugares, dependendo da forma como é interpretado por cada utilizador (Churchill, 
2002). Num determinado espaço podem existir vários lugares de interacção onde ocorrem 
diversas actividades partilhadas por grupos distintos de participantes. 
 Os participantes dos CVEs, através dos seus avatares, são livres para navegar no 
espaço virtual, interagindo uns com os outros, sendo essencial canais de comunicação verbal 
ou não verbal. A comunicação verbal está presente em chats ou canais de vídeo e áudio que 
podem fazer parte do CVE. A comunicação não-verbal pode verificar-se pelos gestos, expres-
sões faciais e comportamentos do avatar. 
 Os CVEs trazem novas possibilidades à cooperação entre os vários participantes, no-
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meadamente através da noção de contexto partilhado e à percepção mútua. A noção de con-
texto partilhado está relacionada com as informações disponibilizadas pelos vários artefactos 
e pelos eventos explorados e partilhados. A visualização das alterações desses artefactos ou 
eventos vai direccionar as acções futuras dos participantes, que necessitam de compreender 
as actividades dos outros para elaborarem o contexto das suas próprias actividades futuras. 
Como afirma Churchill, when artefacts are shared, not only do they become the subject of 
communication between users, but also the medium of communication; as one user manipu-
lates an object, changes to it are visible to others in an externalization of the processes of 
change (Churchill, 2002).

Nestes aspectos a representação dos avatares e os recursos de visualização no espa-
ço 3D podem ampliar a capacidade de entender as acções dos outros participantes, visualizar 
os objectos que estão a manipular ou identificar e quais as acções previstas para o futuro. 
Esta capacidade dos CVEs está ligada ao facto deles estarem mais próximos da representa-
ção do mundo real do que as aplicações de desktop.

Social awareness, ou por outras palavras, o estado em que um utilizador se encontra 
ciente da presença e actividade de outros utilizadores numa mesma actividade, na medida em 
que influi na actividade de cada um, influenciando tomada de decisões e a actividade de cada 
utilizador, sabendo-se que cada utilizador constata antes o que os outros estão a fazer, para 
depois tomar uma decisão ou alterar o seu comportamento.

2.5 O património digital

O uso das novas tecnologias ao serviço do património e da sua comunicação com o 
público verifica-se tanto ao nível tangível (edifícios, monumentos, espaço físico) como intan-
gível (costumes, rituais). 

Os métodos tradicionais de exposição do património têm sido, ao longo dos tempos, 
complementados pelos novos media. Os museus têm utilizado estes novos meios para criar 
reconstruções virtuais do espaço, bases de dados das colecções ou sites. No entanto todo 
este esforço, tem um enfoque muito superior nos aspectos tangíveis do património, principal-
mente em 3D. Apesar da importância que têm os aspectos intangíveis do património estes 
têm sido postos de parte, nomeadamente ao nível cultural, social, político e económico que 
envolvem estes espaços e artefactos. Os novos media podem ser utilizados para muito mais 
do reproduzir ou representar os aspectos físicos do património ao constituirem-se ferramenta 
essencial para captar a “essência” tangível e intangível do património cultural e da sociedade 
que o criou ou utiliza estes espaços (Affleck, 2008).

As TIC são na maior parte dos casos utilizadas para representar, gerir e disseminar 
o património cultural. Os media digitais são utilizados para criar conteúdos culturais através 
da digitalização, modelação e criação de bases de dados, de modo a que esses conteúdos 
possam ser divulgados pela world wide web a públicos em qualquer parte do mundo. As novas 
tecnologias são utilizadas para preservar o património e reflectem a forma como a sociedade 
interpreta esse património. No entanto tal como qualquer outro media, os media não são neu-
tros, transmitem a informação e a forma como a sociedade a interpreta. Os novos media têm 
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a capacidade de representar o verdadeiro significado cultural do seu conteúdo e a forma como 
a sociedade o interpreta pela forma como cria e divulga esses conteúdos, em locais onde com 
poucos recursos de preservação ou de difícil acesso, ou nos casos em que os artefactos são 
deslocados dos seus locais originais para museus distantes e separados dos contextos que 
os originaram e onde foram descobertos. 

Os novos media podem ser uma ferramenta essencial na preservação deste patri-
mónio em perigo ou alienado, possibilitando a reprodução de modelos, recriação de locais e 
a criação de bases de dados de património ameaçado ou património perdido, reconstruindo 
todo o contexto em que estes artefactos surgiram. Normalmente estes modelos focam-se nos 
aspectos tangíveis do património nomeadamente no espaço físico, como modelos de edifícios 
ou outras estruturas físicas, ou nos artefactos. No entanto, os novos media podiam ter um pa-
pel mais activo na divulgação dos aspectos sociais e culturais que envolvem este património 
e as populações que o criaram e que em muitos casos habitam nele.

Esta utilização das novas tecnologias ao serviço do património levanta duas questões 
fundamentais:

- Qual será a forma mais conveniente de utilizar os novos media ao serviço da preser-
vação do património cultural?

- Qual o impacto dos novos media nos conteúdos que pretendem preservar e comunicar?

A segunda questão relacionada com o impacto dos media no contexto é quase tão antiga 
como a própria preservação cultural. Os primeiros papiros ou pergaminhos foram os meios de 
preservação de épicos como a Helíada ou a Odisseia no sec VI a.C. O codex facilitou o trans-
porte e a preservação de colecções literárias. No entanto muitas obras não foram transcritas 
para este novo formato e foram perdidas. A invenção da imprensa por Guttenberg, no séc XV, 
contribuiu consideravelmente para a disseminação da informação na Europa. Estes media 
antigos tiveram grande importância na preservação do património cultural. 

Nos nossos dias surgem questões de preservação do património que interagem com a 
arte, a tecnologia e as instituições de preservação da memória sociocultural, nomeadamente 
museus e bibliotecas, que se debatem com métodos tradicionais de representação, interpre-
tação e divulgação. Por um lado é necessário examinar as capacidades dos media digitais 
de representar, gerir e divulgar o património cultural, por outro lado é necessário analisar o 
impacto dos media digitais na natureza da informação que comunicam, ou seja, o seu impacto 
no património cultural. Quais as vantagens e quais as perdas? De que forma transformam o 
conteúdo? Será esta transformação benéfica ou destrutiva?

2.5.1 Representação do património

Lev Manovich no seu livro “The Language of New Media” distingue cinco propriedades 
que caracterizam os novos media: representação numérica, modularidade, automatização, 
variabilidade e transcodificação (a capacidade de passar uma informação de um media para 
outro). Quando aplicadas ao património cultural estes princípios adquirem novas leituras e 
novos significados. A possibilidade de representar ambientes e artefactos de forma digital 
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possibilita a manipulação da informação no espaço e no tempo para depois a poder trans-
mitir a utilizadores que a podem manipular. A forma digital influencia profundamente a repre-
sentação, o manuseamento e a comunicação dos conteúdos, possibilitando capacidades de 
manuseamento da informação e interpretações que os media antigos nunca conseguiram 
proporcionar. 

Ambientes e artefactos que foram destruídos ou perdidos podem agora ser recons-
truídos e comunicados com nível de detalhe elevado. Os artefactos podem ser observados 
de vários pontos de vista, vários pormenores podem ser analisados que de outra forma não 
seria possível, em qualquer altura, em qualquer das fases da reconstrução, na forma original, 
depois de reconstruídos, em qualquer lugar ou hora. Podem também ser recriados ambientes 
com personagens que ilustrem os costumes da época, por exemplo é muito diferente observar 
o Coliseu sem vida ou o coliseu com os gladiadores e a assistência aos gritos e com toda a 
animação da época. 

A reconstrução digital é muito diferente da reconstrução física. Muitas vezes começa 
com a peça actual, fotografada ou digitalizada, que é convertida num modelo em 3D. Quando 
esta informação é escasa ou se confunde com outras épocas, muitas vezes é necessário re-
correr a textos da época, mapas, pinturas ou outras objectos. 

O que torna possível a criação dos conteúdos digitais é a transcodificação, pois per-
mite que alguma informação recolhida pela digitalização possa ser vectorizada ou importada 
para um programa de 3D, de forma a que paredes, quadros ou fotografias possam ser mape-
adas de forma realista ou texturada. O espaço pode ser coreografado colocando personagens 
desenvolvendo actividades, costumes ou rituais alusivos à época, mas por vezes o volume de 
informação é problemático e dificulta o trabalho, surgindo informações contraditórias.

2.5.2 Gestão de conteúdos

Esta reconstrução não exacta, baseia-se em fontes que por vezes são incompletas ou 
contraditórias: documentos em falta, edifícios que foram modificados de forma inexplicável ou 
inesperada em comparação com outros da mesma época, e artefactos que foram retirados do 
seu local original ou que podem ter sido misturados com outros de outras épocas. Também 
surgem dificuldades em conseguir reunir de forma coerente um determinado património repre-
sentativo de um local ou de uma época: edifícios, objectos, textos, mapas ou pinturas.

Os media digitais ajudam nesta tarefa, podem arquivar toda esta informação separa-
damente por categorias diferentes conectadas ou visíveis, individualmente. Podem ser rela-
cionados num texto com um quadro ou um edifício com um artefacto. Os diferentes edifícios 
da mesma época também podem ser conectados e a partir dos quais conseguir perceber 
pormenores em falta característicos de determinada época. 

Outra das vantagens é a possibilidade de se criarem várias narrativas com os mesmos 
conteúdos, diversas interpretações das mesmas épocas. Apesar de existir uma interpretação 
dominante de um determinado acontecimento com toda esta informação disponível é possível 
investigar novas versões dos acontecimentos, levantar questões e descobrir novos pormeno-
res que podem levar a diferentes  interpretações dos factos. Esta possibilidade permite aos 
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estudiosos analisar e comparar os vários factos e elementos envolvidos e estudar a evolução 
do próprio processo de conservação do património cultural. Podem ser criadas vastíssimas 
bases de dados que não se podem comparar às capacidades de qualquer museu, local histó-
rico ou biblioteca, e ter acesso rápido a qualquer informação possibilitando um estudo muito 
rápido e podendo criar em pouco tempo “narrativas” do passado. Por outro lado também per-
mite um acesso mais livre à informação provocando que surjam versões dos acontecimentos 
provenientes de simples curiosos.

No entanto a facilidade de utilização do arquivo digital ou a sua manutenção também 
tem fragilidades, levantando dúvidas se terá sido utilizado o media certo para preservar de-
terminado artefacto, quais terão sido os livros transcritos, por exemplo pelo Alexandria Digital 
Library Project (http://alexandria.ucsb.edu) e quais estarão em falta, que máquinas estarão 
disponíveis 10 ou 150 anos depois, existiram versões dos programas utilizados ou se haverá 
possibilidade de visionar os arquivos. No entanto a utilização dos novos media com o intuito 
de preservar o património cultural faz com que todos os esforços se foquem na preservação 
de uma “tecnologia”, que, quando nos focamos apenas na área da preservação do património, 
tem uma curta história de substituir o “antigo” pelo “novo” (Kalay, 2008).

2.5.3 Disseminação

Depois de arquivado o património em formato digital é fácil a sua disseminação. Qualquer 
utilizador com computador poderá ter acesso às bases de dados. Mas este novo contacto com o 
património levanta problemas de contextualização, interpretação, autenticidade e orientação.

Uma das grandes vantagens da visita física ao património está exactamente na auten-
ticidade, no contacto com as paredes antigas, poder entrar num edifício ou visionar artefactos. 
Esta ligação cria uma relação com o passado que não poderá ser representada de forma tão 
real pela mediação de um computador. Podem ser criados ambientes parecendo realidade 
semelhante, tal como existem jogos de computador que se aproximam cada vez mais do 
ambiente real.

O acesso ao património cultural necessita de orientação. O público precisa de me-
diação e narrativa que explique o significado dos locais, dos artefactos, o que significa uma 
marca numa pedra, a pintura de um vaso ou, determinando corrente artística. Esse papel tem 
de ser feito pelo curador do património na forma de sinalética, visitas guiadas, áudio, guias 
em papel, livros, entre outros. A visita é uma narrativa linear com um percurso bem definido e 
com princípio, meio e fim.

Os novos media pelo contrário delegam este papel de curadoria nas mãos do uti-
lizador, na medida em que ele tem liberdade para poder explorar o património sem ter fio 
condutor. O que poderá ser uma vantagem também se pode tornar numa grande perca, pois 
pode confundir o utilizador. Por um lado esta liberdade de exploração do território é desejável, 
pode ser muito mais instrutivo e enriquecedor fazer o próprio trajecto de acordo com os seus 
interesses ou perder-se numa cidade antiga. Mas por outro lado esta perda num determinado 
local também poderá ser uma perda de conhecimentos e que em pouco contribui para a co-
municação de um determinado património. 
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Outro factor a ter em conta é a visita a determinado património ser instrutiva não só 
pela visita, mas por tudo o que a envolve. Muitas vezes implica uma viagem, toda a sua pre-
paração, divertimento e disposição mental e física para a realizar. A viagem, por si só, para 
outra cidade ou para o meio de uma selva, pode ser  uma óptima forma de contextualizar o 
património que será visitado. Este factor é eliminado pela visita virtual, torna a visita mais es-
téril, menos atraente e menos envolvente.

A reconstrução digital dos locais, dos artefactos, das populações e dos seus costumes 
trouxe novas mais valias à prática de preservação e comunicação do património cultural. As 
propriedades dos novos media de representação numérica, modularidade, automatização, 
variabilidade e transcodificação afectam todo o processo de criação, gestão de conteúdos e 
disseminação do património. A sua acção não se limita aos aspectos técnicos da prática do 
uso desse património mas também à possibilidade de o modificar.

A aplicação de uma nova tecnologia a uma prática comum do dia a dia por vezes 
produz uma relação disfuncional entre a ferramenta e a tarefa, ou porque a tarefa foi mal 
entendida ou porque a utilização de uma determinada ferramenta é demasiado complexa em 
comparação com a realização da tarefa pelos métodos habituais. Perceber esta disfunção e 
as consequências que daí podem advir é fundamental quando tratamos do património digital. 
É essencial identificar as acções necessárias para a realização de uma tarefa e quais as fer-
ramentas adequadas à sua concretização.

A prática principal de preservação e comunicação do património não foi alterada mas é 
realizada de forma diferente através das novas tecnologias, que estão ligadas a uma imagem 
e tarefa prática, a uma séria de métodos, hábitos, organizações e conhecimentos. Por vezes, 
a equipa técnica sabe como uma peça é feita, mas não se apercebe dos valores implícitos 
numa determinada forma de trabalhar. Sem serem especialistas de património executam o 
seu trabalho de acordo com a própria imagem de preservação do património, articulada com 
a ideia e os métodos que pensam ter sido utilizados para a realização dessa prática. Os 
especialistas dos novos media devem ter em consideração o contexto e os valores em que 
determinadas práticas foram desenvolvidas nas ferramentas que utilizam e a sua influência na 
construção do novo património cultural.

O ensaio de Walter Benjamin de 1936 “A Obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade 
Técnica” constitui uma das primeiras reflexões sobre a forma como a experiência cultural e 
a sua interpretação se transformou com o advento das novas tecnologias da época – a foto-
grafia e o cinema. Benjamin focou-se na forma como as novas tecnologias apresentavam os 
objectos a partir da sua posição no espaço e possibilitam a colocação noutro espaço. A forma 
como os velhos media conseguiam deslocar os objectos do seu lugar original e os colocar 
noutra localização é uma capacidade também inerente aos novos media. No entanto esta dis-
tância temporal e espacial, perdendo a aura do objecto, a sua noção do espaço e uma perda 
do próprio significado do património.

Apesar da última metade do século XX ter assistido a várias mudanças tecnológicas, que 
continuam a existir, os antigos media, tal como o cinema e a fotografia, tiveram grande impac-
to na experimentação e interpretação do património cultural. Uma das discussões mais impor-
tantes sobre esta temática ocorreu com o ensaio de Walter Benjamin referido. Nele Benjamin 
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foca-se na obra de arte argumentando que as técnicas de reprodução e representação como 
o cinema, a fotografia e a imprensa tinham um efeito destrutivo que Benjamin denominou de 
aura da obra de arte, ou seja a sua característica única que a distinguia de qualquer outro 
objecto. Um dos pontos fundamentais da análise Benjamin estava relacionada com a caracte-
rística espaço-temporal  de criação da obra de arte:

Even the most perfect reproduction of a work of ar tis lacking in one element: its 
presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to 
be. This unique existence of the work of art determined the history to which it was 
subject throughout the time of its existence. This includes the changes which it may 
have suffered in physical condition over the years as well as the various changes in 
its ownership. The traces of the first can be revealed only by chemical in its owner-
ship. The traces of the first can be revealed only by chemical or physical analyses 
which i tis impossible to perform on a reproduction; changes of ownership are sub-
ject to a tradition which must be traced from the situation of the original. 

        (Benjamin 1969: 220)

Como refere Walter Benjamin a reprodução de uma obra de arte destrói a presença da 
obra, ou seja, a obra nunca mais tem uma presença única, tanto do ponto de vista espacial 
como temporal, perde a sua aura. Benjamin escreveu este ensaio antes do advento dos novos 
media e com foco especial nas obras de arte e não no património cultural mais abrangente, 
mas já mencionava relação entre as novas tecnologias e o tempo, local ou espaço, chegou 
mesmo a referir que o fenómeno que descreve é ‘a symptomatic process whose significance 
points beyond the realm of the art’ (Benjamin, 1969: 221).

Todas as actividades desenvolvidas no SL, designers que criaram espaços especifica-
mente para esta realidade, avatars que foram criados, espaços de comércio, como vai ser co-
leccionado e preservado todo este património que faz parte da experiência do SL? Património 
cultural desenvolvido pelo envolvimento e pela exposição não pode ser apenas representado 
pelos novos media, mas emerge deles. A difícil  tarefa de representar o património tangível 
através dos novos media, e desafiar a nossa compreensão do património.

O desenvolvimento da tecnologia e do design interactivo dos sistemas digitais contri-
bui em muito para aliar o património e os novos media. Enquanto que o cinema e a fotografia 
despertaram as reflexões de Benjamin sobre a aura dos objectos e as novas tecnologias da 
informação e da comunicação alargaram as oportunidades de representação e de interacção 
com o património proporcionadas pela visita física de um espaço ou de um artefacto, ou a 
visita passiva de uma exposição (Kvan, 2008: 305). 

Os novos media permitem a criação de ambientes virtuais e a interacção com os 
utilizadores permitindo explorar formas de interacção e de comunicação nunca antes pos-
síveis com o público do museu. Grandes resoluções de rendering permitem às instituições 
museológicas interagir com os visitantes nos locais de exposição ou em qualquer outra parte 
do mundo.  

Como defende Kalay (2008) a transcodificação é a grande mais valia para a repre-
sentação do património pelos novos media. A interacção com o património depende do uso 
da tecnologia para representar e comunicar o artefacto, e os novos media permitem que um 
artefacto seja transferido entre os vários medias. 
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Dave (2008) identifica um problema na proliferação da tecnologia na representação 
do património: como o volume de informação relativa ao património cresce exponencialmente 
e o modo de transmissão de conteúdos é variável, os visitantes de sites oficiais ou não oficiais 
de um determinado património têm acesso a várias representações desse património e a vá-
rias interpretações dessa realidade. Esta informação surge para dar a sua própria visão desse 
património, correndo o risco de ser actualizado e de surgiram novas interpretações.

Os novos meios podem ser utilizados para representar um artefacto já existente ou 
como modo de interacção para aumentar o envolvimento da experiência do utilizador no ar-
tefacto.

Normalmente os ambientes virtuais e neste caso mais concreto que estamos a ana-
lisar, os museus virtuais baseiam-se em ambientes reais já existentes, em museus já criados, 
com todo o seu peso institucional e social. Como defende Lewi (2008) as exposições virtuais 
permitem o acesso mais directo, chegar a um público mais vasto e interagir com grande parte 
do acervo, muitas vezes podemos aceder a artefactos que não estão expostos no espaço físi-
co, mas não substitui a experiência visita física ao museu real. Por vezes a exposição virtual e 
a digitalização do acervo de um museu não consegue captar os visitantes e perde o potencial 
pedagógico e cultural do património tangível.

Tal como as tecnologias são utilizadas também é necessário escolher qual o media 
que melhor se adequa ao património que se pretende comunicar de forma a explorar o po-
tencial particular de cada media. A oportunidade de explorar o potencial de cada media deve 
ser pensado tanto a nível técnico como a nível social (Greenfield-Gilat, 2008). O património 
exposto num museu virtual que é apresentado em CD-ROM pode chegar a um público muito 
mais vasto do que outros medias, como por exemplo a televisão.

A imersão num ambiente virtual interagindo com avatars no ecrã permite que a au-
diência  se torne criadora de uma narrativa que potencia o seu entendimento do património 
cultural transmitido.

O contacto com recriações ou engaging em ambientes virtuais, através dos seus de-
talhes sugerem a presença da realidade tangível? Como defende Dave (2007) os benefícios 
do contacto com o património de uma determinada comunidade reafirma e valida o presente, 
o sentido de identidade e o enriquecimento pessoal. Actualmente o património tornou-se pas-
satempo e actividade de entretenimento. 

O processo de globalização e o carácter emergente de novas formas de informação 
e comunicação proporcionaram outros métodos de colecção e preservação, mas o carácter 
de autenticidade não pode ser tido em conta como factor preferencial de referência quase 
obrigatório (Kalay, 2008).
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3. Museu e artes digitais: o museu virtual

3.1 Artes digitais

O que José Jiménez considera realmente revolucionário é que as as novas vias aber-
tas nas telecomunicações, na arte do computador e na realidade virtual, permitem abrir um 
território novo de experiência estética em que “a síntese cibernética, informática, dos géneros 
tradicionais torna viável um repertório ilimitado de imagens que integram formas visuais, co-
res, palavras e sons” (   : 52). Os artistas perceberam que o uso dos novos meios permitiam 
a interacção directa dos espectadores com a obra, tornando-os participantes e não meros 
espectadores. 

Jiménez descreve interacção como categoria “destinada a converter-se numa das ca-
tegorias principais do novo pensamento estético hoje emergente, na medida em que expressa 
adequadamente o carácter activo, a demanda de participação do público nas propostas artís-
ticas, opondo-se à quietude e passividade que segrega a categoria tradicional de contempla-
ção” (1998: 56).

As obras de arte digitais são diferentes da pintura ou escultura tradicionais, ou seja, 
“a particularidade desta arte tem de se mostrar, como em qualquer outra arte, no seu modo 
de aparecer. […] Uma obra no essencial codificada digitalmente, é de supor, tem fenomenal-
mente uma outra constituição do que uma obra convencional. Por boas razões discutiu Walter 
Benjamin a perda da aura no que diz respeito ao tema da reprodutibilidade técnica da obra de 
arte. Pois toda a transformação radical no Ser da arte só se pode consumar como revolução 
no seu aparecer” (Jiménez, 1998: 59).

Sobre a entrada das artes na rede, Fernando José Pereira (2002:162) distingue dois 
campos distintos: a arte na rede e a arte da rede. A “arte na rede” aplica-se aos casos em que 
a internet é apenas um veículo para a arte, como por exemplo a divulgação de uma pintura, 
enquanto que a “arte da rede” representa as obras que são criadas em suporte digital com o 
propósito de existir especificamente no espaço da rede.

“Em primeiro lugar a análise da partícula de ligação na e da remete para posiciona-
mentos espaciais distintos. A partícula na, se desmontada, aparece como a junção da preposi-
ção em + o artigo definido a e refere-se obviamente à sua instalação em um qualquer território 
que à partida se colocará como distinto da sua origem. (…) Quanto à partícula de ligação da, 
ela remete directamente para uma ligação intrínseca com o suporte onde se encontra loca-
lizada. A sua condição é, neste caso, de pura interioridade.” (Pereira, 2002: 162) Todas as 
especificidades destas formas artísticas levaram ao surgimento de designações como: cyber 
art, digital art, net art, web art, new media art, entre outras. No entanto como defende Berry 
não são os meios ou a técnica que definem um trabalho: “media deeply alter the means of 
production, open up different contexts and accrue different symbolic and formal meanings of 
prduction, open up different contexts and accrue different symbolic and formal meanings, but 
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the media cannot reveal this on their own. In other words the medium cannot be overly relied 
upon to produce the message any more than can a tube of oil paint”.

Como defende Seel, “aquelas quantidades de dados, que enquanto tais não têm em 
si nada de estético, têm de ser, se não concebidas para determinados tipos do aparecer, pelo 
menos a eles adequadas, se quiserem ganhar o estatuto de criações artísticas” (1997: 57). 

Steve Dietz define “new-media refers to artworks that use computation as more than 
just a production tool and/or use the Internet as more than merely a means of delivery” (2007: 
86).

A produção e instalação das artes digitais no ciberespaço convoca novas categorias: 
virtualidade, actualização, variabilidade, hibridização, conectividade. (Berry, “Human, all too 
Posthuman? Net Art and its Critics”, http://www.tate.org.uk/netart/ humanposthuman.htm) Es-
tas categorias originam novas formas de produção, recepção e percepção das obras. Todas 
as obras na rede estão disponíveis para serem apropriadas, recriadas ou hibridizadas. O cibe-
respaço abre novas possibilidades de experimentação, interacção e percepção dos materiais 
artísticos.

Para Edmond Couchot (1999: 134) apesar das imagens digitalizadas poderem ter for-
mas variadas têm duas características comuns a todas: “elles sont calculées par ordinateur 
et capables de interagir (ou de «dialoguer») avec celui qui les regardes”. Estão disponíveis à 
hibridação com qualquer outro objecto digital ou digitalizado, ou seja, que venha de um uni-
verso não digital. 

Maria Teresa Cruz, refere que a transformação da percepção originada pela utilização 
dos novos meios e do espaço das redes é “sempre o princípio de todas as transformações 
importantes que podem ocorrer na nossa relação com o mundo. É assim muito significativo 
que vários dos dispositivos técnicos modernos estejam a penetrar a nossa experiência sensí-
vel, como aconteceu, desde logo, com a fotografia e o cinema. É nesta medida. Aliás, que tais 
experimentações podem vir a afectar, mais propriamente, os destinos da arte” (2002: 153).

3.1.1 O museu como portal da net.art

O ciberespaço constitui-se base de dados gigante, que cruza várias, arquivando e per-
mitindo o acesso a vários tipos de documentos a partir de uma estrutura hipertextual e rizomá-
tica. Como refere Pierre Lévy, o espaço das redes, pela sua estrutura e constituição, torna-se 
no principal meio de comunicação e no principal suporte da memória da humanidade.

Como é que as tecnologias entram no espaço museológico? Primeiro pela necessida-
de de digitalização dos acervos, facilidade de pesquisa e navegação. 

E o que acontece aos museus quando as obras de arte são, elas próprias, digitais? 
Alteração do objecto artístico, nomeadamente dos suportes, meios e matérias utilizados e do 
seu espaço expositivo. Obras que, devido às suas características de interactividade, conecti-
vidade e hipermedialidade, se transferem para o espaço das redes.

Como refere Berry (2000), “the globality of the net, its disregard for geographical dis-
tance and national boundaries, apparently made it possible for anyone, anywhere to become 
a (net) artist with a potentially massive audience with no need of institutional endorsement”.
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O museu não se pode confundir com um arquivo ou com uma base de dados, sendo 
antes mediador privilegiado para a experiência estética, lugar de valoração e validação da 
arte, esteticizando os objectos que incorpora.

O museu de arte deve ser, segundo John Hanhardt (1995: 47), “an open text of possibil-
ity, become a hybrid space and culture engaged in communication and technologies, through 
projects that constantly questions its ends. In this way the museum can redefine itself for the 
next millennium and contribute to the rethinking of art and culture”.

Como afirma Maria Teresa Cruz (2001: 31) “os últimos anos têm visto nascer diver-
sas instituições ligadas à produção artística que acolhem, e até financiam, num quadro de 
trabalho pluridisciplinar e experimental, projectos de artistas convidados e residentes. Artlabs 
e medialabs vão surgindo um pouco por todo o lado, como se o laboratório se tornasse final-
mente a morada natural do artista e o lugar a partir do qual ele constrói a sua relação com o 
mundo”.

Esta colaboração dos artistas com o museu é completamente oposta à reacção ob-
servada nas vanguardas artísticas referidas no primeiro capítulo, à ideia de que deve existir 
uma atitude de independência entre o trabalho artístico e as instituições dependentes do es-
tado e à atitude de suspeição das instituições perante as novas práticas artísticas. 

Têm sido assumidas novas relações e funções pelos museus e existem novas atitu-
des no modo como os artistas vêem a instituição museológica. Esta relação institucional dos 
artistas com os museus é uma forma de garantir que as suas obras entraram no circuito da 
arte contemporânea.

 Os novos espaços para a arte contemporânea “tienen como objetivo final la difusión 
del arte contemporâneo y la creación de museos o instituciones orientadas a acrescentar, 
conservar, investigar, comunicar y difundir la memoria viva del presente”. Hernandéz Hernan-
déz (1998: 149)

Como defende Francisca Hernandéz Hernandéz (1998: 159) o museu deve ser cada 
vez mais “una institución viva y dinâmica, representando uma oferta importante dentro del 
mundo cultural de nuestros dias. El apoyo al arte contemporâneo supone varios compromi-
sos, como son el proporcionar espacio a los artistas para exponer sus obras, adquirir sus 
creaciones y ser centro de actividad para los próprios artistas”.

Para exemplificar a relações entre o museu, as artes digitais e o ciberespaço esco-
lheram-se três projectos diferentes ilustrativos desta realidade:

- äda’web

Este projecto foi dirigido e mantido por artistas e, como afirma Robert Atkins (1998) “is 
important not only for its pioneering contributions as a producer and distributor of online art, 
but as catalyst for new ways of thinking”. Este projecto ajudou artistas na produção, através 
de meios técnicos, na criação de um espaço na rede para expor as obras e a contextualização 
dos seus projectos artísticos, fazendo parte de um lugar específico na rede. 
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O projecto que abrange exposições e espaços expositivos criados para existirem 
apenas no ciberespaço. Surge com o objectivo de cumprir um papel muito específico: servir 
de ponte entre os artistas e o ciberespaço. Benjamin Weil foi o fundador do projecto e um dos 
seus comissários, coordenava a criação dos projectos artísticos e escolhia artistas para expe-
rimentarem e reflectirem sobre a rede enquanto media e enquanto meio de distribuição. Como 
afirma Benjamin Weil (1998), “äda’web was set to offer artists the possibility of addressing the 
new medium without necessary having any specific notion of computing”. Este projecto vem 
contextualizar a obra de vários artistas que não se encontravam integrados em nenhum site 
ou portal e cujos trabalhos dificilmente poderiam ser conhecidas. O projecto, desde 1997, que 
é financiado pela Digital City Inc, mas em 1998, este apoio foi cancelado e a sua actividade 
teve de ser interrompida. O äda’web  passou a fazer parte do acervo do Walker Art Center que 
deu início à Digital Arts Study Collection. Steve Dietz como director de New Media Iniciatives 
do Walker Art Center e da colecção de arte digital ficou entusiasmado com esta aquisição: 
“äda’web at Walker is not na archive. I tis not documentation of some other original. I tis na 
original, an object, to use the traditional museological terminology, although it doesn´t com-
pletely fit”. 

Quando o äda’web terminou e passou a estar alojado no Walker Art Center as suas 
obras continuam vivas e o projecto foi mantido online num servidor, com preocupações de 
conservação do seu património e de manter o contexto em que foi criado. Como afirma Steve 
Dietz (Bosma, 2001), “Benjamin and co. are no longer curating and producing new projects; 
we’re not actively adding links to new Works, etc. But I also don’t think it’s “dead”. Josephine 
Bosma, “interview with Steve Dietz”.

À semelhança deste projecto surgiu o “The Thing”, também criado e gerido por artis-
tas ou o CyberAtlas (http://cyberatlas.guggenheim.org), tutelado pelo Guggenheim de Nova 
Iorque.

- Walker Art Center

A história deste museu começa em 1927 quando Thomas Barlow Walker, um indus-
trial e coleccionador de arte, inaugura ao público a Walker Art Gallery. Em 1939, a designação 
é alterada para Walker Art Center, sendo seu director Daniel Defenbacher. Este Centro passa 
a promover várias iniciativas, com um novo programa de exposições temporárias a partir do 
acervo da colecção permanente ou de obras de artistas locais e abertura de uma escola de 
artes.

Actualmente o Walker Art Center “is a catalyst for the Creative expression of artists 
and the active engagment of audiences. Focusing on the visual, performing, and media arts 
of our time, the Walker takes a global, multidisciplinary, and diverse approach to the creation, 
presentation, interpretation, collection, and preservation of art.” Para além das exposições tem 
uma programação cultural em áreas tão diversas como música, dança, teatro, cinema e vídeo. 
Actualmente é um dos principais centros de arte contemporânea dos Estados Unidos da Amé-
rica e oferece um abordagem multidisciplinar à criação, exposição, interpretação, colecção e 
preservação da arte. 
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Desenvolve também actividades de carácter educativo que envolvem a comunidade, 
através de extensões online como o ArtsConnectED e o ArtsNet Minnesota. O Walker Art 
Center foi o primeiro centro a possuir no seu acervo uma colecção digital, que está disponível 
online.

Em 1996, Steve Dietz fundou um novo departamento, o “New Media Iniciatives”, 
podendo dedicar-se a uma questão crucial em todo o processo criativo na rede: “the net as a 
medium for creative expression was central to what I wanted to do and to explore, along with 
engaging audiences and providing access to “information” (Bosma).  

Em Julho de 1997, foi criada a Gallery 9 (http://www.walkerart.org/gallery9), uma ga-
leria virtual, sediada no site do Walker Art Center:

 “Gallery 9 is a site for Project-driven exploration, through digitally-based media, of 
all things “cyber”. This includes artist commissions, interface experiments, exhibi-
tions, community discussion, a study collection, hyperessays, filtered links, lectures 
and other guerrilla raids into real space, and collaborations with other entities (both 
internal and external)”

A colecção digital da Galeria 9 começou, em 1998, com a incorporação do site 
äda’web, actualmente fazem parte do seu acervo projectos realizados especificamente para a 
rede, nomeadamente a colecção Digital Arts Study Collection, de que fazem parte, entre ou-
tros, o projecto äda’web e a exposição Beyond Interface, a área de ensaio hipertextual Hype-
ressays, a publicação WebWalker e o smArt, um programa inovador que permite o acesso a 
informação sobre as colecções e aos programas do Walker Art Center.

A natureza digital das obras coloca aos museus uma reflexão sobre a natureza da 
posse e da autoridade sobre algo, no entanto é o próprio meio que não permite o encerramen-
to das obras, dos projectos, dos significados, podendo obter-se, assim, nova vitalidade dos 
objectos culturais.

Steve Dietz está atento a estas novas condições e à importância dos museus aco-
lherem estas práticas artísticas:

“We are just beginning to grapple with the question of what it means to collect and 
archive work that is based in such a fluid substrate. In theory, digital files can be 
easily and perfectly copied. In practice, technological obsolescence, mutability due 
to dynamic interactivity, and the unbounded qualities of networked space all conspi-
re to complicate both the ability and possibly even the desirability of collecting and 
archiving “new media”.Nevertheless, important early efforts, significant and accom-
plished works of art, are literally disappearing - wiped from our collective hard drive 
of memory”. 

O momento de entrada de uma obra num museu é visto por muitos como a “morte” 
da obra, mas é também o momento em que ela entra na história, fazendo parte de um vasto 
conjunto de obras que podem ser apreciadas por qualquer indivíduo. Actualmente já poucos 
artistas recusam que as suas peças sejam expostas num museu, pois a instituição museoló-
gica já não é a mesma do séc. XIX, constituindo-se como uma estrutura de apoio e difusão da 
arte contemporânea.

No caso das artes digitais o facto de um grande museu americano adquirir uma co-
lecção de obras online, faz com que as artes digitais sejam validadas e incluídas na história 
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das obras de arte contemporânea, assim como proporciona a estes objectos poderem “sobre-
viver” ao meio para o qual foram concebidos, integrados num contexto específico.

- ZKM

Este museu alemão assume-se como a primeira instituição mundial a dedicar-se in-
teiramente à arte digital. O seu director desde 1999, Peter Weibel (ex-director do Festival Ars 
Electrónica) firma que são várias as semelhanças encontradas com os museus de ciência, 
pois da colecção do ZKM fazem parte objectos que foram concebidos e construídos dentro 
do próprio museu, com um fim educativo e lúdico, e que, ao contrário no que acontece na 
exposição tradicional, podem e devem ser tocados e manipulados, é o conceito de exposição 
hands-on.

O ZKM desenvolve o seu trabalho em quatro áreas distintas mas que se completam 
(Schwandner, 1998):

- Exposição:  exposição da colecção permanente e exposições temporárias;
- Produção: através do apoio às artes visuais, música, teatro, dança e projectos in-
terdisciplinares;
- Pesquisa e desenvolvimento: promovendo o desenvolvimento cultural das   
tecnologias digitais;
- Educação: desenvolvendo programas específicos para os vários públicos e 
programas para o desenvolvimento científico e pesquisa académica.   

3.1.2 Colecção e preservação das artes digitais

A preservação e a colecção de objectos tem sido desde a sua origem a função pri-
mordial do museu, mas a discussão em torno da arte contemporânea tem tido o seu enfoque 
na forma de apresentação e exibição das obras, o que não constitui surpresa na medida em 
que a exposição é o ponto mais importante e visível no processo de comunicação do museu 
com o público. No entanto a arte contemporânea veio levantar várias questões aos museus e 
originar vários desafios, que vão desde a constituição e funcionamento tradicional do museu 
de arte passando por questões práticas relacionadas com as propriedades da própria arte 
contemporânea.
 Como defende Gertrude Stein, existe um dilema no relacionamento entre o museu e 
arte contemporânea na medida em que o museu desde o séc. XVIII é uma instituição criada 
com a finalidade de preservar e expor objectos que representem os tempos passados e esta 
tem sido a forma mais fiável de identificar qualidade artística. Stein afirma que um objecto não 
pode ser ao mesmo tempo moderno e fazer parte do acervo de um museu (Putnam, 2001). 
Esta visão não está totalmente abolida, Ernst Gombrich afirma que “a museum of modern art 
is a contradition in terms. Museums used to exist to preserve the treasures of the past and to 
save them” (Putnam, 2001:184).

O papel dos curadores de seleccionar as peças que devem fazer parte do acervo 
de um museu é ao mesmo tempo uma forma de dizer que estas obras merecem fazer parte 
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do que Philip Fisher designa como “the future’s past” (Fisher, 1991: 6). As obras de arte são 
valorizadas por fazer parte do acervo de um museu e principalmente por serem expostas, 
passando a fazer parte do futuro e da história. Esta projecção também se verifica no merca-
do da arte pois o valor de uma obra de arte contemporânea também está relacionado com a 
importância que essa obra terá no futuro em termos de história da arte, estando estes dois 
aspectos interligados. 

A relação entre a história de arte e a colecção de arte contemporânea é bastante es-
treita. O juízo estético que está implícito em qualquer aquisição de obras para o seu acervo, o 
carácter pedagógico do museu, estabelecido desde o séc. XVIII e relacionado com a educa-
ção do gosto, obrigam a que exista narrativa histórica a acompanhar cada obra. 

O museu, como instituição representativa do património nacional, foi estabelecido no 
séc. XVIII em França, iniciado pelo Louvre, em Paris, inaugurado em 1793 depois da revolu-
ção, espalhando-se o conceito de museu público por toda a Europa. Com o crescimento do 
acervo dos museus, a confiscação de obras à igreja e à aristocracia, e pelas conquistas de 
Napoleão, vários outros museus foram criados em cidades de França e em territórios ocupa-
dos pelas forças napoleónicas. Apesar da grande exposição se centrar em obras do passado 
existia também necessidade de expor obras nacionais e sempre uma galeria que expunha 
obras de artistas locais ou contemporâneas. 

Este movimento originou a criação de outros museus dedicados exclusivamente à 
exposição de artistas contemporâneos e assim surgiu a London’s Gallery of British Art ou a 
Moscow’s Tretyakov Gallery. Em Paris, em 1918, com o Museu do Louvre dedicado à expo-
sição das grandes obras de arte do passado foi criado um espaço no Palais du Luxembourg 
dedicado exclusivamente à exposição de obras de arte francesas contemporâneas, o Musée 
dês Artistes Vivants. As obras que faziam parte deste museu eram transferidas para o Museu 
do Louvre cinco a dez anos depois da morte dos artistas. 

Em simultâneo com os museus europeus também os americanos coleccionavam tra-
balhos de artistas contemporâneos. Em 1833 foi proposta a criação de um museu em Detroit 
e a aquisição de um ou dois exemplares do trabalho de cada pintor americano de renome 
e de originais de artistas europeus conceituados. Pelos anos 20 do século XX, este museu 
centrou-se essencialmente nas obras de arte modernas e contemporâneas, com base no 
trabalho de curadoria de William Valentiner, que adquiriu obras expressionistas alemãs, de-
pois de se ter sido nomeado, em 1924 director do Instituto de Arte de Detroit e comissário da 
exposição de Diego Rivera “Detroit Industry”, criada especialmente para este museu. Durante 
vários anos este foi o único museu vocacionado para a arte contemporânea, até que em 1931 
surge o Museu de Arte Americana Whitney e outros com a finalidade de apoiar o trabalho dos 
artistas contemporâneos. 

O Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, foi criado para os artistas con-
temporâneos com os donativos de George A. Hearn. No entanto, depois da sua morte, a in-
terpretação sobre o fim desses fundos foi alargada, sendo possível adquirir obras de arte an-
tigas de importância histórica relevante, em vez de se restringir especificamente aos artistas 
contemporâneos. Até aos anos 30 os artistas sempre protestaram este fundo que lhes tinha 
sido doado como incentivo ao trabalho, começando negociações entre o Museum of Modern 
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Art (MoMA) e o MET, de forma a estabelecer uma parceria à semelhança do Palais do Luxem-
bourg com o Louvre. Alfred Barr, Jr (primeiro director do MoMA) defendia que o MoMA não 
poderia ter o seu acervo guardado por mais do que 50 ou 60 anos depois da sua criação. 

Em 1947 as duas instituições chegam finalmente a um acordo em que todas as obras, 
mais cedo ou mais tarde viriam a pertencer ao acervo do MET, tendo sido as preocupações 
sobre a perspectiva do MoMA perder as obras mais valiosas do museu, tais como Cézanne, 
Van Gogh e Picasso. Mais tarde, em 1953, chegaram a outro entendimento com o objectivo 
de “to have permanently on public view masterpieces of the modern movement, beginning with 
the latter half of the nineteenth century” (Varnedoe, 2007: 43). Desta forma o MoMA perdeu o 
conceito original e passou a fazer parte dos museus tradicionais.

Com o aumento da notoriedade e do valor da arte moderna é notório que os museus 
tenham todo o interesse em continuar a coleccionar e preservar as suas obras de arte para 
sempre. Desta breve discussão sobre o relacionamento entre as instituições museológicas e 
arte contemporânea podemos identificar dois pontos de tensão:

- Coleccionar arte contemporânea entra em conflito com as funções do museu tradicio-
nal de preservar e coleccionar obras de arte que tenham façam parte da história da preserva-
ção do património de uma determinada época.

- Com a criação de museus vocacionados apenas para a arte moderna e contemporâ-
nea entra-se em conflito com o objectivo do museu de preservar para sempre o espólio e os 
valores adquiridos.

No entanto, passados vários anos, a crescente visibilidade da arte contemporânea, a 
publicidade e a interligação entre a arte e o entretenimento, colocaram a arte contemporânea 
no centro do museu. Com estes desenvolvimentos vários são os desafios colocados aos 
museus, desde as estruturas institucionais para responderem a várias necessidades e que 
actualmente estão a ser postas em causa pelos artistas contemporâneos e pelo uso do termo 
contemporâneo para designar o género específico de obras de arte, as mudanças sociais 
e políticas que originam novas formas de catalogação e de contextualização das obras, os 
processos alternativos de concepção e os novos media que vêem levantar novos problemas 
e novas formas de preservação e de colecção das obras de arte. 

Conseguir gerir estas questões é desafio que se coloca actualmente às instituições 
museológicas solicitando decisões práticas, tanto a nível da sua organização, como em parti-
cular, com a forma como gere o seu acervo. 

“New media art questions everything, the most fundamental assumptions: What is a 
work? How do you collect? What is preservation? What is ownership? All of those things that 
museums are based upon and structured upon are pretty much thrown open to question” 
(Strick, 2001: 4).

Estas são várias das questões levantadas pela media art e em particular pela net.art. 
A Variable Media Iniciative do Museu Guggenheim foi um dos resultados da investigação na 
área da colecção de obras de media art que tem tido uma importância extraordinária princi-
palmente pela sua aplicação cross-media. As colecções dos museus têm poucas obras media 
art devido à natureza das obras. 

Desde 1977 quando Kit Galloway e Sherrie Rabinowitz apresentaram pela primeira 
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vez Satellite Arts Project e principalmente desde o início dos anos 90 assistimos à proliferação 
da World Wide Web, assistimos a uma explosão de projectos de media art que estão muito 
bem documentados em Rhizome.org e nos arquivos da Ars Electrónica Festival. Mas porquê 
esta discrepância entre a actividade artística na rede e a actividade de coleccionar dos mu-
seus? Tal como Hans Haacke, Andrea Fraser ou Fred Wilson que contestaram o museu atra-
vés das suas obras também assistiram a esta contestação por parte de artistas de new-media 
art, como Graham Harwood. 

Na verdade são poucos os museus que coleccionam new-media art, forma bastante 
diferente de arte, e dos artefactos que pertencem às práticas habituais de coleccionismo dos 
museus tradicionais.

A obra Net.Flag que Mark Napier criou em 2002 para o Guggenheim Museum consiste 
numa obra online bastante dinâmica em que os utilizadores podem modificar o layout de uma 
bandeira em tempo real. O Guggenheim adquiriu esta obra e o software com o seu conteúdo 
dinâmico para a colecção permanente, mas Napier exigiu que estivesse sempre acessível, o 
que não pode ser assegurado pelos museus. 

Por vezes o que incentiva os produtores de new-media art a não querer as suas obras 
ligadas a uma instituição museológica é exactamente o facto de não poderem garantir que 
estejam sempre disponíveis. Os artistas preferem que lhes seja garantido que as suas obras 
estejam sempre disponíveis, gratuita e livremente. Torna-se cada vez mais urgente que os 
museus se libertem de “preconceitos”, relacionados com factores como a singularidade ou o 
acesso limitado às obras.

A materialidade das obras de new media é um dos factores que afastam as instituições 
museológicas de adquirir estas obras. Em 1998 Lisa Jevbratt criou The Stillman Project para 
uma galeria virtual do Walker Art Center, a Gallery 9, na qual a autora escreveu uma série 
de instruções, em javascript, colocadas em todas as páginas do site do Walker Art Center, 
apenas no código e invisíveis ao visitante. Sempre que um visitante acedia ao site encontrava 
uma série de perguntas, cada uma de uma cor diferente. Conforme as respostas a página era 
alterada, o mesmo sucedendo às seguintes que eram visitadas sendo também alteradas com 
a cor correspondente à pergunta respondida. As páginas com o tempo foram adquirindo um 
layout baseado nas respostas dadas e no perfil dos utilizadores. Com o surgimento da net art 
ou new-media art a obra de arte que é coleccionada é muito mais um “manual de instruções” 
(Dietz, 2007) e a obra de arte que é experienciada é a sua execução.
 Outro factor que afasta os artistas das instituições museológicas são as várias liga-
ções necessárias para a visualização da obra na sua plenitude. A obra criada por Maciej 
Wisniewski, em 1997, Jackpot, é um exemplo das obras de new-media criadas em rede e que 
necessitam de várias ligações para poderem ser experienciadas. Consiste numa slot machine 
online que quando é activada dispara URLS (endereços Web) que fazem parte de uma base 
de dados previamente criada. Em 1998 o Walker Art Center adquiriu esta obra em conjunto 
com outras obras do ada’web. Muitas das páginas utilizadas não foram guardadas e quando 
actualmente se acede a esta obra, faltam páginas e não pode ser visionada na sua totalidade.
 Jackpot está intacta, mas não era esta a intenção do seu autor. Devia ter sido previsto 
que todos os endereços utilizados deveriam ter sido actualizados, para que o maior número 
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possível estivesse acessível, ou utilizar um script que direccionasse apenas para endereços 
ainda existentes. 

Estas opções devem ser escolhidas no acto de criação da obra e são decisões que 
apenas o autor deve tomar. Com este fim Jon Ippolito criou o projecto Variable Media Initiative 
com o objectivo de proteger a obra do autor guardando todos os aspectos que poderão ser 
mudados e a forma mais adequada de executar essa acção, de acordo com os critérios do 
autor.
 A new-media art permite ao visitante participar na obra e até ser um dos seus criado-
res. O artista cria o contexto, a plataforma e o conjunto de regras pelas quais o utilizador se 
deve guiar para experienciar a obra apresentada. 
 Na obra de Marek Walczak e Martin Wattenberg, Apartment, de 2001, os utilizadores 
têm acesso a uma série de palavras com as quais podem construir o soalho de um aparta-
mento. Neste caso o input é dos utilizadores, que criam a obra, sendo que umas são estetica-
mente mais interessantes do que outras.
 Tal como a fotografia, o vídeo ou as instalações também a new-media art será um dia 
coleccionada pelos museus, correndo-se o risco de se perderem 30 anos de história, pelo que 
é bastante importante aprender coleccionar e a preservar este património. O software que 
origina grande parte das obras pode mudar a cada seis meses, e nem sempre é compatível 
com as novas versões. A obra famosa de Jodi, 404 object page, ainda pode ser visionada, 
mas se verificarmos o código original, a experiência vivenciada actualmente é muito diferente 
da intenção da autora.

Muitas obras digitais são facilmente duplicadas, mas os artistas estão mais interessa-
dos em tornar as obras acessíveis do que em preservar a sua singularidade. Como afirma, em 
tom provocatório, Jon Ippolito (2002)  “for museums to acquire open-licensed art would require 
them to transform from collecting institutions to circulating institutions”. 

De acordo com o National Information Standards Organization -“A Framework of Gui-
dance for Building Good Digital Collections” as colecções digitais devem ser criadas de acordo 
com uma política clara de desenvolvimento da colecção definida previamente e documentada. 

3.1.3 Curadoria da media art

As for curating, we have no choice. We will 
go where the artists lead us. 

      Steve Dietz (1998)

A curadoria no ciberespaço é um processo de comunicação de conteúdos com pú-
blicos muito variados. Steve Dietz (1998), fundador do New Media Initiative do Walker Art 
Center, defende que a curadoria no ciberespaço “not only creates a public space for Net Art 
protagonists, but also enables them to participate in creating their own public space, which 
often takes on the form of discursive models”.

O papel do curador nos museus físicos abrange a supervisão, selecção, contextuali-
zação e exibição dos artefactos. Quando o seu campo de acção se expande para o ciberespa-
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ço também é influenciado por todas as especificações das obras de arte criadas para a rede. 
A net art tem a particularidade de não estar restrita ao espaço físico de uma exposição, desde 
que exista um computador com acesso à internet as obras da net.art podem ser acedidas em 
qualquer lugar e a qualquer hora. 

A net art emerge da participação do utilizador que comenta, transforma e dissemina 
as obras de várias formas, existindo na rede e sendo comunicadas pelo mesmo meio utilizado 
na sua concepção, podendo originar um feedback constante entre o criador e o utilizador. 

Os curadores têm como missão “set up contexts for artists who provide contexts” 
(Scholz, 2006). Estes profissionais são pressionados a apresentar nas suas exposições tradi-
cionais obras de net art. A teoria de Marshall McLuhan de que o meio é a mensagem aplica-
se perfeitamente nesta área, os problemas levantados pelos curadores focam-se essencial-
mente na interface escolhida para apresentar as obras de arte e inserida no espaço físico do 
museu.

Actualmente com as artes digitais, e em particular as obras de arte criadas especifi-
camente para a rede, “the launching of exhibitions and the building of archives has become an 
increasingly creative and authorial practice” (Williams, 2002). Actualmente o curador tem um 
papel fundamental na exposição e o seu nome é bastante mediatizado, o seu trabalho revela 
“the existence of a network of non-linear thoughts, relational research and deductive/inductive 
(filtering) processes (Hochrieser, Kargl, Thalmair: 2007).

Steve Dietz (1998) defende que “like the best exhibition publications, extending online 
means more than simply re-presenting it but also reformatting it for the best possible experi-
ence in the medium, in front of a computer screen, transmitted via the internet”.

Ao colocar online algumas peças digitalizadas do acervo de um museu ou a versão 
online de uma exposição é muito diferente de uma acção de curadoria na rede. A diferença 
está em “simply “creating” content to presenting a context for it; a point of view about it – just 
as one of the roles of the curator is to identify, contextualize, and present a point of view about 
works of art” (Dietz, 1998). 

O trabalho do curador pode ser desenvolvido até na informação facultada no site do 
museu. Alguns sites facultam links relacionados com o âmbito do museu e temáticas relacio-
nadas com as exposições que estão a decorrer. Esta informação também pode ser disponibi-
lizada de acordo com um trabalho de curadoria, de forma que os links não apareçam apenas 
como uma lista de endereços úteis, mas fazendo parte de um contexto. Um exemplo desta 
prática é o museu de ciência “Exploratorium” que apresenta todas as semanas uma lista de 
10 sites “Ten cool sites”, sendo normalmente escolhidos sites relacionados com actividades 
artísticas.

Definir um trajecto, escolher uma série de links ou definir um território são algumas 
das tarefas dos curadores. Muitos são os artistas que criam obras exclusivamente para a rede 
pois não querem perder “the opportunity to bring art directly to the public by commissioning 
significant projects with artists who are interested in exploring the aesthetic and conceptual 
potentials of the new medium” (Dietz, 1998).  
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3.2 O museu online como complemento do espaço físico

Neste capítulo pretendemos introduzir elementos de reflexão e debate sobre a rela-
ção entre os museus e a internet, mas concretamente na forma como os museus portugueses 
utilizam os sítios Web para disponibilizarem informações e recursos.

As instituições museológicas que gerem, conservam, recuperam e comunicam o pa-
trimónio cultural tangível e intangível apostam, cada vez mais, na internet como meio seguro, 
fácil, económico e de grande impacto, para a divulgação dos acervos e da sua actividade. As 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) desempenham um papel muito importan-
te nas actividades primordiais dos museus: coleccionar, preservar e comunicar.

A utilização da internet pelos museus, em termos históricos, ainda é relativamente 
recente. A proliferação do uso da internet ocorreu a partir da década de 90 e só bastante mais 
tarde é que os profissionais dos museus se aperceberam do seu potencial e da forma como 
poderia impulsionar a actividade museológica e principalmente a sua comunicação com o 
público. 

Em 1991 realizou-se em Pittsburgh, na Pensilvânia, a ICHIM – International Confe-
rence on Hypermdia and Interactivity in Museums - com o objectivo de discutir e promover o 
uso das TIC nos museus. Em 1993, teve lugar em Cambridge um congresso sobre a temática 
Museus e Interactividade, onde se discutiu o uso das TIC e a sua importância na comunicação 
com o público. 

No entanto, em 1997, em Los Angeles, iniciaram-se os primeiros debates sobre o 
uso da internet pelos museus. Estes ciclos de conferências intituladas Museums and Web 
realizaram-se todos os anos até hoje, sempre com temas relacionados com o uso da internet 
pelos museus. 

Em 1992, durante o encontro do ICOM em Québec, foi criado o CIDOC – Internatio-
nal Committee for Documentation – um grupo de trabalho para se debruçar sobre esta temá-
tica do uso das TIC pelos museus. Em 1995 o CIDOC iniciou a elaboração de um documento 
que definisse as directrizes para a actuação do museus face a este desafio levantado pelas 
TIC e o seu papel na preservação e comunicação do património. O documento foi publicado 
em 1996 e está acessível no site do CIDOC, em http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/
multi1.htm, mas não é muito esclarecedor sobre o uso da internet pelos museus.

O desenvolvimento, consolidação e difusão das TIC conduziram a uma transforma-
ção muito rápida do mundo actual, trazendo implicações e inovações para todas as áreas da 
sociedade e do conhecimento. Os museus não podiam deixar de reconhecer a importância 
das TIC, aplicadas aos museus para facilitarem as tarefas de inventariação, catalogação, 
gestão das colecções, divulgação das colecções e a forma como os visitantes interagem com 
as instituições museológicas.

O potencial informativo e comunicativo é enorme, tanto em questões de rapidez de 
circulação, número de pessoas que recebem a informação e acesso em várias áreas geográ-
ficas. Devido às características de imaterialidade, instantaneidade e multimédia democratiza 
o acesso à informação e a determinados bens, facilita a comunicação entre pessoas e institui-
ções eliminando as barreiras espaciais, geográficas e temporais, democratizado o acesso à 
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informação e ao conhecimento e facilitando o acesso individual e descentralizado do público 
de modo não presencial.

A internet permite estruturar informação recorrendo ao hipertexto, em diferentes ní-
veis articulado ao utilizador a que se destina, aos seus interesses e necessidades, permitindo 
a organização dos conteúdos de acordo com as estratégias de comunicação e educação da 
instituição ao utilizar e conjugar diversos tipos de suportes, nomeadamente textos, áudio, ví-
deo e imagem. O seu potencial na comunicabilidade é muito importante na relação do museu 
com o público, de modo que o visitante pode interagir com a instituição, deixando de ser um 
observador passivo e convertendo-se num sujeito activo que faz parte integrante do proces-
so de comunicação. Despertam-se os sentidos e desencadeiam-se diferentes mecanismos 
físicos, mentais e emocionais que permitem compreender as mensagens e conceitos que se 
pretendem transmitir.

Os sítios online pretendem informar, comunicar e dar a conhecer o museu e o seu 
acervo, captando mais visitantes virtuais e presenciais. As instituições museológicas preten-
dem disponibilizar um conjunto de conteúdos de âmbito cultural que responda às necessida-
des dos variados públicos e da sociedade contemporânea. Dada a especificidade institucional 
dos museus são vários os utilizadores dos sítios online dos museus, desde professores, alu-
nos, turistas, técnicos, artistas e o público em geral 

O museu online é analasido neste trabalho com base nos sitios online dos museus 
nacionais tutelados pelo IPM. O objecto da análise são museus nacionais, que devido às suas 
colecções e à sua natureza são mais solicitados e dispõem de mais recursos técnicos, finan-
ceiros e humanos para a concepção e desenvolvimento dos sítios online.

As diferentes acções museológicas de colecção, pesquisa e comunicação apesar 
de acções distintas estão intrinsecamente relacionadas, uma vez que são complementares e 
interdependentes. Estes grandes campos de acção integram diferentes e específicas acções 
como inventário e catalogação, aquisições, conservação preventiva, restauro, museografia, 
serviços educativos, comunicação institucional, marketing, publicidade e relações públicas, 
entre outras, que representam os vários recursos disponibilizados pelos sítios online.

Actualmente existem 20 museus nacionais portugueses, 18 têm sitio online e apenas 
o Museu Nacional Machado de Castro e Museu Nacional da Imprensa, Jornais e Artes Gráfi-
cas não têm presença online. Daqueles 18 museus catorze têm sítio online próprio enquanto 
que os restantes 4 (Museu Nacional da Agricultura, Museu Nacional do Vinho, Museu Nacio-
nal do Desporto e Museu Nacional de Polícia Judiciária) integram a página Web da instituição 
que os tutela. Os sítios online do Museu Nacional de Etnologia e do Museu Nacional de Ciên-
cia e da Técnica Doutor Mário Silva, encontram-se em construção, disponibilizando apenas 
informação muito reduzida.

O Museu Nacional da Imprensa, Jornais e Artes Gráficas apesar de não ter um sítio 
online próprio apresenta um Museu Virtual da Imprensa.

Teather e Willhem (1999) identificaram diferentes tipos de sítios online de museus:
- o sítio online que corresponde ao “folheto electrónico” do museu, criado com o 

objectivo de o apresentar, disponibilizando informações sobre a sua história, horários, locali-
zação, contactos que facilitam a visita presencial e a descrição geral do conteúdo, serviços e 
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actividades, sendo como o folheto ferramenta de marketing criada com o objectivo de apre-
sentar a instituição. 

Nem todas as instituições museológicas têm recursos humanos e financeiros para 
disponibilizar um sítio online bastante elaborado, enquanto que os custos de manutenção de 
um sítio online simples, apenas com a informação essencial para apresentação do museu já 
é financeiramente suportado por qualquer instituição. 

- o sítio online que corresponde ao “museu no mundo virtual”, que reproduz uma 
cópia idêntica ao museu real, apresenta informações mais detalhadas sobre as colecções, re-
correndo a bases de dados e por vezes possibilitam visitas virtuais a exposições temporárias 
ou peças do seu acervo que já não estão disponíveis no espaço físico. Nesta categoria temos, 
por exemplo, o Museu Nacional de Arqueologia, que em 2002, foi premiado pela UNESCO, 
com o ‘Web Art d’Or”, prémio para o melhor sítio online de museus do mundo. 

- o sítio online que corresponde ao “museu interactivo”, que disponibiliza recursos hi-
pertextuais/interactivos que são complementares aos conteúdos presenciais, facilitam a visita 
presencial ao museu mostrando parte do seu acervo e ampliam a documentação que não é 
disponibilizada no espaço físico do museu. O que distingue estes museus é a interactividade 
com o seu público, surge como um complemento do museu físico. Os visitantes podem inte-
ragir com algumas dos artefactos apresentados ou desenvolver actividades que estimulem a 
aquisição de conhecimentos.

As duas primeiras tipologias são as mais utilizadas pelos museus nacionais portu-
gueses, os sítios online são essencialmente de carácter informativo, nomeadamente a história 
e apresentação da instituição, características do seu acervo, serviços disponibilizados e pro-
gramação oferecida. Também incluem informações gerais como contactos, horários, morada, 
localização ou mapa, transportes, acessibilidades, entre outras.

A maior parte dos museus analisados encontra-se em língua portuguesa e a maioria 
também apresenta conteúdos em língua inglesa e o Museu Nacional de Arqueologia apresen-
ta também conteúdos em língua francesa. Os sítios online destes museus apresentam um de-
sign cuidado, com critérios de acessibilidade, navegabilidade e usabilidade, nomeadamente 
navegação fácil e intuitiva, organização lógica e linguagem correcta e acessível.  

Todos os museus analisados disponibilizam online a sua história, de forma mais ou 
menos aprofundada. O Museu Nacional de Arqueologia apresenta uma cronologia detalhada, 
relatórios de actividade, estudos sobre o museu e imagens dos diferentes espaços. O Museu 
Nacional do Azulejo apresenta os vários departamentos, suas competências e responsáveis. 
O Museu Nacional dos Coches, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu Nacional do Traje e 
da Moda, o Museu Nacional Soares dos Reis, o Museu Nacional de Arte Contemporânea e 
o Museu Nacional do Teatro, como estão implantados em edifícios com história e valor ar-
quitectónico bastante rico também disponibilizam informação detalhada sobre o edifício e o 
processo de adaptação ao museu. 

A informação sobre o acervo dos museus nacionais encontra-se normalmente or-
ganizada por colecções sendo possível aceder a um objecto em particular e ao conteúdo de 
uma colecção específica. Apresentam um texto introdutório sobre a colecção e normalmente 
também disponibilizam fotografias e descrição das peças.
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A maior parte destes sítios online disponibilizam links para outras páginas com temá-
ticas relacionadas com o âmbito do museu.    

Da análise dos sitios online dos museus nacionais podemos identificar três catego-
rias de recursos disponibilizados (Pinho, 2006):

- Recursos para a área de pesquisa, investigação e estudo
Disponibilizado com o objectivo de desenvolver conhecimentos históricos, artísticos, 

culturais e sociais que possibilitem o conhecimento e a compreensão dos bens culturais que 
integram o acervo e a sua melhor interpretação e contextualização. O IPM desenvolveu o site 
matriznet (http://matriznet.ipmuseus.pt) que disponibiliza o acesso às várias colecções digi-
talizadas e sistematizadas no âmbito da inventariação, catalogação e respectivo estudo das 
colecções. O sítio online apresenta peças de diferentes colecções dos museus nacionais tu-
telados pelo IPM disponibilizando informação textual (museu, supercategoria, categoria, sub-
categoria, denominação, título, autor, data, dimensão, inventário, descrição e proveniência) e 
imagens, possibilitando a pesquisa por colecção, por peça ou por exposição. 

 
- Recursos para a área de preservação, conservação e restauro
Nos sítios online dos museus nacionais registam-se poucas informações sobre esta 

tarefa tão importante e fundamental da actividade museológica, limitando-se à apresentação 
dos departamentos e respectivas tarefas. O Museu Nacional do Traje e da Moda disponibiliza 
uma descrição do trabalho de conservação desenvolvido e apresenta a oficina de restauro. 
O Museu Nacional de Arqueologia apresenta a ficha de intervenção, conservação e restauro, 
fotografia panorâmica do laboratório de conservação e restauro e descreve as directrizes para 
a escolha de materiais de armazenamento e acondicionamento utilizados na reorganização 
do acervo.

 
- Recursos para a área da difusão e comunicação:

- Exposições e museografia
Os sítios online apresentam informações sobre as exposições permanentes e tempo-

rárias actuais e passadas. Esta informação pode ser apenas um texto descritivo da exposição, 
critérios de organização da exposição, descrição das obras expostas com elementos textuais 
e imagens, fotos das peças ou da exposição, biografia dos artistas, identificação dos núcleos 
e das obras expostas, entre outros.

O Museu Nacional do Azulejo e o Museu Nacional da Agricultura disponibilizam uma 
visita virtual à exposição permanente e, com base na planta do edifício, é possível escolher 
uma sala para a visita virtual com informação detalhada das peças expostas. O  Museu Na-
cional do Azulejo disponibiliza também links para glossário, biografias, jardim, loja e galeria. 
O Museu Nacional do Teatro permite a visita virtual baseando-se em fotografias panorâmicas 
360º do espaço exterior, exposição, cafetaria, biblioteca, jardim, loja e galeria. O Museu Na-
cional de Arqueologia para além destes dados ainda disponibiliza, tanto para as exposições 
permanentes como para as exposições temporárias: ficha técnica, visita virtual, apresentação 
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multimédia com panorâmica 360º, edições publicadas no âmbito das exposições, estudos so-
bre as exposições, fotografias do espaço expositivo, reservas, laboratório e biblioteca.

- Serviço educativo
Os sítios online destes museus nacionais tutelados pelo IPM são utilizados para 

apresentar e divulgar a programação dos serviços educativos, que cada vez mais apostam 
em projectos e acções de educação patrimonial e museal, que validam o museu como espaço 
educativo, onde os visitantes podem aprender, descobrir e experimentar. Esta informação, 
como por exemplo as fichas pedagógicas para acompanhamento da visita permitem adequar 
os conteúdos da exposição às necessidades pedagógicas dos diferentes públicos.

O sitio online do Museu Nacional Soares dos Reis para além destas informações 
permite o download de um documento intitulado “explorar o museu de forma pessoal e imagi-
nativa” e a actividade lúdica “o labirinto”. O Museu Nacional de Arte Contemporânea permite 
o download do jornal pedagógico, enquanto que o Museu Nacional dos Coches disponibiliza 
material de apoio e passatempos. O Museu Nacional de Arqueologia disponibiliza fichas pe-
dagógicas para acompanhamento das visitas de acordo com as necessidades pedagógicas 
dos diferentes públicos.

 
- Biblioteca
Cada vez mais os sítios dos museus permitem o acesso às suas bibliotecas, possi-

bilitando a consulta online dos catálogos ou temáticas relacionadas com o âmbito dos vários 
museus. O Museu Nacional de Arqueologia para além disponibilizar a consulta dos catálogos 
online também divulga um texto de apresentação da biblioteca, com informações sobre condi-
ções de acesso, horário e outras informações relativas ao funcionamento deste serviço.

- Comunicação institucional e marketing 
Cada vez mais as instituições museológicas apostam na comunicação institucional, 

na publicidade e no marketing de modo a projectar a sua imagem como instituição, agilizar a 
sua relação com as outras instituições e divulgar a sua actividade ao público em geral. Pos-
sibilita a troca de informações e discussões sobre temas no âmbito da museologia, através 
da criação de redes e informação, bem como a troca de experiências entre profissionais de 
museus de forma rápida e directa.

Podemos observar nestes sítios online a criação de mailling lists, newsletters e aler-
tas relacionados com as exposições ou outros eventos, sendo notória preocupação acrescida 
com a protecção da imagem institucional, divulgando o logótipo e as respectivas normas de 
utilização. Nestes sítios também podemos aceder à loja virtual, que funciona à semelhança 
da física, disponibilizando catálogos das exposições, réplicas dos artefactos expostos e mer-
chandising para venda online.

Em relação aos contactos com a imprensa podemos verificar que o Museu Nacio-
nal de Arte Contemporânea possibilita o download de fotografias, dados técnicos e legenda 
de algumas obras para uso da comunicação social, enquanto que o Museu Nacional de Ar-
queologia disponibiliza também notícias de imprensa, programas, matérias promocionais das 
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exposições, tais como o cartaz, o folheto e o convite, fotografias do museu e das exposições, 
logótipo da exposição, capa do catálogo, jornal da exposição, dados didácticos, entre outros.

3.3 O Museu Virtual

Segundo Werner Schweibenz (1998) o conceito de museu virtual está em constante 
mutação e facilmente pode ser confundido com museu electrónico, museu digital, museu 
online ou cibermuseu. Esta é uma temática ainda muito recente na museologia. No entanto é 
essencial distinguir o que é um museu virtual de um sítio online de um museu ou de um CD-
ROM de um museu. Bernard Deloche publicou em 2001, “Le musée virtuelle” onde estuda 
a questão da virtualidade no processo museológico. Deloche estuda o que denomina como 
tripla reciprocidade da arte. Segundo este autor a arte está ligada a três termos fundamentais: 
o estético, o museal e o virtual. Ao estético corresponde a acção de sentir, ao museal expor 
e ao virtual substituir. O museu tem uma dupla função estética: comunicar e analisar, pois o 
museu é um lugar privilegiado de experiências sensoriais. No entanto discordamos do autor 
quando afirma que o museu virtual é um museu substituto. O museu virtual é uma vertente 
virtual do museu físico, e não um substituto. 
 António Battro (1999) e Bernard Deloche (2001) trabalham com o conceito de museu 
virtual baseados no conceito de museu imaginário defendida por André Malraux. Malraux 
(2000) defendia a criação de um museu imaginário que abrigaria todas as obras de arte, foto-
grafadas e digitalizadas. O museu virtual é uma espécie de museu imaginário pois ao mesmo 
tempo que trabalha com a sua reprodução, dá prioridade ao uso da imagem como referência 
patrimonial. Como afirma Battro (1999), “el museo virtual es mucho más que poner fotos en 
internet de las reservas, colecciones permanentes y muestras temporárias. Se trata de conce-
bir un museo totalmente nuevo”. O museu virtual é um museu criado para traduzir as acções 
museológicas no espaço virtual. O museu de Malraux também é um museu novo criado por 
cada um de nós com as imagens que seleccionamos e reproduzimos dos museus físicos. O 
museu de Malraux também é virtual, pois cada um pode ter o seu próprio museu de reprodu-
ções.
 Para Deloche os sítios online e os Cd-Rom’s dos museus são cibermuseus, modificam 
e complementam o museu físico. Os cibermuseus são reproduções online do acervo ou parte 
do acervo de um determinado museu. O museu virtual é um espaço virtual de mediação e de 
relação do património com os utilizadores.
 Entendemos que virtualidade não está necessariamente ligada à internet, pois um mu-
seu virtual pode ser acedido através de um Cd-ROM, quiosque multimédia, ou performance. 
Os museus virtuais trabalham o património de forma virtual sem terem as suas portas abertas 
aos seus utilizadores num espaço físico. 
 O museu virtual pode ser uma vertente virtual de um museu físico ou pode ser essen-
cialmente virtual. Para ser um museu virtual não basta ter as reproduções das obras de arte 
devidamente catalogadas e apresentá-las ao público, mas disponibilizar actividades onde o 
utilizador possa interagir com referências patrimoniais.
 Ao reproduzir a configuração de um edifício, com todas as suas características, o 
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museu virtual reforça a ideia enraizada desde o séc. XIX de que um museu é um edifício que 
aloja uma exposição. O MUVA é um exemplo desta ideia. Construído em VRML – Virtual Re-
ality Modeling Language – é uma linguagem vectorial utilizada em desenhos 3D e multimédia. 
Ao entrar no sítio online o utilizador tem a sensação de visitar um edifício de um museu com 
os espaços físicos necessários: recepção, escadas, corredores, salas para exposições indivi-
duais, entre outros. 

Figura 1 - MUVA - Museu Virtual de Artes
http://muva.elpais.com.uy/flash/muva.htm?&lang=en

O museu virtual é um espaço de interacção através de acções museológicas com o 
seu público utilizador, privilegiando a comunicação como forma de envolver e expor determi-
nado património. Não basta ter as reproduções das obras de arte devidamente catalogadas 
e comunicá-las ao público, mas fazer actividades onde possa interagir com estas referências 
patrimoniais.    

O museu imaginário de Malraux não pode ser considerado paradigma de museu virtu-
al, pois é constituído por reproduções fotográficas das obras e não de obras de arte em si, é 
apenas uma colecção de digitalizações. Como constata Douglas Crimp (p.56), Malraux con-
didera a fotografia um mero dispositivo técnico “so long as photography ws merely a vehicle 
by which art objects entered the imaginary museum, a certain coherence obtained. But once 
photography itself enters, an object among others, heterogeneity is re-established at the heart 
of the museum”. 

3.3.1 As acções museológicas nos museus virtuais

 As acções dos museus têm três eixos principais: pesquisa, preservação e comunica-
ção. Quando falamos de museus virtuais é bastante importante analisar de que forma estas 
três acções são desenvolvidas. Apesar de não serem muito diferentes dos museus físicos não 
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podemos deixar de ter em consideração que o meio de comunicação é diferente. Os novos 
media possibilitaram às instituições museológicas trabalhar património de forma estruturada 
através de bases de dados. Tendo em conta que as referências patrimoniais são ao mesmo 
tempo documento e mensagem, Cristina Bruno e Marcelo Araújo (1995) defendem que o 
processo de comunicação, através da recuperação da identidade dessas referências, permite 
uma concretização do público em três níveis: o objecto na sua materialidade (signo); o objecto 
na sua inserção sócio-cultural (símbolo) e a relação desse indivíduo com a realidade que o 
circunda.
 Em relação à comunicação os museus virtuais apresentam várias vantagens em re-
lação aos museus físicos: melhor acesso à informação, interpretação das colecções sob di-
versos pontos de vista, melhor organização da informação, o acesso é mais cómodo e mais 
atractivo e o custo da visita é mínimo.
 A internet disponibiliza uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para me-
lhorar o processo de comunicação nos museus virtuais, mas também serve como mediadora 
da acção da visita do museu. A internet veio permitir a exposição de um maior número de 
objectos do que a exposição num museu tradicional, através de uma base de dados é pos-
sível exibir todo o acervo. Permite o acesso aos objectos mesmo à distância e apresenta as 
referências patrimoniais dentro do contexto de sua produção e seu contexto histórico, fazendo 
com que o seu público possa ter uma visão mais abrangente da exposição apresentada no 
museu físico. 
 Não podemos esquecer que a internet possibilita trabalhar a acção educativa do mu-
seu de forma mais dinâmica e esta acção não se limita aos espaços do museu, mas pode ser 
feita online. Os museus virtuais que melhor trabalham esta vertente são os de ciência e os 
de arte. Um quadro ou artefacto pode ser construído ou desconstruído pelo público/utilizador 
colocando-o na condição de produtor/criador da obra.
 No âmbito da preservação do património as actividades de conservação e documen-
tação do património nos museus virtuais são realizados através de bases de dados, que per-
mitem aceder de forma diferenciada tanto a um objecto em particular como à colecção como 
um todo. 
 Não basta preservar as colecções, mas também é crucial actualizar constantemente a 
tecnologia utilizada. As novas tecnologias estão constantemente em mutação e é necessário 
renovar sempre o suporte digital da informação.
 A possibilidade de uma maior interacção com o público utilizador é a grande vantagem 
da criação de museus virtuais, sejam eles representações virtuais do museu físico ou criados 
especialmente para esse fim. O museu virtual é um verdadeiro laboratório de experimentação 
que se manifesta especificamente na maneira como a tecnologia determina a própria forma 
da experiência.

3.3.2 SudExpress: Museu da Emigração

O Museu SudExpress enquadra-se no campo dos museus, uma realidade que ainda 
constitui uma experiência nova na actividade museológica, sendo o Museu da Emigração, 
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sem sede física e que surgiu em 2002. Toda a acção museológica decorre na internet (www.
museu-emigrantes.org) e tem mais visitantes do que muitos museus com horário de funciona-
mento para o público. Segundo o seu coordenador, Miguel Monteiro, este museu já recebeu 
milhares de visitas virtuais, grande parte delas a partir do estrangeiro. 

O SudExpress baseia-se na premissa de democratização da informação, devido ao 
alargamento da noção de história e de património e à própria redefinição do papel dos mu-
seus na sociedade proposta pelos princípios definidos pela Nova Museologia. Outro factor 
importante que está na base da criação de um museu desta natureza está no alargamento do 
conceito de património e na sua valorização imaterial.    

Segundo Miguel Monteiro, a internet é a melhor residência para cumprir os principais 
objectivos do projecto de chegar a todos os emigrantes portugueses e seus descendentes 
espalhados pelo mundo e promover a investigação científica nas dinâmicas das migrações 
portuguesas. O trabalho desenvolvido centra-se essencialmente no retorno dos emigrantes 
do Brasil no séc. XIX e durante as primeiras décadas do séc. XX, e nos portugueses que 
emigraram para a Europa na segunda metade do séc. XX. Tem como objectivo recolher e 
transmitir a memória da emigração portuguesa num espírito de troca e abertura.  

Este museu surge de um trabalho conjunto realizado na cidade de Fafe. A Câmara 
Municipal de Fafe tem a intenção de adquirir um edifício para poder dar um espaço físico ao 
Museu da Emigração, mas como defende o seu coordenador o ponto de encontro dos visitan-
tes e o primeiro passo da visita deverá ser sempre o sítio online. O museu deve ser um espaço 
para a comunicação e não um espaço para os objectos. Neste museu são vários os percursos 
possíveis e são disponibilizados serviços diversificados aos seus visitantes, nomeadamente 
visitas a Fafe para conhecer a casa e história dos seus ascendentes, são desenvolvidos 
projectos de investigação com universidades estrangeiras sobre a temática da emigração 
portuguesa, acompanhamento de visitas a associações culturais de Fafe para dar a conhecer 
a cultura dos retornados sem recorrer a livros ou aulas teóricas. 

O sítio online do museu faz alusão ao célebre comboio Sud Express no qual milhares 
de portugueses viajaram. Através das caixas de correio existentes os visitantes são convi-
dados a testemunhar, narrar as suas vidas, com o objectivo de participar na construção de 
uma memória colectiva. Podemos consultar história, descrições de viagens, descrições de 
histórias de vida nos países para onde se deslocaram, podemos aceder a uma mediateca e 
a vários arquivos. 

A história de cada pessoa é importante para a percepção da memória social, sendo 
que entendemos memória social como a memória colectiva de um determinado grupo social. 
A Nova Museologia defende que a noção de memória colectiva é a base do património e re-
ferencial para a transformação e entendimento da realidade. O património imaterial do grupo 
social a que pertence deve ser preservado, tal como os seus bens, que formam a memória 
colectiva de uma comunidade. Este museu mostra exactamente que é tão importante preser-
var objectos como preservar os seus costumes, histórias e tradições.

Outra das funções principais deste museu está na divulgação, sendo tão importante 
como registar a memória saber comunicá-la de forma eficiente. Em versão bilingue, francês e 
português, foi criado para estar sempre em diálogo com as histórias da emigração do passado 
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e de hoje. Existe para dar a conhecer as condições políticas, históricas, económicas, entre 
outras que fazem parte da vida da emigração. A associação Memória Viva é a grande empre-
endedora deste projecto e o seu trabalho foca-se prioritariamente em recensear, arquivar e 
divulgar todo este acervo. 

Outra das apostas que o coordenador deste projecto considera pertinente é que o 
sítio online sirva de guia para os diferentes núcleos museológicos da migração em Portugal e 
haja uma articulação entre todos os núcleos. 

Com base nas directrizes da Nova Museologia o projecto não se foca apenas na 
preservação de arquivos mas também aposta na investigação científica. O sítio online dispõe 
de uma sala de divulgação de trabalhos científicos que abordam esta temática, desde a colo-
nização à emigração.

De entre os vários serviços disponíveis a emissão de certidões de nascimento é o 
serviço mais requisitado. Este serviço está disponível na Sala da Ascendência e funciona de 
acordo com os dados fornecidos, obtendo resultados bastante positivos mesmo quando os 
dados disponibilizados pelos visitantes são escassos. Se os ascendentes tiverem raízes em 
Viana do Castelo, Braga, Açores, Ovar, Guimarães, Famalicão, Celorico de Basto, Fafe ou 
Maia, é ainda possível montar a árvore genealógica de uma família e chegar aos séculos XVII 
ou XVIII. Este serviço tem por base os registos paroquiais, fontes documentais e passaportes.

Na Sala da Diáspora é disponibilizado o acesso a uma base de dados de emigrantes 
portugueses do séc. XIX e XX. Nesta página podemos encontrar pormenores biográficos de 
emigrantes, apenas conhecidos na localidade de onde partiram, são emigrantes laureados 
ou que se notabilizaram por alguma razão. Nesta sala há uma hiperligação que nos leva a 
pessoas da lusofonia que foram reconhecidos pelo seu desempenho, onde podemos encon-
trar nomes como Luís Vaz de Camões, Manuel Inácio da Silva Alvarenga ou o brasileiro João 
Pereira Ramos d’Azeredo Coutinho, braço direito do Marquês de Pombal.

Este museu tem parcerias com instituições do outro lado do atlântico e na Europa 
Central. As entidades fundadoras do Museu da Emigração vão desde a Câmara de Fafe à 
Federação das Associações Portuguesas de França, à Casa da Cultura de Porto Seguro e 
ao CEMRI – Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade 
Aberta. No entanto tem parcerias com várias outras entidades portuguesas e internacionais e 
a colaboração do Núcleo de Estudos da População e do Departamento de Informática da Uni-
versidade do Minho, da Escola Superior de Educação de Fafe e da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo, no Brasil.

Um museu virtual é aquele que possibilita a interacção das pessoas com o património 
de forma virtual sem a necessidade de haver uma deslocação a um espaço físico. Este mu-
seu é virtual por cumprir os três principais eixos de acção de um museu: recolher, preservar e 
comunicar um património. A própria virtualidade é uma característica essencial do Museu da 
Emigração, uma vez que a comunicação com o seu público é feita essencialmente através da 
internet.



Rute Muchacho    Museu e Novos Media: a Redefinição do Espaço Museológico

90Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Faculdade de Arquitectura, Urbanismo, Geografia e Artes

3.3.3 Da circulação à imersão: os museus no Second Life

Neste capítulo pretendemos identificar algumas das actividades museológicas actu-
almente desenvolvidas no Second Life. Há mais de uma década que os museus têm explora-
do o uso de multi-user virtual environments (MUVEs). Mundos virtuais desenhados e desen-
volvidos de acordo com audiências específicas, estudantes e professores. Com o surgimento 
do Second Life em 2003, os museus não puderam ficar indiferentes a este mundo virtual com 
mais de 900.000 utilizadores. 

A criação dos museus no Second Life, tal como quando os museus surgiram na 
Web, tenta aproximar-se o mais possível do museu real (Taylor, 1995). Existem museus que 
contêm objectos digitalizados de artefactos que pertencem ao acervo de um museu real, en-
quanto alguns museus expõem artefactos digitais criados especificamente para este espaço 
virtual. Tal como nos museus reais existem legendas, visitas guiadas, lojas, inaugurações de 
exposições, palestras. Alguns dos museus do Second Life estão a estabelecer ligações com 
artistas para a criação de peças especialmente para os seus acervos e outros surgem como 
organizações sem fins lucrativos.

Pretendemos aqui analisar a natureza, diversidade e evolução dos museus e das 
actividades museológicas que têm surgido no Second Life onde os museus que pretendam 
ter uma presença no Second Life beneficiam da investigação sobre museus virtuais e jogos 
na rede com mais de um utilizador.

O Second Life é um ambiente 3D destinado a vários utilizadores e também criado 
por eles. A proliferação dos MUVE’s reflecte o alargamento da utilização da internet, os utili-
zadores podem utilizar apenas hipertexto e objectos digitalizados para criar sítios na Web, no 
Second Life podem utilizar artefactos em 3D, edifícios e espaços onde os vários utilizadores 
podem interagir. Podem criar um espaço virtual que oferece ao utilizador a possibilidade de 
participação e criação de um universo onde possam interagir. 

Já em 1978, Roy Trubshaw e Richard Bartle criaram o seu primeiro dungeon multi-
user (MUD), ou seja um jogo que permite a vários utilizadores participarem em aventuras do 
género Dungeons & Dragons. Os MUD são persistentes, na medida em que se um utilizador 
sair do jogo, este não acaba, e permite sempre a entrada de novos jogadores. Os utilizadores 
sempre realçaram o aspecto social destes ambientes e o que atraiu o seu envolvimento. Em 
1989, o MOO (MUD Object Oriented) surgi para permitir aos utilizadores criar e modificar os 
espaços num ambiente MUD permitindo o desenvolvimento de vários MOOs sociais e educa-
cionais (Bartle 1999, Castronova, 2006).

Com o desenvolvimento de tecnologias 3D como VRML (Virtual Reality Modeling 
Language) foi possível a criação de multi-user environments (Durbridge, 2004). A participação 
em jogos online multi-player aumentou bastante e tornou-se de uso doméstico e em meados 
de 2006 excedeu as 13 milhões de acessos a vários ambientes MMOG (Castranova, 2006).

Scott Fischer, diz-nos Kerckhove, sugere que ao dar às pessoas acesso instantâneo a 
“mais do que um ponto de vista sobre uma cena”, a realidade virtual, “permita-lhes sintetizar 
uma percepção visual mais forte de todos os pontos de vista; a possibilidade de estabelecer 
vários pontos de vista coloca os objectos num contexto animando-lhe assim o sentido”. Esta 
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era a teoria do cubismo, mas até agora ainda não tínhamos tido a possibilidade de criar uma 
situação onde vários pontos de vista, vindos de diferentes pessoas, pudessem simultanea-
mente interagir através de uma relação directa com um objecto de estudo comum (Kerckhove; 
1997: 85). 

A interface, sistema mediador entre o participante dos sistemas digitais e o conteúdo 
dinâmico da informação presente no software e disponibilizada pelo hardware, pressupõe si-
multaneamente uma forma e uma função sendo que existe uma unidade entre ambas. A inter-
face computacional permite a mediação entre o hardware e o software e podemos considerar 
que dela podem fazer parte o rato, o teclado, mas também o desktop e qualquer sistema de 
visualização e gestão da informação. Através da mão e do braço agimos sobre o hardware de 
forma a afectar o software. O hardware ou forma tocável fisicamente (analógico) não é mais 
nem menos fundamental do que o software ou conteúdo (digital) e ambos contribuem para o 
efeito do media em nós. O efeito é gerado através da mediação da interface. O media que é o 
cinema precisou de outros media (filmes) para se impor como aparato tecnológico. (McLuhan, 
2001: 32). O computador enquanto médium precisou dos jogos para se impor. Ignorar o efeito 
que as novas formas tecnológicas têm nas nossas respostas sensoriais é ignorar o verdadeiro 
efeito do media. 

A metáfora do desktop como interface, mediação ou cortina entre o código binário feito 
de zeros e uns e os conteúdos dispostos graficamente no ecrã nasceu por acaso e retrata 
bem como o medium computador precisou das suas extensões (rato e teclado) para se incor-
porar no ‘corpo’ do participante dos sistemas digitais.

No livro, Windows and Mirrors, Interaction Design, digital art, and the myth of trans-
parency, Jay David Bolter e Diane Gromala remetem-nos para o conceito de transparência e 
reflexividade. Por transparência os autores consideram a utilização de interfaces que se tor-
nam invisíveis pela sua semelhança com a realidade. O computador, como um manipulador 
da percepção, constrói ambientes que reproduzem mimeticamente a física humana. Com esta 
estratégia pretende-se fazer desaparecer a técnica, torná-la transparente. Muitos designers 
defendem que o media deve desaparecer e que a interface ideal é uma janela transparente 
para o mundo da informação, através do espelho. 

Os designers de interface estão dependentes da metáfora cultural que é a janela, cria-
da por Alberti, no intuito de promover o esquecimento da interface e de nos fazer concentrar 
na informação interior ao dispositivo, seja este um objecto pictórico, escrito ou digital. Neste 
contexto, desenhar um artefacto é, para Bolter e Gromala, coreografar a experiência que o 
utilizador vai ter. Cada aplicação terá que ser uma experiência em que a própria informação 
se torna experiência (Bolter, Gromala, 2003: 21-23). 

A arte digital lembra-nos que cada interface é, para além de uma janela, também um 
espelho. Por exemplo os livros de crianças recortados e com relevo são bons exemplos de in-
terfaces experimentais, são soluções adaptativas em que existe transparência e reflexividade, 
uma realidade aumentada pela introdução de aspectos imersivos e transparentes que apenas 
se evidenciam pela actuação de um sujeito no sistema (Bolter, Gromala, 2003: 82).

O Second Life representa apenas uma pequena percentagem do número total de 
participantes de MMOG em todo o mundo, mas é ambiente 3D da nova geração de MUVE, 
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com crescimento mais acelerado. Linden Labs criou o TeenSecond Life (http://teensecondlife.
com) para menores de dezoito anos, Multiverse (http://www.multiverse.net) está a desenvol-
ver uma plataforma para o desenvolvimento de MUVE e MMOG com base em determinados 
standards e clientes. Várias universidades estão a desenvolver o Open Croquet (http://www.
opencroquet.com) para a criação de ambientes de partilha de conhecimento online. 

Nos anos 90 foram construídos vários MOOseums que foram pioneiros na adopção 
da VRML na apresentação dos seus artefactos em 3D (Corcoan, 2002, Fernandes, 1998). 
Os museus também exploraram ambientes 3D imersivos muti-users como Blaxxun e Acti-
veWorlds (Di Blas, 2005, 2006; Lucey-Roper, 2006). Muitos destes espaços virtuais foram 
criados com fins educativos focados essencialmente em actividades bem estruturadas e ela-
boradas de forma a proporcionar o sucesso das MUVE como ferramentas pedagógicas (Di 
Blas, 2003). Os museus também tiveram a preocupação de apresentarem as suas colecções 
e espaços em ambientes virtuais (Johnson, 2005; Tolva, 2005), no entanto é necessária outra 
apresentação se o objectivo do MUVE é a interacção social e não a modelação de artefactos 
virtuais (Di Blas, 2003; 2005). 

O Second Life apresenta alguns desafios ao museu tradicional, os utilizadores são 
independentes tal como na vida real e têm várias ofertas de engagment, aprendizagem e 
entretenimento. Estes ambientes não são apenas criados para vários utilizadores mas são 
também co-criados com eles.

Vários são os museus no Second Life tal como várias são as instituições museológicas 
ou organismos relacionados que experimentam e analisam quais os benefícios que podem 
retirar de pertencerem a este mundo virtual. Podemos encontrar também vários museus pri-
vados abertos apenas a uma parte da comunidade do Second Life. Visitámos vários museus, 
toda as suas instalações retirando notas sobre a sua natureza, o tipo de artefactos expostos 
e todas as infraestruturas disponíveis aos visitantes. 

Com base nas directivas definidas por Castronova (2006) podemos encontrar nove 
características que descrevem e comparam a variedade de museus presente no Second Life 
(Urban, Marty & Twidale, 2007):

- Escala – Os museus no Second Life têm vários tamanhos e escalas que podem ir 
de uma simples instalação a um enorme edifício como o International Spaceflight Museum. A 
maior parte dos museus no SL expõem os seus artefactos nas paredes ou em salas, sendo 
que a área de exposição é bastante restrita. Como os avatars do SL podem voar ou expe-
rienciar qualquer artefacto em qualquer lugar a área expositiva e todo o trabalho de design 
da exposição pode ser muito criativo e colocar os objectos de formas mais apelativas, sem 
preocupações de deterioração com o espaço ou posição onde são expostos. O SL permite a 
exposição dos objectos em grandes espaços sem forçar os visitantes a estarem restringidos 
a um pequeno edifício onde têm de se deslocar de sala em sala. Desta forma mais avatars 
poderão circular no espaço e a exposição torna-se mais atractiva, cortando a sensação de 
claustrofobia que muitas vezes é verificada com os MUVE.

- Espaço expositivo – O espaço onde o visitante encontra a exposição é bastante 
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importante. Muitos museus, ainda inspirados no conceito de museu do séc. XIX, enchem as 
paredes com quadros a perder de vista. Alguns museus e galerias de arte digital apresentam 
as suas obras em salas brancas sem elementos que perturbem a percepção da obra de arte, 
sendo muito difícil criar espaço que recrie exactamente o museu real.

- Persistência e evolução – Todas as localizações do SL são persistentes, não de-
saparecem tal como quando estamos a jogar um jogo online e que por qualquer razão temos 
de interromper. Alguns utilizadores podem achar confuso este mundo que persiste e evolui. 
Quando voltamos a um museu já visitado no SL podemos sempre encontrar diferenças, o es-
paço e a disposição dos objectos pode ser alterada facilmente. Muitos museus no SL mantém 
uma distinção entre galerias permanentes e temporárias.

- Utilização de vários media -  Apesar do SL ser um ambiente bastante rico em grá-
ficos 3D há uma diferença substancial entre os museus que utilizam os novos media de uma 
forma mais alargada. Os museus que utilizam sistemas multimédia para despertar ainda mais 
a curiosidade dos seus visitantes são mais populares. Por exemplo, é possível ver vídeos da 
NASA TV no International Spaceflight Museum, vídeos de criação e obras de arte em gale-
rias de arte ou representações 3D de informações meteorológicas no Science Center que se 
encontra na Info Island II. Esta riqueza da exposição museológica conseguida pela utilização 
dos novos media desperta o interesse dos visitantes e aumenta as expectativas da visita de 
museus virtuais no SL.

- Envolvimento do utilizador – Tal como nos museus físicos toda a exposição do 
museu e o seu trabalho empenha-se em comunicar um património e satisfazer as necessida-
des do público de forma a que repita a visita. Tal como nos museus reais são realizadas pa-
lestras sobre as temáticas apresentadas, publicidade de uma exposição ou de outros eventos 
tanto no mundo real como no SL, de forma a criar uma comunidade alargada de visitantes 
regulares que se sentem envolvidos no trabalho realizado pelo museu e em toda a experiên-
cia museológica proporcionada no SL.

- Interacção social – Os museus do SL procuram estabelecer oportunidades de inte-
racção social entre os vários visitantes, nomeadamente através de cafés, lojas, conferências 
e salas de discussão.

- Âmbito e intenção do museu – Muitos dos museus no SL existem para expor 
artefactos que já existiam fisicamente em museus reais como o Bayside Beach Galleria, ou 
existem para criar um ambiente ou exposição que também existiu inicialmente no mundo real, 
como o Paris 1900. Para os criadores de museus no SL o intended purpose de cada um deles 
é crucial no seu trabalho. Museus desenhados por motivos históricos, réplicas de ambientes 
como a exposição de Paris em 1900.
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- Acervo – As colecções do SL são obrigatoriamente digitais. O seu acervo é compos-
to por artefactos digitais, desde obras de arte a modelos científicos, exposições temporárias e 
permanentes. Alguns objectos são expostos no SL, mas muito provavelmente não poderiam 
ser expostos no museu real e os visitantes podem ter experiências que não seriam possíveis 
ou seriam muito dispendiosas no museu real, como por exemplo a vivência de um tsunami, na 
NOAA’s Meteroa Island, ou uma queda de pára-quedas da Torre Eiffel, no Paris 1900. 

- Audiências – O acesso ao SL é restrito a maiores de 18 anos, apesar de existir 
uma versão para menores. Tendo em conta que os residentes do SL têm os seus avatars 
e têm dificuldade em dar as suas verdadeiras identidades, torna-se uma tarefa muito difícil 
identificar audiências. Sem esta variável também é difícil aos profissionais dos museus definir 
necessidades e adequar as exposições e o discurso expositivo às várias audiências. Através 
das mensagens deixadas pelos visitantes poderá haver algum feedback da exposição e das 
necessidades dos visitantes, mas é bastante diminuto para direccionar o trabalho dos profis-
sionais. Tem de haver um trabalho conjunto com os developers do SL para poder identificar e 
aprender mais sobre as audiências dos museus.

“Because SL residents have already decided that museum-like activities need to be 
an important part of their second lives, a study of how they construct these activities may pro-
vide museums with important clues about how they might engage virtual audiences in ways 
that they have not been able to in the past” (Urban, 2007).

Exemplos de museus no Second Life: 

Figura 2- International Spaceflight Museum (Spaceport Alpha 48, 78, 24)
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Figura 3 - Second Louvre Museum (Tompson 153, 97, 100)

Figura 4 - Second Louvre Museum (Tompson 153, 97, 100)

Figura 5 - Sci-Fi Museum (Indigo 75, 213, 22)
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Figura 6 - Sci-Fi Museum (Indigo 75, 213, 22)

Figura 7- Bayside Beach Gallerie Museum of Contemporary Art (Flyingroc Chung 109,  118, 22)

Figura 8 - Bayside Beach Gallerie Museum of Contemporary Art (Flyingroc Chung 109,  118, 22)
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Figura 9 - Paris 1900 (Paris 1900 9, 174, 16)

Eventos relacionados com a actividade museoológica que decorrem no SL:
- reuniões do “Museums in Second Life Google group”, um conjunto de 79 membros, 

que organizam reuniões no Second Life sobre a temática dos museus, nomeadamente sobre 
a criação de novos museus, localização de visitas, métodos de avaliação dos conteúdos apre-
sentados, novos projectos a desenvolver, troca de fotos e outros documentos.

-  abertura do museu “The Tech ” real e do museu “The Tech Virtual” no Second Life. 
No início de 2008 o Museu de Inovação “The Tech” convidou alguns dos residentes do Second 
Life para participarem no design de uma exposição para o museu real intitulada “Arte, Filme 
e Música”, tendo sido criada uma réplica do edifício do museu no SL e uma sala de exposi-
ção onde os residentes do SL podem criar exposições virtuais, num trabalho de equipa entre 
vários residentes. A sala de exposição colectiva do museu “The Tech Virtual” é um verdadeira 
incubadora de ideias que para além da exposição também organiza workshops e eventos 
para orientar o trabalho e desenvolver capacidades de concepção e organização das exposi-
ções virtuais. Foram criadas equipas de trabalho entre os residentes do SL interessados em 
participar na exposição. Vários foram os trabalhos apresentados e no dia 4 de Junho de 2008, 
tal como planeado, foi inaugurada a exposição “Arte, Filme e Música” em San José, no museu 
“The Tech”. A inauguração é projectada ao vivo para o museu virtual “The Tech”, no SL.

Os museus exploram os ambientes MUVE (multi-user environments) há mais de uma 
década, normalmente em forma de ambientes virtuais para audiências específicas como pro-
fessores e alunos. Desde 2003, com o surgimento do SL (http://secondlife.com) este sistema 
atraiu mais de um milhão de residentes para o ambiente MUVE. Os residentes podem criar 
artefactos 3D, edifícios e espaços onde os residentes podem interagir. 

Actualmente podemos assistir ao surgimento de vários museus e actividades mu-
seológicas no SL. Um estudo recente identificou perto de 150 museus, galerias e outras ins-
tituições de cariz museológico criados no SL (Urban, et al, 2007). Estes museus oferecem 
aos visitantes a possibilidade de ver as peças que existem no museu real, digitalizações das 
peças reais e de ver exposições, edifícios e artefactos criados especialmente para o museu 
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do SL (Urban, et al, 2007). Grande parte destes espaços foram criados por residentes sem 
nenhuma relação institucional com os museus reais. 

Ao contrário dos museus tradicionais os utilizadores destes espaços são “involved 
participants rather than consumers” (Orr, 2006; Stebbins, 1992). Vários residentes visitam os 
museus virtuais apenas por diversão enquanto que outros orientam intencionalmente as suas 
visitas a um espaço museológico e depois pretendem continuar e desenvolver os conheci-
mentos adquiridos visitando o museu físico. Para alguns utilizadores o SL é um espaço onde 
podem criar obras de arte ou representar artefactos de acordo com o seu interesse e criar a 
sua própria exposição virtual.

3.3.4 A importância da usabilidade 

A exposição virtual vem facilitar a recepção informativa, pedagógica e estética do 
objecto museal. O visitante deixa de ser um sujeito passivo, que apenas reage à mensagem 
transmitida, passando a ser incentivado a participar e interagir com o espaço. De acordo com 
a sua experiência, gostos pessoais e nível cultural, cada visitante pode criar o seu próprio 
percurso expositivo

Todos estes aspectos vêm reforçar a importância da usabilidade dos museus virtu-
ais e da sua preocupação especial com o utilizador final, as suas características e as suas 
necessidades (Day & Evers, 1997). A percepção de usabilidade de qualquer produto está in-
trinsecamente associada à carga cultural do seu utilizador (Galdo & Nielsen, 1996). Podemos 
considerar a navegação na internet uma experiência similar à de uma visita a um museu, na 
qual se pode escolher onde começar ou parar, que objectos ver e que percurso tomar. Tanto 
na internet como nos museus físicos existem mapas, esquemas, brochuras ou orientações 
que ajudam o visitante a tirar o melhor partido da visita. Na internet o acervo que poderá ser 
colocado online é imenso por isso é crucial ter em consideração os vários públicos e os seus 
diversos interesses. Neste aspecto a importância do design do interface e da usabilidade é 
crucial, tendo em consideração a multiplicidade de audiências, as várias expectativas e a 
mensagem que se pretende transmitir, sendo um grande desafio para os designers devido 
à tensão criada entre a necessidade de transmitir conteúdos de forma rápida e eficiente e a 
necessidade de um design apelativo. Quanto mais heterogénea é a audiência mais difícil se 
torna criar um sítio online que vá de encontro às necessidades e expectativas dos seus utili-
zadores. (Krug, 2000). Nos nossos dias, o processo de comunicação já não pode ser enten-
dido como um processo para massas, nos limites de um regime de um-para-muitos (McQuail, 
2003). Os novos media encaminham-se para processos de comunicação de um-para-um ou 
de muitos-para-muitos (P2P – Peer-to-Peer) (Ross & Nigtingale, 2003). Os museus virtuais 
podem conseguir ir ao encontro das necessidades de várias audiências, mas têm de apresen-
tar o mesmo conteúdo de várias formas.

Cada vez mais a usabilidade tem uma importância crucial para os designers e utiliza-
dores de um interface (Nielsen, 1999). O estado da arte na área da usabilidade tem-se orien-
tado para a estruturação deste domínio em torno das problemáticas da Human-Computer 
Interaction (HCI) (Schneiderman, 2003). Só muito recentemente os profissionais dos museus 
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compreenderam a necessidade de analisar a usabilidade dos museus virtuais e perceberam 
a necessidade de criar directrizes próprias para análise de um interface tão específico dentro 
de um universo tão vasto como é a Internet (Cunliffe, et al, 2001). Designs pouco eficientes e 
de difícil percepção podem facilmente afastar utilizadores. 

“We believe it is important to consider the particular usability and interface design 
challenge that concern museum web sites in particular the designers of museum 
web sites often invest huge amounts of time and Money in developing extensive 
web sites with fabulous contente not analysing for usability can mean users will fall 
to discover and appreciate this rich content…” (Marty, P. et al, 2004).

Na análise dos utilizadores e da usabilidade dos museus virtuais os profissionais 
deparam-se cada vez mais com questões tão pertinentes como: 

- Será que os museus virtuais satisfazem as necessidades dos seus visitantes? 
- Estarão os nossos utilizadores satisfeitos com a experiência virtual proporcionada 

por estes interfaces? 

A partir de um estudo realizado em 2004 por Paul Marty e Michael Twidale sobre a 
usabilidade dos museus virtuais podemos distinguir cinco características específicas:

1. Nos museus virtuais com uma quantidade exagerada de conteúdos disponíveis 
os profissionais dos museus pretendem disponibilizar o máximo de conteúdos possí-
veis o que gera uma grande quantidade de informações e aplicações muito extensas e 
complexas. Demasiados conteúdos podem confundir os utilizadores que muitas vezes 
procuraram uma informação específica e deparam-se com uma multiplicidade de con-
teúdos, abandonando a aplicação por não se considerarem capazes de a utilizar.

2. Nos museus virtuais com um design bastante elaborado, muitas vezes os de-
signers que os projectaram estão mais preocupados com o lado artístico do interface 
e não com a sua usabilidade. Por vezes o lado artístico pode confundir e distrair o 
utilizador desviando-o do objectivo que o levou a consultar o museu virtual.

3. Os museus virtuais com um interface que estimula a exploração do espaço 
expositivo virtual, muitas vezes estão desenhados para incentivar no visitante o seu 
espírito exploratório, tal como no museu físico. Estas aplicações desencorajam o vi-
sitante que procura uma informação específica e é forçado a percorrer determinado 
percurso imposto pelo espaço museológico virtual.

4. Nos museus virtuais projectados pelos próprios profissionais dos museus estes 
não se apercebem que estão a utilizar directrizes de acordo com os seus conheci-
mentos museológicos. O utilizador espera encontrar termos familiares e não termos 
específicos do processo museológico. 
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5. Nos museus virtuais que existem como complemento ao museu físico o in-
terface é criado com o intuito de complementar o espaço físico. Os visitantes virtuais 
consultam toda a informação que pretendem antes ou depois da visita física, onde 
puderam encontrar informações extra. A visita virtual é na realidade um complemento 
à visita física.

As directrizes que existem para melhorar a usabilidade das aplicações online tam-
bém são úteis no design dos museus virtuais. No entanto, analisando os problemas comuns 
dos visitantes virtuais, encontram-se directrizes específicas de design e de usabilidade que 
irão de encontro às necessidades dos utilizadores deste género específico de interface. (Krug, 
2000). 

O museu virtual é essencialmente um museu sem fronteiras, capaz de criar diálogo 
virtual com o visitante, dando-lhe uma visão dinâmica, multidisciplinar e contacto interactivo 
com a colecção e com o espaço expositivo. Ao tentar representar o real cria-se nova realida-
de, paralela e coexistente com a primeira, que deve ser vista como nova visão, ou conjunto de 
novas visões, sobre o museu tradicional.

O papel da usabilidade na mediação entre o público e o objecto museológico é cada 
vez mais importante. Os museus virtuais têm que conseguir satisfazer as necessidades das 
várias audiências e enfrentar o grande desafio de ir ao encontro das capacidades e competên-
cias existentes na enorme diversidade de potenciais utilizadores dos novos media.

Conclusões

No decorrer do século XX a museologia sofreu mudanças estruturais na forma de ver 
e pensar o museu. A nova museologia lança novos desafios e novas abordagens ao museu, 
deixando de ser um mausoléu ou um mero depositário de obras raras e destinado apenas às 
elites. Estas mudanças acentam essencialmente na forma como a comunidade passou a lidar 
com o seu próprio património e no alargamento da noção de património. O museu passou a 
ter um papel activo no processo de desenvolvimento social e a desenvolver acções museoló-
gicas ligadas à memória e à interacção das pessoas com o seu património. 

O espaço museológico é muitas vezes criticado pelos artistas da vanguarda por ser 
considerado um mausoléu para a arte morta. Na sequência da relação conflituosa entre o 
museu e a arte da vanguarda desenvolvida entre as novas correntes artísticas, podemos en-
contrar influências do museu no trabalho de Duchamp, que em 1936 cria o seu próprio museu 
“La Boîte-en-valise”, uma pequena mala com reproduções dos seus trabalhos. O museu de 
arte, como instituição pública evoluiu abrindo a porta aos artistas, às suas práticas e fazendo 
as pazes com esta esfera da sociedade. 

Nos anos 60, do século XX, com todas as transformações e desafios propostos pela 
arte contemporânea surge um novo desafio ao espaço museológico. A relação entre os ar-
tistas e o museu sempre foi muito próxima e muitos artistas contemporâneos encontraram 
inspiração na forma como os museus se organizavam, como prática, como ideia e como 
instituição, desde os “Gabinetes de Curiosidades” até aos nossos dias. O museu conseguiu 
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sobreviver aos principais desafios impostos pela arte moderna, desde a reprodutibilidade, à 
escala arquitectónica das obras e às práticas anti-museu.  

As novas directrizes propostas pela nova museologia apresentam o património inscrito 
num contexto expositivo comunicante, em articulação com os elementos da expografia e da 
museografia. Os meios de comunicação de massas promoveram grandes mudanças na so-
ciedade e os museus tiveram de se adequar aos desígnios sociais que emergiram. Os novos 
media são utilizados para facilitar a comunicação com o público e a instrumentalização do 
património de forma a permitir várias leituras das mensagens transmitidas no contexto expo-
sitivo, tendo um papel fundamental na apresentação dos artefactos. 

Com este trabalho analisámos de que forma o museu utiliza os novos media e o 
espaço da rede: como portal da net.art, como complemento do museu físico ou como museu 
virtual. As TIC vieram permitir que o público experimente e intervenha, permitindo vários dis-
cursos expositivos facilitando o processo de significação, o discurso expositivo e consequen-
temente o processo de descodificação. As exposições interactivas permitem a participação 
do público que se torna elemento activo no processo de comunicação interagindo com os 
conteúdos e com a exposição. 

Os novos media associados aos processos de comunicação que envolvem e condi-
cionam a sua utilização possibilitam a constituição de representações da realidade. O objecto 
museológico deixa de estar confinado a um espaço delimitado e à sua natureza de objecto e 
passa a ocupar um lugar na rede, homogeneizado, descaracterizado e interligado, fazendo 
parte da circulação na rede. Para além da sua desmaterialização tamém perde os limites e 
consequentemente a sua singularidade, aparece como parte de uma base de dados da hiper-
narrativa que o utilizador segue entre vários percursos, passando por um número infinito de 
documentos. 

A constituição da obra museológica surge a partir de um objecto material que, depois 
de digitalizado e integrado numa rede de links, conclui o seu processo de desmaterialização, 
passando a constituir e ser constituído apenas por informação. As propriedades convocadas 
pelos objectos museológicos digitais como a actualização, a variabilidade, a hibridação ou a 
conectividade pedem uma maior participação do público, sendo que a função de autor dilui-se 
nesta circulação na rede e o utilizador torna-se decisor, chegando por vezes a ser co-autor.

O uso das novas tecnologias ao serviço do património verifica-se tanto a nível tangível 
como intangível, os museus têm utilizado estes novos meios para criar reconstruções virtuais 
do espaço, bases de dados das colecções ou sites. Para além de reproduzir ou representar 
os aspectos físicos do património têm uma enorme importância ao constituirem-se ferramenta 
essencial para captar a “essência” tangível e intangível do património cultural. Ao nível da 
preservação podem ser uma ferramenta essencial para o património em perigo ou alienado, 
possibilitando a reprodução de modelos, recriação de locais e a criação de bases de dados 
de património ameaçado ou perdido, reconstruindo todo o contexto em que estes artefactos 
surgiram. Depois arquivado este património digital é de fácil disseminação, pois qualquer utili-
zador com computador tem acesso às bases de dados. Este novo contacto com o património 
levanta problemas de contextualização, interpretação, autenticidade e orientação, sendo que 
muitas vezes o papel de curadoria fica nas mãos do utilizador, que tem liberdade para explo-
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rar este património sem um fio condutor. Os novos media permitem a criação de ambientes 
virtuais e a interacção com os utilizadores permitindo explorar formas de comunicação nunca 
antes possíveis com o público do museu. 

A internet veio assumir um papel fundamental na criação do museu online como com-
plemento do espaço físico. Podemos verificar que alguns espaços museológicos reproduzem 
uma cópia idêntica ao museu real, apresentando informações mais detalhadas das colecções, 
recorrendo a bases de dados e possibilitando por vezes uma visita virtual a exposições tem-
porárias. Noutros casos os espaços online correspondem a museus interactivos que disponi-
bilizam recursos hipertextuais/interactivos complementares ao espaço físico, possibilitando a 
interacção com o visitante e o desenvolvimento de actividades que estimulem a aquisição de 
conhecimentos.

Os novos media entram no museu também como suporte e objecto de experimentação 
das práticas artísticas digitais. A crescente visibilidade da arte contemporânea, nomeadamen-
te da net art e da media art, colocou novos desafios aos museus, nomeadamente ao nível de 
novas formas de exposição, catalogação, curadoria, contextualização e preservação. 

Uma outra realidade que surgiu com a utilização dos novos media pelas instituições 
museológicas foi a criação de museus virtuais que podem surgir como complemento do espa-
ço físico ou criados apenas para o ciberespaço. O museu virtual é essencialmente um museu 
sem fronteiras capaz de criar diálogo virtual com o visitante, dando-lhe uma visão dinâmica, 
multidisciplinar e contacto interactivo com a colecção e com o espaço expositivo. Um museu 
virtual é aquele que possibilita a interacção das pessoas com o património de forma virtual 
sem necessidade de haver deslocação ao espaço físio. Ao tentar representar o real cria-se 
nova realidade, paralela e coexistente com a primeira, que deve ser vista como nova visão, ou 
conjunto de novas visões, sobre o museu tradicional. 

O papel da usabilidade na mediação entre o público e o objecto museológico é cada 
vez mais importante, pois os museus virtuais têm que conseguir satisfazer as expectativas 
das várias audiências e enfrentar o grande desafio de ir ao encontro das capacidades e com-
petências existentes na enorme diversidade de potenciais utilizadores dos novos media. Os 
museus exploram os ambientes MUVE há mais de uma década, normalmente em forma de 
ambientes virtuais para audiências específicas como professores e alunos. Vários são os mu-
seus no Second Life, que oferecem aos seus visitantes a possibilidade de ver a digitalização 
das peças que existem no museu físico ou de ver exposições, edifícios e artefactos criados 
especialmente para o museu no SL.

Podemos concluir que a instituição museológica conseguiu resistir e aceitar o triplo de-
safio de se adaptar às novas exigências da disciplina museológica, às novas correntes artísti-
cas e aos novos media. Assistimos à redefinição do espaço museológico a partir do momento 
em que o museu abre portas aos novos media como suporte e objecto de experimentação 
das práticas artísticas digitais e ao mesmo tempo se desloca para o ciberespaço para expor, 
interpretar e conservar os objectos museológicos, para além de interagir virtualmente com 
os seus visitantes a partir de uma nova realidade – o museu virtual. O museu passou a ter o 
papel de mediação e de consagração unindo vertentes online e offline.
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