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Hoje, os termos “digital” e “virtual” são sinónimos de progresso, acesso facilitado à 
informação, democratização do conhecimento e um fator de atratividade quase 

juvenil. Os projetos que utilizam tecnologias virtuais num espaço digital superam 
barreiras geográficas e preparam o caminho para a informação que, de outra forma, 

seria altamente protegida e de difícil acesso – tesouros em cofres de arquivos e 
reservas de museus. Estas técnicas permitem a pessoas que não possuem qualquer 
tipo de qualificação altamente especializada o acesso a informação histórica, sendo 

ideal para um projeto Erasmus+ de educação de adultos.

O projeto europeu ViRAL - “Virtual Reality Archive Learning” vai mais longe. Ao usar 
software gratuito e dispositivos de baixo custo, a tecnologia virtual torna-se acessível 
a vários arquivos, pequenos e médios, bibliotecas e museus. As ferramentas didáticas, 
os exemplos de boas práticas e os cursos de formação permitem aos peritos e 
formadores de adultos utilizar estas tecnologias de forma eficaz. Por conseguinte, o 
conhecimento humano existente pode ser utilizado, as oportunidades aumentam e 
são adquiridas novas competências.

Ao centrar-se no património industrial, são incluídos amplos setores da sociedade.  
A experiência pessoal, as histórias de familiares e vizinhos ou a presença de zonas 
industriais desaparecidas ou ainda existentes no habitat pessoal mais próximo devem 
fascinar e encorajar a participação 
de pessoas que, de outra forma, 
seriam difíceis de alcançar por via 
do trabalho educativo tradicional.
Este projeto foi desenvolvido em 
conjunto por sete parceiros de seis 
nações, incluindo: a Universidade de 
Coventry (Reino Unido), o Arquivo 
Municipal de Wuppertal (Alemanha), 
o Museu da Eslavónia (Croácia), o 
arquivo Fábrica Grande (Portugal), 
o E-Learning Studios (Reino Unido), 
a Elderberry AB (Suécia) e o Arquivo 
Municipal de Dornbirn (Áustria). 

Todos os parceiros, através do 
seu conhecimento histórico, das 
suas competências pedagógicas 
e tecnológicas, bem como do seu 
empenho, contribuíram para o 
sucesso deste projeto.

Werner Matt
Coordenador do Projeto
Arquivo Municipal de Dornbirn, 
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Este guia foi concebido para lhe proporcionar uma visão geral de como usar e 
implementar o Manual ViRAL na prática profissional de educação de adultos. O 
projeto ViRAL consiste na exploração e documentação do património industrial 
das comunidades locais. 

O ViRAL pretende oferecer percursos de qualificação e/ou requalificação 
para adultos em novas competências-chave e, ao mesmo tempo, preparar 
educadores de adultos e profissionais do património cultural para recolher e 
arquivar material que faz parte do património.  

Os recursos deste manual podem ser usados para apoiar a passagem da teoria à 
prática e inspirar através das seguintes áreas: 

Ensaios Pedagógicos  

Estudos de Caso

Termos de Referência-Chave  

Darão ideias de como passar da teoria à prática, incluindo o estado atual do 
ensino no contexto dos museus contemporâneos. Referências interativas dar-
lhe-ão a oportunidade de aceder a mais informações a seu critério. 

Exemplos da “vida real” e relatos daquilo que os parceiros conseguiram alcançar 
nos seus próprios países, o que lhe dará inspiração para a sua própria prática 
criativa. 

Delineamento de palavras-chave específicas que foram usadas em todo o 
manual interativo com uma definição ampliada e adaptada para dar apoio. 
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Introduction

Usar Realidade Virtual para 
Aprender em Arquivo 

No âmbito da formação do ViRAL, será criado um cenário de realidade virtual 
que seguirá um trilho digital no passado industrial de Dornbirn. A realidade 
virtual (VR) é um ambiente artificial criado por um computador, que pode 
simular um ambiente real ou imaginado, recorrendo a elementos auditivos e 
visuais, geralmente experienciado por meio de um headset ou óculos especiais. 
Com as imagens e sons circundantes, muitas pessoas têm uma sensação de 
imersão, como se estivessem realmente presentes neste mundo digital.

Neste caso, uma viagem pela 
cidade mostrará certos elementos 
da história de Dornbirn, liderados 
por três narradores diferentes. 
Um operário, um engenheiro ou 
o proprietário acompanharão o 
utilizador digitalmente pelo local 
industrial. Conforme o utilizador 
viaja virtualmente pela fábrica, o 
narrador escolhido contará a história 
do ponto de vista dele. Além disso, 
outros artefactos digitais serão usados 
para ilustrar a história: por exemplo, 

quando um engenheiro conta a sua história, surge uma galeria de imagens que 
mostra os produtos produzidos na fábrica que existia naquela parte da cidade; 
já na oficina, o operário falará sobre as condições de trabalho e de vida naquela 
altura.

 Há um crescente número de provas de que a realidade virtual e os 
ambientes virtuais podem ter um “impacto positivo no desempenho 
dos alunos” (Merchant et al. 2014). O Dornbirn VR pode ser usado como 

uma ferramenta de aprendizagem no contexto da formação 
para demonstrar como auxílios visuais, nomeadamente 
documentos, fotografias, mapas e vídeo, podem ser usados 
para criar uma história - para reunir os elementos de 
forma a dar vida à mesma, a fim de gerar interesse para o 
utilizador/público e tornar a aprendizagem em arquivo uma 
experiência mais rica e significativa.

A metodologia ViRAL aborda o uso de produções de VR de locais pós-
industriais para desenvolver as competências-chave de adultos com 
poucas qualificações.

O fantasma contar histórias através de imagens da 
mesma.

Merchant, Z., Goetz, E.T., Cifuentes, L., Keeney-Kennicutt, W., and Davis, T.J. (2014) ‘Effectiveness of 
Virtual Reality-Based Instruction on Students’ Learning Outcomes in K-12 and Higher Education: A 
Meta-Analysis’. Computers & Education 70, 29–40
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Os Grupos Alvo 
Numa antiga cidade industrial afetada pela mudança estrutural, há uma grande 
necessidade de recuperar o atraso na formação contínua. As paisagens pós-industriais 
deixaram um rico património cultural. A cultura material e imaterial do património 
industrial pode ser usada como um recurso educativo para adultos. A melhor maneira de 
o fazer é através da divulgação dos conhecimentos e dos tesouros da cultura industrial 
- fábricas, máquinas, histórias dos trabalhadores que as serviram, etc. - e os materiais 
de arquivo associados, a coleção, preservação e edição de documentos de arquivo e as 
competências dos professores e formadores.

Desta forma, é possível alcançar diferentes objetivos:

Adaptar a história ao presente:

O recetor torna-se consciente de 
como as pessoas foram moldadas 
pelo seu ambiente e, por outro lado, 
de como moldaram esse ambiente. 
As possibilidades de mudança são 
reconhecidas, a vontade de mudar 
pode ser desenvolvida.

Reduzir o sentimento de 
Anonimato:

A falta de sentimento de pertença 
e enraizamento dos habitantes 
das cidades modernas pode ser 
reduzido em favor da consciência 
de permanecer numa tradição. Lidar 
com esta tradição pode reduzir os 
sentimentos de perda no contexto de 

O Trabalhador Cultural:

O conceito de cultura tradicional, 
muitas vezes reduzido ao conceito 
de “belas-artes”, é automaticamente 
expandido pelo estudo da cultura 
industrial. Para muitas pessoas, pela 
primeira vez, há a consciência de que 
também são “portadoras de cultura” e 
até mesmo “trabalhadores culturais”.

Nova Tecnologia: 

Através de locais e materiais históricos, 
com o apoio de tecnologia de 
ponta, estimulamos a imaginação 
com perspetivas totalmente novas 
sobre a história e, por outro lado, 
um sentimento de aceitação das 
novas tecnologias que pudessem ter 
parecido bastante estranhas e, por 
isso, assustadoras.

Introdução 
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É importante dirigir-se diretamente a grupos-alvo potenciais que possam beneficiar 
do material do património cultural do trabalho para a sua formação profissional. 

Mas, para isso, é importante definir estes grupos-alvo. Estes incluem:

Existem várias instituições de ensino e formação profissional, em que estes grupos-alvo 
podem ser diretamente abordados. Também devem ser envolvidas instituições que cuidam 
de pessoas socialmente desfavorecidas, bem como universidades, museus ou bibliotecas 
híbridas. O desenvolvimento de uma rede que junta o projeto e as instalações ajuda a 
expandir os grupos-alvo.

Um grupo-alvo pode desenvolver novas habilidades e competências a partir do recurso 
educacional e da herança pós-industrial, fazendo uso sustentável de um programa de 
aprendizagem adaptado. É preciso reconhecer e eliminar as questões que são mais prováveis 
de ocorrer num determinado público-alvo. As metas devem ser estabelecidas para cada grupo 
em particular. Há que encontrar uma abordagem ou uma via para uma aprendizagem eficaz, 
através da ativação de métodos de formação profissional no domínio da cultura industrial.

O património cultural contribui consideravelmente para a educação, para a economia e para 
a sociedade. Por isso, é importante levar os programas de educação e formação baseados no 
património pós-industrial não apenas às pessoas com um nível de educação tradicionalmente 
superior, mas direcioná-los também de forma específica para as necessidades próprias dos 
grupos-alvo identificados. Faz sentido combinar programas especialmente concebidos 
com base na cultura industrial com diferentes disciplinas como a educação, os negócios, a 
tecnologia, etc., e como uma oportunidade inovadora para compreender e usar melhor as 
oportunidades de carreira e educacionais, assim como as competências sociais.

1 2 3 4 5

Os antigos 
trabalhadores das 
antigas indústrias, 
que ficaram para 

trás no processo de 
mudança estrutural 
e têm de enfrentar 
a realidade digital 
e tecnológica do 

mundo do trabalho, 
tendo em conta as 
suas competências 

adquiridas em 
matéria de 
património 
industrial.

Os educadores 
de adultos que 

desejam transmitir 
conhecimentos 

sobre o 
património 
industrial a 

pessoas com 
necessidades 

educativas 
especiais

Professores e 
educadores de 

adultos que 
pretendam 

expandir as suas 
competências 
pedagógicas 
no domínio 

do património 
cultural

Migrantes, que 
podem ter acesso 

ao mercado 
de trabalho e 

identificarem-se 
com a região, 
aprendendo 

novas tecnologias 
e experiências 
com recursos 

culturais históricos 
e industriais.

Profissionais de 
instituições culturais 

responsáveis 
pelo património 
industrial, mas 

que precisam de 
recuperar algum 

atraso em relação 
aos métodos de 

ensino e formação 
profissional, a fim de 

poderem oferecer 
as suas instalações 

como locais de 
aprendizagem fora 

da escola.

Thorsten Dette, 
The City Archives of Wuppertal, Germany



Trazer o passado para o futuro: 
Um modelo para arquivos de 

património
Jacqueline Cawston, Postdigital Cultures Research Centre 

Coventry University, UK

Este texto explica um modelo, desenvolvido ao longo de 6 anos de elaboração 
de projetos de património digital que pode ser utilizado como modelo para as 
organizações culturais desenvolverem as suas próprias exposições de património 
digital. 

O modelo em si foi influenciado por vários teóricos construtivistas (Piaget 1976, 
Fosnot 2013,) e conetivistas (Siemens 2005) que se concentram na construção 
do conhecimento através de objetos tangíveis e partilháveis, criando significado 
a partir de experiências e interligando as comunidades. No século passado, o 
psicólogo educacional Lev Vygotsky<1> acreditava que o acesso à cultura era 
um grande fator no desenvolvimento cognitivo e que os elementos sociais eram 
cruciais para o processo de aprendizagem. 

Vygotsky centrou-se nas ligações entre as pessoas e o contexto sociocultural em 
que agem e interagem em experiências partilhadas (Vygotsky, 1997). Referiu-se 
especificamente ao facto de o conhecimento e a aprendizagem serem transferidos 
pelo “Outro Mais Conhecedor” (OMC). O OMC é alguém que tem uma melhor 
compreensão ou um nível de capacidade superior ao do aprendiz, no que diz 
respeito a uma determinada tarefa, processo ou conceito. Tal seria normalmente 
entendido como o professor, mas neste caso, o OMC poderá ser uma plataforma 
digital que transmite a informação, a que se junta a transferência de conhecimentos 
entre pares.

Como podemos ver, o modelo tem cinco fases que estão interligadas entre si, 
sendo muito importante o envolvimento da comunidade. Em primeiro lugar, tem 
de se digitalizar as informações (texto, relatórios, imagens) e quando o material é 
digitalizado chegamos à parte do procedimento em que perguntamos “e então?!”. 
Na minha opinião, não faz sentido criar um arquivo bonito se ninguém olhar para 

8

<1>Lev Vygotsky 1896 – 1934, nascido na Rússia, foi um psicólogo educacional que desenvolveu a Teoria 
do Desenvolvimento Social, baseada no desenvolvimento cognitivo.

Ensaios Pedagógicos



9
Educational Essays



10

  <2> Neste caso, “envolvimento” refere-se à atração do utilizador para o meio e absorção pelo conteúdo. 

ele. A interface digital pode ser aqui uma simples base de dados e um sistema de 
recuperação, mas constatei que a tecnologia inovadora pode fazer a diferença entre 
um simples olhar e um envolvimento real com o arquivo. <2>

Algumas das aplicações que já utilizei usavam tecnologia como, por exemplo, 
marcadores geolocalizados que colocam a herança arquivística no telemóvel do 
utilizador na localização física correta. Também usei mosaicos de imagens digitais, 
que permitiam ao utilizador explorar um conjunto de documentos aleatórios que 
revelam o surpreendente conteúdo do arquivo, o que traz resultados encantadores 
e maravilhosos sobre documentos do património nunca antes vistos.

O que eu defendo, na segunda fase do modelo, é a utilização de uma nova e 
estimulante tecnologia imersiva para trazer o passado para o futuro. Imersiva, 
neste contexto significa que consegue envolver o utilizador de forma profunda, 
para que este se sinta totalmente envolvido. A tecnologia imersiva inclui: realidade 
virtual (RV), realidade aumentada (RA) e vídeos 360 (360). A realidade aumentada 
é definida como a sobreposição de imagens digitais sobre o mundo real através de 
um tablet ou telemóvel. Existe um bom exemplo de RA no Lanchester Interactive 
Archive, quando é possível ver o esboço do planador do Frederick Lanchester 
ganhar vida e voar pela sala, quando olhamos através de um tablet ou smartphone.

Embora a tecnologia imersiva seja relativamente nova, há um conjunto de 
evidências que provam a eficácia de jogos digitais, da realidade aumentada e 
da realidade virtual como oportunidade de aprendizagem, diversão, motivação 

Ensaios Pedagógicos
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e envolvimento (Chen e Wang 2017). E não se pense que a RV é só para os mais 
jovens. Ao mostrarmos a um grupo de adultos várias tecnologias digitais diferentes, 
a realidade virtual foi a preferida.

Na terceira fase, a comunidade é fundamental para o modelo e deve estar envolvida 
em todos os passos. No entanto, as coleções são frequentemente digitalizadas 
primeiro e, quando disponibilizadas, apelam a diferentes grupos ou comunidades 
interessadas que pretendam reordenar o conteúdo do arquivo de acordo com as 
suas necessidades e recursos. O envolvimento da comunidade no espírito do design 
participativo (Simon 2010) deve ser fundamental. Desta forma, em vez de orientar 
os participantes-designers numa determinada viagem, as exposições podem ser 
redesenhadas pela comunidade permitindo múltiplas versões personalizadas de 
inícios, meios e fins. 

Isto leva à importância do espaço ou do lugar nas quarta e quinta fases. A residência 
física da coleção tem muitas vezes um lugar especial no coração da comunidade 
local, apreciado pelos visitantes regulares. No entanto, como conseguimos chegar 
às pessoas que não costumam visitar museus e locais históricos? A tecnologia 
digital tem muitas vantagens no desenvolvimento de espaços comunitários de 
divulgação do património, sendo verdade que os visitantes se querem aproximar 
e tocar objetos, mas isto pode ser difícil com uma coleção de itens de arquivo, 
principalmente em papel, como relatórios, notas e desenhos, como no caso do 
Lanchester Interactive Archive. 

Cópias de documentos como plantas de edifícios colocadas em gavetas podem 
dar ao visitante uma ideia da coleção, mas aqui a tecnologia imersiva de realidade 
aumentada e jogos digitais entram em jogo com a manipulação tátil de objetos 
substituída por telemóveis e tablets. O conteúdo ganha vida através da tecnologia 
portátil e reconfigurável. Creio que a característica mais benéfica de um espaço 
pop-up é o facto de trazer património à comunidade, muitas vezes longe das 
instituições, o que permite que aqueles que de outra forma não teriam os meios ou 
recursos necessários, possam estar envolvidos. 

A fase da divulgação de pop-ups tornou-se cada vez mais importante para o 
modelo quando, no projeto Mandela27, utilizámos uma versão flexível DIY da cela 
de Nelson Mandela no Robben Island Museum como suporte para pendurar os 
recursos digitais

de um jogo sério, uma apresentação fotográfica e vídeos 360. Esta instalação foi 
reconfigurada pela comunidade em diferentes versões de madeira, metal, papelão 
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e até mesmo em secções indicadas no chão, trazendo o museu para fora da 
instituição, principalmente para os municípios mais comunitários da África do Sul.  

Curadores e educadores estão a explorar as oportunidades disponíveis através 
desta tecnologia digital imersiva, pela qual podemos ser transportados para um 
mundo multissensorial através de auscultadores, tablets ou telemóveis. Atualmente, 
as aplicações de RV são desenvolvidas por especialistas que criam mundos 
imersivos semirealistas, mas isto já está a mudar. Com o desenvolvimento de novas 
câmaras, equipamentos e software, a RV estará, em breve, mais acessível em termos 
de preço e mais fácil de usar, mesmo para quem apresenta capacidades técnicas 
limitadas. Por outro lado, a RA e 360 estão disponíveis e já se encontram acessíveis 
neste momento.

No projeto VIRAL, iremos explorar métodos de baixo custo, transmissíveis e eficazes 
para criar sensações de imersão que deem vida às coleções de património. Aguardo 
ansiosamente para ver mais e mais variadas versões de património digital que serão 
criadas pelas diversas comunidades no âmbito deste projeto, no futuro.

Ensaios Pedagógicos
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“Instalações flexíveis e pop-up são uma boa forma 
de levar o património da instituição para o seio da 

comunidade.”
- Jacqueline Cawston
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Atrair Jovens Adultos para Arquivos 
e Museus 

David Powell, Managing Director, Elderberry, Sweden

O papel de muitos arquivos e museus na sociedade está a mudar. Estão a tornar-se 
instituições culturais socialmente reativas, abertas ao escrutínio, centradas no visitante, 
interessadas em estabelecer ligações com o público e em alargar o seu âmbito a 
novos públicos. Os arquivos e os museus estão a prosperar na era da realidade virtual, 
como fornecedores de confiança de informações de alta qualidade em oposição à 
desinformação e às notícias falsas. É aqui que se encontra o paradoxo: o grupo menos 
interessado em visitar um arquivo ou um museu é, talvez, o que mais precisa dos 
seus serviços - os jovens adultos (ICOM) entre os 18 e os 24 anos, o mesmo grupo 
que está mais interessado em usar novas tecnologias como RV, AR e vídeo 360. Como 
podemos encorajar os jovens adultos a apreciar e usar ambas as formas de passagem de 
informação?

A internet, RA, RV e outros media digitais não substituirão as visitas presenciais a 
arquivos e museus. A maioria dos estudos mostrou que os media digitais e as visitas 
se complementam e não competem entre si. Muitas instituições perguntaram: “Se os 
visitantes puderem aceder às nossas coleções através de meios de comunicação digitais, 
continuarão a vir cá pessoalmente?” Tecnologias como a RV não substituirão uma visita 
pessoal para apreciar ou investigar um objeto museológico. As novas tecnologias podem 
melhorar essa visita e contextualizá-la. À medida que as experiências virtuais se tornam 
mais comuns, a autenticidade e a possibilidade de se aproximar de objetos reais tornar-
se-ão mais valorizadas. A investigação tem demonstrado que se os visitantes puderem 
conhecer um objeto de museu digitalmente com antecedência, é mais provável que o 
visitem. Sejamos claros - nada substitui a experiência direta de visitar e de se aproximar de 
um objeto histórico ou de arte.

As produções digitais em forma de jogos e outros meios de comunicação social 
estabeleceram um elevado nível de experiência para os jovens adultos. Simulações 
- ambientes envolventes como jogos, interações com “pessoas” digitais são agora 
experimentadas por muitos jovens adultos em domínios pessoais, profissionais e públicos. 
Simultaneamente, a recriação virtual/aumentada de eventos e ambientes históricos/
culturais está a tornar-se mais barata mesmo para arquivos ou museus mais modestos. 
A mentalidade dos futuros visitantes será moldada pela sua própria exposição a essas 
tecnologias digitais. Os arquivos e museus de hoje, contêm, por exemplo, exposições 
fortemente dependentes de textos colocados em ordem cronológica. A investigação 
indica-nos que apenas 10% desses textos são lidos. O jovem adulto terá mais experiência 
de informação visual e o desejo de criar e orientar a sua própria experiência. 
Os arquivos e museus podem ter tido dificuldade em competir com este nível de 
especialização e experiência, mas terão de procurar a adesão e o envolvimento de 
jovens adultos para serem capazes de planear o futuro.

Ensaios Pedagógicos
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As decisões técnicas tomadas hoje terão de incluir parcerias com jovens adultos e 
empresas jovens. Os arquivos e museus terão de aprender com os “erros digitais” 
anteriores, por exemplo, evitando a personalização de produtos digitais como as bases de 
dados. As palavras-chave são: normalização, cooperação e parceria. A tecnologia digital 
requer os melhores recursos humanos. A experiência tem-nos mostrado que a tecnologia 
digital irá aumentar em termos de complexidade, tornando-se, ao mesmo tempo, mais 
barata e mais acessível. Já não há lugar para funcionários ou voluntários que se recusem a 
colaborar com a tecnologia. 

É do interesse dos arquivos e dos museus envolverem-se eficazmente com um público 
jovem adulto. Internacionalmente, muitas instituições têm tentado alcançar este público-
alvo. A fim de atrair os jovens adultos com êxito, as instituições devem responder às suas 
necessidades e exigências e, ao mesmo tempo, analisar as barreiras que os impedem 
de visitar e usufruir destas instituições. As principais barreiras podem ser identificadas e 
incluem a visão estereotipada que os jovens adultos podem ter de tais instituições como 
sendo irrelevantes para os seus interesses, identidade, necessidades e desejos. O custo 
financeiro de uma visita também deve ser tido em conta. A forma como os jovens adultos 
processam a informação mudou com a introdução das redes sociais, da Internet e dos 
jogos digitais. 
Eles exigem a escolha e a opção de personalizar a sua própria experiência. O ambiente 
digital convida as pessoas a serem sociais e a aprenderem/partilharem ideias como um 
grupo de pessoas com as mesmas ideias. 

Podem colocar questões, testar as suas competências, partilhar, comparar, colaborar e 
co-criar, não apenas ler e rever. Querem explorar questões contemporâneas e o futuro, 
enquanto as que atividades em arquivos e museus estão, por natureza, fixadas no  
passado. Este nível de interação nem sempre é 
alcançado em arquivos e museus. A maioria das 
atividades interativas em arquivos e museus 
são dirigidas a crianças e, portanto, não se 
adequam a esta faixa etária. As memórias 
de visitas escolares forçadas a arquivos e 
museus, o ter de preencher fichas de trabalho 
aborrecidas e o não poder prosseguir 
o seu próprio interesse irá influenciar 
significativamente a escolha de aí regressar 
mais tarde na sua vida. Os jovens adultos 
associam arquivos e museus à educação formal, 
não à aprendizagem informal ou à diversão. Os 
arquivos e museus devem encontrar uma forma 
de se parecerem muito menos como uma 
instituição educacional formal, e mais como 
um lugar casual e informal de aprendizagem 
social. O envolvimento com os media digitais 
para atrair jovens adultos pode ser um passo na 
direção certa.
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Como podemos atrair visitantes jovens adultos através da utilização de meios de 
comunicação digitais?  

Pop-ups, arquivos móveis, museus e exposições ao ar livre em locais inesperados são 
uma possibilidade. <4> O Centro Pompidou tem um pop-up onde os itens da coleção são 
apresentados em tendas num subúrbio de Paris, com a configuração que faz lembrar um 
circo - leve, flexível, barato e festivo. 

Os arquivos e museus de Londres recrutaram jovens entre os 16 e os 21 anos para 
formar o “The Junction Youth Panel” (o Painel Jovem de Integração), que atua como 
órgão consultivo e trabalha com os arquivos e museus para garantir que os projetos, as 
exposições e os eventos atraem os jovens. Estes conceitos foram “comercializados” por 
várias formas de medias sociais, como o Facebook e o Twitter, que facilitam a interação 
online.

Este formato móvel apresenta os arquivos e os museus de uma forma nova e estimulante. 
A ideia é um evento discreto, jovem, arrojado e especial. 

Motivações para jovens adultos visitarem arquiv-
os e museus:

• Experienciar algo interessante e diferente 
• Um ponto fulcral específico de interesse, seminário ou artista local
• Disponibilidade de abertura à noite
• Reconhecido como um destino social regular 
• Aumentar as atividades interativas 
• Publicidade através de redes sociais
• Usar a cultura popular - criação de arte ao vivo, atuações performativas e 
musicais ao vivo
• Reencenações de eventos históricos 
• Uma gama de espaços que oferecem diferentes experiências, tais como 
atividades interativas 
• A opção de poder descontrair, observar e refletir
• A oportunidade de interagir e participar em exposições 
• Escutar oradores especialistas numa área específica

A investigação tem demonstrado que os jovens adultos acham o conteúdo de arquivos 
e museus interessantes. No entanto, os principais problemas são, em primeiro lugar, 
levá-los até aos arquivos e museus, bem como torná-los em ambientes relevantes para 
as suas necessidades sociais. Assim que os arquivos e museus aceitem e se adaptem 
às necessidades sociais dos jovens adultos, passarão a ser vistos com outros olhos; não 
como instituições velhas, enfadonhas e poeirentas, mas sim como destinos fascinantes e 
socialmente aceites.

Ensaios Pedagógicos
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<4> Links de apoio interativo: Mandela 27 / Grandmas Story   
<5> Anderson, D., Horlock, N., Jackson, T., Testing the Water: Young people 
and galleries, Liverpool University Press, Liverpool, 2000. Bartlett, A. & Kelly, L. 
Youth audiences: Research summary, Australian Archives and museum.

http://www.mandela27.com
http://www.grandmas-story.eu
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Para fora e para dentro dos 
Arquivos: A utilização de tecnologia 

virtual nos Museus
 

Werner Matt, Arquivo Municipal de Dornbirn, Áustria

Os arquivos contêm textos escritos, de entre os quais muitos manuscritos, como 
cartas, decretos, documentos, desenhos, etc. Todos eles nos descrevem processos 
que são importantes para o funcionamento de um município, de uma empresa ou 
de uma associação. Um museu contém objetos recolhidos para preservar memórias 
de locais, eventos ou atividades. Vamos pensar num tear exibido num museu, por 
exemplo. Num arquivo, podemos descobrir por quem, quando e por que razão 
foi concebido e quanto custou. Também vamos descobrir quais as empresas que 
compraram este modelo e o que produziram com ele. Podemos saber mais sobre as 
condições de vida e de trabalho dos funcionários, bem como dos proprietários. Em 
termos gerais, enquanto que irá encontrar belos objetos num museu, num arquivo 
irá encontrar histórias interessantes.

Os arquivos contêm uma abundância de documentos. Tanto historiadores como 
arquivistas criam diferentes histórias com esta enorme quantidade de informação. 
Estes contos chegam ao público através de livros, exposições e discursos.

É necessário haver bons oradores para contar uma história de modo a alcançar 
a maior audiência possível. Normalmente, os arquivos dirigem-se a um público 
especialista e instruído, o que também se aplica aos museus e bibliotecas. O ViRAL 
visa criar objetos artificiais de atenção, utilizando tecnologias como a realidade 
virtual, a realidade aumentada e vídeos de 360 graus. Esses pontos de fixação 
digital, que podem ser visitados a qualquer hora e em qualquer lugar, criam muitas 
perspetivas novas de educação, especialmente para pequenos arquivos.

Esses grupos populacionais que nunca pensariam em fazer uma visita a um arquivo 
ou que dificilmente poderiam imaginar seguir uma história narrada de forma linear 
durante um evento inteiro, podem ficar animados com uma visita virtual. 

Os museus enfrentam uma situação totalmente diferente. Se o museu faz parte 
de um conjunto histórico, muitas vezes, o histórico deve abrir caminho para uma 
apresentação contemporânea. Uma antiga sala de montagem que já não é usada 
para construir máquinas, mas para apresentar objetos específicos e informações 
aos visitantes. Um local de trabalho torna-se num espaço cultural. Podem aplicar-
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se situações semelhantes às acima mencionadas. Com as ferramentas do projeto 
ViRAL, é possível criar ambientes artificiais, que dão a possibilidade a instituições mais 
pequenas de levar pessoas interessadas às suas salas virtuais. Claro que isto também 
se aplica à coleção de um museu. As tecnologias virtuais permitem a abertura de 
armazéns ao público, sem a necessidade de levar a cabo modificações dispendiosas.

O nosso tear virtual - para continuar com o nosso exemplo inicial - ou instalações 
virtuais, ou mesmo a experiência completa de uma tecelagem permitem que 
muitas histórias diferentes sejam contadas sem qualquer esforço. Produções bem 
feitas proporcionam escolhas ao utilizador. Se a vida dos proprietários, o génio do 
engenheiro e as condições de trabalho no tear me interessam, posso visitar essa 
sala virtual específica. Numa palestra, sou obrigado a ouvir tudo. No mundo digital, 
posso escolher um tema desejado e depois voltar mais tarde e ouvir algo diferente. 
Talvez eu, como visitante, possa criar a minha própria exposição virtual a partir de 
documentos e itens de coleção, e adicionar os meus próprios textos. É uma visita 
totalmente diferente a um museu ou arquivo; é uma oportunidade de aprendizagem 
inteiramente diferente.

Para dar às pequenas e médias instituições estas opções, é necessário ter não só 
um software barato, como também fácil de usar. Também é preciso exemplos bem 
escolhidos e formação para se saber criar uma estrutura narrativa envolvente, com o 
tema, a duração e a arquitetura ideal para o público-alvo desejado.

É por isso que a herança industrial foi escolhida como um campo temático. A maior 
parte das pessoas estava envolvida com o ambiente industrial, mas este tipo de 
trabalho está a desaparecer ou a ser alterado com cada inovação tecnológica. 
Enquanto que castelos e palácios, casas típicas e palacetes são o orgulho de uma 
cidade, os locais industriais são continuamente adaptados, alterados ou removidos. O 
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património industrial afetou muitas pessoas, mas está lentamente a desaparecer - o 
projeto quer voltar a dar algo a essas pessoas. 

Ao mesmo tempo, é apelativo para pessoas a quem é difícil chegar através dos 
programas educativos clássicos dos arquivos e museus. 

No entanto, este artigo não se refere apenas ao “fora de”, mas também ao “para 
dentro”. Os formatos digitais permitem ao utilizador desempenhar um papel ativo. As 
suas próprias experiências profissionais, familiares e de consumo permitem a muitas 
pessoas participarem nestes projetos ou aprenderem a participar no processo. Os 
ex-trabalhadores fazem perguntas diferentes e contam histórias diferentes, em 
comparação com os que não trabalhavam. Os jovens veem as coisas na sua própria 
perspetiva. As questões de migração, género e classe são, evidentemente, questões 
primordiais no trabalho industrial. Todas essas questões podem ser preparadas 
através de tarefas preparadas (missões) ou exemplos selecionados para uma 
variedade de grupos. Com esta participação preparada e ativa, podem ser adquiridas 
novas aptidões e competências. 

Os arquivos e museus têm de assegurar que essas histórias, relatórios, atividades 
de investigação e explicações regressem às suas coleções. Este é um complemento 
agradável aos documentos de arquivo criados pelas forças da produção e do lucro, e 
às coleções de museus criadas por aristocratas e pela burguesia. É uma importante 
e democrática abertura do que parece ser uma fortaleza inexpugnável dentro das 
instituições formais e oficiais para uma grande parte da população. A aprendizagem 
passa pela quebra das barreiras da leitura de arquivos orientados e museus clássicos, 
pela participação ativa e interpretativa e pela troca de informações. Um sonho antigo 
torna-se realidade, arquivos, museus e bibliotecas abrem-se, o professor aprende 
com o aluno.
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Estudos de Caso 
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Aninhado no coração da Biblioteca da Universidade de Coventry, está um micro 
museu que conta a vida e obra de Frederick Lanchester, nascido em 1868, um génio da 
engenharia e um polímata. Mais notavelmente, Lanchester inventou o primeiro carro 
a gasolina britânico em 1895, registou mais de 200 patentes para os seus desenhos e 
invenções, a maioria das quais ainda hoje em uso. 

O Arquivo Lanchester foi oferecido à Universidade de Coventry e, em 2016, com uma 
subvenção do Heritage Lottery Fund e da Universidade de Coventry, o trabalho começou 
a torná-lo disponível para o público. As notas, documentos e plantas de edifícios foram 
digitalizadas e guardadas num espaço público único dentro da Biblioteca de Lanchester. 
Também no espaço, para o deleite de jovens e idosos, está a metade de um verdadeiro 
Carro Lanchester dos anos 30 com luzes, indicadores, direção e até uma buzina, ainda 
funcionais!

Foi reconhecido desde cedo que muitas pessoas poderiam sentir-se dissuadidas de 
visitar tal espaço por se encontrar no interior de uma universidade e que seria muito 
importante ter um programa de divulgação para retirar o museu de dentro da instituição. 
Outra questão era a falta de recursos táteis, por isso tivemos de tirar partido de todos os 
elementos visuais do arquivo através de novas tecnologias como a realidade aumentada 
e virtual. Como tal, um conjunto de recursos digitais portáteis, incluindo quatro jogos 
digitais, e doze experiências de realidade aumentada (RA) foram desenvolvidas para 
contar as histórias dos documentos e das plantas. Foi crucial que essas experiências 
digitais pudessem ser retiradas do espaço e partilhadas mais amplamente usando uma 
exposição pop-up.

Estudos de Caso 
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A equipa de extensão descobriu 
várias ligações entre a comunidade 
local e o nome Lanchester, muitas 
vezes partilhadas pelos residentes 

de Coventry; recolher e agrupar 
estas memórias para as tornar mais 
facilmente acessível ajuda a tornar a 
história de Lanchester mais atual e 

Para mais informações e para descobrir o espaço online, visite o 
site do Lanchester Archive. Clique Aqui. 

A importância da RA e dos elementos interativos

Um objetivo importante do projeto Lanchester Interactive Archive foi transmitir a qual-
idade inovadora e visionária do trabalho de Frederick Lanchester a públicos que geral-
mente não visitam museus.  

Os jogos no arquivo não são apenas belas animações, também explicam a física por trás 
das invenções de Lanchester, permitindo que o utilizador experimente vários aspetos da 
engenharia automóvel e aeronáutica de uma forma divertida e envolvente. Por exemplo, 
além de ler sobre os princípios da engenharia automotiva descritos no trabalho de Fred-
erick Lanchester, os utilizadores podem participar e ver por si próprios, colocando digital-
mente as mudanças ou travões corretos no jogo digital para fazer o carro animado mov-
er-se.

Dicas Principais:  
1. Os educadores do Lanchester Interactive Archive desenvolveram laços próximos com 
os professores para que estes possam assegurar que as visitas de proximidade coincidam 
com o ensino formal do currículo nacional do Reino Unido.

2. O Lanchester Interactive Archive fornece um recurso inestimável para estudantes 
interessados em património; arquivos; ciência; tecnologia; engenharia; outreach; história; 
marketing e muitos outros campos do saber. Certifique-se de que as instituições de ensino 
superior locais estão cientes dos seus tesouros escondidos.

3. Ao utilizar a abordagem pop-up, impressões de fotografias de realidade aumentada 
são uma opção fácil e barata para cativar o público.

http://www.lanchesterinteractive.org/


Croatian Greats
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Estudos de Caso 

A aplicação Croatian Greats usa RA e animação 3D para dar vida às notas croatas de 
uma forma divertida e educativa.

O uso de inovações digitais, como a digitalização de coleções de arquivos, RA, 
RV ou filmagem a 360° em museus torna-se parte da abordagem moderna para 
a promoção de materiais de museu e da educação de um número crescente de 
visitantes digitalmente alfabetizados. O objetivo da digitalização é aproximar 
o acervo e os objetos do museu do utilizador final. Os utilizadores podem ser 
estudantes ou investigadores que exploram as especificidades dos períodos 
históricos ou estilísticos. O material digitalizado de um museu local, porém nacional, 
torna-se globalmente reconhecível e fácil de pesquisar. A digitalização é um dos 
processos positivos da globalização que contribuem para a humanidade, pois a 
digitalização reduz a distância entre as fontes e os utilizadores.

O Museu da Eslavónia, situado em Osijek, possui cerca de 300 000 peças de museu 
armazenados em 116 diferentes coleções. A apresentação da totalidade do número 
de peças é quase impossível. Algumas das razões são a falta de espaço e de recursos 
financeiros. No entanto, o staff do museu iniciou a digitalização dos comunicados 
de imprensa alemães dos séculos XVIII a XX na Croácia, que estão armazenados 
no Departamento da Biblioteca. Entre 1786 e 1945, foram publicados mais de 100 
comunicados de imprensa, na Croácia, em língua alemã, a maior parte dos quais em 
Zagreb e Osijek. Estas publicações são uma fonte importante da língua, literatura e 
cultura dos povos de língua alemã. No portal https://essekiana.eindigo.net/ estão 
agora disponíveis cópias digitalizadas dos jornais de Osijek
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Die Drau, Slavonische Presse e do calendário Essegger Bote. O portal é a fonte dos 
documentos de arquivo e permite também a investigação sobre a literatura, a 
língua e a cultura da minoria alemã na Croácia.

No futuro, está prevista a realização da exposição permanente do acervo do Museu 
da Eslavónia. O desejo dos funcionários consiste em oferecer aos seus visitantes 
uma experiência personalizada. A abordagem passa por aplicar uma variedade de 
inovações digitais, como a visita virtual ao museu, o uso de QR codes, aplicações 
móveis baseadas na geolocalização, realidade aumentada ou virtual. Estas 
inovações digitais permitirão a criação de uma experiência de utilizador universal.

De ano para ano, as inovações digitais tornam-se mais fáceis de usar e o custo dos 
serviços é mais acessível para os clientes. São diversos os exemplos de aplicações de 
RA. Graças ao entusiasmo da empresa croata Delta Reality, as notas da República da 
Croácia ganharam vida. Qualquer pessoa que more na Croácia tem no bolso uma 
nota que pode ganhar vida através de uma aplicação de realidade aumentada. Cada 
nota tem a sua cor de base. Numa das faces da nota há uma figura de um grande 
croata ligado à história ou à cultura. O verso de todas as notas mostra um panorama 
ou motivo característico de uma cidade croata. 

O objetivo da aplicação é aproximar os dados e 
factos históricos croatas presentes nas notas de 
banco de todos os residentes e turistas. Através da 
tecnologia de RA e animações 3D incríveis, é possível 
ver as estátuas dos grandes croatas, os gladiadores a 
lutarem no coliseu de Pula, a coroação do rei, entre 
outras situações. 

Com esta aplicação, os utilizadores podem aprender 
mais sobre motivos com as notas croatas, jogar 
jogos e partilhar fotos incríveis com amigos de 

A aplicação é gratuita e 
fácil de usar.  

Clique aqui para ver e 
descarregar!

https://www.buro247.hr/lifestyle/tehnologija/jeste-li-ve-vidjeli-ovu-aplikaciju-ban-jela-i-i-hrvatski-velikani-mogu-pro-etati-va-om-ulicom-ali-i.html
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A Realidade Virtual na exposição 
Friedrich Engels 2020
Wuppertal, Alemanha

Estudos de Caso 

Uma visita à empresa Engels no “Unterbarmer Bruch” no início da industrialização.

O bisavô de Friedrich Engels, o branqueador de fios e tecelão Johann Caspar 
Engels I (1715-1787) fundou uma fábrica de rendas mecânicas no século 
XVIII no “Unterbarmer Bruch”. O terreno pantanoso não era adequado para a 
agricultura, mas os prados húmidos no Wupper ofereciam condições ideais para 
o branqueamento do fio, atividade que floresceu em Barmen e Elberfeld (agora 
Wuppertal) durante séculos. O avô de Friedrich Engels, Johann Caspar Engels II 
(1753-1821) concentrou as famílias que trabalhavam para a empresa Engels na 
“Engels-Bruch” numa colónia de fábricas e depois numa fábrica descentralizada. 
Trinta e oito casas de operários foram construídas em semicírculo em torno da casa 
da família Engels. Os antigos prados branqueadores são hoje o “Jardim Engels”, 
um pequeno parque. O local de nascimento de Friedrich Engels, destruído na 
Segunda Guerra Mundial, também era aqui. Na exposição especial Friedrich Engels, 
a situação histórica do “Jardim Engels” com as casas dos trabalhadores e as casas da 

família Engels voltará à vida através da realidade 
virtual. Com a realidade virtual, os visitantes 
podem experienciar o local em primeira mão 
durante os primórdios da industrialização. 

Com a ajuda de descrições do local de 
nascimento de Friedrich Engels, do Jardim 
Engels e da empresa nas cartas da família 
Engels, bem como de fotografias, tanto dos 
arquivos da cidade, como de equipamento 
histórico do Museu da Industrialização Antiga, 
pode ser produzido um filme RV, que os 
visitantes da exposição podem ver com óculos 
RV. 

Os visitantes têm a oportunidade de explorar de 
forma dinâmica e interativa
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os espaços históricos do Jardim Engels, nos quais tenham particular interesse. 
Podem ver os trabalhadores recolherem água do rio Wupper com uma espécie 
de concha, “Güte” em alemão, para manterem os têxteis húmidos enquanto 
branqueiam ao sol espalhados pelo prado. Como são os quartos do local onde 
nasceu Friedrich Engels? E as casas dos trabalhadores? É assim que os visitantes 
conhecem o trabalho da empresa Engels, mas também o ambiente com o qual 
o teórico social e revolucionário comunista Friedrich Engels (1820-1895) foi 
confrontado enquanto criança - a vida da classe média alta e a grande pobreza das 
crianças da classe trabalhadora. Os visitantes poderão compreender melhor como e 
por que razão Engels levou, mais tarde, uma “vida dupla”: como empresário e como 
revolucionário.

É possível usar uma aplicação de realidade aumentada num smartphone para visitar 
o Jardim Engels de hoje e obter informações e fotografias históricas do Jardim 
Engels, a partir dos arquivos do início da era da industrialização. O visitante pode 
ver o jardim atual e o jardim histórico ao mesmo tempo.

Links Interativos:  
Exemplo de RV no museum 

Engels 2020 website

Engles 2020: Artigo sobre Cultura e 
Educação

https://www.staedelmuseum.de/de/zeitreise
https://www.wuppertal.de/engels2020
https://www.wuppertal.de/kultur-bildung/engels-2020/engels-2020.php
https://www.wuppertal.de/kultur-bildung/engels-2020/engels-2020.php


História para ser vista e ouvida: O 
Historic Trail ganha uma extensão 

digital
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Em janeiro de 2019, a cidade austríaca de Lustenau melhorou o seu percurso 
histórico já existente, com recursos digitais, incluindo vídeos 360°, textos e 
gravações de voz, envolvendo estudantes da Universidade de Ciências Aplicadas da 
cidade.

Em 2016, o município de Lustenau, uma cidade com uma população de 22 mil 
habitantes e orgulhosa do seu património industrial, criou um percurso histórico 
sob a forma de um mapa dobrável para fazer de bicicleta. Com 13 estações com 
17 histórias sobre importantes edifícios, objetos e locais históricos, a cidade 
decidiu criar uma versão digital. Abordaram a oficina de escrita da Universidade 
de Ciências Aplicadas (FH Vorarlberg) para um conceito auditivo. Os estudantes 
ficaram responsáveis por padronizar o estilo de escrita dos textos existentes e de os 
preparar para integrarem o projeto. 

Estudos de Caso 

Jasmin Fischbacher, um dos alunos envolvidos, descreve o processo: 

“Os textos já existentes tinham de ser reescritos. Como o objetivo da oficina de 
escrita era escrever textos para compreensão oral, este projeto serviu como a 

implementação prática ideal para o que aprendíamos. Cada aluno recebeu dois 
textos para reformular. Como havia muitos autores diferentes em jogo, queríamos 

dar ao áudio um estilo uniforme. Procurámos um fio condutor comum, que guiasse 
o utilizador através do caminho.” 
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Além de uma representação homogénea, houve o cuidado de garantir o confronto 
entre o utilizador e o local e a sua história. Foram contratados quatro oradores 
profissionais para fazer as gravações. Os utilizadores são guiados através de 
sugestões, dicas e informações de contextualização para olharem para a situação 
mais de perto. Para cada estação foi criado um vídeo de alta resolução de 360°, 
permitindo uma experiência de RV se o utilizador tiver acesso ao equipamento. 
As gravações de áudio são reproduzidas automaticamente, dando ao utilizador 
uma história interessante para ouvir no seu smartphone ou PC, enquanto olha 
ativamente em volta e faz zoom nos pontos de interesse. 

Os utilizadores podem aceder a mais informações - textos e imagens históricas, 
ao clicar em certos símbolos incorporados no 360°, ligar dois mapas diferentes, 
um datado de 1957 e o Google Maps, e assim comparar o desenvolvimento da 
comunidade. 

A mudança de estação para estação é feita através de ligações de vídeo 
incorporadas ou através do acesso ao mapa integrado no website do município. 

Clique aqui para visitar o site do projeto.

Foi tirada uma foto de 360° em todas as estações. 
© Bernhard Bele

https://www.lustenau.at/rundweg/
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O Centro de Arte de S. João da Madeira é um espaço de exposições 
contemporâneas localizado em S. João da Madeira, Portugal, tendo sido uma 

importante fábrica e fundição do concelho. Hoje em dia, a arte ocupa as salas onde 
antigamente estavam as máquinas, mas o património industrial do edifício não é 

esquecido.

A Oliva foi fundada em 1925 e começou como fundição e carpintaria. Durante a sua 
existência, a Oliva sofreu várias fusões e aquisições, mas foi a partir de 1945, quando 
a empresa se estabeleceu como fabricante de máquinas de costura, que se tornou 
uma das fábricas mais relevantes do país. A Oliva e a Singer tornaram-se as marcas 
mais importantes do mercado.
No final dos anos 90, a empresa começou a acumular prejuízos e fechou as portas 
no dia 15 de abril de 2010. 

Em 2013, foi criada a Oliva Creative Factory (hoje Centro de Arte de S. João da 
Madeira) nas antigas instalações da Oliva. O centro alberga importantes coleções 
de arte, principalmente de arte contemporânea e art brut, expondo regularmente 
essas obras em exposições temporárias. Na verdade, o Centro de Arte de S. João da 
Madeira é a única instituição em Portugal especificamente dedicada à art brut.  

Estudos de Caso 
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A coleção de arte contemporânea de Norlinda e José Lima e a coleção de art brut 
Treger/Saint Silvestre juntas têm mais de duas mil obras e cerca de 500 artistas 
nacionais e internacionais.

O Centro de Arte de S. João da Madeira é também um espaço de educação e 
debate sobre a prática artística contemporânea, bem como uma plataforma para 
experimentar e promover formas emergentes de fazer arte, desenvolver novos 
públicos e tornar a arte e a cultura mais acessíveis à população em geral. Para isso, 
o centro cultural organiza vários programas de aprendizagem para estudantes e 
famílias, cursos teóricos e oficinas criativas.

Um dos programas de aprendizagem para famílias tem o nome de “Ocupação Oliva: 
Artistas XS a criar em Família XL” (“Oliva Occupation: XS Artists creating with an XL 
Family “). Neste programa, a criatividade do artista é comparada àquela energia que 
alimenta uma fábrica e o processo artístico à manipulação das máquinas utilizadas 
na manufatura de produtos. O objetivo principal passa por celebrar o património 
industrial da fábrica, incentivando a população do concelho a envolver-se com a 
arte contemporânea.

Links Interativos:
Clique aqui para mais informações sobre o Centro de Arte de S. João 
da Madeira, por favor, visite o site, 
ou: 
http://turismoindustrial.cm-sjm.pt/circuito-torre-da-oliva

http://centrodearte.pt/
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Realidade Virtual (RV): é o uso da tecnologia computacional para criar um ambiente simulado. 
Ao contrário das interfaces de utilizador tradicionais, a RV coloca o utilizador dentro de uma experiência. 
Em vez de ver um ecrã à sua frente, os utilizadores são imersos, sendo capazes de interagir com mundos 
3D. Bons exemplos de tecnologia que suporta RV são o Oculus  e o Google VR. 

A Realidade Aumentada (RA): é definida como a sobreposição de imagens digitais sobre o é definida como a sobreposição de imagens digitais sobre o 
mundo real através de um tablet ou telemóvel. A RA é uma experiência interativa de um ambiente do mundo real através de um tablet ou telemóvel. A RA é uma experiência interativa de um ambiente do 
mundo real onde os objetos que residem no mundo real são “aumentados” por informações percetivas mundo real onde os objetos que residem no mundo real são “aumentados” por informações percetivas 
geradas por computador, às vezes através de múltiplas modalidades sensoriais, incluindo visual, geradas por computador, às vezes através de múltiplas modalidades sensoriais, incluindo visual, 
auditiva. O que antes era caro de criar, é agora acessível e, em alguns casos, gratuito - um exemplo de auditiva. O que antes era caro de criar, é agora acessível e, em alguns casos, gratuito - um exemplo de 
uma aplicação móvel para criar sua própria experiência de RA é a uma aplicação móvel para criar sua própria experiência de RA é a HP Reveal.
 

Vídeo 360°: Vídeos de 360 graus, também conhecidos como vídeos imersivos ou vídeos esféricos, 
são gravações de vídeo em que uma visualização em todas as direções é gravada ao mesmo tempo, 

filmada usando uma câmara omnidirecional ou uma coleção de câmaras.

A Cultura Imersiva: o ato de se envolver numa nova cultura ou ambiente. Neste contexto, a 
Cultura Imersiva está a experimentar uma nova habilidade ou atividade através da tecnologia interativa 

como RV, RA ou vídeo 360. 

Nova Tecnologia: a tecnologia pode ser definida mais amplamente como as entidades, tanto 
materiais como imateriais, criadas pela aplicação do esforço mental e físico para alcançar algum valor. 
Neste uso, a tecnologia refere-se a ferramentas e máquinas que podem ser usadas para resolver 
problemas do mundo real. No contexto do projeto “ViRAL”, estamos a concentrar-nos nas tecnologias 

novas e emergentes para apoiar o desenvolvimento profissional e a educação. 

Divulgação Pop-Up: é uma atividade de prestação de serviços a quaisquer populações que, de 
outra forma, não teriam acesso a esses serviços. Uma componente chave da divulgação é o facto de os 
grupos que a fornecem não serem fixos, mas móveis; por outras palavras, estão a reunir-se com aqueles 
que necessitam de serviços de divulgação nos locais onde se encontram os necessitados. Em termos 
de interatividade e mobilidade, utilizamos uma variedade de “marcadores” RA que desencadeiam as 

animações e personagens interativos e 3D.

Termos-chave de referência 

Digitalização: a conversão de texto, imagens ou som numa forma digital que pode ser processada 
por um computador ou tecnologia móvel. No contexto do projeto “ViRAL”, poder digitalizar informação 
pode ajudar a fornecer recursos mais interativos para e-books e aplicações eletrónicas, ajudar o leitor 
a imergir totalmente no material educacional e usar referências interativas para visualizar mais infor-
mações conforme a sua conveniência.

https://www.oculus.com/
https://vr.google.com/
https://itunes.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396?mt=8


33

ViRAL – Uma metodologia de formação de adultos com 
poucos qualificações através de novas tecnologias e património  
As mudanças no mundo do trabalho afetam todas as pessoas, mas os adultos com um 
menor número de capacidades são, provavelmente, os mais afetados. Muitos postos de 
trabalho que requerem pouca qualificação podem ser automatizados, local a procura de 
mão de obra que execute essas funções está a diminuir. Os resultados de uma investigação 
da OCDE mostram que trabalhos que não exigem nenhuma habilidade ou formação 
específicas têm maior risco de automatização, por exemplo, preparação de alimentos ou 
montagem. Ao mesmo tempo, os que possuem mais qualificações tecnológicas estão-se a 
tornar mais empregáveis (Nedelkoska e Quintini, 2018).

Adultos com poucas qualificações encontram-se numa “armadilha”, em posições de 
hierarquicamente mais baixas e com oportunidades escassas de desenvolvimento, estando 
frequentemente desempregados ou com empregos precários e com acessos limitados a 
formação, salários mais elevados ou melhores empregos (OCDE, 2017a; Burdett e Smith, 
2002).

Apoiar adultos com baixas qualificações, desenvolvendo as que já possuem e oferecendo-
lhes oportunidades de desenvolver novas, é imperativo para um futuro em que os empregos 
serão de igual modo produtivos e inclusivos. Tal ajuda os indivíduos a aumentarem a sua 
empregabilidade e, em último caso, a sua inclusão social.

O objetivo do ViRAL é chegar a adultos com menos qualificações através de um programa 
de educação não-formal. Escolhemos concentrar-nos nos níveis de EQF 3, 4 e 5. Não há um 
consenso claro no que diz respeito à definição de educação não-formal; contudo, no âmbito 
do ViRAL, nós entendemo-la como educação

“… em que os indivíduos tomam a iniciativa, com ou sem a ajuda de outros, de diagnosticar 
as suas necessidades de aprendizagem, formulando objetivos, identificando recursos 
humanos e materiais, escolhendo e implementando estratégias de ensino apropriadas e 
avaliando os seus resultados de aprendizagem”
Knowles, Malcolm S, Holton III, EF and Swanson, RA (2005) The Adult Learner (Sixth Edition), 
Burlington, Mass: Elsevier: 18.

No sentido de atingir este objetivo, o ViRAL desenvolveu um curso CPD (Desenvolvimento 
Profissional Contínuo) para formadores de adultos que recorre a exercícios de treino 
informais e notas de formação https://viralquests.eu/ 
A metodologia possui competências-chave definidas pela Comissão Europeia: STEM; 
Linguísticas; Literárias; Digitais; Sensibilização e Expressão Cultural; Empreendedora; Cívicas; 
Pessoais, Sociais e de Aprendizagem.

O ViRAL define estas competências no âmbito de uma Matriz de Objetivos de Aprendizagem 
(LOM) https://www.viraltraining.net/cpd-course. A LOM apresenta as competências-chave a 
serem atingidas pelos adultos no contexto de preservação das memórias do seu património 
industrial local, usando vídeos 360º, AR e VR para este fim.

Mashkura Begum
David Powell
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Parceiros Colaboradores 

UNIVERSIDADE DE COVENTRY, REINO UNIDO 

ELS, REINO UNIDO

ELDERBERRY AB, SUÉCIA

MUSEU DA ESLAVÓNIA, CROÁCIA 

Os parceiros beneficiarão da oportunidade do programa ERASMUS+ 
para apoiar a cooperação transnacional entre os países participantes, 
nomeadamente: Áustria, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Croácia e 
Portugal. 

Esta é uma oportunidade valiosa para promover a aprendizagem mútua, 
partilhar conhecimentos e práticas de intercâmbio entre parceiros de dois 
setores: património cultural e educação de adultos.

Enquanto Universidade do Ano do Reino Unido em termos da experiência do estudante 
(2019), estabeleceu presença regional, nacional e internacional tendo mais de 24 mil 
estudantes de mais de 140 países diferentes, centros de investigação em todo o mundo 
e atividade empresarial internacional, a Universidade de Coventry pretende estar na 
vanguarda das experiências imersivas.  

Empresa de responsabilidade limitada, com sede em Coventry (Reino Unido), que se 
especializa numa vasta gama de tecnologias para a aprendizagem ativa. A ELS procura ser 
uma empresa de e-Learning que contribua de forma mensurável para o desempenho dos 
seus clientes e parceiros através da qualidade das soluções que coloca no mercado. 

A Elderberry AB tem experiência no desenvolvimento de material para educação de adultos, 
património e cultura, migrantes e refugiados e aprendizagem móvel e competências/
codificação avançadas de TI. A empresa tem experiência com métodos tradicionais de 
material educacional e de formação em e-Learning, aprendizagem móvel e cultura.    

O maior museu generalista e um dos mais antigos da República da Croácia, cobrindo 
um papel educacional e de explorar a vida cultural de Osijek, na Eslavónia e região de 
Barany, sendo um lugar relevante da vida cotidiana da cidade. 

Parceiros Colaboradores 



ARQUIVO MUNICIPAL DE WUPPERTAL, ALEMANHA

ARQUIVO MUNICIPAL DE DORNBIRN, 

ADPTN, PORTUGAL 
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O Arquivo Municipal de Wuppertal documenta a história e os assuntos atuais da cidade 
e está amplamente disponível. Os arquivos estão intimamente ligados às atividades do 
Centro Histórico de educação para adultos, com a Casa Engels e o Museu da Industrialização 
Antiga e muitas vezes envolvidos com contribuições de texto para as exposições da história 
industrial de Wuppertal e da história do “filho da cidade”, Friedrich Engels. 

O Arquivo Municipal de Dornbirn funciona como um centro de documentação para a 
história local e como um centro de serviços para todos os cidadãos, estudantes e cientistas 
interessados no passado de Dornbirn. A iniciativa foi amplamente reconhecida tanto pelos 
profissionais do património cultural arquivado como pelos cidadãos locais. 

A ADPTN está em atividade desde 1980 e é uma organização cultural sem fins lucrativos 
localizada em Torres Novas. A sua missão é salvaguardar e promover os recursos naturais, o 
património histórico e o património cultural imaterial, bem como as paisagens naturais da 
região. 
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