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Assim como em todos os domínios, a informação, também é crucial para a prática diária do trabalho no 

museu. A equipe de trabalhadores do museu é formada por profissionais dos serviços de limpeza, 

segurança, bolsistas, trabalhadores ligados diretamente às funções de salvaguarda e comunicação 

(incluindo os estagiários e terceirizados) e a gestão do museu. Afinal, todos fazem parte da equipe do 

museu e de alguma forma lidam com o insumo informação. Logo, esta pesquisa entende e denomina todos 

os profissionais de museus como sendo profissionais da informação em museu. Assim sendo, o objeto de 

pesquisa da tese se referiu aos profissionais da informação em museu, que ao trabalharem em um sistema 

de informação, pressupõe que todas as atividades museológicas fazem ou deveriam fazer parte de um 

fluxo compartilhado de informações. Para tal, a investigação buscou responder a seguinte questão: Como 

se relacionam os profissionais da informação em museu, na prática diária do trabalho, no que se refere ao 

uso, a necessidade e no compartilhamento da informação, alusivos aos fazeres museológicos. A tese teve 

como objetivo geral: compreender a competência em informação que o profissional da informação em 

museu possui e aquela que lhe é necessária, de forma a atenuar sua necessidade de informação durante 

à prática diária do trabalho, acerca do uso e do compartilhamento da informação nos fazeres 

museológicos. Os achados da investigação indicaram, entre outros aspectos, a falta de repasses dos 

recursos financeiros advindos dos governos para a manutenção dos museus, o que reverbera diretamente, 

em não se desenvolver programas de formação para os profissionais da informação em museu, por parte 

da gestão. A tese propôs uma matriz de desenvolvimento da competência em informação para as 

atividades museais relativos a apropriação da informação, a qual pode e deve ser adaptável para cada 

museu e sua equipe, com o intuito de atender as especificidades e necessidades de informação. A 

conclusão que a tese apontou com os desdobramentos da pesquisa foi de que a competência em 

informação se assemelha às instituições museológicas. Ambas são processos dinamizadores de 

emancipação dos cidadãos. 
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