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As transformações tecnológicas dos últimos 20 anos ampliaram a capacidade dos indivíduos de 

buscarem informações e conhecimentos, assim como dinamizaram as organizações responsáveis por 

oferecer conteúdo. Neste sentido, muitos museus, como ambientes de expressão de saberes e 

conteúdo, também experimentaram essa transformação no âmbito das tecnologias, principalmente no 

que se refere aos recursos expositivos e comunicacionais que interligam acervo e público. Assim, 

investigar este fenômeno torna-se fundamental para melhor compreender as formas mais eficientes de 

expor os conhecimentos e informações museais. Além disso, compreender o público e suas demandas 

é parte essencial neste processo de mudança. Em busca dessas respostas, investigou-se, no âmbito 

da Ciência da Informação e da Museologia, o museu como lócus da relação entre visitante e espaço 

expositivo, e como os recursos tecnológicos interferem neste contato. A fim de capturar dados capazes 

de proporcionar entendimento acerca desta relação entre público e museu, adotou-se como método 

investigativo a observação dos visitantes em museus brasileiros e portugueses. Foram aplicados 

questionários para entender perfil dos visitantes de museus, além de informações sobre importância e 

usabilidade dos recursos tecnológicos ofertados pelas instituições museais. A presente pesquisa 

demonstrou que os recursos tecnológicos se bem aplicados, apresentam um fator de impacto nas 

experiências do visitante ao museu, principalmente os dispositivos que permitem a interação e a 

participação do visitante em busca dos conteúdos elaborados e ofertados pelos museus. Evidenciou-se 

que recursos capazes de transformar o visitante em parte “ativa” nas exposições museais são 

ferramentas eficientes e atraentes no que se refere à experiência do público no museu. Ademais, o 

visitante, em sua grande maioria, se mostra a favor e aberto à implementação de tecnologias 

expositivas nos museus. Entendeu-se que a tomada de decisão dos visitantes em conhecer um museu 

não se dá pela oferta das tecnologias, mas por diversos outros fatores. Contudo, apreendeu-se que os 

visitantes reconhecem os recursos tecnológicos implantados como meios que ampliam as 

possibilidades comunicacionais e de entretenimento dos museus. Conclui-se que as demandas 

informacionais da atual sociedade têm impactado o campo dos museus, fomentando a aplicação de 

recursos tecnológicos (muitos destes interativos) de modo a permitir um maior contato do visitante para 

com a instituição e, dessa forma, ampliar o elo que ligam essas duas partes fundamentais no contexto 

informacional dos museus. 
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