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RESUMO 

 

Os museus e centros de ciência estão em constante mudança desde suas interações mais antigas, 

e atualmente é necessária a criação de alternativas para incentivar visitas nos museus brasileiros. 

Recentemente, os museus virtuais vêm se tornando cada vez mais populares e acessados pelo 

mundo todo, servindo como divulgação tanto do conhecimento como do seu próprio espaço 

físico para visitas, porém as técnicas utilizadas na criação destes espaços virtuais ainda são 

inacessíveis para museus com menos investimento. Como uma alternativa para os museus que 

desejam utilizar deste espaço virtual, foi criado um cartão virtual de forma gratuita no formato 

de PDF com links do Centro de Ciências de Araraquara (CCA) e disponibilizado através do 

aplicativo de mensagens WhatsApp. Os dados foram coletados através de um link no cartão 

virtual denominado de “livro de visitas”, nele os visitantes responderam perguntas de cunho 

qualitativo sobre o uso do cartão virtual. As respostas então foram analisadas através da 

metodologia de Análise de Conteúdo, sendo agrupadas e distribuídas quanto a sua inferência. 

Mais da metade dos visitantes relacionou a qualidade do cartão virtual com a sua estética e sua 

funcionalidade, mostrando a importância destes aspectos no cartão virtual, também foi 

associado a qualidade do cartão virtual com a capacidade de conhecer o espaço físico do CCA. 

Para 58,7%, o cartão virtual foi o primeiro contato com o Centro de Ciências de Araraquara, 

revelando a sua capacidade de divulgação do espaço físico pela visita virtual, assim como 92% 

respondeu que pretende visitar o espaço físico do CCA no futuro. Como um todo, o cartão 

virtual se mostra um método promissor para a divulgação digital de museus e centros de 

ciências, por sua praticidade, versatilidade, funcionalidade e baixíssimo custo. 

  

Palavras – chave: Virtualização gratuita; Divulgação de museus virtuais; Divulgação 

científica pelo WhatsApp. 



 

 ABSTRACT 

 

Since it’s origins museums and science centers are constantly changing and there’s a need for 

the creation of alternatives to encourage more visitors in Brazilian museums. Recently, virtual 

museums are becoming more popular and acessed around the world, promoting knowledge and 

it’s own physical space for visits, however the techniques used to create these virtual spaces are 

still not within reach to museums with smaller budgets. As an alternative for museums that want 

to use the virtual space, a completely free virtual card in PDF format was created with links 

from the Centro de Ciências de Araraquara (Science Center of Araraquara) and shared through 

the messaging app WhatsApp. The responses were collected through a link in the virtual card 

called “guestbook”, where visitors answered qualitative questions about the use of the virtual 

card. Afterwards, the answers were analized through the methodology of Content Analysis. 

More than half of the visitors related the quality of the virtual card with it’s aesthetic and 

functionality, showing the importance of these aspects to the virtual card, also it’s quality was 

associated with the hability of the virtual card to know CCA’s physical space. 58.7% of it’s 

visitants answered that the virtual card was their first contact with the Centro de Ciências de 

Araraquara, displaying the hability of spreading the museum’s physical space through the 

virtual medium, also 92% showed interest to visit the CCA someday. The virtual card displays 

a promising method of digital divulgation of museums and science centers, mainly because of 

it’s practicity, versatility, functionality and low cost. Virtualização gratuita; Divulgação de 

museus virtuais; Divulgação científica pelo WhatsApp 
 

Keywords: Virtualization without costs; Dissemination of virtual museums; Science 

communication with WhatsApp. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1      Apresentação 

 

Minha vida escolar se iniciou muito cedo. Como meus pais são professores sempre 

tiveram que dedicar muito tempo de suas vidas para o trabalho e eu frequentei a creche desde 

os 3 anos de idade. Todo o restante da minha educação básica foi cursado em escolas 

particulares, por escolha dos meus pais. Assim, logo na “pré-escola” (hoje em dia denominada 

de 1º ano do Ensino Fundamental) eu estudei em uma escola particular em Araraquara (cidade 

na qual nasci e cresci, onde vivo até hoje). A “pré-escola” foi um período parecido com a creche, 

não me lembro muito da época, mas minha mãe diz que eu gostava de frequentar essa escola e 

que tinha vários amigos. Logo depois de terminar o pré eu mudei para outra escola particular, 

nesta cursei da 1ª série até a 4ª série do fundamental. Conheci muitos amigos e eu era muito 

querido pelo pessoal da minha sala, gostava muito do ambiente de lá, do lugar que estudava, 

era uma escola muito boa. Lembro que tínhamos muito contato com arte em geral, com uma 

disciplina de Artes para pintarmos alguns quadros e até esculturas de barro. Porém, meus pais 

decidiram me mudar de escola novamente, me colocando em outra particular. 

Esta terceira escola ficava em frente a uma praça com um museu, fizemos várias visitas 

lá com os professores. Lembro que chegamos a visitar vários outros museus de artes, história e 

ciências da região, essa escola realizava várias viagens deste tipo e era muito prazeroso. Muito 

por conta dessas visitas que se iniciou meu interesse por museus e centros de ciência, pois eram 

lugares que eu não frequentava durante o meu tempo livre. Visitar os museus trazia não só 

divertimento, mas também conhecimento e aprendizado, despertando meu interesse por 

ciências que carrego comigo até os dias de hoje. Meu tempo nessa escola foi talvez o mais 

proveitoso em termos de amizades e conhecer novas pessoas, fiz amigos que converso até hoje. 

Em termos de estudo eu fui bem na maioria do tempo, mas infelizmente perdi muito o interesse 

no estudo durante meu Ensino Médio. A época do Ensino Médio em escolas particulares se 

resume a uma gigantesca exposição e repetição de conteúdos através de exercícios, tudo para 

que possamos ser aprovados nos mais diversos vestibulares. Isso me desanimou muito, tive 

muito desinteresse para estudar, e para tentar solucionar isso meus pais me mudaram novamente 

de escola. 

Após mudar para uma nova escola particular (a quarta diferente durante minha 

formação), cursei o 2º e 3º ano do Ensino Médio, uma escola cara e de “alta qualidade”. Foi o 

período mais difícil para mim durante todo o ensino básico, tive muito problema com notas, 

autoestima baixa, pressão da própria diretoria da escola para que eu prestasse cursos 
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“renomados” com altas notas de cortes. O que me salvou de todo esse caos foram as amizades, 

conheci a pessoa que é meu melhor amigo até hoje (mesmo depois de 7 anos da conclusão do 

ensino médio). Como já citei aqui no texto, as amizades sempre foram muito importantes para 

mim durante toda a minha formação na escola, o convívio social e conhecer novas pessoas é 

um aspecto de extrema importância para mim. Durante esse tempo nessa escola, também 

encontrei uma profissão, queria ser professor assim como meus pais. Fui inspirado pelos ótimos 

professores que me ensinaram durante aquele período, mas também motivado ainda mais pelos 

péssimos professores. 

Fui aprovado nos principais vestibulares da região. Passei em Física na UFSCar através 

do Enem, também fui aprovado em Estatística na USP pela Fuvest. Para ambos os cursos não 

me senti realmente motivado, não tive vontade de nem sequer começar a cursá-los pois não me 

conseguia me ver seguindo tais carreiras. Porém, também tinha sido aprovado para Licenciatura 

em Química no Instituto de Química da UNESP de Araraquara, mesmo local no qual meus pais 

se formaram e iniciaram suas carreiras como professores. Para mim foi como um sonho se 

realizando, pois além da comodidade de estar cursando o curso na mesma cidade em que moro, 

estava começando a estudar aquilo que eu realmente queria seguir: a Química. 

Ao entrar na faculdade, em 2017, senti que me encontrei com o ambiente e com o curso, 

uma sensação de pertencer àquele lugar. Mesmo com algumas matérias que me fizeram entrar 

em desespero, eu adoro até hoje o ambiente de estudar no IQ. Talvez por isso eu queira fazer 

mestrado e doutorado, não somente pela qualificação, mas também para continuar neste lugar. 

Durante o meu segundo ano da faculdade tive uma das piores experiências possíveis, meu pai 

veio a falecer no segundo semestre de 2018. Foi no meio de toda a correria das provas, durante 

diversas matérias difíceis da graduação. Foi sem dúvidas, o pior momento da minha vida. 

Felizmente, eu tive o apoio de diversos professores e amigos durante o período, sou grato de 

ter sido “abraçado” por muitos e conseguir continuar minha graduação. O maior sonho do meu 

pai e da minha mãe era que eu cursasse Química na UNESP e, sem nenhum tipo de inflûencia 

direta por parte deles, segui o mesmo caminho. Gosto de pensar que meu pai está orgulhosos 

de mim, e estará ainda mais quando eu me formar. 

Durante a graduação conheci o Centro de Ciências de Araraquara (CCA), é um Museu 

de Ciências que foi criado em 1989 e vinculado ao Instituto de Química da UNESP de 

Araraquara. O CCA é um espaço de formação, geração de conhecimento e de divulgação 

científica, aberto para visitação de escolas, alunos, professores, comunidade em geral e todas 

as pessoas interessadas para aprender e descobrir sobre a ciência. Vários amigos da graduação 

foram monitores de lá, todos me contaram que foi uma experiência prazerosa e que guardam 
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com carinho até os dias de hoje os momentos como monitor. Apesar de nunca ter sido monitor 

do CCA, sempre tive muito interesse pelo local e pela sua relação com a comunidadade, assim 

como seria a intereção dos alunos com centro de ciências. 

Em 2020 o mundo teve que reaprender a viver em razão da pandemia do Covid-19. 

Como uma das principais medidas de segurança para prevenção de contágio, é necessário o 

isolamento social. Locais como universidades, restaurantes, cinemas e museus funcionam, 

agora, de forma limitada ou até mesmo não funcionam. Por conta disso, fiquei me perguntando 

durante todo o ano se poderia existir alguma forma de visitar esses espaços sem sair de casa, ou 

seja, uma forma para visitá-los virtualmente. 

Além disso, notei que há anos não visito mais museus como costumava quando era 

jovem. As visitas que eu fazia com a escola são passado e não tenho mais esse costume de 

frequentar tais lugares. Vejo que assim como eu, muitos amigos e familiares não possuem mais 

esse hábito, não frequentando o espaço museológico. Com isso, também surge a ideia de estudar 

maneiras acessíveis para amplicar a divulgação dos Museus de Ciências, de uma forma virtual 

e 100% gratuita para que mais pessoas, assim como eu, possam voltar a se interessar por tais 

locais. 

 

1.2      Justificativa 

 

Durante o Renascimento na Itália no século XV surgiram as primeiras organizações que 

poderiam ser denominadas museus. Consistiam, basicamente, de coleções particulares de 

estudiosos e nobres que colecionavam variados objetos históricos e os agrupavam sem nenhuma 

organização específica, em espaços pequenos, visitados apenas por convidados privilegiados 

com a intenção apenas de observar esses ítens exóticos ou a fim de catalogar e descrever sobre 

esses objetos. Nos séculos XVII e XVIII, as coleções foram aumentando e se diversificando, 

exigindo a necessidade de novos lugares para serem armazenados. Com tal variedade foi 

possível apropriar desses elementos com o objetivo de ensinar os visitantes, que em primeira 

instância, eram da mais alta hierarquia social da época. Apenas no final do século XVIII é que 

o museu foi finalmente estabelecido de sua forma mais aberta ao público, como é conhecido 

até hoje, assim como inicia uma maior especialização do espaço museológico com a criação de 

disciplinas como arqueologia, história da arte e etnografia, também os próprios museus 

começaram a se especializar em diferentes categorias, ramificando-se por exemplo como um 

museu de história natural, museu de artes ou museu de ciências. Contudo, foi apenas no século 



11 
 

XIX que os aspectos educativos deste espaço do museu se tornaram um motivo para reflexão 

das instituições, por conta do desenvolvimento científico e tecnológico aliado ao intenso 

crescimento urbano. Essa preocupação educativa do museu se acentua ainda mais durante o 

século XX, com o surgimento de museus de ciências e tecnologia focados para tentar aproximar 

o visitante leigo dos fenômenos científicos através de uma maior interatividade e modelos mais 

simplificados ao invés de apenas objetos isolados. Ao longo de sua história, os museus foram 

se expandindo e sofrendo diversas transformações, como a sua especialização temática e o 

maior foco no aspecto educativo. (GRUZMAN; SIQUEIRA, 2007) 

De acordo com o dicionário Houaiss (2009), museu é uma instituição responsável por 

coletar, conservar, estudar e expor objetos de valor artístico ou histórico, também é um local 

onde tais objetos são expostos. Já para Marandino (2005), o museu não é um local para “guardar 

coisas velhas”, mas sim um ambiente que possui um papel como local de lazer, contemplação 

e diversão. Além disso, é um espaço educacional, suas experiências se projetam para além do 

deleite e do divertimento. Dentro deles são produzidos programas e projetos educativos 

baseados em modelos sociais e culturais, suas seleções são feitas com o intuito de torná-los 

acessíveis aos visitantes, havendo assim uma socialização dos saberes acumulados. 

(MARANDINO, 2005). 

Para Gruzman e Siqueira (2007), o museu é reconhecido por sua missão cultural, como 

função de preservar, conservar, pesquisar e divulgar, além de suas práticas educativas. Tem 

como compromisso estar à serviço de uma sociedade em constante transformação e orientar 

seus trabalhos desenvolvidos para sensibilizar seus visitantes sobre o seu patrimônio cultural, 

tentando, assim, empreender um diálogo. (GRUZMAN; SIQUEIRA, 2007) 

Definir o museu apenas como um lugar que armazena e expõe objetos é uma 

simplificação à importância da instituição, remetendo às mais antigas interações dos museus 

dos séculos XVII e XVIII quando não havia nenhuma especialização ou preocupação com o 

ensino nesses espaços. É possível observar que as definições de Marandino (2005), Gruzman e 

Siqueira (2007) compreendem a complexidade do espaço museológico como um todo, tratando-

o também sobre sua notoriedade educacional e cultural. 

Dentre os vários tipos de museus existentes, é importante diferenciar os Museus de 

História Natural dos Museus de Ciências. A princípio, ambos se preocupam com suas 

exposições nos aspectos didáticos e pedagógicos, possuindo várias semelhanças entre si. 

Contudo, os Museus de Ciências passaram a ter exposições e atividades elaboradas para fins de 

ensino de ciências, planejados a partir de objetivos de uma perspectiva pedagógica. Assim, os 

Museus de Ciências possuem um papel importante em respeito à educação e divulgação da 



12 
 

ciência para a sociedade. (MARANDINO, 2009) 

Para Bragança Gil (1988), os Museus de Ciências possuem a preocupação do aspecto 

educativo e divulgador em suas especificidades, assim como fornecer meios para torná-las 

compreensíveis e incluir sua importância histórica dentro da sociedade. Os Museus de História 

Natural também compartilham dessa preocupação, porém com atitudes diferentes com seus 

objetos ou coleções e como se relacionam no espaço, além de objetivos diferentes. 

(BRAGANÇA GIL, 1988) 

Como expressado por Fensham (1999), o conhecimento que o público adulto detém 

sobre temas científicos atuais e relevantes vem através da divulgação científica de museus e da 

mídia eletrônica de qualidade. Atualmente, os museus têm a preocupação em dar acesso a todos, 

tornando suas exposições cada vez mais acessíveis. Essa divulgação científica dos museus é 

constituída por um conjunto de procedimentos e técnicas relacionadas à comunicação da ciência 

com o público, pretendendo promover diálogos e reflexões entre ciência e sociedade. (SOUZA, 

2009) 

Porém, cada vez mais essa relação museu-público se torna alvo de discussões que se 

tangenciam quanto ao seu alcance, a qualidade das exposições e a participação do público nos 

dias de hoje. Segundo dados do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), no ano de 2018 dentre 

1405 museus apurados, 126 deles não tiveram visitantes durante todo o ano, correspondendo a 

8,97% dos museus apurados que não contaram com público. Ainda baseado no mesmo 

levantamento do Ibram, para o ano de 2015, a média de visitas aos museus cadastrados foi de 

35.638, enquanto para 2018 essa média caiu para 29.656. 

Com isso em mente, são necessárias alternativas para que os museus possam se adequar 

ao público dos dias de hoje, continuando a exercer suas funções. Assim como os museus 

passaram por diversas transformações e mudanças ao longo dos anos, ainda deverão continuar 

se modificando de acordo com a sociedade que continua visitando-o.  

Como exemplo, durante a metade do século XX os Museus de Ciências norte 

americanos e europeus, com o intuito de se aproximar com o público, começaram a adotar de 

estratégias didáticas. Substituía-se um objeto por aparatos que demonstravam fenômenos 

científicos, tentando aproximar aquele visitante leigo à ciência através da interação. 

(VALENTE, 2005) 

Com o advento da tecnologia, smartphones estão cada vez mais acessíveis, tendo diversa 

variedade de modelos e preços para se escolher e, assim, se tornaram itens essenciais para ao 

uso diário, tanto para comunicação e trabalho como também para divertimento, educação e 

lazer. Segundo dados da Agência Brasil (2020), 79,3% dos brasileiros com 10 anos ou mais 
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possuem aparelhos celulares para uso pessoal. Segundo dados da mesma reportagem, três em 

cada quatro brasileiros tem acesso a internet e entre eles o celular é o equipamento mais usado 

para navegar. Aparelhos celulares são utilizados até mesmo em área rurais, por 97,9% de 

moradores que acessam à internet. (TOKARNIA, 2020) 

É importante ressaltar que este acesso a internet pode ser relativamente simples, como 

um site ou um aplicativo, portanto deve-se levar em consideração que apesar de três em cada 

quatro brasileiros terem aceso a internet, não se pode concluir que os mesmos estão acessando 

internet de alta velocidade. 

Os museus de hoje em dia tentam se adequar com a sociedade cada vez mais tecnológica 

com a implementação de espaços virtuais denominados de museus virtuais. Este espaço virtual 

coexiste com o presencial, oferecendo visitas gratuitas totalmente online independente da 

distância do usuário com o museu. 

Andrews (1998) define um museu virtual como uma coleção de elementos logicamente 

relacionados composta em uma variedade de mídias. Por sua capacidade de promover 

conectividade e ter vários pontos de acesso, transcende os métodos tradicionais de comunicação 

com o usuário. Justamente por não ter lugar e nem espaço real, a divulgação dos seus conteúdos 

é teoricamente ilimitada. 

Para Andrews (1998) o museu virtual é virtual pois não existe em um espaço físico e 

tão pouco contém objetos palpáveis, sendo sua forma totalmente digital. Porém, seu aspecto 

mais importante é a conectividade, sua capacidade de interrelacionar a apresentação da 

informação museológica com a ajuda de mídias integradas. Sua conectividade permite que o 

museu virtual possa transcender as capacidades do museu tradicional, podendo ser capaz de 

produzir exposições que não sejam possíveis no espaço tradicional, como vídeos e animações 

por exemplo. Essa conectividade leva para a interatividade, onde o visitante pode focar seus 

interesses e realizar uma espécie de diálogo com o museu virtual. 

Para Vaz e Araújo (2013), a virtualização de museus é um artifício que pode estimular 

o autoconhecimento cultural, usando da interatividade e a experiência digital para atrair a 

atenção dos visitantes. As exposições e artefatos digitalizados devem estar disponíveis ao 

público de forma ampla e sempre que possível, para fomentar o seu acesso e a difusão destes 

conteúdos. A interatividade dos museus e centros de ciências surgiu como um meio de tornar o 

processo experimental fascinante, proporcionado experiências enriquecedoras na formação do 

conhecimento cultural. 

Vaz e Araújo (2013) caracterizam os museus virtuais como ambientes virtuais que 

tentam representar tridimensionalmente o espaço museológico, dando a opção ao visitante de 
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escolher quais peças ou exposições irá visualizar enquanto navega no ambiente. A partir de suas 

pesquisas, encontraram que dois fenômenos ocorriam na virtualização de museus: ora o museu 

era fotografado e disponibilizado para navegar (como um passeio virtual), ora seu espaço físico 

era reconstruído virtualmente e disponibilizado para visualização. 

Para Latos, Komianos e Oikonomou (2018), um dos principais problemas de museus 

virtuais é a falta de compreensão ou a complicação demasiada nos meios virtuais de visita. 

Segundo os autores, para melhorar a usabilidade e o aprendizado dos visitantes no museu virtual 

deve-se levar em consideração dois tópicos: a navegação e a comunicação de informação. 

Latos, Komianos e Oikonomou (2018) definem a navegação em um museu virtual como 

uma parte essencial dos espaços virtuais nos últimos anos, tornando-se cada vez mais 

desafiadora pois seu principal objetivo é ser o mais simples possível e, ao mesmo tempo, 

preservar os elementos de exploração e descoberta. 

Atualmente, os grandes museus brasileiros contam com seus respectivos museus 

virtuais, por exemplo o MASP, a Pinacoteca e o Museu do Amanhã, porém para os museus com 

orçamentos mais limitados se torna inviável a criação de espaços virtuais da mesma forma. Nem 

todos os museus do Brasil podem optar em criar o seu próprio museu virtual, pois a virtualização 

de um museu é um processo caro no qual são necessários equipamentos específicos, como 

câmeras que fotografam em 360º e softwares pagos para criação de tour virtual com as imagens, 

além de mão de obra especializada para tal tarefa. Por isso, é importante que sejam estudadas 

alternativas econômicas para esse processo de virtualização do museu, visto que muitos dos 

museus brasileiros não têm orçamento e/ou investimento suficiente para utilizar de ferramentas 

com preço alto e seriam beneficiadas com a divulgação do seu espaço presencial através do 

meio digital. 

Dentre os vários aplicativos disponíveis para os smartphones atuais, destaca-se o 

aplicativo gratuito de mensagens WhatsApp por ser o mais popular entre todos os métodos de 

comunicação do mundo. Segundo dados do site Business of Apps, em 2020 o WhatsApp teve 

uma média de 2 bilhões de usuários, dentre estes 108 milhões são usuários brasileiros, 

colocando o Brasil apenas atrás da Índia como país com mais usuários do aplicativo. Desde 

2013 até 2020, o WhatsApp gerou em torno de 4,9 bilhões de downloads em aparelhos 

celulares. 

Para Feliciano (2016), o WhatsApp é uma escolha interessante como ferramenta 

pedagógica não só pela sua facilidade de aquisição, podendo ser instalado em qualquer 

smartphone e até mesmo utilizado em computadores, mas também por permitir autonomia para 

o aluno, podendo fazer pesquisas online no horário e local que quiser. 
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Assim, o uso do aplicativo WhatsApp pode ser uma alternativa para divulgação dos 

museus, funcionando como um complemento do espaço físico já existente. Justamente por ser 

acessível e prático, independente de condição financeira e distância do museu, qualquer pessoa 

poderia frequentar e conhecer o espaço museológico. 

Como apontado por Kettner Filho (2018, p. 52): 

 

Um dos grandes facilitadores para a globalização e para a disseminação 

de informações é o ambiente da internet. Quando utilizado de forma 

correta e com fins bem claros, delimitados e definidos, faz com que 

informações muitas vezes de difícil acesso, cheguem a pessoas que se 

encontram territorialmente muito distantes. 

 

 

Também para Kettner Filho (2018), a manutenção dos acervos dos museus serve como 

uma forma de preservar as raízes e origens culturais dos nosso país, também orienta estudiosos 

e acadêmicos para estudar sobre temas ou assuntos mais profundamente. Com a constante 

evolução das novas tecnologias, surgem novas formas de armazenamento, divulgação e 

manutenção dos acervos museológicos que podem ajudar nos obstáculos para impedir danos 

causados tanto pelo tempo como pelas condições de armazenamento. 

O WhatsApp é um aplicativo gratuito, assim tanto o museu quanto o visitante não teria 

que pagar nada para utilizá-lo, sendo também possível divulgar imagens, vídeos e PDFs feitos 

de forma independente, sem a necessidade de softwares pagos ou equipamentos profissionais. 

Contudo, apenas o aplicativo de mensagens WhatsApp não é suficiente para a divulgação do 

Museu de Ciências, é necessário também um meio no qual possam ser comportilhados os links 

dos sites e vídeos do museu, agrupados em uma só interface que seja de fácil acesso. 

Uma alternativa gratuita que se encaixa nestas necessidades é o cartão de visitas virtual, 

ou apenas cartão virtual. O cartão virtual funciona de forma similar ao cartão de visitas físico, 

no qual contém informações como nome da empresa, endereço e contato, porém é totalmente 

digital e interativo, o usuário pode clicar em sua interface e ser redirecionado para links 

escolhidos pelo autor do cartão. O cartão virtual pode ser compartilhado via WhatsApp, sem 

quaisquer custos adicionais, e utilizado em qualquer aparelho celular do tipo smartphone, pois 

se trata de apenas uma imagem interativa e não exige nenhuma especificação sofisticada de 

hardware do aparelho. 
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1.3      Objetivos 

 

Avaliar o uso de ferramenta digital gratuita, através da criação de um cartão virtual do 

Centro de Ciências de Araraquara (CCA) disponibilizado através do aplicativo de mensagens 

WhatsApp. Avaliar quantitativamente através de questionários a percepção dos entrevistados 

com relação a importância e alcance de ferramentas gratuitas digitais para disseminação dos 

conteúdos e conhecimentos contemplados em exposições físicas de museus de ciência.
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2 METODOLOGIA 
 

Foi proposta uma alternativa de criar um museu virtual totalmente gratuito em seu 

desenvolvimento e que pudesse ser compartilhado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O 

museu virtual proposto contêm fotografias de exposições do CCA, tiradas previamente por 

monitores do centro de ciências e disponibilizadas em álbuns de fotos no perfil do Centro de 

Ciências de Araraquara no Facebook, para que o visitante pudesse navegar como um passeio 

virtual. O nome dado para esta proposta de museu virtual foi “cartão virtual”, o qual consiste 

em um arquivo do tipo PDF editado para conter os links dos álbuns de foto do CCA. O nome 

“cartão virtual” remete ao cartão de visitas disponibilizado por empresas e profissionais para 

contato, trazendo a ideia de que sempre se poderá visitar o Centro de Ciências de Araraquara 

com o cartão. 

Inicialmente, foi desenvolvido o design do arquivo em formato PDF que foi usado como 

cartão virtual. A sigla em inglês PDF significa Portable Document Format, traduzindo para o 

português é algo como “formato de documento portátil”. O formato para arquivos PDF é usado 

para documentos ou imagens que não poderão ser modificados, porém se tornam mais práticos 

para serem compartilhados. 

A escolha do cartão ser um arquivo do tipo PDF foi em função da necessidade de criar 

um cartão virtual que pudesse ser versátil e, assim, aberto na grande maioria de dispositivos 

disponíveis (seja um smartphone, um computador ou um tablet). Por ser um arquivo do tipo 

PDF, o tamanho do documento é condensado para que possa ser compartilhado com maior 

facilidade. A versão final do cartão virtual do CCA tem um tamanho de apenas 2,7 megabyte, 

podendo assim ser enviado facilmente através do aplicativo de mensagens WhatsApp e seu 

download feito usando qualquer tipo de internet. 

O design da interface do cartão virtual foi feito para assemelhar ao de um aplicativo de 

celular, tornando o seu uso mais intuitivo para o público que estaria experienciando a visita 

virtual pelo cartão virtual e, assim, facilitando sua navegação e promovendo melhor 

comunicação de informação para o visitante. Cada botão na interface do cartão virtual tem o 

nome que corresponde ao álbum de fotos daquela exposição, assim o visitante tem 

conhecimento qual é a exposição antes mesmo de clica-lá. Além das exposições, o cartão virtual 

contém um botão que redireciona para o “livro de visitas”. No livro de visitas o visitante deixará 

sua opinião sobre o uso do cartão através de um formulário. Logo abaixo das exposições, 

também está disponibilizado no cartão virtual os links que levam até o Facebook, o Instagram, 

o email, o site, a localização e o canal do YouTube do Centro de Ciências de Araraquara. 
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Após o seu design finalizado o PDF foi editado pelo site PDFescape, que é totalmente 

gratuito para a edição de arquivos tipo PDF. Cada botão foi editado para que quando clicado 

levasse até o link do álbum de fotos de cada exposição, para que o visitante visualizasse as 

fotografias. Também o mesmo foi feito para os links que correspondiam as redes sociais e 

contato do CCA. A Figura 1 a seguir mostra o design final do cartão virtual do Centro de 

Ciências de Araraquara. 

 

Figura 1 – Design final do cartão virtual do Centro de Ciências de Araraquara. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2) e às regras e 
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orientações de distanciamento social, não foi possível fotografar novas imagens das exposições 

do CCA utilizadas no cartão virtual. Assim, utilizou-se de fotografias já existentes das 

exposições do CCA que estavam disponibilizadas no perfil do Centro de Ciências de 

Araraquara na rede social Facebook. As fotografias estavam separadas por álbuns, cada um 

deles correspondia a uma sala ou exposição que está atualmente no espaço físico do CCA. 

Foram usados os álbuns que correspondiam às salas de Biologia, Física, Matemática, Salão 

Interativo e Trilha Sensorial. A Figura 2 a seguir mostra um exemplo de um destes álbuns de 

fotos que está no perfil do CCA no Facebook. 

 

Figura 2 – Álbum de fotos correspondende a Sala de Biologia no perfil do Facebook 

do Centro de Ciências de Araraquara. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Ao clicar em uma das fotos no site do Facebook, a fotografia é ampliada e o visitante 

pode deslizar para direita ou esquerda passando uma por uma. Caso o visitante queira sair da 

exposição atual, basta ele utilizar a função de “retorno” no aparelho em que estiver vendo o 

cartão virtual. Ao retornar para o cartão virtual, o visitante pode escolher outra exposição e 

repetir o mesmo processo citado. 

Além dos cinco álbuns de fotos do Facebook do CCA, outro conteúdo no cartão virtual 

é a exposição “Um Quimiscritor no Museu”. A exposição está em um site próprio e o link foi 

atribuído ao botão que corresponde à exposição. O site e a exposição presencial “Um 

Quimiscritor no Museu” foram feitos pela professora doutora Luciana Massi e pelos alunos 

Carlos Sérgio Leonardo Júnior, Luciane Jatobá Palmieri e Rafaela Valero da Silva. A Figura 3 

mostra o site da exposição “Um Quimiscritor no Museu”. 
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Figura 3 – Site da exposição “Um Quimiscritor no Museu”. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

O site da exposição “Um Quimiscritor no Museu” contém seis seções que podem ser 

clicadas pelo visitante: Tabela Periódica Interativa, Cronologia, Químico, Auschwitz, Mesa 

híbrida e Escritor. A exposição faz uso de fotografias, vídeos, textos, áudios e uma tabela 

periódica interativa. 

O cartão virtual do Centro de Ciências de Araraquara foi compartilhado através do 

aplicativo de mensagens WhatsApp e o método de escolha dos usuários foi de forma aleatória. 

A ideia é que o cartão fosse compartilhado de pessoa a pessoa, ampliando seu alcance de forma 

aleatória, permitindo uma amostragem homogênea para análise dos dados. A pesquisa foi 

destinada para qualquer pessoa com ou mais de 18 anos, qualquer visitante que se encaixasse 

nesse perfil poderia utilizar o cartão virtual do CCA e responder o formulário. 

Os dados foram coletados através de um “livro de visitas”, acessado por um link no 

cartão virtual. Para acessá-lo, basta o usuário clicar no ícone para ser direcionado ao livro de 

visitas. O livro de visitas é um questionário na plataforma Google Forms. Os visitantes 

responderam oito perguntas qualitativas sobre o uso do cartão virtual do Centro de Ciências de 

Araraquara. 

As respostas gravadas através do livro de visitas foram analisadas pela metodologia de 

Análise de Conteúdo, segundo o referencial de Maria Laura Puglisi Barbosa Franco. 

Originalmente a metodologia de Análise de Conteúdo foi desenvolvida por Laurence Bardin 

em 1977, porém o referencial usado foi o de Maria Laura Puglisi Barbosa Franco no seu livro 

Análise de Conteúdo de 2005. Segundo Franco (2005), para a Análise de Conteúdo o ponto de 
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partida é a mensagem, podendo ser tanto verbal (oral ou escrita), figurativa, gestual, 

documental, ou até mesmo direta. A mensagem sempre é acompanhada de um significado e um 

sentido, sendo este sentido impossível de ser considerado isoladamente. Aliado a isso, é 

necessário sempre considerar a relação que vincula a emissão da mensagem às condições 

contextuais de quem a produz. Assim, a Análise de Conteúdo proporciona uma visão crítica e 

dinâmica da linguagem. 

A Análise de Conteúdo foi feita apenas nas perguntas dissertativas do formulário, assim 

a primeira etapa consistiu em separar as respostas de cada uma das perguntas dissertativas do 

formulário. Após tal separação, as respostas foram agrupadas quanto a sua inferência, trata-se 

de uma etapa de leitura e compreensão do significado do comentário para então agrupá-los. Em 

seguida, as respostas foram organizadas em tabelas junto a sua inferência, indicando a 

quantidade e porcentagem das respostas em cada uma das inferências. Por fim, a porcentagem 

de respostas em cada inferência foi analisada para concluir a percepção dos visitantes sobre o 

uso do cartão virtual.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1      Discussão sobre o cartão virtual 

 

Latos, Komianos e Oikonomou (2018) definem a comunicação de informação como um 

aspecto importante para ambos os museus virtuais e físicos, podendo ser em Imagens e Vídeos; 

Texto; Áudio; Hologramas 3D; e softwares especializados na virtualização de museus. Dentre 

estes exemplos, os autores explicam que o uso de imagens e vídeos traz diversos benefícios no 

museu virtual: (i) constituem um tipo de informação direta e breve, cobrindo a exposição de 

forma rápida; (ii) permitem ao autor adicionar perspectivas, mensagens e pontos de vista para 

os visitantes; (iii) podem apresentar qualquer tipo de dado ou informação; (iv) oferecem 

objetividade ao visitante; (v) conseguem criar uma atmosfera especial no mundo virtual; (vi) é 

possível providenciar aos visitantes com informações realísticas sobre o que está sendo 

apresentado; e (vii) é uma forma já conhecida e familiar de transmitir informações ao visitante. 

Apesar das imagens dos álbuns de fotos utilizados no cartão não terem sido fotografadas 

com o propósito de criar uma exposição virtual, observa-se que as correspondem à perspectiva 

de Vaz e Araújo (2013), onde o foco da virtualização é o individualizado, somente um ambiente 

ou peça sendo representada por vez na imagem, na perspectiva do visitante dentro do espaço 

físico museológico. Nota-se também os benefícios citados por Latos, Komianos e Oikonomou 

(2018), onde as fotografias conseguem cobrir a exposição e, ao mesmo tempo, são uma forma 

direta e breve para transmitir informação, ainda sendo uma forma familiar e já conhecida pelos 

visitantes. 

Quando observado o site da exposição “Um Quimiscritor no Museu”, segundo Latos, 

Komianos e Oikonomou (2018) o uso de texto no museu virtual atribui informações e detalhes 

sobre as exibições porém não pode representar a exposição em si. Contudo, pode ser facilmente 

combinado com os outros métodos de comunicação de informação e trazer informações 

adicionais sobre os objetos. O uso de áudio no museu virtual também auxilia para prover 

informações e detalhes sobre a exposição, criando uma forma de narração para o visitante. Desta 

forma unindo texto, áudio e imagens (fotografias) é possível criar uma experiência mais 

completa para o usuário do museu virtual. 

Aliado a isso, o fato do arquivo PDF interativo ser disponibilizado via aplicativo de 

grande alcance como o WhatsApp, torna esta proposta relevante para a disseminação dos 

museus de ciência, alcançando um público que mesmo estando longe dos grandes centros e 

cidades que possuem museus de ciência, poderão acessar tais exposições e realizar um tour 

virtual. 
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3.2      Análise dos dados do livro de visitas 

 

Os dados foram coletados através do link chamado de “Livro de Visitas”, onde os 

visitantes responderam a um questionário (feito na plataforma Google Forms) com oito 

perguntas qualitativas acerca da sua experiência com o uso do cartão virtual. Dentre as oito 

perguntas do livro de visitas, apenas a 2ª, a 4ª e a 6ª pergunta pediam para que o visitante 

digitasse sua resposta. As perguntas restantes (a 1ª, a 3ª, a 5ª, a 7ª e a 8ª) eram com alternativas 

no formato de múltipla escolha. Foram coletadas respostas de 75 visitantes ao todo. O cartão 

virtual ficou disponível por dois meses para a coleta de dados, contudo foi possível observar 

que após duas semanas não haviam mais novas respostas no cartão. 

A 1ª pergunta do livro de visitas era: “Qual a sua idade?”, a pergunta foi feita para 

categorizar as idades dos visitantes do cartão virtual, também para classificar entre quais idades 

há mais visitante usando o cartão. O Gráfico 1 mostra a distribuição das idades dos visitantes 

do cartão virtual do CCA. 

 

Gráfico 1 – Gráfico da idade em anos dos visitantes pelo número de visitantes. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Observa-se no Gráfico 1 que há uma concentração maior na distribuição das idades em 

torno dos 22 anos até os 28 anos, consistinto de aproximadamente 58,4% dos visitantes 

cadastrados pelo livro de visitas. 

Essa maior concentração nas idades mais jovens pode ser uma evidência que o tipo de 

interação tecnológica com o museu através do cartão virtual é de maior interesse para o público 

jovem. Esta faixa etária entre 22 até os 28 anos é, na grande maioria das vezes, cercada por 
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aparelhos tecnológicos e conectada a redes sociais, tornando o compartilhamento via WhatsApp 

mais fácil e o uso do cartão virtual mais atrativo. 

Para as perguntas subsequentes no formulário do livro de visitas foi adotada a 

metodologia de Análise de Conteúdo pela característica qualitativa das respostas obtidas.  

A 2ª pergunta do livro de visitas perguntava: “Você gostou do Cartão Virtual? Explique 

o que mais gostou no Cartão Virtual.” A pergunta foi feita com o objetivo de inferir se a 

experiência do usuário com o cartão virtual foi satisfatória ou não, assim como entender quais 

os pontos que se destacaram de forma positiva para o visitante. A Tabela 1 mostra as respostas 

coletadas pelos visistantes na segunta pergunta do livro de visitas. 

 

Tabela 1 – Respostas dos visitantes à questão: “Você gostou do Cartão Virtual? 

Explique o que mais gostou no Cartão Virtual.”. 

Visitantes Respostas 

1 Gostei. O que mais gostei foi que o cartão é interativo e me leva para todas as salas do 
museu. 

2 Sim. Permite conhecer o local rapidamente. 

3 Sim, o cartão virtual é bem interativo, o que é muito legal e acaba sendo uma ótima forma 
de conhecer o CCA remotamente. 

4 Sim. Ótimo design, bem intuitivo e conciso. 

5 Sim. Design bonito, clean e intuitivo 

6 Muito bem feito 

7 Gostei muito! O cartão está totalmente interativo, e de fácil e rápido acesso 

8 Gostei muito.  
Achei uma ideia muito bacana, porque assim quem não tem como conhecer o CCA 
pessoalmente, ainda mais nos tempos atuais, conseguem ter uma dimensão de como o 
centro funciona e o que tem a oferecer. 

9 Sim. Gostei do redirecionamento 

10 Gostei das exposições da parte de física e matemática. 

11 Sim, gostei principalmente do design e da facilidade de acessar as exposições do CCA. O 
Cartão Virtual ajuda na divulgação do CCA. 

12 Muito legal a ideia  

13 Sim. Achei bastante interessante e completo. 

14 Gostei demais! Muito intuitivo e importante para conhecer mais sobre o museu 

15 Muito prático e interativo 

16 Gostei muito, principalmente pela facilidade de acesso, rapidez e objetividade na 
apresentação a que se destina. 

17 Sim. Trilha sensorial e o fácil acesso à página 

18 Sim, gostei que o cartão mostra bastante as coisas que existem e dá vontade de conhecer 
o CCA 

19 Facilidade em poder entrar em contato com as áreas. 

20 Gostei 
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21 Interatividade 

22 Gostei da propostas, achei muito interessante 

23 Gostei muito! Me apresentou um lugar que não conhecia. 

24 Sim, gostei do cartão principalmente da facilidade de uso dele. 

25 Sim! O que mais gostei na proposta do Cartão Virtual é acessibilidade ao CCA em tempos 
de pandemia e também para despertar a curiosidade de quem nunca foi a visita 
presencial. 

26 Ele é bem intuitivo, facilitando o acesso ao acervo da área do conhecimento escolhida 
pelo usuário. 

27 Sim 

28 Gostei, achei bem colorido e intuitivo permitindo, os atalhos de botões são de fácil 
entendimento. 

29 Gostei .mas poderia ter mais nformações sobre CCA 

30 Achei absurdamente bem distribuído com um design fácil e intuitivo. Acredito que qualquer 
pessoa consegue usá-lo de forma fácil, prática e rápida. 

31 Sim 

32 Sim, com o cartão de visita da para ter uma noção de como é o espaço e quais 
experimentos estão nas salas 

33 Muito bom. A interatividade e a criatividade foram os aspectos que mais chamaram a 
atenção 

34 Gostei da montagem e modo de exposição. 

35 Sim, gostei da praticidade 

36 achei bem prático 

37 Sim. A praticidade e a organização. 

38 Sim. Possibilidade de acessar estes ambientes de exposição, de forma virtual 

39 Gostei, achei muito bem explicado e as coisas estão todas de fácil acesso. 

40 Neste tempos de pandemia um novo olhar para interagir 

41 Achei bem ergonômico e de fácil acesso as exposições. 

42 Muito legal a parte de biologia 

43 Gostei! Achei interessante os hiperlinks que levam para o FB do CCA com as imagens das 
salas. 

44 Sim, achei legal reunir virtualmente as exposições do museu 

45 Gostei muito da praticidade de clicar no que queria ver e esse clique me levar direto para 
uma pagina que fala mais sobre 

46 Sim 

47 Sim! A facilidade de escolher entre diversos museus em uma interface única 

48 Sim, faz com que chegue em mais pessoas de um modo simples 

49 Sim! Gostei que ele tem diversas explicacoes e compensa esse momento legal que é 
estar no CCA! 

50 Sim. Achei de fácil acesso e entendimento. 

51 Sim, gostei da facilidade de utilização e da montagem bem dinâmica dele. 

52 A facilidade em acessar as exposições 

53 O Cartão é bastante intuitivo e consegue mostrar com clareza o que é exposto no CCA, o 
que torna a “visita”, ainda que feita à distância, interativa de certa forma, além de 
despertar o interesse de conhecer o local presencialmente. 

54 É fácil, rápido e vai direto ao ponto 
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55 É bem intuitivo e informativo. 

56 Achei legal que tem muitas coisas interativas e visualmente agradáveis, acho que isso 
torna a experiência muito mais especial. 

57 O Cartão virtual foi a primeira mídia dessa forma que conheci, nunca tinha visto esse uso 
para um documento PDF mas é bastante interessante! Gostei também do design e das 
cores. 

58 Eu gostei do cartão virtual, achei uma ideia simples mas ao mesmo tempo muito bem 
executada, a arte também está muito bonita, trás a identidade visual do CCA também, é 
simples de manusear o cartão virtual e nenhum link deu problema.  
Fiz parte do CCA em 2016 e 2021, então vejo o como é importante e legal esse novo 
método de divulgação, ainda mais por ser de fácil acesso, gostei muito da iniciativa. 

59 A atenção e cuidado com quem entrou em contato e quis visitar as exposições por meio 
digital através da linguagem convidativa 

60 Sim gostei, achei que ficou bem dividido além de contar com fotos que facilitam o 
entendimento da exposição. 

61 Gostei, a interatividade e facilidade de acesso 

62 Sim, gostei. Acredito que o uso dessa imersão digital trás muitos benefícios, como levar 
até pessoas que estão longe ao menos uma ideia do que seja o CCA e fazer uma 
propaganda do local para possíveis visitas. 

63 Sim, gostei da trilha sensorial por ser diferente e interessante para públicos de diferentes 
idades. 

64 Sim, permite visitas rápidas e atualizações. 

65 Sim. Gostei da forma que foi feita o Cartão Virtual para que fossemos capazes aproveitar 
as diferentes exposições de forma remota 

66 A ideia foi bem legal, visto que aproxima o público de ambientes que parecem ser tão 
distantes. Poder ver que a ciência não é um monstro de sete cabeças que devemos temer. 

67 Particularmente, eu gostei mais da exposição de Biologia. Tenho um carinho especial pela 
área, achei bem intuitiva a exposição online com as fotos demonstrativas; honestamente 
me deu vontade de conhecer o centro presencialmente, não fazia ideia do tipo de material 
disponível no local. 

68 Muito interessante 

69 Sim. Fácil acesso às informações disponibilizadas. 

70 Qualidade das fotos e possibilidade de acesso de muito mais pessoas de qualquer parte 
do país. 

71 Gostei, achei interativo e bem fácil de entender o que é pra se fazer.. 

72 Interessante mas não substitui a visita presencial 

73 Sim. O layout. 

74 Sim , principalmente a sala de física 

75 Sim. Gostei da praticidade para divulgação. 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

A 3ª pergunta do formulário perguntava: “Qual exposição você mais gostou?”. Logo em 

seguida, a 4ª pergunta dizia: “Por que você gostou mais dessa?”. Ambas as perguntas foram 

feitas com o objetivo de inferir qual exposição se destacou positivamente para os visitantes do 

cartão virtual, também o porquê desta exposição ter destacado positivamente. O Gráfico 2 
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ilustra a porcentagem das respostas dos visitantes sobre qual exposição mais gostaram e a 

Tabela 2 lista as respostas dos visitantes sobre a quarta pergunta do livro de visitas. 

 

Gráfico 2 – Gráfico das respostas dos visistantes à questão: “Qual exposição você 

mais gostou?”. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Observa-se que no Gráfico 2 que os visitantes escolheram as exposições de Biologia 

(29,3%), Trilha Sensorial (24%) e Um Quimiscritor no Museu (22,7%) como suas favoritas, 

contabilizando ao todo 76% das escolhas dos visitantes como a exposição que mais gostaram. 

 

Tabela 2 – Respostas dos visitantes à questão: “Por que você gostou mais dessa?”. 

Visitantes Respostas 

1 Gostei mais pela questão da anatomia. 

2 Tem bastante conteúdo e me interesso pela área. 

3 Gostei mais da "Um Quimiscritor no Museu" pois é a mais interativa, dá pra clicar nas 
opções, conhecer a exposição com pequenos vídeos, textos, efeitos sonoros. É muito 
legal e desperta interesse. 

4 Imagens 

5 Pela interessante história sobre o Primo Levi 

6 . 

7 Achei a mais legal pois é muito boa a ideia de tentar reconhecer o cheiro das plantas sem 
saber qual é 

8 Eu gosto muito de física, então claramente essa seria minha favorita. 

9 Porque são instrumentos que é possível interagir, e assim desperta mais interesse 

10 Gosto dessa área. 

11 Os insetos expostos são muito interessantes 

12 Visita interativa 

13 Me interesso pelo tema. 

14 Pois é bem interativo e prático 
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15 Mais interessante 

16 Pelo fato de estimular diferentes percepções e pelo espaço onde foi montado, valorizando 
o meio ambiente! 

17 Imagens da natureza 

18 Achei sensacional a proposta da exposição, como ela foi feita na digitalização, dá vontade 
de ir conhecer. O tema também me chamou a atenção, importante conhecer essas 
histórias 

19 Sou desta área 

20 Sempre foi minha matéria preferida 

21 Da abrangente possibilidade de se testar diferentes conhecimentos teóricos adquiridos na 
escola 

22 Achei interessante a percepção 

23 Da vontade de participar 

24 A experiência é bem atrativa. 

25 Porque é a exposição que mais tem explicações, descrições, vídeos demonstrativos e 
interações! 

26 Gostei bastante das representações do corpo humano. 

27 Por que trabalho com sensorial 

28 Eu gostei mais dessa pois ela oferece uma descrição perfeita do que está sendo 
expresso, é extremamente didático, interativo e pedagógico, a apresentação é feita de 
forma sublime. 

29 Porque adoro plantas e tenho uma horta com plantas aromáticas tmb. 

30 Parece divertido. 

31 Pq acho q qdo se pode experimentar as ações que explicam, se torna mais interessante e 
marcante, despertando mais facilmente no espectador o interesse por estudar, descobrir e 
entender mais. 

32 Por conta da proposta, nunca participei mas deve ser uma experiência incrível 

33 Mais próximos da minha area de atuação 

34 Porque sou da área. 

35 Me trouxe lembranças fieis do centro de ciências 

36 a parte de interseção é a que me chama mais atenção em uma exposição 

37 Trabalho nessa área. 

38 Apresenta os ambientes externos, fotos claras, com boa iluminação 

39 Sempre amei biologia e achei muito interessante a exposição. 

40 Me senti no jardim 

41 Achei bem divertida a ideia de explorar outros sentidos do corpo, como olfato e tato. 

42 Área afim 

43 O site que abre é mais organizado em relação aos outros que levam somente às fotos do 
FB do CCA. 

44 Tem bastante coisa e como nas fotos não existem textos explicativos sobre cada 
exposição, a de biologia foi mais fácil de entender sem isso. Mas também gostei do site 
sobre o químico escritor. 

45 é uma das areas que mais me identifico 

46 Me identifico 

47 As imagens mostram de forma clara como a exposição é conduzida 

48 Area que mais gosto 
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49 Sou mais ligada a essa área! 

50 Sou professora de Matemática e me encantei com o espaço 

51 Pois é o que tem mais conteúdo diferenciado a ser analisado 

52 Área com a qual mais me identifico 

53 Tudo o que é exposto sobre Física é bastante interessante desde um primeiro contato. 
Como sou da área de exatas, o contato se torna ainda mais amplo no sentido interativo 
com o que é exposto. Acredito que, para alunos que futuramente possam visitar o CCA, o 
interesse e a dinâmica de aprendizado (na prática) torna tudo mais interativo. 

54 por contar mais objetos para interagir e não para pensar muito 

55 Conteúdo interessante e disposto de maneira atrativa, com menu de navegação bem 
intuitivo 

56 Porque eu gosto muito de taxidermia, achei lindo! 

57 As história como um todo é marcante e muito bonita. Também acredito que o conteúdo é 
mais acessível pelo computador, já que é possível de fato interagir com os conteúdos 
mais que somente por fotos (como nas outras exposições) fiquei curioso e gostaria de 
conhecer o CCA sem dúvida! 

58 Por já ter ido ao CCA muitas vezes, a sala de física e o laboratório de química eram os 
que eu mais gostava, por conta da variedade de experiências possíveis de mostrar e 
interagir com as visitas. Dentro das fotos que foram apresentadas no cartão acredito que 
foi a que mais me chamou atenção por serem "aparelhos/experiências" mais inusitados e 
diferentes a primeira vista. 

59 Pelos experimentos apresentados via fotos 

60 Gostei muito de conhecer a história de vida do Primo Levi, um cientista extremamente 
importante. 

61 Por ser da minha área 

62 Era a exposição mais completa e interativa. 

63 O conceito e aplicação simples porém cativante. 

64 Interessante, nunca havia visto igual... 

65 Achei super legal a forma com que foi feito a exposição sobre o Primo Levi e por 
apresentar seções interativas 

66 As fotos retratando a anatomia humana, é interessante a possibilidades de nos conhecer. 

67 Achei bem interessante os materiais disponíveis, principalmente as espécies de cobras e 
as representações 3D do corpo humano. Não é o tipo de coisa que temos fácil acesso 
para ver no dia a dia. 

68 Bem ilustrativa 

69 Por causa da correlação com minhas atividades 

70 Gosto desse assunto, principalmente de peças anatômicas 

71 A possibilidade de ver essa história de vários mdoos. 

72 Talvez pq é a unica exposição q não precisa da presença 

73 Gostei da proposta. 

74 Experimentos clássicos e didáticos 

75 Porque temos poucos museus com exposições sobre Matemática no Brasil. 

Fonte: Próprio autor. 2021. 
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A 5ª pergunta do formulário perguntava: “Qual exposição você gostou menos?”. Em 

seguida, a 6ª pergunta dizia: “Por que você gostou menos dessa?”. Em contrapartida com a 

relação feita anteriormente com a 3ª e a 4ª pergunta, a 5ª e a 6ª pergunta tem o objetivo de inferir 

qual exposição se destacou negativamente para os visitantes do cartão virtual, assim como o 

porquê desta exposição ter destacado negativamente. A seguir, o Gráfico 3 mostra as respostas 

dos visitantes sobre qual exposição menos gostaram e a Tabela 3 mostra as respostas dos 

visitantes sobre o porquê de terem gostado menos da escolhida. 

 

Gráfico 3 – Gráfico das respostas dos visistantes à questão: “Qual exposição você 

gostou menos?”. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Observa-se no Gráfico 3 que a principal escolha para a exposição que menos gostaram 

foi a de Matemática (38,7%), seguida da exposição de Física (17,3%). Ao todo, estas duas 

exposições contabilizaram 56% das escolhas dos visitantes como a exposição que menos 

gostaram. 

 

Tabela 3 – Respostas dos visitantes à questão: “Por que você gostou menos dessa?”. 

Visitantes Respostas 

1 Não tem como entender as exposições sem uma descrição. 

2 Não me interesso pela área. 

3 Gostei menos dessa pois é uma das menos interativas, mas no geral gostei de todas. 

4 Imagens. 

5 Não a vi, faltou interesse em abrir 

6 . 

7 Grande parte é voltado a geometria, e não à algebra linear e outras frentes da 
matemática 

8 Não achei tão interessante. 
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9 Muita coisa escrita 

10 Não me atrai essa área. 

11 Na falta de fazer a trilha presencial, poderiam haver descrições mais detalhadas sobre 
cada item. 

12 Sou mais da exata 

13 Não é do meu interesse. 

14 Achei que faltou outros experimentos de matemática além de geometria 

15 Menos interativa 

16 Porque não tenho afinidade por esta área da ciência! 

17 Não entendi muito bem as imagens 

18 Foi a que menos me chamou a atenção 
 

19 Não gosto da área, nunca fui bem na matéria. 

20 Apesar de ser necessário não gosto 

21 Menor diversificação de atividades em comparação com as outras exposições 

22 Área.que.menos tenho interesse 
 

23 Não me chamou atenção 

24 Algumas fotos estão com flash, atrapalhando a vizualização. 

25 Porque não entendo muito bem de física e somente vendo as fotos, não consigo tirar uma 
conclusão do que é tal objeto ou instrumento 

26 Uma sugestão é de colocar vídeos para facilitar a compreensão dos conceitos. 

27 Não achei interessante 

28 Acho que nas imagens faltam descrições do que é o instrumento/experimento que está 
sendo exposto, o que ele pode fazer, acredito que boa parcela das pessoas não tem 
conhecimento daquilo e também acredito que seja essencial uma descrição do 
experimento para gerar ainda mais interesse do público pela visita presencial quando for 
possível. Possuo opinião similar com as outras áreas que não oferecem boa descrição 
das imagens, entretanto, senti mais na exposição de física. 

29 Talvez pq não me interesse pelo assunto 

30 Parece entediante. 

31 Ah, nunca foi área de gde interesse de minha parte. 

32 Na verdade não tem uma que não gostei 

33 Menos afeição  
 

34 Por falta de afinidade com a física. Sempre achei difícil na escola. 

35 Me chamou menos atenção 

36 achei que faltou variedades 

37 As demais possuem um atrativo visual mais interessante. 
 

38 Não consegui abrir estas Fotos. 

39 Pessoalmente não curto muito física e não achei os experimentos muito interessantes. 

40 Estavs no celular ttinha que ler 

41 Pois tenho menos afinidade com a matéria, apesar de gostar bastante de alguns dos 
jogos apresentados 

42 Todas são fantásticos 
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43 As fotos estão um pouco escuras e não dá pra ler o que tem nas exposições. 

44 Não dá pra saber do que se tratam as imagens, sinto falta de textos ou vídeos 
explicativos sobre cada exposição 

45 Nã achei que consegue passar a essência do quão legal é esse salão é 

46 Não me identifico 

47 As fotos dos cartazes estão mais distantes, não sendo possível ler. 

48 . 

49 Não gosto muito de Física mas, mesmo assim, adorei o trabalho! 

50 Achei as fotos pouco convidativas é que, provavelmente, não retratam o espaço de fato 

51 Pois são coisas mais básicas e já conhecidas/vistas. 

52 Área com a qual menos me identifico 

53 Apesar de ser bastante interessante, de forma que o estereótipo a respeito da 
comunidade científica ligada às ciências exatas seja desmistificado, eu particularmente 
pouco simpatizo a temáticas envolvendo leitura ou menos palpáveis do ponto de vista 
prático. Entretanto, isso não descarta a importância do tema para exposição. 

54 é um pouco menos interessante pra mim 

55 Acredito que por ser uma sessão mais proveitosa presencialmente 

56 Por gostos pessoais mesmo, não curto muito. Mas achei lindo visualmente falando. 

57 As fotos mostraram menos "experimentos" e coisas interessantes, levando a crer que 
seria uma exposição menos interativa, mesmo assim a decoração me chamou a atenção 
e acredito que as escolas teriam muito a se beneficiar se utilizassem essa abordagem 
com os alunos 

58 Acho que por ter vários frascos e itens pequenos de exposição todos juntos nas fotos, 
ficou um pouco confuso comparando com todas as outras fotos das outras salas. 

59 Não consegui compreender bem seu propósito 

60 Acredito que as explicações sobre os experimentos poderiam estar mais visíveis nas 
imagens, mas de qualquer forma todas as exposições possuem seus valores. 

61 Não gostei 

62 Acredito que por gostos pessoais. 

63 Não pareceu muito interessante. 

64 Todas são oti.as, mas não gostei muito dos cartazes. 

65 Simplesmente por ser, dentre os outros temas listados, a que menos gosto 

66 Aparentemente possui menos coisas a serem exploradas 

67 Nenhum motivo em especial, apenas já havia visto uma exposição semelhante 
anteriormente. 

68 Pouca interação com o tema 

69 Por que as outras me causam maior interesse 

70 Por que não abriu no meu celular! 

71 Pouca descrição do que se trata. 

72 Na vdd, nao gostei das q precisava estar presencial e senti muita falata de exposição de 
quimica. 

73 Estática. 

74 Apenas por comparação com as demais . Também é interessante 

75 Porque não é interativa. 

Fonte: Próprio autor. 2021. 
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A 7ª pergunta do livro de visitas perguntava: “Já conhecia o CCA antes de ver este 

Cartão Virtual?”. A pergunta foi feita com o objetivo de inferir se o cartão virtual pode atuar 

como um meio de divulgação do Centro de Ciências de Araraquara, definindo se o visitante já 

o conhecia antes de utilizar o cartão virtual. As respostas estão ilustradas no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Gráfico das respostas dos visistantes à questão: “Já conhecia o CCA antes 

de ver este Cartão Virtual?”. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

  

É interessante destacar que a mais da metade dos visitantes (58,7%) não conhecia o 

Centro de Ciências de Araraquara antes de usar o cartão virtual, mostrando assim o potencial 

da divulgação do espaço físico do CCA através do cartão virtual compartilhado via WhatsApp. 

Por fim, a 8ª e última pergunta do livro de visitas foi: “Depois desta visita virtual, teria 

interesse em visitar presencialmente o CCA algum dia?” A pergunta foi feita com o objetivo de 

inferir se a visita pelo cartão virtual despertou interessante ao visitante de realizar uma visita 

presencial ao Centro de Ciências de Araraquara, compreendendo assim se o cartão virtual pode 

além de divulgar o CCA também instigar uma futura visita. O Gráfico 5 ilustra as respostas 

coletadas na 8ª pergunta. 
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Gráfico 5 – Gráfico das respostas dos visistantes à questão: “Depois desta visita virtual, 

teria interesse em visitar presencialmente o CCA algum dia?”. 

 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Importante enfatizar que a grande maioria (92%) dos visitantes demonstrou interesse 

em visitar presencialmente o Centro de Ciências de Araraquara algum dia após o uso do cartão 

virtual, revelando que o cartão virtual instiga os visitantes para não só conhecerem as 

exposições do CCA, mas também para visitá-lo no futuro. 

Após a construção das tabelas com as respostas coletadas pelo livro de visitas do cartão 

virtual, foram criadas categorias para agrupar as respostas de acordo com os seus significados 

e sentidos seguindo o referencial de Franco (2005) na Análise de Conteúdo. A Tabela 4 mostra 

a distribuição das respostas coletadas na 2ª pergunta do livro de visitas, a pergunta “Você gostou 

do Cartão Virtual? Explique o que mais gostou no Cartão Virtual.” 

 

Tabela 4 – Distribuição dos motivos explicitados pelos visitantes para justificar se 

gostaram do cartão virtual e o que mais gostaram. 

Motivos explicitados No % 

Relacionados a conhecer o espaço físico do CCA 

 Gostei. O que mais gostei foi que o cartão é interativo e me leva para todas 
as salas do museu. 

 Sim. Permite conhecer o local rapidamente. 

 Sim, o cartão virtual é bem interativo, o que é muito legal e acaba sendo uma 
ótima forma de conhecer o CCA remotamente. 
Achei uma ideia muito bacana, porque assim quem não tem como conhecer 
o CCA pessoalmente, ainda mais nos tempos atuais, conseguem ter uma 
dimensão de como o centro funciona e o que tem a oferecer. 

 Gostei muito.  
Achei uma ideia muito bacana, porque assim quem não tem como conhecer 
o CCA pessoalmente, ainda mais nos tempos atuais, conseguem ter uma 
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dimensão de como o centro funciona e o que tem a oferecer. 

 Gostei demais! Muito intuitivo e importante para conhecer mais sobre o museu 

 Sim, gostei que o cartão mostra bastante as coisas que existem e dá vontade 
de conhecer o CCA 

 Gostei muito! Me apresentou um lugar que não conhecia. 

 Sim! O que mais gostei na proposta do Cartão Virtual é acessibilidade ao CCA 
em tempos de pandemia e também para despertar a curiosidade de quem 
nunca foi a visita presencial. 

 Gostei .mas poderia ter mais nformações sobre CCA 

 Sim, com o cartão de visita da para ter uma noção de como é o espaço e quais 
experimentos estão nas salas 

 Sim. Possibilidade de acessar estes ambientes de exposição, de forma virtual 

 Sim, achei legal reunir virtualmente as exposições do museu 

 Sim! A facilidade de escolher entre diversos museus em uma interface única 

 Sim, gostei. Acredito que o uso dessa imersão digital trás muitos benefícios, 
como levar até pessoas que estão longe ao menos uma ideia do que seja o 
CCA e fazer uma propaganda do local para possíveis visitas. 

 Sim, permite visitas rápidas e atualizações. 

 Sim. Gostei da forma que foi feita o Cartão Virtual para que fossemos capazes 
aproveitar as diferentes exposições de forma remota 

 A ideia foi bem legal, visto que aproxima o público de ambientes que parecem 
ser tão distantes. Poder ver que a ciência não é um monstro de sete cabeças 
que devemos temer. 

 Particularmente, eu gostei mais da exposição de Biologia. Tenho um carinho 
especial pela área, achei bem intuitiva a exposição online com as fotos 
demonstrativas; honestamente me deu vontade de conhecer o centro 
presencialmente, não fazia ideia do tipo de material disponível no local. 

 Interessante mas não substitui a visita presencial 
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Relacionados à estética e funcionalidade do cartão virtual 

 Sim. Ótimo design, bem intuitivo e conciso. 

 Sim. Design bonito, clean e intuitivo 

 Sim, gostei principalmente do design e da facilidade de acessar as exposições 
do CCA. O Cartão Virtual ajuda na divulgação do CCA. 

 Gostei da montagem e modo de exposição. 

 Gostei, achei muito bem explicado e as coisas estão todas de fácil acesso. 

 Achei bem ergonômico e de fácil acesso as exposições. 

 Sim. Achei de fácil acesso e entendimento. 

 Sim, gostei da facilidade de utilização e da montagem bem dinâmica dele. 

 A facilidade em acessar as exposições 

 O Cartão é bastante intuitivo e consegue mostrar com clareza o que é exposto 
no CCA, o que torna a “visita”, ainda que feita à distância, interativa de certa 
forma, além de despertar o interesse de conhecer o local presencialmente. 

 É fácil, rápido e vai direto ao ponto 

 É bem intuitivo e informativo. 

 O Cartão virtual foi a primeira mídia dessa forma que conheci, nunca tinha 
visto esse uso para um documento PDF mas é bastante interessante! Gostei 
também do design e das cores. 

 Sim. O layout. 

 Gostei muito! O cartão está totalmente interativo, e de fácil e rápido acesso 

 Sim. Gostei do redirecionamento 

 Muito prático e interativo 

 Gostei muito, principalmente pela facilidade de acesso, rapidez e objetividade 
na apresentação a que se destina. 

 Facilidade em poder entrar em contato com as áreas. 

 Interatividade 

 Sim, gostei do cartão principalmente da facilidade de uso dele. 

 Ele é bem intuitivo, facilitando o acesso ao acervo da área do conhecimento 
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escolhida pelo usuário. 

 Gostei, achei bem colorido e intuitivo permitindo, os atalhos de botões são de 
fácil entendimento. 

 Achei absurdamente bem distribuído com um design fácil e intuitivo. Acredito 
que qualquer pessoa consegue usá-lo de forma fácil, prática e rápida. 

 Muito bom. A interatividade e a criatividade foram os aspectos que mais 
chamaram a atenção 

 Sim, gostei da praticidade 

 achei bem prático 

 Sim. A praticidade e a organização. 

 Neste tempos de pandemia um novo olhar para interagir 

 Gostei! Achei interessante os hiperlinks que levam para o FB do CCA com as 
imagens das salas. 

 Gostei muito da praticidade de clicar no que queria ver e esse clique me levar 
direto para uma pagina que fala mais sobre 

 Sim, faz com que chegue em mais pessoas de um modo simples 

 Sim! Gostei que ele tem diversas explicacoes e compensa esse momento 
legal que é estar no CCA! 

 Achei legal que tem muitas coisas interativas e visualmente agradáveis, acho 
que isso torna a experiência muito mais especial. 

 A atenção e cuidado com quem entrou em contato e quis visitar as exposições 
por meio digital através da linguagem convidativa 

 Sim gostei, achei que ficou bem dividido além de contar com fotos que 
facilitam o entendimento da exposição. 

 Gostei, a interatividade e facilidade de acesso 

 Sim. Fácil acesso às informações disponibilizadas. 

 Qualidade das fotos e possibilidade de acesso de muito mais pessoas de 
qualquer parte do país. 

 Gostei, achei interativo e bem fácil de entender o que é pra se fazer.. 

 Sim. Trilha sensorial e o fácil acesso à página 

 Sim. Gostei da praticidade para divulgação. 

 Eu gostei do cartão virtual, achei uma ideia simples mas ao mesmo tempo 
muito bem executada, a arte também está muito bonita, trás a identidade 
visual do CCA também, é simples de manusear o cartão virtual e nenhum link 
deu problema.  
Fiz parte do CCA em 2016 e 2021, então vejo o como é importante e legal 
esse novo método de divulgação, ainda mais por ser de fácil acesso, gostei 
muito da iniciativa. 

Relacionados às exposições 

 Gostei das exposições da parte de física e matemática. 

 Muito legal a parte de biologia 

 Sim , principalmente a sala de física 

 Sim, gostei da trilha sensorial por ser diferente e interessante para públicos 
de diferentes idades. 
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Relacionados a comentários gerais 

 Muito bem feito 

 Gostei muito. 

 Muito legal a ideia 

 Sim. Achei bastante interessante e completo. 

 Gostei 

 Gostei da propostas, achei muito interessante 

 Sim 

 Sim 

 Sim 

 

 

 

9 
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Fonte: Próprio autor. 2021. 
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Observa-se que em sua maioria (57,3%) o cartão virtual se destaca nos aspectos 

relacionados a sua estética e funcionalidade para os visitantes, podendo notar diversos elogios 

ao design da sua interface, como a facilidade e simplicidade do seu uso, assim como a 

praticidade dos links que redirecionam aos álbuns de fotos do CCA. O fato da maioria dos 

visitantes terem destacado a estética e a funcionalidade do cartão virtual infere que o seu visual 

(design da interface, disposição dos elementos, cores e fonte) está se destacando positivamente 

para os usuários, assim como a sua funcionalidade (facilidade de uso, simplicidade e 

praticidade) também se sobressai de forma positiva. Uma possível hipótese do porquê a maioria 

dos visitantes (57,3%) respondeu sobre a estética e funcionalidade do cartão virtual nesta 

pergunta do formulário é que são características cruciais para o seu uso, sendo assim necessária 

atenção especial destes aspectos na criação de um cartão virtual como este. 

 Para 25,3% das respostas o cartão virtual se ressalta na capacidade de poder conhecer 

os espaços físicos do centro de ciências, notando que várias respostas mencionam a situação da 

pandemia como uma possível causa que impediria a visita, porém é possível conhecer o espaço 

pelo cartão virtual. Como foi observado no Gráfico 4 anteriormente, 58,7% dos visitantes não 

conheciam o Centro de Ciências de Araraquara antes de utilizarem o cartão virtual. Assim, para 

aqueles que não conheciam o espaço físico do CCA, torna-se importante essa capacidade da 

visita virtual de poder conhecer o espaço físico do centro de ciências de forma totalmente 

online. Por fim, apenas 5,3% dedicaram o espaço para comentar sobre as exposições que mais 

se interessaram. 

Como observado anteriormente no Gráfico 2, os visitantes escolheram as exposições de 

Biologia (29,3%), Trilha Sensorial (24%) e Um Quimiscritor no Museu (22,7%) como suas 

favoritas, sendo os 24% restantes distribuídos entre as exposições de Física (10,7%), Salão 

Interativo (10,7%) e Matemática (2,7%). A Tabela 5 mostra a distribuição das respostas 

coletadas na 4ª pergunta do livro de visitas, a pergunta “Por que você gostou mais dessa?”. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos motivos explicitados pelos visitantes para explicar porque 

gostaram mais da exposição escolhida por eles. 

Motivos explicitados No % 

Relacionados à afinidade com a área da exposição 

 Tem bastante conteúdo e me interesso pela área. 

 Eu gosto muito de física, então claramente essa seria minha favorita. 

 Gosto dessa área. 

 Me interesso pelo tema. 

 Mais interessante 

 Sou desta área 
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 Sempre foi minha matéria preferida 

 Por que trabalho com sensorial 

 Porque adoro plantas e tenho uma horta com plantas aromáticas tmb. 

 Mais próximos da minha area de atuação 

 Porque sou da área. 

 Trabalho nessa área. 

 Sempre amei biologia e achei muito interessante a exposição. 

 Área afim 

 é uma das areas que mais me identifico 

 Me identifico 

 Area que mais gosto 

 Sou mais ligada a essa área! 

 Sou professora de Matemática e me encantei com o espaço 

 Área com a qual mais me identifico 

 Porque eu gosto muito de taxidermia, achei lindo! 

 Por ser da minha área 

 Por causa da correlação com minhas atividades 

 Gosto desse assunto, principalmente de peças anatômicas 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

32 

 

 

Relacionados à destaques da exposição 

 Gostei mais da "Um Quimiscritor no Museu" pois é a mais interativa, dá pra 
clicar nas opções, conhecer a exposição com pequenos vídeos, textos, efeitos 
sonoros. É muito legal e desperta interesse. 

 Os insetos expostos são muito interessantes 

 Achei a mais legal pois é muito boa a ideia de tentar reconhecer o cheiro das 
plantas sem saber qual é 

 Pelo fato de estimular diferentes percepções e pelo espaço onde foi montado, 
valorizando o meio ambiente! 

 Imagens da natureza 

 Gostei bastante das representações do corpo humano. 

 Eu gostei mais dessa pois ela oferece uma descrição perfeita do que está 
sendo expresso, é extremamente didático, interativo e pedagógico, a 
apresentação é feita de forma sublime. 

 a parte de interseção é a que me chama mais atenção em uma exposição 

 Apresenta os ambientes externos, fotos claras, com boa iluminação 

 Achei bem divertida a ideia de explorar outros sentidos do corpo, como olfato 
e tato. 

 O site que abre é mais organizado em relação aos outros que levam somente 
às fotos do FB do CCA. 

 Tem bastante coisa e como nas fotos não existem textos explicativos sobre 
cada exposição, a de biologia foi mais fácil de entender sem isso. Mas também 
gostei do site sobre o químico escritor. 

 As imagens mostram de forma clara como a exposição é conduzida 

 Pois é o que tem mais conteúdo diferenciado a ser analisado 

 por contar mais objetos para interagir e não para pensar muito 

 As história como um todo é marcante e muito bonita. Também acredito que o 
conteúdo é mais acessível pelo computador, já que é possível de fato interagir 
com os conteúdos mais que somente por fotos (como nas outras exposições) 
fiquei curioso e gostaria de conhecer o CCA sem dúvida! 

 Por já ter ido ao CCA muitas vezes, a sala de física e o laboratório de química 
eram os que eu mais gostava, por conta da variedade de experiências 
possíveis de mostrar e interagir com as visitas. Dentro das fotos que foram 
apresentadas no cartão acredito que foi a que mais me chamou atenção por 
serem "aparelhos/experiências" mais inusitados e diferentes a primeira vista. 

 Pelos experimentos apresentados via fotos 

 Gostei muito de conhecer a história de vida do Primo Levi, um cientista 
extremamente importante. 

 Era a exposição mais completa e interativa. 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 Achei super legal a forma com que foi feito a exposição sobre o Primo Levi e 
por apresentar seções interativas 

 As fotos retratando a anatomia humana, é interessante a possibilidades de 
nos conhecer. 

 Achei bem interessante os materiais disponíveis, principalmente as espécies 
de cobras e as representações 

 3D do corpo humano. Não é o tipo de coisa que temos fácil acesso para ver 
no dia a dia. 

 Talvez pq é a unica exposição q não precisa da presença 

 Experimentos clássicos e didáticos 

 Pela interessante história sobre o Primo Levi 

 Gostei mais pela questão da anatomia. 

 A possibilidade de ver essa história de vários mdoos.  

 Porque temos poucos museus com exposições sobre Matemática no Brasil. 

 Me senti no jardim 

 Me trouxe lembranças fieis do centro de ciências 

 Parece divertido. 

Relacionados à apresentação e interatividade da visita 

 Interessante, nunca havia visto igual... 

 Gostei da proposta. 

 Achei interessante a percepção 

 Achei sensacional a proposta da exposição, como ela foi feita na digitalização, 
dá vontade de ir conhecer. O tema também me chamou a atenção, importante 
conhecer essas histórias 

 Da abrangente possibilidade de se testar diferentes conhecimentos teóricos 
adquiridos na escola 

 Pq acho q qdo se pode experimentar as ações que explicam, se torna mais 
interessante e marcante, despertando mais facilmente no espectador o 
interesse por estudar, descobrir e entender mais. 

 Por conta da proposta, nunca participei mas deve ser uma experiência incrível 

 Tudo o que é exposto sobre Física é bastante interessante desde um primeiro 
contato. Como sou da área de exatas, o contato se torna ainda mais amplo no 
sentido interativo com o que é exposto. Acredito que, para alunos que 
futuramente possam visitar o CCA, o interesse e a dinâmica de aprendizado 
(na prática) torna tudo mais interativo. 

 O conceito e aplicação simples porém cativante 
 A experiência é bem atrativa. 

 Porque são instrumentos que é possível interagir, e assim desperta mais 
interesse 

 Conteúdo interessante e disposto de maneira atrativa, com menu de 
navegação bem intuitivo 

 Visita interativa 

 Imagens 

 Bem ilustrativa 

 Pois é bem interativo e prático 

 Da vontade de participar 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

22,7 

Preferiu não se manifestar sobre 

 . 

 

1 

 

1,3 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

Nota-se que a maioria das respostas (44%) justificaram a preferência destacando pontos 

específicos da exposição que mais gostaram, sendo possível observar vários comentários que 

relacionam com o prazer da visita e o quão interessante são os objetos e textos que descrevem 
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o ambiente. Isso mostra que os visitantes, mesmo em uma visita pelo cartão virtual, preferem 

exposições que despertam o seu interesse, com uma variedade de objetos e textos, assim como 

querem exposições que os façam se divertirem enquanto estão visitando.  

Para 32% dos visitantes, a área do conhecimento no qual tem maior afinidade teve 

relação direta com a preferência pela exposição, como muitas das respostas evidenciam que 

escolheram a exposição por trabalharem com esta área ou por terem maior interesse no tema, 

mostrando, assim, que parte do interesse do visitante pela exposição já é pré-determinado pela 

sua própria afinidade com determinada área do conhecimento. 

Por fim, para 22,7%, a forma de apresentação e a interatividade foram os fatores que 

influenciaram para gostarem mais da exposição escolhida. Pode-se concluir com isso que além 

dos outros fatores citados anteriormente, a forma como a exposição é apresentada é importante 

para o visitante que a observa, também a interatividade em um museu virtual se torna um ponto 

relevante na visita virtual. 

Utilizando destes dados, é possível criar uma hipótese do motivo das exposições de 

Biologia, Trilha Sensorial e Um Quimiscritor no Museu terem sido as mais escolhidas como 

favoritas pelos visitantes. Ambas as exposições de Biologia e Um Quimiscritor no Museu 

pertencem respectivamente às áreas do conhecimento de biologia e química, sendo a 

justificativa para 32% dos visitantes de que a exposição favorita escolhida foi a que pertencia à 

área do conhecimento de maior afinidade. Especificamente a exposição de Biologia se destaca 

na quantidade de objetos expostos, com uma considerável variedade de fotos para explorar a 

sala. Já a exposição da Trilha Sensorial se ressalta tanto na sua forma de apresentação, por ser 

totalmente diferente das outras, quanto por despertar a curiosidade daqueles que pretendem 

visitar o CCA e poder vê-la presencialmente. Por fim, a exposição Um Quimiscritor no Museu 

é apresentada em um site dedicado e por isso possui uma maior variedade de imagens, textos e 

vídeos, além de uma diferente interação com o usuário que pode acessar menus e links que não 

estão presentes nas outras exposições. 

Como observado anteriormente no Gráfico 3, os visitantes escolheram majoritariamente 

a exposição de Matemática (38,7%) como a que menos gostaram, seguidos pelas exposições de 

Física (17,3%), Biologia (14,7%), Um Quimiscritor no Museu (13,3%), Trilha Sensorial (9,3%) 

e Salão Interativo (6,7%). A Tabela 6 mostra a distribuição das respostas coletadas na 6ª 

pergunta do livro de visitas, a pergunta “Por que você gostou menos dessa?”. 
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Tabela 6 – Distribuição dos motivos explicitados pelos visitantes para explicar porque 

gostaram menos da exposição escolhida por eles. 

Motivos explicitados No % 

Relacionados à desinteresse ou falta de afinidade com a área da exposição 

 Não me interesso pela área. 

 Não a vi, faltou interesse em abrir 

 Não achei tão interessante. 

 Não me atrai essa área. 

 Sou mais da exata 

 Não é do meu interesse. 

 Porque não tenho afinidade por esta área da ciência! 

 Foi a que menos me chamou a atenção 

 Não gosto da área, nunca fui bem na matéria. 

 Apesar de ser necessário não gosto 

 Área.que.menos tenho interesse 

 Não me chamou atenção 

 Não achei interessante 

 Talvez pq não me interesse pelo assunto 

 Parece entediante. 

 Ah, nunca foi área de gde interesse de minha parte. 

 Menos afeição 

 Por falta de afinidade com a física. Sempre achei difícil na escola. 

 Me chamou menos atenção 

 Pessoalmente não curto muito física e não achei os experimentos muito 
interessantes. 

 Pois tenho menos afinidade com a matéria, apesar de gostar bastante de 
alguns dos jogos apresentados 

 Não me identifico 

 Não gosto muito de Física mas, mesmo assim, adorei o trabalho! 

 Área com a qual menos me identifico 

 Apesar de ser bastante interessante, de forma que o estereótipo a respeito da 
comunidade científica ligada às ciências exatas seja desmistificado, eu 
particularmente pouco simpatizo a temáticas envolvendo leitura ou menos 
palpáveis do ponto de vista prático. Entretanto, isso não descarta a 
importância do tema para exposição. 

 é um pouco menos interessante pra mim 

 Por gostos pessoais mesmo, não curto muito. Mas achei lindo visualmente 
falando. 

 Não gostei 

 Acredito que por gostos pessoais. 

 Não pareceu muito interessante. 

 Simplesmente por ser, dentre os outros temas listados, a que menos gosto 

 Por que as outras me causam maior interesse 

 Nã achei que consegue passar a essência do quão legal é esse salão é 

 Pois são coisas mais básicas e já conhecidas/vistas. 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

45,3 

 

 

Relacionados à falta de textos ou vídeos acompanhando as imagens 

 Na falta de fazer a trilha presencial, poderiam haver descrições mais 
detalhadas sobre cada item. 

 Uma sugestão é de colocar vídeos para facilitar a compreensão dos conceitos. 

 Acho que nas imagens faltam descrições do que é o instrumento/experimento 
que está sendo exposto, o que ele pode fazer, acredito que boa parcela das 
pessoas não tem conhecimento daquilo e também acredito que seja essencial 
uma descrição do experimento para gerar ainda mais interesse do público pela 
visita presencial quando for possível. Possuo opinião similar com as outras 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

9,3 
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áreas que não oferecem boa descrição das imagens, entretanto, senti mais na 
exposição de física. 

 As demais possuem um atrativo visual mais interessante. 

 Não dá pra saber do que se tratam as imagens, sinto falta de textos ou vídeos 
explicativos sobre cada exposição 

 Pouca descrição do que se trata. 
 Não tem como entender as exposições sem uma descrição. 

Relacionados à falta de interatividade 

 Gostei menos dessa pois é uma das menos interativas, mas no geral gostei 
de todas. 

 Muita coisa escrita 

 Menos interativa 

 Estavs no celular ttinha que ler 

 Estática. 

 Porque não é interativa. 

 Pouca interação com o tema 

 

 

 

7 

 

 

 

9,3 

Relacionados à falta de qualidade ou clareza nas fotos 

 Não entendi muito bem as imagens 

 Algumas fotos estão com flash, atrapalhando a vizualização. 

 Porque não entendo muito bem de física e somente vendo as fotos, não 
consigo tirar uma conclusão do que é tal objeto ou instrumento 

 As fotos estão um pouco escuras e não dá pra ler o que tem nas exposições. 

 As fotos dos cartazes estão mais distantes, não sendo possível ler. 

 Achei as fotos pouco convidativas é que, provavelmente, não retratam o 
espaço de fato 

 As fotos mostraram menos "experimentos" e coisas interessantes, levando a 
crer que seria uma exposição menos interativa, mesmo assim a decoração 
me chamou a atenção e acredito que as escolas teriam muito a se beneficiar 
se utilizassem essa abordagem com os alunos 

 Acho que por ter vários frascos e itens pequenos de exposição todos juntos 
nas fotos, ficou um pouco confuso comparando com todas as outras fotos das 
outras salas. 

 Acredito que as explicações sobre os experimentos poderiam estar mais 
visíveis nas imagens, mas de qualquer forma todas as exposições possuem 
seus valores. 

 Não consegui compreender bem seu propósito 

 Imagens. 
 Todas são oti.as, mas não gostei muito dos cartazes. 

 

12 

 

16 

Relacionados à problemas técnicos 

 Não consegui abrir estas Fotos. 

 Por que não abriu no meu celular! 

 

2 

 

2,7 

Relacionados à falta de variedade 

 Achei que faltou outros experimentos de matemática além de geometria 

 Menor diversificação de atividades em comparação com as outras exposições 

 achei que faltou variedades 

 Grande parte é voltado a geometria, e não à algebra linear e outras frentes da 
matemática 

 Aparentemente possui menos coisas a serem exploradas 

 

 

5 

 

 

6,7 

Relacionados ao espaço presencial 

 Acredito que por ser uma sessão mais proveitosa presencialmente 

 Na vdd, nao gostei das q precisava estar presencial e senti muita falata de 
exposição de quimica. 

 

2 

 

2,7 

Não apontaram um motivo   
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 Na verdade não tem uma que não gostei 

 Todas são fantásticos 

 Apenas por comparação com as demais . Também é interessante 

 Nenhum motivo em especial, apenas já havia visto uma exposição semelhante 
anteriormente.  

 

4 

 

5,3 

 

Preferiram não se manifestar sobre 

 . 
 . 

 

2 

 

2,7 

Fonte: Próprio autor. 2021. 

 

É possível observar que a maioria das respostas (45,3%) justificaram que gostaram 

menos da exposição escolhida por motivos de desinteresse ou falta de afinidade com a área, 

com muitos visitantes citando que não se interessaram pela exposição ou que não se 

indentificam com a área do conhecimento da exposição. Isso se relaciona com o que foi 

observado na Tabela 5, onde os visitantes justificaram que a exposição que mais gostaram foi 

por motivos de afinidade com a área do conhecimento, também pela exposição ter despertado 

seu interesse. 

Para 16% dos visitantes, a exposição que menos gostaram foi por conta de falta 

qualidade ou clareza nas fotos apresentadas, citando que algumas fotografias estão escuras ou 

não retratam bem o ambiente. Estas respostas inferem que a qualidade das imagens (resolução, 

iluminação e distância do objeto) são fatores importantes para uma exposição virtual. Para um 

museu virtual que usa de fotografias, como o cartão virtual, é essencial que a qualidade destas 

imagens esteja de acordo para que o visitante aproveite sua visita. 

9,3% relacionaram com a falta de textos ou vídeos acompanhando as imagens, dizendo 

que algumas das exposições são difícieis de entender sem uma descrição ou vídeo para ajudar.  

Outros 9,3% associaram a falta de interatividade de algumas exposições com o fato de terem 

gostado menos da escolhida. Para 6,7%, a exposição que menos gostaram não havia tanta 

variedade quanto as outras do cartão virtual. Apenas 2,7% escolheram a exposição que menos 

gostaram por problemas técnicos, enquanto outros 2,7% relacionaram com a necessidade de 

estar presencialmente para aproveitar melhor a exposição escolhida. 

Uma possível hipótese para a exposição de Matemática ter sido a mais escolhida como 

a que menos gostaram por 38,7% dos visitantes está na disposição do salão, onde estão 

localizados vários objetos que quando somente observados pelas imagens não é possível 

aproveitar totalmente da sua experiência, sendo assim talvez necessário reformular sua 

exposição para uma virtualização mais proveitosa. Além disso, há uma pouca quantidade de 

imagens na exposição e as fotografias utilizadas estão distantes dos objetos em exposição, como 
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alguns cartazes que estão longe demais para serem lidos, o que dificulta o entendimento do 

visitante. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O cartão virtual em sua criação é totalmente gratuito, sendo possível ser feito por 

qualquer museu ou centro de ciências independente do seu orçamento, além de versátil por ser 

em arquivo do tipo PDF, sendo capaz de ser compartilhado e aberto pela maioria dos celulares, 

notebooks, tablets e computadores. Aliado ao aplicativo de mensagens gratuito WhatsApp, é 

possível divulgar o espaço museológico para novos visitantes através de um ambiente virtual 

no qual não é necessário de técnicas, equipamentos e/ou softwares sofisticados para sua criação 

e virtualização. Exceto para o site da exposição “Um Quimiscritor no Museu”, mesmo com um 

acervo consideravelmente modesto de apenas imagens das exposições que não foram 

fotografadas com o propósito de criar uma exposição virtual, além do seu espaço físico não ter 

sido preparado para uma apresentação virtual,  foi possível criar um cartão virtual que garantisse 

ao usuário uma visita virtual pelo CCA. 

Mais da metade dos visitantes (54,7%) relacionou a qualidade do cartão virtual com a 

sua estética e sua funcionalidade, mostrando que além de um visual agradável também é fácil 

de se utilizar. Além disso, 25,3% dos visitantes associou a qualidade do cartão virtual com a 

capacidade de se conhecer o espaço físico do CCA, indicando que o cartão pode ajudar a 

conhecer o espaço divulgado. 

Para 44% dos visitantes do cartão virtual, a exposição de maior interesse se deu por 

destaques positivos das exposições disponibilizadas, enquanto 22,7% relacionaram o interesse 

por conta da apresentação e a interatividade propiciados no cartão virtual. 

Por fim, mais da metade dos visitantes (58,7%) do cartão virtual do CCA 

disponibilizado via WhatsApp não conheciam o Centro de Ciências de Araraquara, mostrando 

assim a potencialidade de divulgação através do cartão virtual. Aliado a isso, 92% dos visitantes 

demonstraram interesse em visitar o CCA presencialmente no futuro, revelando que o cartão 

não apenas divulga o CCA, mas como também instiga o visitante a visitar o espaço presencial 

do CCA no futuro. 

Como um todo, o cartão virtual se mostra um método promissor para a divulgação 

digital de museus e centros de ciências, por sua praticidade, versatilidade, funcionalidade e 

baixíssimo custo. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contido no livro 

de visitas do cartão virtual. 

 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Virtualização de Museus de Ciências: uma 
proposta de divulgação digital através de um cartão virtual disponibilizado via WhatsApp”, sob 

responsabilidade de Prof. Dr. Rodrigo Fernando Costa Marques. Esta pesquisa compreende que 

atualmente os museus brasileiros estão com poucas visitas, por isso são necessários métodos de 

divulgação para que possam aumentar o seu engajamento. Dentre os vários métodos, um dos mais 
populares é a virtualização de seu acervo e a criação de um museu virtual, porém as técnicas para realizar 

tal método ainda são muito caras e inacessíveis para os museus com baixo orçamento. É necessário 

desenvolver alternativas gratuitas para os museus divulgarem seu espaço de forma digital. Os objetivos 
deste estudo são compreender a virtualização museológica, especificamente para Museus de Ciências, e 

propor uma forma de divulgação digital gratuita com um cartão virtual do Centro de Ciências de 

Araraquara (CCA) disponibilizado através do aplicativo de mensagens WhatsApp. O cartão virtual foi 
criado pelo próprio autor da pesquisa e será disponibilizado gratuitamente pelo aplicativo de mensagens 

WhatsApp. 

Você foi selecionado de forma aleatória e sua participação não é obrigatória. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um formulário pelo site Google Forms com 
perguntas qualitativas referentes a sua experiência com o uso do cartão virtual do Centro de Ciências de 

Araraquara (CCA). 

Ainda que seja mínimo, pode haver desconforto do participante ao responder o formulário de perguntas. 
Para minimizar este desconforto, o pesquisador garante ao participante o direito a não responder ao 

formulário. Todas as perguntas do formulário não são de respostas obrigatórias e, assim, podem não ser 

respondidas. Também será prestada a devida assistência durante e após a coleta dos dados. O 

pesquisador garante ao participante o seu direito de ressarcimento caso seja necessário, sendo quaisquer 
destes custos coberto pelo próprio pesquisador. A qualquer instante é possível a desistência do 

participante, sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição. Sua participação é de livre escolha. A qualquer momento você pode desistir de participar e 
retirar seu consentimento, para recusar basta assinalar na primeira pergunta do livro de visitas a seguinte 

opção: “Me recuso a participar”. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão totalmente anônimas e confidenciais, asseguramos 
o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Sua privacidade será assegurada pelo sistema do formulário da plataforma Google Forms que grava as 

respostas dos participantes de forma anônima e as disponibiliza apenas para o criador do formulário. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador pelo telefone: 
(16) 99739-1141 ou pelo email: marco.guerreiro@unesp.br. Em caso de dúvidas sobre os aspectos éticos 

da pesquisa, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Letras da 

UNESP campus de Araraquara pelo telefone: (16) 3334-9400 ou pelo e-mail: 
comitedeetica.fclar@unesp.br. 

Para participar, clique na opção do formulário “Tenho mais de 18 anos e concordo em participar” e 

“Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 
em participar”. Seu consentimento em participar da pesquisa será salvo em planilha com acesso apenas 

pelos coordenadores da pesquisa, garantindo seu anonimato na participação. 
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    __________________________________________ 

                            Rodrigo Fernando Costa Marques 
R. Prof. Francisco Degni, n. 55, B. Quitandinha, Instituto de Química, UNESP – Araraquara 

(16) 992126215 e/ou costa.marques@unesp.br 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1 – Formulário de perguntas do livro de visitas do cartão virtual. 
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Anexo 2 – Parecer de aprovação do formulário do livro de visitas pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. 
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