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Sociedade da Informação 

 Uma sociedade que 
predominantemente utiliza o recurso 
às tecnologias da informação e 
comunicação para a troca de 
informação em formato digital e que 
suporta a interacção entre indivíduos 
com recurso a práticas e métodos em 
construção permanente 
(Gouveia e Gaio, 2004) 



Sociedade da Informação 

Uso intensivo de tecnologias de 
informação e comunicação 

 
 
 

Uso crescente do digital 
 
 
 
 

Organização em rede 
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Uma ideia de mundo  

Agora… 

Sociedade da Informação  

• Uso intensivo de computadores e redes 
(do saber usar ao saber o que fazer com eles…) 

• A informação que conta é digital 
(a informação já não é o que era e vale pouco…) 

• A organização que conta é a rede 
(as hierarquias são uma simplificação num momento…) 

 

O que significa? 
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Dois aspetos essenciais 

•Sustentabilidade 
Como garanto a minha liberdade ou como o valor gerado cobre o valor* 
absorvido  
*(valor: económico, social, político e satisfação) 

•Soberania 
Como garanto a minha identidade** ou como posso ser reconhecido como 
eu próprio e ser o que quero/posso ser  
**(marca: pessoa, empresa, nação)  
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Tempo e espaço 

•Tempo 
24/7 sempre ligado, sempre presente 

MAS disponibilidade inteligente e bem gerida 

AFINAL o tempo humano é limitado 

•Espaço 
em qualquer lugar, de qualquer forma 

MAS como estar presente? 

AFINAL a experiência é o memorável 
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Estratégias facilitadas pelo digital 

• Capacidade de projecção 
• Chegar aos outros e exposição global 

• Diferente e dinâmico 
• Ter capacidade de capturar a atenção 

• Criativo e inovador 
• Ter capacidade de concretizar valor 

• Inclusivo e cumplice  
• Perceber que a colaboração e a rede são essenciais 
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 Com estes pressupostos é tomada a discussão da oportunidade de 
explorar o digital para lidar com a informação no contexto dos museus  

http://blog.museunacional.cat/en/museum-connector-publics-contents/ 



http://human-ecosystems.com/home/ubiquitous-information-what-is-an-ubiquitous-museum-like/ 

O território da informação  
no museu ubíquo 



Uma introdução à gestão da informação 
em museus 

Grandes  
Questões… 



O que é 

informação 

em contexto 

de Museu? 



 
 

Que informação 

circula nos 

Museus? 
 



Que tipo de informação é 

necessária nos Museus? 



De que forma o 

digital pode auxiliar 

na organização, 

tratamento, 

recuperação de 

informação nos 

Museus? 



Como podemos fazer ? 

De que forma? 

 

Não existem soluções ideais… 

Estas terão sempre de ser 

ajustadas à realidade de cada 

instituição 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.co.uk/dp/9899801380  

http://www.amazon.co.uk/dp/9899801380


Desafios dos museus 

1. Lidar com a tecnologia e estar “no tempo” das suas 
audiências 

2. Ter uma componente de media que lhes permita oferecer 
entretenimento 

3. Equilibrar a componente comercial com as restantes 
valências 

4. Contar a história de forma participada e coletiva 

5. Saber partilhar o original  

 

 



 

http://www.condenaststore.com/-sp/It-s-an-audio-guide-sweetheart-not-a-remote-New-Yorker-Cartoon-
Prints_i9451776_.htm 



 

http://www.toonpool.com/user/750/files/museum_448495.jpg 



http://joyreactor.com/post/675752 



 

https://www.andertoons.com/art/cartoon/6776/how-come-none-of-them-are-looking-at-their-phone 



https://www.andertoons.com/art/cartoon/0811/im-surprised-they-havent-come-out-with-sequel 


