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Uma das estratégias de gestão das instituições museais é o uso das tecnologias da 
informação e da comunicação. A análise apresentada trata-se da virtualidade do espaço 
museal, por meio dos museus virtuais, no que se refere à autenticidade. Se por um lado, com 
as tecnologias disponíveis no mercado, cada vez mais é possível pensarmos em simulações 
de realidades que possibilitam ao sujeito ter experiências de lugares reais, porém criados 
através de linhas de programação computacional, por outro existe uma ideia de que a 
prolongação desses museus para a virtualidade faz com que a sua autenticidade desapareça. 
Desse modo, o objetivo desse estudo é o de analisar como os usuários têm percebido a 
questão da autenticidade nos museus virtuais e, com isso, elaborar diretrizes para projetos de 
interface no que tange a autenticidade e a autenticidade da informação dessas plataformas. 
Por meio do método dedutivo, ao trabalharmos com a teoria sobre autenticidade, analisamos 
um modelo de site de museus virtuais - o Projeto Era Virtual - na tentativa de criar indicadores 
de avaliação de autenticidade dentro desses. Após a análise prática, elaborou-se e aplicou-se 
um questionário piloto visando validar os indicadores criados e, caso necessário, a elaboração 
de outros novos. Em seguida, foi definida a amostra final da pesquisa e aplicado os 
questionários finais. Ao final da pesquisa, analisamos os resultados obtidos com a teoria 
proposta e, então, criamos as diretrizes de autenticidade para auxiliar desenvolvedores de 
interfaces de museus virtuais. Identifica-se que a autenticidade é um conceito dinâmico que diz 
respeito tanto a questões verificáveis através da matéria de um objeto digital, quanto a 
questões não materiais que emergem da relação entre o homem e esse objeto. De modo geral 
a amostra acredita que o museu virtual visitado é autêntico, porém não consideram ter vivido 
uma experiência turística. O principal motivo que corrobora para a percepção de autenticidade 
dentro dos museus virtuais, segundo os respondentes do questionário, é o seu valor 
informativo. 
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