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Resumo da Comunicação  

No contexto atual da utilização das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação como ferramenta e veículo para a gestão e divulgação do 

conhecimento na (s) sociedade (s), os Museus têm, por um lado, uma oportunidade 

para tornar os acervos à sua guarda acessíveis através de um novo meio de 

comunicação que, até há poucas décadas, não era possível, e por outro lado, uma 

maior responsabilidade na investigação e documentação dos referidos acervos para 

que os conteúdos a disponibilizar sejam o mais completos possível. Assim, os 

desafios que se colocam aos Museus no mundo atual para que sejam “virtualmente 

acessíveis” são enormes, mas, ao mesmo tempo, encorajadores para a sua relação 

com a (s) sociedade (s) já que aumentam, de forma exponencial, o leque de 

pessoas a incluir no espetro do seu relacionamento, partilha de informação e 

conhecimento. Com esta nova forma de acesso e relação entre o Museu e as 

pessoas, as distâncias são encurtadas, consegue-se comunicar com pessoas que de 

outra forma não seria possível (não nos referimos apenas às pessoas diferentes no 

sentido de serem portadoras de algum tipo de limitação física/intelectual, mas 

também àquelas com diferentes graus de literacia, que vivem á distância, ou 

pertencentes a determinado grupo etário). 

Atualmente fala-se muito na Web social ou colaborativa, a Web 2.0, onde o 

utilizador da internet, neste caso o que acede às coleções dos Museus, não é 

meramente um consumidor de informação, para passar a colaborar na 

complementação desses conteúdos e a partilha-lhos nas redes sociais com outros 

utilizadores e entre diferentes aplicações Web. 

Mas os Museus do futuro terão de alargar esse conceito de Web social, passando a 

desempenhar o papel de fomentar e estimular os utilizadores, facilitando a troca de 

informações e permitindo a construção do conhecimento a partir de um papel ativo 

daqueles, nomeadamente no debate e na crítica, aprendendo, reaprendendo e 

ensinando, simultaneamente, utilizando o “acesso virtual” e os seus conhecimentos 

para ampliar, no tempo e no espaço, a inteligência coletiva, através do uso da 

interatividade, das comunidades virtuais, das Wikis, dos fóruns, e outros, para 

construir e disseminar os saberes globais, baseados no acesso à informação 

democratizada e na sua atualização constante. 
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