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RESUMO 

O trabalho surgiu por acreditar no elo entre os novos instrumentos tecnológicos 

e a divulgação científica e na sua contribuição para a melhora no acesso aos centros e 

museus de ciência, a fim de que a população enriqueça seus conhecimentos através do 

incentivo à educação não formal. Dessa forma, o objetivo geral em questão foi o 

desenvolvimento de um aplicativo móvel totalmente gratuito para smartphones e 

tablets, o Cata Ciência, que tem como finalidade principal a busca pela localização de 

centros e museus de ciência do Estado do Rio de Janeiro. No trabalho, foram levantadas 

as principais condições da divulgação científica para a população em geral, a 

importância dos centros e museus de ciência, a forma como os recursos midiáticos 

interveem nesse processo de popularização e a apresentação de um método para 

avaliação da usabilidade nas ferramentas que auxiliam nos recursos tecnológicos. Além 

de apresentar os resultados e as etapas de todo o trabalho realizado passando pelos 

processos de investigação, produção do aplicativo, teste de usabilidade e divulgação. O 

retorno positivo dos usuários, número de acessos e divulgação nos meios de 

comunicação indicam que o Cata Ciência é uma ferramenta que tem sido reconhecida 

no sentido de facilitar a busca por informações e o acesso a esses espaços científicos de 

forma rápida e ágil. 

 

Palavras Chave: Divulgação Científica; Aplicativo móvel; Cata Ciência; Centros e 

museus de ciência; Educação não formal. 
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ABSTRACT 

The current paper came from believing in the link between the new 

technological tools and science communication and its contribution to improve access to 

centers and science museums, in order to people enrich their knowledge by encouraging 

non-formal education. Thus, the overall goal in question was the development of a 

totally free mobile application for smartphones and tablets: Cata Ciência, which main 

purpose is search for scientific centers and museums located at Rio de Janeiro. On this 

paper, has been taken into consideration conditions of science communication for the 

general population, the importance of centers and science museums, the way media 

helps in the process of popularization and presentation of a method for evaluating the 

tools attendance in technological resources usability, and presents the results and steps 

of all work done during the research process, application production, usability testing 

and disclosure. Through positive feedback from users and media and the quality of 

work, it has been recognized as a great educational resource and the access numbers 

shows an increase in the interest, suggesting the app is meeting its goals. Thereby, it 

was noticed that Cata Ciência is a relevant tool to ease the search for information and 

access to scientific areas quickly and expeditiously. 

 

Keywords: Science communication; Mobile application; Cata Ciência; Centers and 

science museums; Non-formal education. 
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APRESENTAÇÃO 

Comecei minha graduação em 2010, no curso de Licenciatura em Química na 

Universidade Federal Fluminense - UFF, cujo objetivo é formar profissionais habilitados para 

lecionar em escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental e Médio, participando do 

processo de melhoria da qualidade do ensino não só de Química, mas de Ciências em geral. 

Além de oferecer conhecimentos do conteúdo para o magistério, o curso permite uma visão 

ampliada da importância da matéria em questão e de áreas afins, tais como a Química 

aplicada ao cotidiano e ao meio ambiente. 

Após um ano de curso, conhecendo professores e projetos, me deparei com o processo 

seletivo para ser monitor da Casa da Descoberta (CD), Centro de Divulgação Científica da 

UFF, localizado no Instituto de Física. Como não conhecia esse espaço de divulgação de 

ciência, fiz uma visita e me identifiquei com a missão do local e com os experimentos 

interativos de Física e Química. Tendo em vista esse reconhecimento imediato, decidi me 

inscrever para ser monitor da CD e fui aprovado após processo seletivo.  

Durante dois anos como monitores com bolsa de extensão (PROEX-UFF) na Casa da 

Descoberta (2011-2012), além da atividade de mediação, guiando visitantes pelo espaço físico 

da CD, fui responsável também pela criação e desenvolvimento de novos experimentos de 

Química para o espaço, além de participar de palestras, oficinas, congressos e outros projetos.  

Dentre os projetos dos quais participei junto com as professoras Márcia Narcizo 

Borges (que se tornou minha orientadora da graduação e do mestrado) e a professora Daisy 

Maria Luz (uma das fundadoras da Casa da Descoberta), posso destacar: "Formação 

Continuada de Professores na Casa da Descoberta"; "Recursos Multimídia para o Ensino de 

Ciências"; "Casa da descoberta: experimentos interativos para percepção espacial de objetos e 

moléculas" e um dos principais foi o projeto intitulado "Uma Proposta Interdisciplinar da 

Casa da Descoberta para a Melhoria do Ensino em Escolas Públicas", a partir do qual fui 

contemplado com uma bolsa de Iniciação Científica da FAPERJ (2012-2013) com realização 

de oficinas para professores e alunos em ambientes formais e não formais de educação 

científica. 

Desde esse momento, já traçava uma trajetória além do magistério. Essa oportunidade 

de trabalhar na Casa da Descoberta abriu novas possibilidades em relação ao caminho a seguir 

quando acabasse a graduação.  



2 

 

 

 

Com o meu contato com o público da Casa da Descoberta por meio das visitas 

guiadas, em que explicava cada experimento evitando usar termos técnicos e com linguagem 

acessível adequada à faixa etária, pude perceber a curiosidade e o despertar dos visitantes pela 

ciência, principalmente das crianças em relação aos experimentos realizados de Química, 

Física, Matemática e Biologia, o que aumentou o meu interesse pela divulgação científica.  

Na época, eu conhecia apenas a Casa da Descoberta, a Casa da Ciência e o Museu da 

Vida como centros e museus de ciência e percebia que essa minha limitação era comum entre 

outras pessoas, até porque a maioria só conhecia um ou nenhum local dessa especialidade. A 

partir de então, passei a me questionar sobre o porquê de esses espaços, que colaboram para o 

aumento dos níveis de conhecimento dos visitantes, serem pouco conhecidos e quais eram os 

motivos.  

Sendo assim, resolvi continuar estudando nessa área de divulgação científica para 

ajudar a popularizar a ciência e esses espaços de educação não formal de forma ágil e fácil. 
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INTRODUÇÃO 

A educação não se restringe ao ambiente formal do contexto escolar de diferentes 

tipos de instituições de ensino. Sabe-se que o processo de ensino/aprendizagem ocorre em 

vários espaços, o que implica novos significados ao papel desempenhado pelos espaços de 

educação não formais. Os centros e museus de ciência (CMC), que se aplicam a esse caso, são 

locais capazes de propiciar a apreciação e o entendimento das ciências por meio de ações 

voluntárias e individuais, popularizando o conhecimento científico e tecnológico (BARBA, 

2005). 

A principal característica desses locais é o emprego da educação não formal, uma vez 

que esse tipo de ensino está livre de currículos e estruturas pré-estabelecidas encontradas no 

ambiente formal. Vale ressaltar que a forma como é trabalhada a educação nos centros de 

ciência é totalmente planejada para o público, para que se possa aproveitar o máximo de cada 

conhecimento, não se esquecendo do seu valor científico. Segundo Gaspar (1993, p.52), "a 

preocupação com a aprendizagem em centros de ciência é uma constante [...] todo objeto ou 

experimento exposto é pensado e projetado com o objetivo de transmitir algum tipo de 

informação ou conteúdo.".  

Os CMC seguem metodologias próprias que utilizam exposições científicas de 

diversas ordens e recorrem inclusive a recursos audiovisuais de variados níveis de sofisticação 

por meio de um caráter multidisciplinar, integrando tecnologias, matemáticas, ciências e 

outras áreas. Esses locais desenvolveram uma modalidade não formal de ensinar que pode 

ocorrer paralelamente ao ensino formal a cargo das escolas. Assim, juntamente aos ambientes 

formais, são responsáveis por complementar e colaborar ativamente na função educativa, já 

que ficam a cargo de estimular a curiosidade do visitante e de despertar o gosto pela 

investigação pessoal. 

Nota-se que os CMC estão voltados à inclusão científico-cultural, uma vez que 

permitem a todos, inclusive as comunidades mais carentes, o acesso a conhecimentos 

científicos e tecnológicos através das demonstrações e participações em experimentos. Sejam 

complexas, sejam simples, essas experiências estimulam a curiosidade dos visitantes de 

maneira geral, despertando, portanto, o interesse pela ciência a partir da busca pela explicação 

do fenômeno, seja de ordem física, biológica ou química, induzindo, assim, à alfabetização 

científica. 
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Uma das principais formas de divulgar a ciência é através dos meios de comunicação, 

como por exemplo, televisão, internet e revistas especializadas em divulgação científica 

(PORTO, 2009). Dessa maneira, não se pode deixar de esquecer as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) que estão reformulando as estratégias de ensino-

aprendizagem, tanto no nível básico quanto no superior. 

Além das mudanças educacionais, nos processos de ensino/aprendizagem trazidos para 

a nossa sociedade nas últimas décadas, por exemplo, as TIC também podem auxiliar no 

processo da difusão da ciência, devido a sua capacidade rápida de disseminar informações 

(NASCIMENTO, 2012). Dessa maneira, essas novas ferramentas contribuem 

consideravelmente para a socialização de informações levando a população a uma maior 

possibilidade de aumento nos níveis de conhecimento científico, pensamento crítico e 

engajamento político. 

Nesse contexto, por acreditar no elo entre os novos instrumentos tecnológicos e a 

divulgação científica como forma de incentivo à educação não formal, como os centros e 

museus de ciência, este trabalho busca responder à pergunta que norteou esse projeto: "Como 

melhorar o acesso aos centros e museus de ciência a fim de que a população possa enriquecer 

seu conhecimento científico?". 

Assim, o objetivo geral em questão é o desenvolvimento de um aplicativo móvel 

totalmente gratuito para smartphones e tablets, o Cata Ciência. O aplicativo tem como 

finalidade principal a busca dos centros e museus de ciência do Estado do Rio de Janeiro para 

a população em geral. Dessa maneira, o Cata Ciência visa facilitar a busca de informações e o 

acesso a esses espaços de ciência de forma rápido e ágil.  

O trabalho desenvolvido buscou alcançar também os seguintes objetivos específicos:  

 Informar à população sobre as facilidades do aplicativo; 

 Manter os usuários atualizados sobre notícias científicas e informar sobre 

programações especiais dos centros e museus de ciência; 

 Ajudar professores, Instituições de Ensino e a população a planejarem idas a 

centros e museus de ciência de forma simples e facilitada; 

 Testar a usabilidade do aplicativo para saber se o Cata Ciência está cumprindo 

a função desejada. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse capítulo serão tratadas as condições e importâncias da divulgação científica para 

a população em geral, a importância dos centros e museus de ciência, como os recursos 

midiáticos interveem e ajudam nesse processo de popularização, além de um método para a 

avaliação da usabilidade das ferramentas que auxiliam nos recursos tecnológicos.        

 

1.1- A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

1.1.1 - A Divulgação Científica 

Apesar de ser de conhecimento geral que a Ciência está presente no cotidiano da 

população, sabe-se que nem sempre ela é notada ou mesmo valorizada. Mais que isso, a 

própria população, apesar de ser capaz de reconhecer a sua presença, apresenta conhecimento 

limitado ou falta de intimidade com esse tipo de atividade. Nesse contexto, surge a ideia de 

Divulgação Científica, que gira em torno da produção e utilização de recursos com o fim 

específico de levar à comunidade esse tipo de informação e conhecimento (MINGUES; 

MARANDINO, 2015). 

Acredita-se que esse estreitamento de laços entre sociedade, ciência e tecnologia 

possibilitará uma melhor relação social, além de contribuir para que o indivíduo seja capaz de 

atrelar conhecimentos recém-adquiridos que sejam relevantes à sua rotina. Sendo assim, vale 

ressaltar a importância da contribuição dos ensinos formal e não formal na elaboração de uma 

cultura científica. Tendo isso em vista, acredita-se que as organizações sociais atuais devam 

contribuir com esse tipo de atividade, por mais trabalhosa que seja (VOGT, 2006). 

Nesse contexto de divulgação científica, podem-se destacar os CMC e a mídia como 

importantes aliados que se destacam nesse processo. Segundo Mingues e Marandino (2015), 

isso se dá devido à importância desses ambientes voltados para a construção científica, 

primeiro caso, e da abrangência e do alcance midiático capaz de atingir a um grande número 

de pessoas, em segundo, fazendo uso de uma linguagem adequada e acessível ao público 

leigo.  

 

1.1.2 - A Alfabetização Científica 
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No mesmo panorama, vale destacar a Alfabetização Científica, que é um conceito que 

envolve o estímulo da capacidade dos cidadãos de lidar com a ciência, tendo como intuito 

proporcionar uma educação científica (SILVA; COLOMBO, 2007). No ambiente escolar, tal 

ideia visa incentivar o potencial do aluno para prepará-lo a aplicar esse conhecimento à sua 

participação política e social enquanto cidadão.  

Para Attico Chassot, a ideia-chave do termo alfabetização científica é: 

Entender a ciência como uma linguagem, e que o cidadão deve procurar 

compreender essa linguagem com que é escrita a natureza, que é a linguagem da 

ciência. E tentar entender as coisas da ciência, principalmente as coisas mais 

simples, e o quanto essas coisas são passíveis de serem vistas com os óculos da 

ciência. Há vários exemplos para que possamos compreender o mundo natural a 

partir do mundo físico, químico, que estão no cotidiano não apenas de quem vai à 

escola, mas de todas as pessoas (CHASSOT, 2011)
1
. 

Assim o temo representa como o conjunto de conhecimentos que facilitam aos homens 

e mulheres a fazer uma leitura do mundo onde vivem com o apoio do conhecimento científico 

(CHASSOT, 2003). Ainda em relação ao termo alfabetização científica Hazen e Trefil (1999 

apud PAULA, 2016) adotam como definição: 

Ter o conhecimento necessário para entender os debates públicos sobre as questões 

de ciência e tecnologia [...] Na nossa opinião uma pessoa pode considerar-se 

alfabetizada em ciências quando consegue entender notícias de teor científico, 

quando consegue situar num contexto inteligível artigos que tratam de engenharia 

genética ou do buraco da camada de ozônio [...] fazer ciência é inteiramente 

diferente de usar ciência. E a alfabetização cientifica refere-se somente ao uso da 

ciência (HAZEN E TREFIL, 1999, p. 12). 

Segundo Chassot (2003). Ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em 

que está escrita a natureza e é um analfabeto científico aquele que não consegue fazer uma 

leitura do universo.  E complementa: 

... seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada 

a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-

lo - e, preferencialmente, transformá-lo em algo melhor. Tenho sido recorrente na 

defesa da exigência de com a ciência melhorarmos a vida no planeta, e não torná-la 

mais perigosa, como ocorre, às vezes, com maus usos de algumas tecnologias. 

(CHASSOT, 2003, p. 94). 

                                                 
1
 Entrevista disponível em: <http://bit.ly/29mu3gg> Acesso em jul. 2016 

http://bit.ly/29mu3gg
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Segundo Paula (2016), quando nos deparamos com o termo alfabetização, 

relacionamos quase imediatamente às crianças. Assim, sabe-se que o ideal é que se aproveite, 

desde a infância, o interesse natural – muitas vezes por meio de atividades lúdicas – para 

despertar o gosto não só pela ciência, mas pelo estudo de maneira geral (MAGALHÃES et al. 

2012). No entanto, o processo de alfabetização científica não se limita à fase infantil. Esse 

procedimento pode e deve funcionar como uma inserção do indivíduo ao universo científico, 

independentemente da idade. 

Ao longo desse processo, espera-se contribuir representativamente para a construção 

do pensamento crítico do aluno e também do ser social que se quer formar, fazendo assim 

com que ele seja um indivíduo capaz de pensar e agir social e politicamente por contra 

própria. Essa introdução do cidadão ao mundo da ciência busca incentivar o interesse pela 

área e difundir o conhecimento, além de apresentar aplicabilidade dos mesmos ao cotidiano, 

por meio tanto do ambiente formal como do informal e o não formal. 

Com as mudanças tecnológicas do século XX, em função do rápido desenvolvimento 

científico, a escola não consegue acompanhar tais evoluções. Dessa maneira, a escola deve 

estimular os alunos a pesquisarem conteúdos científicos pertinentes, como a criação e 

inovações de fármacos, por exemplo, abrindo mais espaços para discussões/debates junto com 

os professores e turma para complementar a Educação Científica. 

Conforme Santos (2007): 

Nesse sentido, torna-se importante discutir os diferentes significados e funções que 

se têm atribuído à educação científica com o intuito de levantar referenciais para 

estudos na área de currículo, filosofia e política educacional que visem analisar o 

papel da educação científica na formação do cidadão (SANTOS, 2007, p. 475). 

Tendo em vista que o cidadão comum consome tecnologias e ciências o tempo todo, é 

necessário que se tenha um discernimento mínimo daquilo que é importante para que se tenha 

um acesso à cidadania, à melhor qualidade de vida, a ter preocupações ambientais, ao 

engajamento político, entre outros.  

Dessa maneira, a Alfabetização Cientifica pode potencializar nossa leitura de mundo. 

Neste sentido, nota-se uma preocupação em formar sujeitos capacitados para tomada de 

decisões no meio social, como político e econômico (COSTA, 2008). O estudo dos conceitos 
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científicos são elementos essenciais para que os cidadãos percebam o pensamento do mundo 

científico e tecnológico. 

É importante destacar que ser alfabetizado cientificamente não significa entender todo 

conhecimento científico. Ser alfabetizado em ciência significa ter o mínimo do conhecimento 

necessário para poder avaliar os avanços da ciência e tecnologia e suas implicações na 

sociedade e ambiente.  

É relevante estar atento às mudanças do mundo científico, ou seja, conhecer o que está 

sendo desenvolvido para questionar suas consequências imediatas e no futuro. Isso permite 

que algo que antes não existia passa a fazer parte de nossa realidade. 

Existem várias maneiras de se apropriar da cultura científica, ou seja, alfabetizar-se 

cientificamente como, por exemplo, nas escolas, mas deve-se buscar a cultura científica 

também fora desses ambientes, em outras atividades como: ler livros e revistas de divulgações 

cientifica, ver filmes, programas de televisões e fazer passeios além dos espaços não formais 

de ensino, como aos CMC. 

 

1.2 - OS CENTROS E MUSEUS DE CIÊNCIA 

1.2.1 - A educação formal, informal e a não formal 

Sabe-se que a educação não acontece apenas em fases específicas da vida e também 

que não existe apenas uma forma de educar. O ensino pode ocorrer de diversas maneiras e em 

lugares diferentes, levando isso em consideração, alguns pesquisadores utilizam diferentes 

termos como: educação formal, educação informal e a educação não formal. 

Segundo Ghon (2006), a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com 

conteúdos previamente demarcados, que tem como objetivo o ensino e aprendizagem dos 

alunos, com participação dos professores como mediadores. Essa educação ocorre em espaços 

de territórios escolares como salas de aula, laboratórios, entre outros lugares relacionados às 

Instituições Escolares da educação básica e do Ensino Superior (JACOBUCCI,2008). 

Já a educação informal pode ser caracterizada como uma aprendizagem que ocorre 

sem preocupações com o dever de ensinar. Segundo Gaspar, 
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Na educação informal, não há lugar, horários ou currículos. Os conhecimentos são 

partilhados em meio a uma interação sociocultural que tem, como única condição 

necessária e suficiente, existir quem saiba e quem queira ou precise saber. Nela, 

ensino e aprendizagem ocorrem espontaneamente, sem que, na maioria das vezes, os 

próprios participantes do processo deles tenham consciência (GASPAR, 2002, p. 

173). 

Nesse segmento, o processo de aprendizagem ocorre com os amigos, colegas de 

classe, os pais, famílias, com os meios de comunicação de massa, entre outras maneiras 

(GOHN, 2006). Esse tipo de educação ocorre de maneira espontânea através de interações 

socioculturais, tendo como objetivo socializar e desenvolver modos diferentes de agir e pensar 

para enfrentar os obstáculos da vida.  

Enquanto isso, a educação não formal, por sua vez, é aquela que ocorre em lugares 

diferentes do ambiente escolar com metodologias de interações intencionais. Nesses lugares, é 

possível desenvolver atividades educativas ainda que se esteja fora do âmbito da sala de aula. 

Segundo Jacobucci (2008), o espaço formal e o não formal podem ser diferenciados 

através da figura a seguir: 

 

Figura 1 ─ Sugestões de definições para espaço formal e não formal de Educação 

Fonte:  JACOBUCCI (2008, p. 57) 

É frequente que a educação seja caracterizada como um processo único escolar, em 

que a construção de conhecimento é encarada de maneira sistemática e ordenada, que 

acontece dentro de salas de aulas. Ainda existe uma espécie de preconceito quando se fala em 

novas formas de educar, de acordo com Michel B. Schoor apud Gohn (2007), nem todas as 

pessoas ligadas à educação acreditam no potencial da educação não formal. Isso porque, para 
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muitas delas, as atividades fora da sala de aula são vistas apenas como recreação e não como 

educação propriamente dita. 

A utilização de espaços não formais de ensino articulada ao ensino de ciências na 

escola pode contribuir de maneira significativa para a formação do indivíduo, fazendo com 

que possam construir conhecimentos mais efetivos sobre o mundo em que vivem 

(MINGUES; MARANDINO, 2015). 

Nesses espaços, CMC, a educação ocorre com um caráter interdisciplinar, estimulando 

a curiosidade do visitante e despertando o gosto pela investigação pessoal através de 

processos interativos intencionais como destaca Ghon, (2006) "A questão da intencionalidade 

é um elemento importante de diferenciação". 

Dessa maneira, nota-se que a educação não formal é um dos principais meios de 

incentivar o pela ciência. São nesses locais, como os CMC que, por meio do contato com os 

objetos e fenômenos, ocorre à interação sociocultural de forma espontânea e, 

consequentemente, o enriquecimento das estruturas cognitivas para a educação. 

 

1.2.2 - Os centros e museus de ciência 

Vale salientar, na presente discussão, que há diferenciação entre as terminologias 

centros e museus de ciência, mesmo que apresentem interesses e características afins. Há 

divisão de ideias entre diversos autores a respeito das terminologias no que diz respeito à 

inclusão dos centros de ciência na mesma categoria dos museus. No entanto, neste estudo, 

levaremos em consideração o “Estudo de Centros e Museus de Ciência”, apresentado por 

Cury (2000) para breve análise. 

Quadro 1 ─ Comparação entre as funções exercidas por museus e os centros de ciência 

Museus Centros de Ciência e Tecnologia 

Função social e educacional Função social e educacional 

Política de atuação Política de atuação 

Comprometimento com a socialização do 

conhecimento 

Comprometimento com a socialização do 

Conhecimento 

Preserva e comunica Comunica 
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Método de trabalho centrado no processo 

curatorial 

Método de trabalho centrado no processo 

de comunicação 

Aquisição de acervo/formação de 

coleções 

Fabricação de “acervo” de modelos 

Conservação preventiva e restauração Renovação, manutenção e reposição 

Comunicação dos temas pertinentes ao 

acervo por meio de exposição, monitoria 

e outras estratégias 

Comunicação de temas científicos ligados à 

política científica do centro por meio de 

exposição, monitoria e outras estratégias 

As atividades são orientadas pelo acervo 

e a exposição é a principal forma de 

comunicação 

As atividades são orientadas pela 

divulgação científica e nem sempre há uma 

ênfase sobre um meio específico 

Fonte: CURY (2000). 

Ao observar o quadro em questão, é possível notar que em algumas funções ambas as 

terminologias muito se assemelham e a divergência se nota quando se observa a categoria dos 

acervos. Porém, com o passar do tempo, o conhecido e tradicional conceito de museu sofreu 

alterações, já que não mais se caracteriza apenas pela ideia de serem instituições detentoras e 

zeladoras da história e da evolução científica. 

Nesse aspecto, levar-se-á também em conta a ideia de que se podem considerar como 

museus os centros de ciência. Isso porque foi levantado por Bragança Gil e Lourenço (apud 

CURY, 2000) que “argumentam que os centros de ciência são respostas museológicas à 

“desfragmentação do objeto”, ou seja, necessidade de expor contextualmente os objetos, 

ampliando o seu significado de forma inteligível” (CURY, 2000, p.07).  

Sendo assim, neste trabalho, será adotada a denominação museus e centros de ciência 

(CMC) a fim de destacar um caráter mais abrangente, que seja capaz de reunir tanto os 

museus de história científica quanto os centros interativos de comunicação científica. 

 

1.2.3 - Um breve histórico dos centros e museus de ciência 

Os museus e centros de Ciência se apresentam atualmente como os principais 

exemplos de espaços não formais de educação por serem capazes de produzir interações entre 

ciência e público. Historicamente, nem sempre os museus foram de fácil acesso, pelo 

contrário, eram conhecidos justamente por serem locais restritos a uma camada mais 
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favorecida da sociedade. Nesse momento, ainda não havia a característica interativa tão forte 

e presente nesses lugares, eram, na verdade, colocados como espaços de apreciação e 

exposição de conteúdo (PAULA, 2013). 

A partir do século XVII, os museus passaram a reformular seus objetivos e a rever seu 

público. A ideia era de que esses ambientes deixassem de ser somente lugar de exibição de 

objetos e artefatos e passassem a contribuir de forma mais significativa para a difusão da 

ciência e sua pesquisa propriamente dita.  

Como um movimento natural, mais tarde, o Brasil passou a integrar também esse 

quadro de evolução a partir do momento histórico e político que atravessava. Para Valente 

(2004):  

O crescimento no surgimento das instituições – museus e centros de ciência no 

Brasil – com uma maior força pode ser sentida nos anos de 1990, no entanto, foi a 

partir dos anos de 1980, quando o país passava por um processo de abertura para 

uma nova ordem democrática, que parece ter ocorrido uma combinação de aspectos 

que favoreceram e impulsionaram esse movimento (VALENTE, 2004, p.03). 

Ademais, segundo a última pesquisa sobre a 'Percepção pública da ciência e tecnologia 

no Brasil 2015' (CGEE, 2015), realizada entre os anos de 2014 e 2015, nota-se que a 

percepção da população sobre a Ciência é muito insipiente, causada principalmente pela falta 

de interesse e compreensão da população sobre Ciências e Tecnologia. 

 

Figura 2 ─ Percentual dos entrevistados segundo a declaração de visitação a espaços de difusão científico-

cultural, segundo as enquetes 2006, 2010 e 2015.  

Disponível em: http://bit.ly/1QxRP4U Acesso em: dez. de 2015 

http://bit.ly/1QxRP4U
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Ainda analisando os dados da pesquisa de 2015, podemos observar no gráfico da 

Figura 2 (página anterior) que apenas 12% dos entrevistados visitaram um centro ou museu de 

ciência e tecnologias nos últimos 12 meses. 

Percebe-se que a visitação em espaços de ciência ainda é muito baixa. Ao comparar as 

taxas de visitação a museus e centros de ciência em outros países como se pode ver também 

na pesquisa: 36% (Suécia, 2005); 27% (China, 2010); 25% (EUA, 2012); 20% (Alemanha e 

Reino Unido, 2005); 16% (média da Europa, 2005); 12% (Índia, 2004) (CGEE, 2015). 

Segundo os entrevistados, a falta de tempo, interesse e a inexistência desses espaços 

em suas regiões foram apontados como fatores determinantes para tal resultado, mesmo com 

o grande crescimento de novos museus e centros de ciência no Brasil. No entanto, nota-se um 

aumento geral na visitação a espaços de difusão científico-cultural, com destaque para os 

museus de ciência e tecnologia que teve um aumento muito expressivo em relação aos outros, 

um avanço de 200% entre os anos de 2006 e 2015. Talvez o principal motivo tenham sido as 

políticas públicas que estimularam reformas, construções de novos museus e centros de 

ciência, e também a criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), cuja 

participação popular também obteve um aumento bastante significativo de aproximadamente 

167%.  

A SNCT é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e realizada 

nacionalmente desde 2004. Conta com a colaboração de ministérios, universidades, institutos 

de pesquisa, fundações de apoio à pesquisa, instituições de ensino, museus e centros de 

ciência, instituições privadas, além de secretarias estaduais e municipais, em especial de 

Ciência e Tecnologia e de Educação. O objetivo da SNCT
2
 é aproximar a população da 

ciência e da tecnologia, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de 

realizarem atividades de divulgação científica em todo o País em linguagem acessível à 

população e por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a 

discutir as implicações sociais da ciência e aprofundar seus conhecimentos sobre o tema.   

Segundo Moreira e Massarani (2002), a partir dos anos 1980, passaram a surgir novas 

iniciativas e novos museus e centros de ciência em solo brasileiro. Isso porque sofriam 

influência da tendência internacional da época. Porém a alocação e distribuição desses 

espaços se concentraram nas regiões de metrópole, centros urbanos e capitais do país. Ou seja, 

                                                 
2
 Informação disponível em: <http://bit.ly/1WPuoZW> Acesso em: 10 mar. 2016. 

http://bit.ly/1WPuoZW
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apesar da difusão desses espaços, esse aspecto separatista ainda resiste até o presente. Isso se 

dá de forma que nem todos têm acesso a esses centros e museus por conta da região em que 

habitam. 

De acordo com a terceira edição do guia de 'Centros e museus de ciência do Brasil'
3
, 

que conta com a presença de centros e museus de ciência, zoológicos, jardins botânicos, 

parque e jardins zoobotânicos, aquários, planetários e observatórios - desde 2009 até 2015, 

houve um aumento de 41% do número de instituições incluídas, passando de 190 para 268. 

  

Gráfico 1 ─ Distribuição de centros e museus de ciência por região no Brasil. 

Gráfico elaborado a partir dos dados disponibilizados no guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil (2015). 

Nesse contexto, ao analisar a distribuição de CMC por região no Brasil é possível 

observar um caráter consideravelmente desigual, como se pode conferir no gráfico acima. 

Segundo Paula (2013), 

Apesar de haver no Brasil um cenário de crescimento no que diz respeito à criação 

de museus e centros de ciências, estes espaços ainda distribuem-se de forma 

desigual pelas regiões do Brasil. Isto pode explicar a tradição de não ocupação dos 

museus e centros de ciências pela população e consequentemente, a baixa visitação a 

estes espaços (PAULA, 2013, p. 14). 

Desse modo, percebe-se a necessidade de iniciativas que distribuam de forma mais 

igualitária a construções de CMC em todo cenário brasileiro. Assim, desta forma, o acesso e 

as informações desses espaços será facilitada, beneficiando a população em geral.    

                                                 
3
 Guia disponível em: <http://bit.ly/1JEB2eN> Acesso em: 15 nov. 2015. 
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1.2.4 - A importância da interatividade  

Para Silva (2003), a educação nos CMC não consiste em um modelo sistematizador, 

estruturado. Isso porque nota-se que é por meio dele que há interação espontânea e 

compartilhamento de ideias, emoções e informações de modo a conquistar o público, 

despertando o conhecimento científico obtido nesses locais.  

Uma das características da educação fora do âmbito escolar é fazer do aprendizado 

algo mais interessante e significativo para as crianças, jovens ou adultos. Fazendo, assim, uma 

participação ativa que estimulará seu pensar de forma criativa como situa Gaspar (2002), 

... quanto mais rica a vivência sociocultural proporcionada a uma criança, maior a 

capacidade linguística, verbal e simbólica que ela será capaz de adquirir e maior o 

acervo cognitivo de percepções sensoriais que ela poderá acumular. E isso pode 

acontecer na escola e fora dela, em casa, nas ruas, nos parques e, é claro, em museus 

e centros de ciências, onde essas instituições houver (GASPAR, 2002, p.181). 

Dessa maneira, a utilização dos espaços não formais de aprendizado é tão valiosa 

quanto à dos formais. Sendo que existe a vantagem de que proporcionam o aprendizado de 

forma mais leve. Nesse aspecto, é necessário ressaltar a importância da interatividade e da 

conquista do público. Tanto as atividades lúdicas quanto o desencadeamento da curiosidade 

do público são estratégias indispensáveis nesse processo. 

Mas afinal, o que é interatividade? Segundo Leitão e Pavão (2007) é a expressão de 

ordem nos museus de ciência que permite ao visitante uma percepção a mais próxima da 

realidade científica. É nesses espaços científicos que os visitantes têm uma relação direta com 

um objeto até mesmo com experimentos que protagonizam ações e descobrimentos ajudando 

no conhecimento científico.  

Nota-se que a interatividade está totalmente ligada na interface público ⇄ museu de 

ciência ⇄ objeto. A interatividade é a peça chave e fundamental para a questão em discussão 

e isso compreende desde o contato mais superficial entre um indivíduo e um experimento à 

elaboração e aplicação de estratégias lúdicas para o encantamento e atração de crianças para 

os CMC (NASCIMENTO, 2010). 

Souza (2008), em sua pesquisa, faz uma análise e uma reflexão de como a 

interatividade é entendida e praticada nos CMC do Brasil, trazendo uma revisão dos conceitos 

vigentes no que tange à interatividade desses locais como os conceitos: Hands-on, Hearts-on 
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e Minds-on além de inaugurar novas três categorias (Dialogues-on, Context-on, Social-on) 

que trata a interatividade de um jeito mais abrangente, procurando proporcionar experiências 

de interatividade do âmbito social da ciência e dos indivíduos através do museu.  

Assim, podemos ver no quadro comparativo abaixo uma síntese desses conceitos 

relacionando-as com suas intenções entre público-museu/centro de ciência. 

Quadro 2 ─ Conceitos e práticas de interatividade de um centro e museu de ciência 

Conceito Intenção Alguns instrumentos a título  

de exemplo 

 

 

Hands-on 

Oferecer ao público a possibilidade de 

interagir com objetos, assim como o 

cientista experimental o faz, provocando a 

curiosidade científica e a compreensão de 

determinados fenômenos. 

Experimentos 

Objetos manipuláveis 

Mediador 

 

 

Hearts-on 

 

 

Provocar o estímulo ao desejo de conhecer 

através da emoção. 

Cenários 

Filmes 

Experimentos 

Objetos manipuláveis 

situações 

 

Minds-on 

Proporcionar experiências que permitam a 

construção de novos conceitos através da 

investigação. 

Mediador 

Experimentos 

Situações-problema 

 

 

Dialogues-on 

 

Estimular a produção de diálogos mediados 

pelo conhecimento  

científico. 

Mediador 

Perguntas 

Áreas convidativas à conversa 

Seminários 

 

 

Context-on 

Proporcionar a reflexão de que a ciência 

influencia e sofre influências da realidade 

que nos cerca. Trabalha conhecimento 

científico de forma contextualizada, 

levando em consideração aspectos 

históricos e culturais, por exemplo. 

Cenários 

Imagens 

Objetos históricos 

Textos literários e não-literários 

Música 

 

Social-on 

Tornar o museu em uma ferramenta 

facilitadora de mudança social, seja 

tratando de temas científicos emergentes ou 

oferecendo à população novas 

possibilidades de conviver com a própria 

realidade através da ciência. 

 

Espaço físico do museu 

Imagens 

Cenários 

Fonte: SOUZA (2008) 
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Segundo Souza (2008), os CMC podem fundir esses conceitos para trabalhar em suas 

exposições ou atividades. Nota-se assim, que o papel da interatividade é uma das peças 

fundamentais para que os espaços científicos provoquem reações no público de 

questionamentos, reflexões sobre o mundo em que vive e assim promover mudanças 

intelectuais, ambientais, culturais e sociais.  

 

1.2.5 - A mediação e o diálogo 

Os CMC configuram-se como espaços não formais de educação onde aproximam a 

ciência com o cotidiano do público uma vez que nesses espaços, possibilitam o público tocar, 

ouvir, falar e visualizar de uma maneira interativa experimentos e atividades (BARBA, 2005). 

Comumente quem faz a interface entre esses locais com suas apresentações/atividades e o 

público é o mediador.  

De acordo com Souza (2008), 

Os museus e centros de ciência interativos adotam diferentes nomes para os 

profissionais que fazem a mediação: guias, monitores, mediadores, explicadores etc. 

Sabemos que, em determinados casos, há distinção no papel desses profissionais de 

acordo com o nome que lhes cabe. Trabalhamos com a ideia genérica desse 

profissional como a figura que faz a mediação entre as atividades oferecidas em um 

museu e o público (SOUZA, 2008, p. 76).   

Independente de quem seja esse profissional, a mediação não é um serviço simples e 

fácil. A mediação exige uma ciência apurada, para provocar o público a exibir suas ideias para 

que assim se construa um conhecimento cientifico (COSTA, 2005). Assim, o mediador 

precisa ter uma intimidade com a ciência e tecnologia para que possa fazer essa transposição 

didática de conteúdo evitando usar termos científicos e fórmulas, para que o mediador possa 

conversar sobre a ciência em vez de tentar ensiná-la.   

Segundo Carlétti e Massarani (2015), 

 ... o mediador nunca deve agir como uma autoridade intelectual sugerindo uma 

verdade absoluta; ele deve prestar atenção nas opiniões, dúvidas e comentários dos 

visitantes a fim de incluir isso no seu discurso (CARLÉTTI, C.; MASSARANI, L., 

2015 p.2).  
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Para Vygotsky (1987 apud BONATTO et al. 2007), as ferramentas culturais 

empregadas na ação mediada são chaves para se compreender as relações entre as ações 

humanas e ambientes socioculturais. Isso denota que dependendo da forma em que uma 

exposição ou atividade é mediada, pode influenciar diretamente na construção do 

conhecimento do público visitante.  

Segundo Bizerra e Marandino (2014), o processo de apropriação da cultura cresce 

durante a interação entre os sujeitos (contexto social) por meio de mediadores (incluindo 

ferramentas, conversações, estruturas de atividade, signos e sistemas simbólicos). Assim, a 

relação entre a atividade prática e processos simbólicos está fortemente associada e constitui-

se como um momento fundamental do desenvolvimento intelectual de cada sujeito como pode 

analisar nas palavras de Vygotsky (2001 apud BIZERRA et al. 2014), 

O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de 

comportamento que se destaca no desenvolvimento biológico e cria novas formas de 

processos psicológicos enraizados na cultura (VYGOTSKY, 2007, p. 34, apud 

BIZERRA et al. 2014, p. 119). 

Segundo Vygotsky (1987, apud GASPAR, 1993), o processo cognitivo de formação 

de conceitos no ser humano tem início na fase mais precoce da infância, mas só se estabelece 

na adolescência. Para ele, é extremamente importante a formação dos conceitos científicos 

nessa fase através dos conhecimentos adquiridos espontaneamente por meio da experiência 

em condições externas e internas de ensino da criança.  

A partir do processo mediado junto com a mediação simbólica, as crianças incorporam 

a cultura humana, pois é a sua ação que constitui a razão e a origem do outro. Nota-se, então, 

que a mediação social é indispensável para a formação cultural (BIZERRA, et al. 2014).  

Assim, percebe-se que a fala, em especial, por ser uma das primeiras formas de 

comunicação organizadas e acessíveis ao ser humano, assume certa importância que envolve 

diálogos que permitem a construção de cenários para desafios e soluções de problemas 

(BONATO, 2007). 

Sobre o que diz a respeito da importância do diálogo entre o mediador e o público, 

Souza (2008) destaca: 

Não há como duvidar do poder da linguagem do mediador. Por sua intervenção, os 

visitantes podem ser estimulados a interagir uns com os outros e com o objeto do 
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conhecimento em questão. Ao estimular essas trocas, o monitor favorece a criação 

de um espaço de comunicação e interlocução de saberes. [...] São eles, muitas vezes, 

que estimulam a crítica, a curiosidade e a indagação. Mais que perguntas e respostas 

prontas, devem buscar o diálogo e a estruturação do pensamento lógico, valorizando 

a vivência do visitante e suas conclusões. É um elemento interativo, por excelência e 

natureza (SOUZA, 2008, p. 76). 

Souza (2008) aponta que além da mediação realizada entre o público e os objetos, o 

diálogo realizado entre o mediador e o público ajuda a favorecer uma melhor compreensão e 

discussão em torno dos temas apresentados em um centro e museu de ciência. O autor ainda 

lembra, que o museu deve ser um lugar de conversação, onde se encontram e interagem 

pessoas de diferentes idades, formações e interesses. 

Para Bonato (2007), 

Neste sentido, os museus de ciências, como espaços não formais de educação e de 

comunicação, podem ser considerados contextos privilegiados para a construção de 

diálogos compartilhados entre grupos, em função de estímulos oferecidos por uma 

exposição temática. O aproveitamento dos potenciais desse cenário fica nas mãos do 

mediador, especialmente quando a proposta da exposição oportuniza a interatividade 

através da mediação humana (BONATO, 2007, p. 48). 

Bizerra e Marandino (2014) destacam a importância da organização do discurso 

expositivo realizado pelos mediadores, a fim de contemplar os diferentes tipos de apropriação 

utilizados pelo público em geral como podemos ver no trecho destacado abaixo,  

Assim, profissionais de museu devem caminhar no sentido de organizar seus 

discursos expositivos de tal forma que o resultado de suas ações seja a 

transformação do objeto museal da posição de objeto para a de signo mediador. O 

visitante, por sua vez, ao se apropriar do conhecimento veiculado pelo objeto 

museal, poderá produzir o mesmo resultado: a transformação do objeto em signo 

(BIZERRA et al. 2014, p.127). 

Sendo assim, com o intuito de reunir o máximo de elementos positivos no momento da 

mediação, atrelando a função e a importância do espaço físico às estratégias de envolvimento 

necessárias, vale destacar a tabela a seguir, que elenca uma associação entre objetivos 

educativos e dispositivos a serem interagidos. 
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Quadro 3 ─  Objetivos educativos de exposições de museus de Ciência 

Objetivos 

educativos 

Dispositivos 

Provocar a 

motivação em 

relação do 

Conhecimento 

científico 

Contextualização dos objetos museais 

Seleção de objetos excepcionais 

Explicitação da dimensão lúdica e emocional dos objetos museais 

Teatralização de fenômenos e controvérsias científicas 

 

Desencadear a 

curiosidade 

Situações surpreendentes 

Situações de admiração 

Situações de questionamento 

 

 

 

Promover a 

imitação e a 

memorização 

Situações de interatividade (contemplativa, direta e reflexiva) 

Mobilização da memória social 

Explicitação dos gestos técnicos 

Situações de interação entre a linguagem oral e escrita 

Situações de repetição e de criação de gestos técnicos e de 

procedimentos 

Categorizações e generalizações 

 

 

Desenvolver 

metodologias 

científicas 

Situações de ensaio e erro 

Manipulação de material empírico 

Simulação para teste de hipóteses 

Situações de observação 

Tateabilidade experimental 

Simulação de metodologias científicas em diferentes contextos 

Fonte: NASCIMENTO (2010) 

Pode-se perceber então que a junção entre o que se quer obter do alvo e os meios à 

disposição para tal – o que envolve diretamente os CMC – produzem resultados significativos 

e que necessitam de continuidade. 

Além da importância desempenhada pelo papel do mediador nos CMC, com a função 

de traduzir os diferentes tipos linguagens presentes nesses espaços e a aproximação do 

público com a exposição, verifica‑se que o número de trabalhos que contemplam a mediação 

na formação docente inicial devido à experiência de mediação é bastante significante 

(OVIGLI
 
et al. 2010).  

Percebe-se então que o papel desses profissionais vai muito além de mediar, elaborar 

projetos e desenvolver objetos educacionais para os espaços. Os mediadores, através da ação 

mediada, também têm a função social do desenvolvimento humano, aproximando o público 
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em geral com ciência, colaborando no processo de alfabetização científica, o despertar 

científico dos visitantes, principalmente das crianças. 

Em conclusão, as visitas aos espaços de educação não formal em ciência, como os 

CMC, mostram-se importantes porque colaboram de forma significativa para a alfabetização 

científica e para a aproximação entre ciência e a população em geral, assim como para a 

complementaridade entre a educação formal e não formal de ciência.  

 

1.3 - OS RECURSOS MIDIÁTICOS E SEU VALOR PARA A DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA 

1.3.1 - As tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

Hoje em dia, a tecnologia se tornou uma parceira fundamental para a nossa sociedade, 

através dela podemos nos conectar em todos os lugares e em qualquer momento. Quando essa 

conexão está relacionada à comunicação entre as pessoas pode-se fazer referência às 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Segundo Gaspar e Sopolete (2013), as tecnologias de informação e comunicação se 

tornaram um acessório indispensável na rotina de nossa sociedade, que se conecta a qualquer 

instante. Essas TIC se desenvolvem constantemente para se adequar às exigências da 

população, que cada vez querem tecnologias mais rápidas e modernas para ser usadas em 

diversos locais, independente do objetivo, seja profissional, seja lazer, educativo, etc.  

Para Leite (2015),  

O conceito de tecnologia da informação e da comunicação (TIC) é utilizado para 

expressar a convergência entre a informática e as telecomunicações. As TIC 

agrupam ferramentas informáticas e telecomunicativas como: televisão, vídeo, rádio, 

Internet, etc., e todas essas tecnologias têm em comum a utilização de meios 

telecomunicativos que facilitam a difusão da informação (LEITE, 2015, p. 26).  

Nesse contexto, percebemos que ao longo dos últimos anos a nossa sociedade passou 

por várias mudanças, principalmente nas áreas que envolvem as tecnologias de informações. 

Ao analisar alguns exemplos, veem-se grandes mudanças que aconteceram em poucos anos, 
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como o antigo tocador de fita K7 ou então o Walkman
4
 que foi substituído pelo mp3 player, 

ou até mesmo o antigo disquete com capacidade de 1,44 Mb que servia para armazenar dados 

dos computadores que foi substituído, hoje em dia, por pendrives
5
 com capacidade de até 512 

Gb (equivalente a 365.000 disquetes) como mostra a Figura 3.  

 

Figura 3 ─ Comparativo de dispositivos que armazenam informações  

Disponível em: http://glo.bo/1VQYKJC Acesso em: jan. de 2016 

A todo o momento surgem novos produtos e processos mais efetivos e modernos 

como: telefones celulares, softwares, vídeos, computadores, Internet, videogames, 

smartphones, etc. De acordo com Pereira e Silva (2010), essas mudanças ocorridas nos 

processos de desenvolvimento, convergem para uma sociedade caracterizada pela maior 

influência dos recursos tecnológicos e pelo avanço exponencial das TIC, que podem trazer 

impactos nas relações sociais, empresarias e nas instituições devido ao número de informação 

existente. 

Para Ponte (2000), as TIC têm acarretado uma revolução em várias profissões e 

atividades: na investigação científica, nos processos de ensino/aprendizagem, no jornalismo, 

na prática médica, nas empresas, na administração pública, entre outras. A facilidade e a 

agilidade que a tecnologia pode representar e processar qualquer tipo de informação é um dos 

fatores determinantes para tal fato. 

                                                 
4
 Walkman é uma marca registrada pertencente à Sony Corporation. O termo Walkman também é utilizado para 

se referir a aparelhos portáteis similares de reprodução de áudio estéreo de outros fabricantes. 
5
 Pendrive é uma unidade móvel e portátil de armazenamento de arquivos, que se conecta a um computador ou 

outro dispositivo via USB. Existem pendrives de diferentes tamanhos, formatos e capacidades, sendo 

dispositivos práticos e indispensáveis para quem trabalha com computador. 

http://glo.bo/1VQYKJC
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Também, para Pereira e Silva (2010), a evolução das TIC não provocou mudanças 

apenas nas áreas de tecnologia e comunicação, mas em diversas áreas do conhecimento 

humano. As TIC foram responsáveis por alterações de conduta, de costumes, de consumo, no 

lazer, nas relações entre os indivíduos e nas formas como eles se comunicam. Novos hábitos 

sociais foram adquiridos, surgiram novas formas de interação, enfim, uma nova sociedade – A 

Sociedade da Informação. 

Quando falamos das novas TIC não podemos esquecer o surgimento da Internet, que 

possibilitou à sociedade o acesso imediato a todo tipo de informações e serviços através das 

redes de computadores, smartphones e tablets, em escala global. Através da Internet, surge a 

possibilidade de difundir e democratizar todo e qualquer tipo de informação, por meio da 

captura de tela, armazenamento de conteúdo, pesquisas diversas, além de ferramentas 

tecnológicas que nos permitem analisar, avaliar e transformas essas informações em 

conhecimento (LEITE, 2011). 

Essas novas formas de mediação nos permitem interagir e comunicar estabelecendo 

ferramentas que nos permitem estabelecer e manter contato com outras pessoas, de qualquer 

lugar do mundo, de forma quase instantânea, de modo síncrono ou assíncrono, formando 

assim redes globais de informação e comunicação (LEITE, 2011).  

 

1.3.2 - As TIC e a divulgação científica 

Atualmente, as principais formas de divulgar a ciência são através dos meios de 

comunicações como: programas de televisão, revistas de divulgação especializada, artigos em 

periódicos e Internet (PORTO, 2009). Nesse contexto, percebemos que as TIC ajudam na 

preservação e na divulgação da informação devido a sua capacidade de armazenar, processar 

e transferir a informação.  

Além dessas características, as TIC também podem auxiliar no processo de 

popularização científica, devido a sua capacidade de acesso e recuperação da informação 

(NASCIMENTO, 2012). Dessa maneira, ajudam na difusão e na divulgação pública da 

ciência, contribuindo assim para a socialização de informações para a população.  

Para Lage (2003), 
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A comunicação pública da ciência é uma importante ferramenta para levar à 

população o conhecimento produzido na academia, cujo acesso é restrito; isso 

provoca um desconhecimento geral acerca de conceitos e processos da ciência, 

informações que podem ser essenciais para o exercício pleno da cidadania, inclusive 

no debate público acerca de temas de grande interesse em pesquisa e 

desenvolvimento... (LAGE, 2003, p. 12). 

Nesse contexto, as TIC além de ajudar no aumento do conhecimento e na divulgação 

científica também contribuem para o despertar da curiosidade para ensinar e aprender Ciência, 

visto que através do fácil acesso de informações ajudam nas articulações de conteúdos, 

notícias e investigações de conceitos.   

Segundo Torres (2016), as ferramentas disponíveis no ambiente online digital, como 

as redes sociais dentre elas: Facebook
6
 (com seus mais de 1 bilhão de usuários), o Instagram

7
, 

o Twitter
8
 e até mídias consolidadas, como os blogs e os fóruns são indispensáveis para 

divulgar ciência em um mundo altamente conectado como o nosso. 

Para Torres (2016),  

Não basta fazer ciência, é preciso dizer a todos – ou pelo menos ao maior número 

possível de interessados – que você está fazendo ciência. Aliás, deve ir além: não 

basta divulgar que está fazendo ciência apenas entre seus pares, pois é preciso criar 

interesses na sociedade como um todo, conversando com os interessados e com 

parcelas de um público que possivelmente ainda irá existir (TORRES, 2016). 

Com todos os benefícios que as redes sociais podem trazer para a nossa sociedade, 

percebemos que precisamos ser cautelosos. O poder de uma publicação em alguma rede social 

feita por um usuário, instituições ou até mesmo uma notícia pode se tornar uma "verdade 

absoluta" para quem visualizou e isso pode transformar algo simples em algo muito mais 

perigoso. 

É possível citar como exemplo as recentes discussões sobre a cura do câncer através 

de um suposto medicamento, ainda sem testes em humanos, ganharam as redes sociais e, com 

isso, os sites de notícias. O hipotético medicamento é um composto químico (a 

                                                 
6
 O Facebook é uma rede social que permite conversar com amigos e compartilhar mensagens, links, vídeos e 

fotografias. 
7
 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de foto e vídeo que permite aos seus usuários tirar 

fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais. 
8
 Twitter é uma rede social e um servidor para microblogs, que permite aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de 

gerenciamento. 
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fosfoetanolamina) desenvolvido pelo professor aposentado do Instituto de Química de São 

Carlos da Universidade de São Paulo, Gilberto Chierice, que passou a ser colocado como a 

cura definitiva do câncer. A repercussão nos meios digitais foi tanta que a própria 

Universidade foi obrigada a se manifestar sobre o assunto (TORRES, 2016). 

Percebemos que uma informação mal elaborada ou até mesmo mal utilizada tem o 

poder de prejudicar/depreciar a percepção pública, ainda mais em ambientes onde quase toda 

a população tem acesso, como nas redes sociais. Assim, percebe-se que há a necessidade de se 

tomar certos cuidados ao compartilhar, criar certas publicações nesses ambientes, se possível, 

conferir a veracidade das respectivas fontes de informações. 

Porém, pode-se constatar o potencial indispensável que as novas tecnologias de 

informação e comunicação têm no contexto social e acadêmico, pois, além de proporcionarem 

a comunicação da divulgação científica para a sociedade, também viabilizam a comunicação 

entre os pesquisadores. Isso facilita a troca de informações permitindo, assim, um fluxo 

dinâmico e contínuo (NASCIMENTO, 2012). 

Pode-se constatar então que os novos instrumentos tecnológicos, como os 

computadores, smartphones e tablets, são ferramentas importantes para nossa sociedade e 

podem ser usadas com o propósito de aumentar a eficácia do ensino e da cultura 

desenvolvendo na população o senso crítico, por meio da capacidade de investigação, na 

divulgação científica, através do uso e recuperação das informações, facilitando as trocas 

entre a sociedade e o pesquisador. 

Portanto, as tecnologias de informação e comunicação se tornaram fundamentais para 

a nossa sociedade em diversas características além de auxiliar nas publicidades e informações 

sobre os CMC, em vista da importância que esses têm para a sociedade. 

 

1.4 - TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

Atualmente, as novas ferramentas tecnológicas como os smatphones e tablets possuem 

inúmeros aplicativos feitos por terceiros que ampliam suas funcionalidades iniciais, como 

aplicativos de: fotografia, redes sociais, jogos, e-mail, educação, entre outros. Quando 
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comparados aos desktops
9
, esses aplicativos são utilizados de forma bastante casual, por 

pouco período de tempo e em ambientes em constante movimento ou como distrações, sendo 

o uso do dispositivo realizado paralelamente. Os usuários estão normalmente engajados em 

outras atividades maiores, em que o celular é um dispositivo de ajuda ou consulta e estão mais 

sujeitos à interrupção de uso (SALAZAR et al., 2012).  

Com a existência de uma série de aplicativos com uma grande variedade de recursos 

como cores, sons, animações, telas entre outros, grandes deficiências nos quesitos de 

usabilidade podem não ser percebidos. Então, é em busca de melhorar a variedade de 

características dos aplicativos de dispositivos móveis que nasceu o interesse em adequar os 

testes de usabilidade (FACCIO, 2014).  

 

1.4.1 - A Usabilidade e a Ergonomia 

Para diminuir os erros e otimizar as qualidades de um software alguns princípios que 

determinam sua qualidade devem ser seguidos. Um dos principais parâmetros de qualidade de 

uma TIC é a usabilidade, pois é a maneira pela qual os usuários podem ter acesso de maneira 

facilitada e inteligente ao conteúdo de um software (NIELSEN, 1994). Segundo a Norma ISO 

9241 (1998), usabilidade é a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em 

um determinado contexto de operação, para a realização de tarefas de maneira eficaz, 

eficiente e agradável. Todo problema de usabilidade tem efeitos sobre aqueles que se 

utilizaram do sistema.  

Nesse contexto, de acordo com Abreu (2010),  

Uma página web com uma boa eficácia permite que seus usuários alcancem seus 

objetivos iniciais de interação. Caso o indivíduo não consiga atingir seus objetivos, 

ele entrará em desuso, mesmo que seja agradável. Quando dizemos que um produto 

tem eficiência, associamos à ideia da quantidade de esforço necessário para atingir 

determinado objetivo no menor tempo possível e com a mínima quantidade de erros. 

A satisfação relaciona-se à qualidade do uso, faz referência ao nível de conforto que 

o usuário sente ao utilizar a interface para alcançar seus objetivos (ABREU, 2010, p. 

22). 

                                                 
9
 Expressão inglesa oriunda de desktop Publisher (editor de textos de mesa), é o termo internacionalmente usado 

para se referir aos computadores de mesa. 
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Dessa maneira, percebe-se que o grande obstáculo é diminuir a sobrecarga dos 

usuários nas realizações de algumas tarefas através dessas ferramentas. Assim, os testes de 

usabilidade apoiam o processo de desenvolvimento de um sistema, onde o desenvolvedor 

toma as decisões baseadas em cada uma dos princípios para avaliação. Definições como: 

navegação, interação, feedbacks, cromática, disposição das informações, conteúdos, clareza, 

consistência, entre outros (CHACON et al. 2012). 

A ergonomia, segundo o dicionário Michaelis
10

, pode ser definida como um conjunto 

de estudos relacionados com a organização do trabalho em função dos objetivos propostos e 

da relação homem-máquina ou até mesmo a ciência de projetar software ou hardware que seja 

confortável e seguro de usar. 

Segundo Santos e Fialho (1995), a ergonomia aumenta consideravelmente a 

produtividade do usuário e diminui a sobrecarga cognitiva, pois pode ser definida como o 

conjunto de conhecimentos humanos necessários para conceber ferramentas, máquinas, e 

dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficiência. 

Assim, percebe-se que a avaliação ergonômica trata das condições adequadas a se 

utilizar o sistema de forma confortável, eficiente, eficaz, através de um método rápido e de 

fácil utilização. 

 

1.4.2 - Técnicas de avaliações de usabilidade 

No que se refere a técnicas de avaliação de usabilidade, existem basicamente três 

classes distintas para a avaliação de usabilidade de acordo com seu objetivo (ABREU, 2010): 

 Técnicas Objetivas (ou Interpretativas): O avaliador faz uma simulação de uso 

do aplicativo com os usuários finais, monitorando-os. Após isso, os dados 

coletados devem ser interpretados. Podemos citar como exemplo: Teste 

Empírico Tradicional, Protocolo Think-Aloud, Focus Groups e Teste de 

Comunicabilidade; 

 Técnicas Prospectivas: Faz-se uma prospecção das opiniões subjetivas dos 

usuários, baseadas na aplicação de questionários ou entrevistas com o usuário 

                                                 
10

 Disponível em: <http://bit.ly/1T432Aw> Acesso em: 15 fev. 2016. 

http://bit.ly/1T432Aw
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para avaliar sua satisfação em relação ao sistema e sua operação. Sua 

dificuldade é que as taxas de devolução são reduzidas (no máximo 30% de 

retorno). Podemos citar como exemplo: Questionários de Satisfação dos 

Usuários. 

 Técnicas preditivas (ou diagnósticas): São realizadas através de inspeções 

feitas na interface, destinando-se a prever problemas que os usuários possam 

vir a ter. São exemplos desta técnica: avaliação heurística, checklists, percurso 

cognitivo. Podemos citar como exemplo: Avaliação Heurística e checklist. 

Neste trabalho, daremos ênfase às técnicas preditivas por ser uma técnica mais barata e 

fácil para se aplicar, pois não há grande esforço em recrutar usuários. 

O checklist baseia-se em critérios e subcritérios, reunidos de forma tal que o avaliador 

possa analisar e avaliar cada item do software, verificando se viola um ou mais critérios, onde 

e o porquê. Os critérios e subcritérios são definidos a partir de levantamentos bibliográficos, 

visando verificar se os objetivos dos idealizadores estão sendo atendidos, assim como os 

critérios ergonômicos. A grande vantagem na aplicação de checklist é o baixo custo e a 

rapidez nos resultados. A avaliação é feita através de checagem dos critérios e a cada 

checagem o avaliador escolhe entre as opções de avaliação: “Sim”, “Não”, “Razoável” e “Não 

se Aplica” (NIELSEN, 1994). 

 

1.4.3 - Avaliação heurística 

Os critérios ergonômicos podem ser considerados de acordo com os critérios de 

avaliação heurística definido por Jakob Nielsen
11

. A palavra heurística deriva do grego, que 

literalmente tem o mesmo significado de “descubro” ou “acho”, sendo que sua etimologia 

deriva do que conhecemos por “eureca”, que foi um termo originário de uma exclamação 

utilizada por Arquimedes
12

 quando descobriu como medir o volume de um objeto irregular 

utilizando a água (MOULIN, 2013).  

                                                 
11

 Jakob Nielsen é um cientista da computação com Ph.D. em interação homem-máquina e diretor da Nielsen 

Norman Group. Nielsen estabeleceu o movimento "desconto engenharia de usabilidade" de melhorias rápidas e 

baratas de interfaces de usuário e inventou vários métodos de usabilidade, incluindo a avaliação heurística. 
12

 Arquimedes foi um matemático, físico, engenheiro, inventor, e astrônomo grego. Embora poucos detalhes de 

sua vida sejam conhecidos, são suficientes para que seja considerado um dos principais cientistas da Antiguidade 

Clássica. 
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Segundo Nielsen (1994), as heurísticas se baseiam em regras gerais que visam 

descrever prioridades comuns em interfaces utilizáveis de acordo com o quadro 4 abaixo: 

Quadro 4 ─ As 10 Heurísticas de Nielsen 

1. Diálogos simples e naturais 

Deve-se apresentar exatamente a informação que o usuário precisa no momento, nem mais 

nem menos. A sequencia da interação e o acesso aos objetos e operações devem ser 

compatíveis ao modo pelo qual o usuário realiza suas tarefas. 

2. Falar a linguagem do usuário 

A terminologia deve ser baseada na linguagem do usuário e não orientada ao sistema.  

As informações devem ser organizadas conforme o modelo mental do usuário. 

3. Estética e design minimalista 

Evite que os textos e o design falem mais do que o usuário necessita saber. Os “diálogos” do 

sistema precisam ser simples, diretos e naturais, presentes nos momentos em que são 

necessários. 

4. Consistência 

Um mesmo comando ou ação deve ter sempre o mesmo efeito. A mesma operação deve ser 

apresentada na mesma localização e deve ser formatada/apresentada da mesma maneira para 

facilitar o reconhecimento. 

5. Feedback 

O sistema deve informar continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo. Dez 

segundos é o limite para manter a atenção do usuário focalizada no diálogo. 

6. Saídas claramente demarcadas 

O usuário controla o sistema. Ele pode, a qualquer momento, abortar uma tarefa, ou desfazer 

uma operação e retornar ao estado anterior. 

7. Atalhos 

Para usuários experientes executarem as operações mais rapidamente. Abreviações, teclas de 

função, duplo clique no mouse, função de volta em sistemas hipertexto. Atalhos também 

servem para recuperar informações que estão numa profundidade na árvore navegacional a 

partir da interface principal. 

8. Boas mensagens de erro 

Linguagem clara e sem códigos. Devem ajudar o usuário a entender e resolver o problema. 

Não devem culpar ou intimidar o usuário. 

9. Prevenir erros 

Evitar situações de erro. Conhecer as situações que mais provocam erros e modificar a 

interface para que estes erros não ocorram. 

10. Ajuda e documentação 

O ideal é que uma interface seja tão fácil de usar (intuitivo) que não necessite de ajuda ou 

documentação. Se for necessária a ajuda deve estar facilmente acessível e on-line. 

Fonte: NIELSEN (1994) 
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A avaliação heurística deve ser realizada individualmente por cada avaliador, para que 

assim sejam garantidas avaliações independentes e imparciais. Os resultados podem ser 

documentados em relatórios individuais por cada avaliador ou em um grande relatório feito 

por um observador a partir da observação dos avaliadores (AGNI, 2015). 

Jakob Nielsen considera a Avaliação Heurística ser um bom método para encontrar 

tanto problemas graves quanto problemas simples e que pode ser utilizado com um baixo 

número de avaliadores. A Figura 4 de Nielsen mostra um gráfico que relaciona os problemas 

de usabilidade (de diferentes graus de dificuldade) encontrados com o número de avaliadores 

utilizados. 

 

Figura 4 ─ Relação de número de avaliadores com problemas encontrados  

Fonte: NIELSEN (1995) 

Nielsen (1995) indica que cada avaliador individualmente consegue localizar 35% dos 

problemas de usabilidade em interfaces e é possível atingir melhores resultados agregando 

observações de diferentes avaliadores. Nielsen expõe acelerado grau de eficiência na procura 

de erros com até 5 avaliadores, encontrando em média 75% dos problemas. Para um aumento 

substancial de sucesso mostra-se necessária a utilização de 10 avaliadores para se encontrar 

86%. E utilização de 20 avaliadores para se obter 90% do erros (RENZI; FREITAS, 2013). 

Percebe-se assim que a Avaliação Heurística é um método muito eficaz e de baixo 

custo, intuitivo, facilmente ensinado para outros possíveis avaliadores em que não é 

necessário um planejamento avançado. Além disso, é realizado em pouco tempo e para um 

grupo pequeno de avaliadores. Deste modo, optou-se pela a Avaliação Heurística para realizar 

os testes de usabilidade do aplicativo para saber se o Cata Ciência está cumprindo a função 

desejada. 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 

Nesse capítulo, serão apresentadas as metodologias que foram utilizadas no presente 

trabalho passando pelas etapas de investigação, pela produção do aplicativo, pelo teste de 

usabilidade até a divulgação do aplicativo para a socialização de informações sobre os CMC 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

2.1 - INVESTIGAÇÃO  

2.1.1 - Pesquisa bibliográfica e documental 

Na primeira etapa do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental 

para dar subsídios para a construção do aplicativo Cata Ciência. Essa etapa foi fundamental 

para a escolha das referências teóricas e da mídia tecnológica a ser usada para a divulgação 

dos CMC. 

Através dessa pesquisa, verificou-se a existência de dois guias que trazem informações 

de centros e museus de ciência do Brasil: "Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015
13

" e o 

"Guias de Centros e Museus de Ciência: Guias de Centro e Museus de Ciência da América 

Latina e do Caribe
14

" que foram fundamentais para a coleta de dados para o aplicativo Cata 

Ciência. 

 

2.1.2 - Questionário investigativo 

Nessa etapa do trabalho, elaborou-se um formulário estruturado com questões que 

foram respondidas por 150 professores de diversos segmentos da educação como Ensino 

Fundamental, Ensino Médio de escolas públicas e particulares, Ensino Superior de 

instituições públicas e particulares e Pré Vestibulares particulares e sociais.  

Através do questionário investigou-se a importância da Educação não formal para os 

professores e se os mesmos visitaram e levaram seus alunos para algum centro ou museu de 

ciência. Além de analisar os motivos dos professores que não levaram seus alunos, também se 

                                                 
13

 Guia disponível em: <http://bit.ly/1JEB2eN> Acesso em mar. de 2016 
14

 Guia disponível em: <http://bit.ly/1LBsPxZ> Acesso em mar. de 2016 

http://bit.ly/1JEB2eN
http://bit.ly/1LBsPxZ
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verificou o interesse sobre a criação de um aplicativo que reunisse os espaços científicos do 

estado do Rio de Janeiro.   

O questionário investigativo ajudou a delinear o perfil do aplicativo de acordo com o 

interesse do público alvo durante o desenvolvimento do projeto. Esse formulário foi 

desenvolvido na plataforma online Google Forms
15

 (Apêndice 01).  

 

2.2 - PRODUÇÃO DO APLICATIVO  

2.2.1 - Coleta de dados 

Após a etapa da investigação, iniciou-se uma pesquisa no Estado do Rio de Janeiro 

entrando em contato com a coordenação dos CMC do Rio de Janeiro encontrados no livro 

"Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015" e sites de pesquisas para reunir as informações 

necessárias para compor o aplicativo como: púbico alvo, endereço, telefone, horário de 

funcionamento, tipos de atividades/experimentos, acessibilidade, preços e fotos.  

Vale ressaltar que inclui-se espaços científico-culturais do Estado do Rio de Janeiro, 

como planetários, jardins botânicos, zoológicos, aquários, unidades de ciência móvel e 

associações que atuam na popularização da ciência e tecnologia no Estado.  

Através de contato por e-mail informou-se o comprometimento da pesquisa, 

informações do projeto e solicitou-se algumas informações para compor o aplicativo como: 

púbico alvo, endereço, telefone, horário de funcionamento, tipos de atividades/experimentos, 

acessibilidade, preços e fotos. Infelizmente, com o pouco retorno dos e-mails decidiu-se entrar 

em contato por telefone com os locais que não responderam os e-mails, mesmo assim, por 

questões de burocráticas e outros motivos a maioria não deu retorno das informações 

necessárias. Algumas outras informações foram obtidas através de sites desses locais.   

Após a compilação de todos os dados, chegou-se a um número de 52 espaços 

científico-culturais dentro do Estado do Rio de Janeiro incluindo o AquaRio - Aquário 

Marinho do Rio de Janeiro, Palácio da Ciência e a Fundação Museu da Imagem e do Som - 

Copacabana que serão inaugurados em breve. No apêndice 02 encontra-se a lista completa 

dos espaços científicos disponibilizados no aplicativo. 

                                                 
15

 O Google Forms é uma plataforma online que permite a criação e compartilhamento de formulários 

personalizados. Para criar basta acessar o site <https://docs.google.com/forms> 

https://docs.google.com/forms
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2.2.2 - Arrecadação de recursos financeiros 

Nessa etapa, após toda a coleta de dados iniciou-se uma campanha de crowdfunding
16

 

para a arrecadação do recursos financeiros necessário para a criação do aplicativo. O 

financiamento coletivo foi realizado no site Vakinha (site para realizações de financiamentos 

coletivos <https://www.vakinha.com.br>) durante um período de 60 dias.  

 

Figura 5 ─ Crowdfunding do Cata Ciência 

Disponível em: http://bit.ly/1Wy4pJC Acesso em: mar. de 2016 

A divulgação do crowdfunding foi feita através de e-mails, Fan Pages, contatos com 

os amigos, professores, colegas de trabalho etc. Após os 2 meses de campanha, 18 "parceiros" 

ajudaram no financiamento coletivo entre colegas de trabalho, amigos, familiares, professores 

e empresas atingindo 11,15% do valor necessário. 

Mesmo com poucos recursos financeiros, à vontade e o sonho de tirar esse projeto do 

papel e ver o Cata Ciência funcionar em todos os smartphones e tablets não acabou. Assim 

que acabou o financiamento coletivo buscou-se outras formas de parcerias para concluir de 

vez esse projeto.  

 

2.2.3 - Parcerias 

                                                 
16

 Crowdfunding consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo através da agregação de 

múltiplas fontes de financiamento, em geral pessoas físicas interessadas na iniciativa. O termo é muitas vezes 

usado para descrever especificamente ações na Internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para pequenos 

negócios e start-ups, iniciativas de software livre e ajuda a regiões atingidas por desastres, entre outros. 

https://www.vakinha.com.br/
http://bit.ly/1Wy4pJC
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Para continuar o desenvolvimento do projeto buscou-se parcerias e concretizou-se com 

duas empresas privadas a Leite com Pera
17

 e a Fábrica de Aplicativos. A empresa Leite com 

Pera, com ajuda integral dos custos, foi responsável na produção de todo o enxoval gráfico 

como: logotipos, ícones, versões de marca, imagens para divulgação, Marketing digital, 

slogan, panfletaria, vídeo de divulgação. 

 

Figura 6 ─  Algumas versões de marca do Cata Ciência 

Após analisar todas as possibilidades de pessoas desenvolverem o aplicativo e 

plataformas onde o próprio usuário pode fazer seu aplicativo, usou-se a plataforma Fábrica de 

Aplicativos para o desenvolvimento do Cata Ciência. A Fábrica de Aplicativos é uma site 

(plataforma online) para criação de aplicativos, a tecnologia empregada permite que qualquer 

pessoa crie e compartilhe apps para smartphones e tablets de forma rápida, fácil e sem 

programação, disponível em <http://fabricadeaplicativos.com.br/>. 

Após algumas conversas com a equipe da Fábrica de Aplicativo, informando sobre o 

projeto de Mestrado e as etapas de desenvolvimentos, a equipe disponibilizou um desconto de 

30% no maior plano anual da plataforma que possibilitou a escolha dessa plataforma, que foi 

pago através do arrecadamento do crowndfunding. 

 Além de ter um acesso fácil, onde o próprio usuário pode desenvolver e compartilhar 

aplicativos de fácil, barato e sem programação específica de programadores, apenas alguns 

                                                 
17

 Leite com Pera é uma empresa que produz fotografia, filme e design. Disponível em <http://bit.ly/1Ri8nis> 

acesso em mar. 2016 

http://fabricadeaplicativos.com.br/
http://bit.ly/1Ri8nis
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comandos em HTML
18

, alguns estudos sobre sites, incorporação de mapas nos aplicativos e 

divulgações na lojas dos sistemas operacionais.  

 

Figura 7 ─ Site da plataforma Fábrica de Aplicativos 

Disponível em: http://bit.ly/1eA0JgL Acesso em: mar. de 2016 

 

2.2.4 - Estudo e desenvolvimento do aplicativo 

Nessa etapa, após a escolha da plataforma Fábrica de Aplicativos para o 

desenvolvimento do Cata Ciência começou-se a estudar que tipos de conteúdos iriam compor 

o aplicativo, layouts, estruturas de organização, cores etc. Além do estudo de como incorporar 

no aplicativo os CMC através de mapas e listas com os endereços, informações e rotas.  

Durante o processo de desenvolvimento do aplicativo criou-se a Fan Page
19

 do Cata 

Ciência para ajudar na divulgação do Cata Ciência e divulgar notícias sobre Ciência, dicas 

para professores e alunos, vídeos, cursos grátis, informações sobre os CMC para o público em 

geral. Todo estudo e desenvolvimento foram elaborados pensando nas respostas do 

questionário investigativo, que também investigou que tipos de informações os professores 

gostaria de encontrar em um aplicativo que reunisse os CMC do Estado do Rio de Janeiro.  

                                                 
18

 HTML (abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de 

Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web.  
19

 Fan Page é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou produtos, 

associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que desejem 

interagir com os seus clientes no Facebook. 

http://bit.ly/1eA0JgL
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Figura 8 ─ Fan Page do Cata Ciência 

Disponível em: http://bit.ly/1TLndPM Acesso em: mar. de 2016 

 

2.3 - TESTE DE USABILIDADE 

Para saber se o aplicativo Cata Ciência estava cumprindo a função desejada, 

pesquisou-se métodos e critérios de avaliação mais utilizados recentemente e a partir daí 

desenvolveu-se uma lista de verificação através de técnicas preditivas (checklist) que são 

realizadas através de inspeções feitas na interface, destinando-se a prever problemas que os 

usuários pudessem vir a ter. 

O checklist desenvolvido baseia-se em critérios e subcritérios, reunidos de forma tal 

que o avaliador possa analisar e avaliar cada item do software, verificando se viola um ou 

mais critérios, onde e porquê. Os critérios e subcritérios foram definidos a partir das 10 

heurísticas de Nielsen (1994) - Quadro 4 (página 29), visando verificar se os objetivos do 

aplicativo estão sendo atendidos, assim como os critérios ergonômicos.  

A avaliação é feita através de checagem dos critérios e a cada checagem o avaliador 

escolhe entre as opções de avaliação: “Sim”, “Não”, “Razoável” e “Não se aplica”. Dessa 

maneira, através da plataforma Google Forms elaborou-se um questionário (checklist) para 

avaliar a usabilidade e os aspectos ergonômicos (Apêndice 03).  

Para obter os melhores resultados como aponta Nielsen (1995), realizou-se o 

questionário, de maneira individual, com nove usuários de diversos níveis de escolaridade e 

sistemas operacionais diferentes (Android e IOS) para averiguar os problemas de usabilidade. 

http://bit.ly/1TLndPM
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2.4 - DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÃO 

Após todo o processo mencionado, iniciou-se a divulgação do aplicativo Cata Ciência. 

Primeiramente divulgou-se, por e-mail, o link <http://applink.com.br/cataciencia> para o 

download do aplicativo e o link <http://www.cataciencia.com.br> para o acesso da Fan Page 

do Cata Ciência para os centros e museus de ciência do Estado do Rio de Janeiro 

mencionados no aplicativo, os apoiadores do crowdfunding e os participantes do questionário 

investigativo. 

Em seguida, divulgou-se os links acima para colegas, familiares, blogs e Fan Pages 

relacionadas ao ensino e à divulgação científica. Através de algumas entrevistas realizou-se 

também a divulgação do Cata Ciência para a população em geral e pôde acompanhar a 

repercussão através dos números de acessos.  

Atualmente o Cata Ciência participa do "Portal de Aplicativos para uma Cidade 

Inteligente
20

", da Prefeitura do Rio de Janeiro, desenvolvido pela Secretaria Especial de 

Ciência e Tecnologia da Cidade do Rio de Janeiro, na categoria educação. 

                                                 
20

 Portal disponível em: <http://portalrioapps.com.br/> Aceso em mar. 2016 

http://applink.com.br/cataciencia
http://www.cataciencia.com.br/
https://www.facebook.com/SECTRio/
https://www.facebook.com/SECTRio/
http://portalrioapps.com.br/
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CAPÍTULO III - RESULTADO E DISCUSSÃO 

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados e discussão de todo o trabalho 

realizado passando pelos processos de investigação, produção do aplicativo, teste de 

usabilidade e divulgação.  

 

3.1 - INVESTIGAÇÃO  

3.1.1 - Pesquisa bibliográfica e documental 

O guia "Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015" já está em sua terceira edição e 

contém informações de 268 espaços científico-culturais brasileiros, como museus, planetários, 

jardins botânicos, zoológicos, aquários, unidades de ciência móvel e associações que atuam na 

popularização da ciência e tecnologia no país. O livro foi elaborado com o apoio da 

Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC), da Casa da Ciência da 

UFRJ e do Museu da Vida/Fiocruz, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI). 

Já o guia "Guias de Centros e Museus de Ciência: Guias de Centros e Museus de 

Ciência da América Latina e do Caribe" está na sua primeira edição e contém informações de 

464 espaços científico-culturais da América Latina e do Caribe com a realização da 

RedPOP
21

, Museu da Vida/Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz e UNESCO - (Oficina Regional de 

Ciência para América Latina e do Caribe), com parcerias de diversas instituições da América 

Latina e do Caribe entre elas a Casa da Ciência/UFRJ e com o apoio do CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico e o MCTI. Ambos os guias estão 

disponibilizados gratuitamente para download e informam sobre atividades, contato e horários 

de funcionamento dos locais selecionados.  

Além desses guias, verificou-se também que a forma mais utilizada para a 

disseminação desses locais através de meios tecnológicos é através de sites e Fans Pages 

(páginas do Facebook) para informar sobre suas programações, ações e novidades. Como 

                                                 
21

 A RedPOP é uma rede interativa que reúne grupos, programas e centros de popularização da ciência e 

tecnologia; Opera através de mecanismos de cooperação regional que as trocas de acolhimento, formação e 

utilização dos recursos entre os seus membros. Foi criado em novembro de 1990 no Rio de Janeiro, a pedido do 

programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UNESCO. 
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podemos observar nas Figuras 8 e 9 a seguir: Site do Museu da Vida e a Fan Page do Espaço 

Ciência Viva.  

 

Figura 9 ─ Site do Museu da Vida 

Disponível em: http://bit.ly/1Ew0nWN Acesso em: mar. de 2016 

 

 

Figura 10 ─ Fan Page do Espaço Ciência Viva 

Disponível em: http://bit.ly/1Ew0nWN Acesso em: mar. de 2016 

Por meio dessa pesquisa verificou-se também a inexistência de alguma plataforma 

online que reunisse todos os CMC no território nacional que ajudasse a vida de algum 

usuário, professor ou até mesmo curiosos que queira pesquisar sobre esses locais.  

http://bit.ly/1Ew0nWN
http://bit.ly/1Ew0nWN
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Dessa maneira, por acreditar no elo entre os novos instrumentos tecnológicos que 

facilitam a vida dos usuários, principalmente com o uso de smartphones, e na educação não 

formal como forma de promover a divulgação científica, surgiu à pergunta que norteou esse 

projeto: "Como melhorar o acesso aos centros e museus de ciência a fim de que a população 

possa enriquecer seu conhecimento científico de maneira fácil, ágil e unificada?".  

 

3.1.2 - Questionário investigativo 

Ao analisar as respostas do questionário investigativo, percebe-se que a maioria dos 

professores acha que a educação não formal é muito importante como podemos conferir no 

gráfico a seguir.  

 

Gráfico 2 ─ Importância do ensino não formal para os professores 

Através dessas respostas, fez-se um recorte nas avaliações para averiguar em qual 

segmento da educação os professores que acharam a Educação não formal pouco importante. 

Desses 4% (6 professores), 5 ministram aulas em Pré Vestibulares particulares, que são locais 

que tem como objetivo fazer  o estudante rever o conteúdo aprendido ao longo da vida escolar 

para que, preparado, possa ser classificado nos tradicionalmente concorridos exames 

vestibulares. Para analisar o motivo real desses professores não acharem a Educação não 

formal importante é preciso fazer uma análise mais criteriosa. 

A seguir, analisou-se se os professores já visitaram algum centro ou museu de ciência. 

86% 

10% 
4% 

Para você, qual a importância do ensino não formal para a 
educação dos alunos? 

Muito importante 

Importante 

Pouco importante 
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Gráfico 3 ─ Visitação dos professores aos centros e museus de ciência 

Nessa análise, observa-se que 96% dos professores já visitaram algum centro e museu 

de ciência do Estado do Rio de Janeiro e que somente 4% nunca visitaram. Novamente fez-se 

um recorte para analisar o perfil desses professores e mais uma vez, por surpresa, são os 

mesmo professores que acham o Ensino não formal pouco importante.  

Em seguida, perguntou-se se já levaram o alunos a algum museu de ciência. 

 

Gráfico 4 ─ Percentual de professores que levaram os alunos a algum centro ou museu de ciência 

Dessa análise, apenas 40% levaram seus alunos a algum centro e museu de ciência e 

60% nunca levaram (número muito expressivo). Fez-se um recorte para verificar em qual 

segmento esses professores lecionam. Desses 60% (90 professores) que não levaram seus 

alunos a algum centro e museu de ciência, 47 atuam no Ensino Médio público e 43 atuam no 

Ensino Médio particular.  

96% 

4% 

Você já visitou algum centro  
ou museu de ciência? 

Sim  

Não  

40% 

60% 

Você já levou seus alunos a algum centro  
ou museu de ciência? 

Sim  

Não 
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Fez-se uma análise das resposta destacando o perfil dos professores que não levaram 

seus alunos a algum centro e museu de ciência. Desses 90 professores que não levaram seus 

alunos, 83 são professores de Ensino médio, tanto de escolas públicas quanto particulares. 

No Gráfico 5 abaixo, perguntou-se aos professores que não levaram seus alunos quais 

seriam os principais motivos de não fazê-lo. Os principais motivos foram: "Dificuldade para 

conseguir verbas para os passeios", "Pouco tempo para atividade extracurricular" e a "Falta de 

informações sobre os centros e museus de ciência". 

 

Gráfico 5 ─ Motivos no qual os professores não levaram seus alunos em algum centro ou museu de ciência 

A "dificuldade em conseguir verbas para as atividades extraclasses" realmente pode 

ser um obstáculo bastante considerável. Apesar de a maioria dos CMC possuir entrada franca, 

o transporte e a alimentação dos alunos ficam por conta dos colégios, que nem sempre 

possuem verba para arcar com a despesa. Isso se torna um fator ainda mais preponderante 

para as escolas públicas que não têm como cobrar de seus alunos e dependem de investimento 

do governo para que seja possível realizar tal atividade.  

É interessante notar que os três principais obstáculos que dificultam a ida aos CMC 

podem ser de alguma maneira transpostos se o professor tiver conhecimento da localização e 

programação de atividades desses locais, pois assim com a existência de algum CMC próximo 

da escola ou com acesso fácil, minimizaria o tempo e os custos com transporte. Assim, o 

aplicativo Cata Ciência pode ser uma grande ferramenta para esse problema podendo ajudar a 

localizar os espaços de educação não formal. 

4% 

16% 

24% 

26% 

30% 

Por qual motivo você nunca levou seus alunos? 

Falta de interesse sobre esses 

locais 

Falta de tempo para o 

planejamento 

Falta de informações sobre os 

centros e museus e ciências 

Pouco tempo para atividade 

extracurricular 

Dificuldades para conseguir 

verbas para os passeios 
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Os CMC desenvolvem uma modalidade não formal de ensino e se propõe à 

complementaridade do ensino não formal através das exposições fixas, temporárias e 

especiais que abordam conteúdos com eixos temáticos, interdisciplinaridade, tecnologias etc. 

Ou seja, seria interessante que as escolas conhecessem antecipadamente e de maneira rápida o 

que cada espaço tem a oferecer para aperfeiçoar o planejamento e as ações de integração 

desses diferentes espaços educacionais. Assim, as visitas aos espaços de educação não formal 

em ciência mostram-se importantes porque colaboram de forma significativa para a 

alfabetização científica e para a aproximação entre ciência e a população em geral. 

Através da pesquisa bibliográfica e documental verificou-se a inexistência de alguma 

plataforma online que reunisse todos os CMC no território nacional que facilitasse a 

descoberta desses espaços científicos. O que justifica a "falta de informações sobre os centros 

e museus de ciência" analisada no gráfico anterior. 

A falta de informações sobre os centros e museus de ciência destaca-se no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 6 ─ Professores que conhecem algum meio para encontrar informações de forma simples e condensadas 

dos centros e museus de ciência 

Através da análise, 90% dos professores não conheciam um meio para encontrar 

informações de forma simples e condensadas dos CMC.  

No Gráfico 7, constatou-se que a maioria dos professores (90%) não conhecia o livro 

"Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015" que é uma ferramenta de alcance total a todos 

com distribuição gratuita e com download grátis. No guia estão disponibilizados informações 

10% 

90% 

Conhece algum meio para encontrar informação de forma 
simples e condensadas dos centros e museus de ciência? 

Sim 

Não  
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de 268 espaços científicos no território nacional sendo que 155 na região sudeste e 46 no 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

Gráfico 7 ─  Percentual de professores que conhecem o livro "Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015" 

Através do questionário investigativo notou-se um grande interesse dos professores 

(80% + 16%) em usar um aplicativo móvel que reunisse dados dos CMC do Estado do Rio de 

Janeiro, como indica os resultados do gráfico a seguir.  

 

Gráfico 8 ─ Interesse sobre o aplicativo Cata Ciência 

Novamente fez-se um recorte para avaliar quem seriam os professores que teriam 

pouco interesse sobre um aplicativo e verificou-se que são os mesmos professores que acham 

o ensino não formal pouco importante. 

Para ajudar a delinear o público alvo e as informações necessárias para estar no 

aplicativo Cata Ciência, partiu-se da seguinte pergunta às pessoas: "quais os tipos de 

10% 

90% 

Você sabia da existência do livro: "Centros e Museus de 
Ciência do Brasil 2015"? 

Sim 

Não 

80% 

16% 

4% 

Se existisse um app que reunisse todos os centros e 
museus de ciência do RJ, o quanto você se interessaria? 

Muito interesse 

Interessado 

Pouco interesse 



45 

 

 

 

informações você gostaria de encontrar em um aplicativo que reunisse todos os centros e 

museus do Rio de Janeiro?". Esse questionamento acompanhado de respostas de múltipla 

escolha, com possibilidade de mais de uma resposta, foi primordial para a delimitação de 

informações que não poderiam faltar no aplicativo a ser desenvolvido.  

Assim, após a análise das respostas a essa questão, notou-se um grande número de 

professores interessados em uma ferramenta de busca, disponibilizada em dispositivo móvel, 

de fácil acesso, que apresentasse informações como: localizações, programações, descrições 

das atividades, mapas de como chegar e outros dados a respeito de centros e museus de 

ciência, conforme se observa no Gráfico 9 a seguir.  

 

Gráfico 9 ─ Informações que os usuários gostariam de ver no aplicativo 

Dessa maneira, o conjunto dessas respostas ajudou a delinear o perfil do aplicativo de 

acordo com o interesse do público alvo. Assim com os resultados apresentados e discussão 

realizada através do questionário investigativo, percebeu-se a necessidade da criação de uma 

ferramenta que faça usos das TIC para ser aliada à divulgação científica. Isso porque os 

professores que consideram o ensino não formal um tipo de educação primordial para a 

formação estudantil e cidadã enfrentam alguns obstáculos, como "falta de tempo para o 

planejamento", "pouco tempo para atividade extracurricular", "dificuldade para conseguir 

verbas para passeios" e "falta de informações sobre os centros e museus de ciência".  

Infelizmente, com a criação do app Cata Ciência, não podemos neutralizar todos os 

problemas descritos pelos professores, no entanto, é possível sanar a questão de "falta de 

informações sobre os centros e museus de ciência" e amenizar a da "falta de tempo para o 

planejamento" acima citado.  

12% 

12% 

12% 

12% 
12% 

12% 

11% 

9% 

8% 

Quais as informações você gostaria de encontrar em um 
aplicativo que reunisse todos os centros e museus do RJ? 

Endereço 

Contatos 

Informações do locais 

Descrição das atividades 

Horário de Funcionamento 

Mapas de como chegar 

Fotos 

Preço 

Programações especiais 
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Dessa maneira, percebeu-se que a criação do Cata Ciência seria uma ferramenta 

pertinente e útil não só para os professores - grupo alvo do questionário - mas também para os 

amantes da ciência, curiosos, estudantes e para o publico em geral, a fim de divulgar esses 

espaços científicos do Estado do Rio de Janeiro.  

 

3.2 - PRODUÇÃO DO APLICATIVO  

Após as etapas de coleta de dados, arrecadação dos recursos financeiros e parcerias 

iniciou-se a etapa de estudo e desenvolvimento do aplicativo. 

Nessa etapa, começou-se estudando maneiras de como criar e incorporar um mapa 

para facilitar a vida dos usuários do aplicativo, para encontrar informações dos CMC do 

Estado do Rio de Janeiro. Assim, através da plataforma Google Maps, criou-se um mapa com 

a localização e informações dos locais.  

 

Figura 11 ─  Mapa criado no Google Maps 

Disponível em: http://bit.ly/1RBYb3m Acesso em: mar. de 2016 

Cada espaço científico foi adicionado manualmente no mapa e até o momento são 52 

locais para serem explorados. Através desse mapa os usuários podem acessar as informações 

mais interessantes como: endereço, contatos, sites, horário de funcionamento, preços e fotos. 

Ainda existe a opção de traçar a rota, existindo a opção de fazer o seu trajeto de carro, 

transporte público, a pé ou até mesmo de bicicleta. 

http://bit.ly/1RBYb3m
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A etapa de criação do mapa com as devidas informações demorou cerca de 2 meses. 

Após essa fase inicial, deu-se início ao estudo da criação do app através da plataforma Fábrica 

de Aplicativos, com foco nos seguintes quesitos: inclusão de informações no aplicativo, 

incorporação do mapa criado, abas necessárias para facilitar a vida do usuário, as informações 

pertinentes, tipos de layout, cores, etc.  

Para manter os usuários sempre atualizados com as notícias dos CMC do Rio de 

Janeiro e divulgar o aplicativo, decidiu-se criar uma Fan Page do Cata Ciência
22

, um recurso 

específico, dentro da rede social Facebook, direcionada para empresas, marcas ou produtos, 

associações, sindicatos, autônomos ou qualquer organização, com ou sem fins lucrativos, que 

deseje interagir com os seus clientes no Facebook. Dessa maneira, quando há uma notícia ou 

até mesmo alguma programação especial de algum centro ou museu de ciência, é possível 

informar aos seguidores da Fan Page do Cata Ciência e também por meio do app, nas abas 

"Feed de Notícias" e "Programação Especial". Nessa última aba especificamente, há o intuito 

de divulgar semanalmente informações sobre as exposições temporárias, palestras, oficinas e 

outras atividades elaboradas por esses espaços, com detalhes, como local, data, endereço e 

informações pertinentes ao público. 

Durante esses meses de desenvolvimento do aplicativo, a cada aba construída era 

testada por amigos, colegas de trabalho e familiares para ver as opiniões, dicas e alguns erros 

que eram passados despercebidos. Ao longo desse processo encontraram-se algumas 

dificuldades, principalmente para realizações de algumas etapas como a introdução do mapa 

criado no Google Maps no aplicativo, criação de links externos para o usuário criar rotas de 

acesso aos CMC entre outros problemas. 

 Contudo, esses problemas junto com o pouco apoio financeiro para melhorar o 

aplicativo e o investimento para publicação nas lojas nativas foram superados com a força de 

vontade, dedicação e um pouco de sorte. Esse processo até a etapa final demorou cerca de 3-4 

meses até ter a versão final do aplicativo que pudesse ser divulgada nas lojas nativas de cada 

sistema operacional (Android e IOS). Vale ressaltar que todas as etapas de desenvolvimento 

do aplicativo, desde a criação do mapa, incorporação e construção das abas contidas no Cata 

Ciência foi elaborado de maneira própria e individual, com a ajuda técnica da plataforma 

Fábrica de Aplicativos quando necessário.  

                                                 
22

 Disponível em <https://www.facebook.com/cataciencia> acesso em mar. 2016 

https://www.facebook.com/cataciencia
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3.3 - TESTE DE USABILIDADE 

Após a produção do aplicativo Cata Ciência, realizou-se o questionário de usabilidade, 

de maneira individual, com nove usuários de diversos níveis de escolaridade e sistemas 

operacionais diferentes (Android e IOS) para averiguar os problemas de usabilidade. 

 

Gráfico 10 ─ Nível de escolaridade dos avaliadores 

Vale ressaltar que os avaliadores que responderam esse questionário são diferentes do 

questionário investigativo realizado somente com os professores, para o melhor 

aproveitamento dos resultados do teste de usabilidade como mostra o Gráfico 10. Após a 

realização do questionário de usabilidade do Cata Ciência elaborou-se o quadro para a análise 

de quais critérios estariam com problemas técnicos e que poderiam atrapalhar o uso do 

aplicativo Cata Ciência. 

Quadro 5 ─ Análise do questionário de usabilidade do aplicativo Cata Ciência 

CRITÉRIOS Sim Não Razoável Não se 

aplica 

Diálogos simples e naturais 

Apresenta facilidade na navegação? 89%  11%  

Apresenta facilidade na utilização? 100%    

Apresenta facilidade na operação dos ícones? 100%    

Falar a linguagem do usuário/clareza 

Clareza na apresentação das informações? 100%    

11% 

34% 

33% 

22% 

Qual o seu grau de escolaridade? 

1º grau completo 

2º grau completo 

Ensino Superior Completo 

Mestrado 
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Uso de linguagem apropriada? 100%    

Estética e design minimalista 

As ilustrações (desenhos e imagens) são 

apresentadas de forma coerente ao conteúdo? 
100%    

As cores utilizadas evitam a poluição visual 

(cor de fontes, títulos, fundo da tela)? 
78%  22%  

Apresenta letras com tamanho razoável? 100%    

As informações escritas evitam a poluição 

visual? 
89%  11%  

As informações escritas não possuem erros 

gramaticais? 
100%    

Consistência 

O sistema apresenta consistência? 89%  11%  

Os ícones são coerentes às suas 

funcionalidades? 
100%    

O sistema apresenta conformidade com os 

padrões apresentados (layout, ícones etc.)? 
89%  11%  

Feedback 

Apresenta feedback? 56% 11% 33%  

Apresenta um bom tempo de resposta ao 

usuário? 
56%  44%  

Saídas claramente demarcadas 

Apresenta opção de "VOLTAR" uma ação? 78%  11% 11% 

Apresenta um rápido retorno? 78%  22%  

Atalhos 

Possui links e hipertextos para acesso a 

informações externas? 
100% 

   

Boas mensagens de erro 

Apresenta mensagens de erros de forma clara 

e significativa? 
 78% 22%  

Apresenta linguagem de códigos para os 

usuários? 
 89% 11%  
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Prevenir erros 

Indica as ações que serão realizadas na parte 

externa do aplicativo? 
67%  33%  

Ajuda  

Apresenta acesso à ajuda on-line (ajuda)?  89% 11%  

O help é abrangente?  89% 11%  

Apresenta dicas (como usar o aplicativo)? 78%  22%  

 

De acordo com o quadro acima, percebe-se que a maioria dos critérios exerce sua 

função de maneira objetiva, como podemos reparar nas respostas em "Sim" (azul). Nas 

perguntas que tiveram os índices em "Razoável" (verde) pode-se verificar que são pequenos 

problemas que não afetam a usabilidade e a operação do aplicativo. 

Os problemas mais significativos estão marcados como "Não" (vermelho), no qual se 

teve que fazer uma análise mais apurada para perceber qual era falha destes quesitos. Para 

essa análise aproveitou-se alguns comentários de alguns avaliadores para verificar as falhas.  

De acordo com o critério 'Feedback', dos noves avaliadores, somente 1 avaliador 

(11%) encontrou um problema relacionado no retorno imediato às ações do usuário, 

aproveitou-se a fala do avaliador X que menciona esse problema: "O aplicativo trava bastante. 

Após desinstalar e instalar novamente o problema foi reduzido, mas não cessou.". Ao entrar 

em contato com a plataforma Fábrica de Aplicativos (site onde o Cata Ciência foi 

desenvolvido de maneira própria), indicaram que esse problema poderia ter acontecido devido 

a uma falha de atualização do Cata Ciência. 

Realizaram-se as orientações do suporte da Fábrica de Aplicativos e com uma nova 

atualização houve a correção dos determinados problemas: 

 Defeito que travava o app no retorno do app após click no banner; 

 Problema do registro do app para recebimento de push na primeira abertura; 

 Problema que travava o botão voltar para fechar a galeria; 

 Problema com scroll travando em abas de lista; 

 Problema com scroll travando em abas de mural; 



51 

 

 

 

 Problemas na abertura de links externos na aba de página web; 

 Texto duplicado nos detalhes de itens de lista; 

 Redirecionamento para streams de áudio/vídeo e para arquivos na página web; 

 Crash após visualização de vídeo do youtube; 

 Problema na compilação de apps com apóstrofes no nome. 

Além das seguintes melhorias: 

 Zoom e navegação na galeria; 

 Timeout durante carregamento do app: “Application Error: The connection to 

the server”; 

 Vídeos rodando em tela cheia e em landscape. 

Ao verificar os critérios "Boas mensagens de erro" o percentual de respostas "Não" é 

na verdade um resultado positivo. Na pergunta "Apresenta mensagens de erros de forma clara 

e significativa?", mostra que o Cata Ciência não apresenta erros sistemáticos que podem 

atrapalhar sua usabilidade enquanto ao uso e na pergunta "Apresenta linguagem de códigos 

para os usuários?" também é algo positivo, mas quando aparece algum erro, não apresenta 

linguagem inapropriada que o usuário não vai deixar de entender, facilitando o uso do 

aplicativo. 

Na análise do critério "Ajuda", verificaram-se alguns problemas entre eles nas 

perguntas a seguir: "Apresenta acesso à ajuda on-line (ajuda)?" e "O help é abrangente 

(contém ajuda sobre todo o sistema)?". Infelizmente, sobre esses quesitos, a plataforma 

Fábrica de Aplicativos ainda não apresenta uma opção para incluir esses instrumentos que 

poderiam facilitar a vida do usuário. Porém, para amenizar essa problemática criou-se desde o 

início uma aba chamada "Tutorias" que apresenta um vídeo para ajudar os usuários de como 

utilizar as ferramentas e abas do Cata Ciência. Como se pode ver na pergunta a seguir: 

"Apresenta dicas (como usar o aplicativo)?", onde 78% dos avaliadores responderam que 

"Sim" e 22% responderam "Razoável".  

Ainda sobre o questionário de usabilidade do Cata Ciência alguns comentários 

relativos a problemas foram identificados como se pode verificar nas falas a seguir: 

Avaliador Y - "O mapa também poderia ter uma busca por bairro". 
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Avaliador Z - "O mapa poderia reconhecer minha localização".  

Avaliador W - "Fiquei meio perdido no mapa para achar minha localização e encontrar 

os locais perto de mim.". 

Sobre os problemas indicados pelos os avaliadores Y, Z e W sobre a falta de um 

sistema de geolocalização que pudesse encontrar a localização do usuário para facilitar a 

busca dentro do "Mapa da Ciência", infelizmente a plataforma Fábrica de Aplicativos ainda 

não possui esse recurso, mas segundo a assessoria da plataforma, em breve esse recurso estará 

disponível.  

Nesse contexto, a realização do questionário com nove avaliadores apresentou um 

grande grau de eficiência para encontrar problemas de usabilidade na interface do Cata 

Ciência. Percebeu-se que a Avaliação Heurística, através do sistema de checklist, é um 

método eficaz, com realização simples e de baixo custo, que identifica os problemas de 

usabilidade de maneira rápida e descomplicada, sem necessidade de estudos avançados para 

realizá-lo.   

No entanto, pelo pouco tempo da divulgação do aplicativo Cata Ciência para o 

download só pôde-se fazer uma avaliação técnica (teste de usabilidade) para avaliar se o 

aplicativo estava cumprindo a função desejada. Ainda não se têm ferramentas e subsídios para 

averiguar se os usuários estão utilizando o aplicativo para irem aos CMC no Estado do Rio de 

Janeiro. 

Dessa maneira, a análise de usabilidade do app Cata Ciência, verificou-se que o 

aplicativo é uma ferramenta eficiente. Isso porque pode ser aliada à popularização da ciência, 

principalmente na divulgação dos CMC do Estado do Rio de Janeiro, já que possui uso 

simples e fácil.  

 

3.4 – DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÃO 

Após o processo mencionado no subcapítulo anterior, iniciou-se a divulgação do 

aplicativo Cata Ciência. Primeiramente divulgou-se, por e-mail, o link 

<http://applink.com.br/cataciencia> para o download do aplicativo e o link 

<http://www.cataciencia.com.br> para o acesso da Fan Page do Cata Ciência para os CMC 

http://applink.com.br/cataciencia
http://www.cataciencia.com.br/
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do Estado do Rio de Janeiro, os apoiadores do crowdfunding e os participantes do 

questionário investigativo.  

Em seguida, divulgaram-se os links acima para colegas, familiares, blogs e Fan Pages 

relacionadas ao ensino e à divulgação científica. Realizou-se também algumas entrevistas 

para algumas revistas, diários, sites e blogs que ajudaram a divulgação do aplicativo Cata 

Ciência para a população em geral como se pode conferir na Figura 12, ou na lista a abaixo 

com os respectivos links para o acesso das reportagens na íntegra: 

 Bio-Manguinhos/Fiocruz <http://bit.ly/2a90ezv>; 

 Clube do Explorador Mirim - Blog do Museu da Vida <http://bit.ly/1Jf3a7x>; 

 Diário do Rio de Janeiro <http://bit.ly/1HEfLp8>; 

 Proficiência <http://bit.ly/26TK58X>; 

 Revista Cidade do Rio <http://bit.ly/1PvV7dC>;  

 Tn Projetos sociais <http://bit.ly/1UzeRyQ>. 

 

Figura 12 ─ Reportagens do projeto Cata Ciência  

Nas reportagens, conta-se sobre a idealização do projeto, objetivos, construção, 

funcionalidades e perspectivas futuras. Além de ressaltar a importância da educação não 

formal interligada às novas tecnologias que estão reformulando as estratégias de ensino-

http://bit.ly/2a90ezv
http://bit.ly/1Jf3a7x
http://bit.ly/1HEfLp8
http://bit.ly/26TK58X
http://bit.ly/1PvV7dC
http://bit.ly/1UzeRyQ
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aprendizagem e da missão de popularização dos espaços não formais de ensino, como os 

CMC do RJ através do aplicativo Cata Ciência. 

O Cata Ciência nesse período participou do concurso "Desafio Rio Apps 450". O 

objetivo da competição foi estimular o desenvolvimento de aplicativos que melhorem o 

acesso à informação e fazer do Rio de Janeiro uma cidade mais inteligente e mais consciente 

de sua memória, por ocasião da comemoração de seus 450 anos. 

Devido à participação no concurso "Desafio Rio Apps 450", atualmente o Cata 

Ciência integra o "Portal de Aplicativos para uma Cidade Inteligente", da Prefeitura do Rio de 

Janeiro desenvolvido pela Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Cidade do Rio de 

Janeiro.  

A criação desse portal tem como objetivo melhorar o cotidiano dos moradores, 

empresas e turistas da cidade do Rio de Janeiro. O portal também é uma plataforma interativa 

e de apoio aos usuários e às startups de criação de softwares de serviços para a cidade do Rio 

de Janeiro. Para acessar o "Portal de Aplicativos para uma Cidade Inteligente" basta acessar o 

link <http://portalrioapps.com.br/> e na categoria educação encontra-se o aplicativo Cata 

Ciência <http://portalrioapps.com.br/educacao/cata-ciencia/>.  

 

Figura 13 ─ Cata Ciência no Portal de Aplicativos para uma Cidade Inteligente 

Disponível em: http://bit.ly/1QSezfy Acesso em: mar. de 2016 

Alguns usuários do "Portal de Aplicativos para uma Cidade Inteligente", deixaram 

alguns comentários sobre o app Cata Ciência como mostra a seguir. 

http://portalrioapps.com.br/
http://portalrioapps.com.br/educacao/cata-ciencia/
http://bit.ly/1QSezfy
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Figura 14 ─ Alguns dos comentários do Portal Rio Apps 

Disponível em: http://bit.ly/1MrIfOL Acesso em: mar. de 2016 

A convite do colégio MV1 Júnior, localizado no bairro da Tijuca - Rio de Janeiro, 

participou-se do processo de pesquisa da feira cultural do colégio onde se conheceu a turma 

do 6º ano e explicou-se sobre todo o desenvolvimento do aplicativo Cata Ciência, como 

também sua função de aproximar o ensino formal e não formal, com a possibilidade de 

facilitar o acesso aos CMC. 

 

Figura 15 ─ Participação do processo de pesquisa da feira cultural do colégio MV1 

http://bit.ly/1MrIfOL
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A feira cultural abordou as diversas características notáveis da população da cidade do 

Rio de Janeiro, na qual o aplicativo Cata Ciência vem se destacando pelo estímulo e 

facilitação do acesso aos CMC com o uso de tecnologias presentes no dia a dia (tablets e 

smartphones). A visita possibilitou uma experiência única e muito importante, em que pude 

compartilhar vivências e perceber o interesse dos alunos pelo aplicativo, que estão, inclusive, 

divulgando para seus colegas e familiares. 

Atualmente o maior meio de divulgação do aplicativo é a Fan Page do Cata Ciência, 

que até o momento possui aproximadamente 2.400 curtidas, divulgando o link do aplicativo 

para download através de publicações onde se abordam notícias sobre Ciência, dicas para 

professores e alunos, vídeos, cursos grátis, informações sobre os CMC etc. 

Sobre o aplicativo, o mapa criado para divulgar os centros científicos obteve até o 

momento aproximadamente 1.500 visualizações que podem ser vistas através do aplicativo na 

aba "Mapa da Ciência" ou através da nossa Fan Page na aba "Mapa da Ciência - RJ" que 

pode ser acessada através do seguinte link <http://bit.ly/1oS9NbF>.   

Em relação ao número de acessos ao link de download do aplicativo até o momento, 

temos um valor de 5.006 acessos do Cata Ciência através dos dispositivos móveis (Figura 16). 

Vale ressaltar que esse número de acessos indica o somatório de todos os sistemas 

operacionais, porém esse valor não significa o número de downloads efetivos (no qual não 

temos acesso a essa informação).  

 

Figura 16 ─ Estatística de acesso ao link de download do Cata Ciência 

http://bit.ly/1oS9NbF
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Acredita-se que o acesso ao aplicativo Cata Ciência e ao Mapa da Ciência aumentarão 

com o passar do tempo, como já indica a estatística da Figura 16. A tendência é de que, ao 

baixarem o aplicativo, os usuários divulguem para colegas de trabalhos, familiares e amigos.  

O retorno positivo dos usuários, número de acessos e divulgação nos meios de 

comunicação indicam que o aplicativo Cata Ciência é uma ferramenta que tem sido 

reconhecida no sentido de facilitar a busca por informações e o acesso aos CMC do Estado do 

Rio de Janeiro de forma rápida e ágil. 
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CAPÍTULO IV - BEM VINDO AO CATA CIÊNCIA 

Nesse capítulo será disponibilizado o link para o download do aplicativo e a 

apresentação de todas as abas que compõem o aplicativo Cata Ciência como: Mapa da 

Ciência, Centros & Museus de Ciência, Programação Especial, Feed de Notícias, 

Curiosidades, Deixe seu Comentário, Baixe Grátis, Tutorial, Sobre o App, Contato, Amigos 

do Crowdfunding e Apoiadores. Além da funcionalidade de notificação em push
23

 para 

manter os usuários atualizados de todos os detalhes.  

 

4.1 - CIÊNCIA EM TODO LUGAR!   

O aplicativo Cata Ciência está disponível de forma totalmente gratuita para o 

download e funciona na maioria dos smartphones e tablets dos seguintes sistemas 

operacionais: Android, IOS, Windows Phone e Firefox OS. Para a realização do download 

pode-se usa o link <http://applink.com.br/cataciencia> direto no navegador do smartphones 

ou tablets ou usar o leitor de QR code
 24 

para acessar no dispositivo móvel através da imagem 

a seguir. 

 

Figura 17 ─ QR Code para o download do Cata Ciência. 

Todas as imagens do aplicativo Cata Ciência que serão apresentadas nesse capítulo do 

são reais e foram feitas através de print screen
25 

da tela do Iphone 6. 

                                                 
23

 Notificações push são mensagens enviadas por aplicativos para os dispositivos móveis. Você pode receber 

notificações de novas mensagens, convites, informações etc. 
24

 Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente 

escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto 

(interativo), um endereço URI, um número de telefone, um e-mail, um contato ou um SMS. 
25

 O print screen é uma tecla comum nos teclados que serve para capturar a imagem da tela do seu computador, 

nos smartphones e tablets o print screen é realizado com alguns comandos para a mesma função. 

http://applink.com.br/cataciencia
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4.1.1 - Cata Ciência no Android 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional android o download está 

disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia>, através da imagem do QR 

code (figura 17) onde será redirecionado automaticamente para o download na loja oficial do 

android, o 'Google Play Store
26

' que também pode ser acessado pelo site 

<https://play.google.com/store> ou direto na loja de aplicativos 'Google Play Store' 

(aplicativo já instalado de fábrica) digitando "Cata Ciência" no setor de busca.  

 

Figura 18 ─ Cata Ciência no Google Play 

Disponível em: http://bit.ly/1Ru20Ja Acesso em: mar de 2016 

 

4.1.2 - Cata Ciência no IOS 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional IOS, como Iphones e Ipads, o 

download está disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia>, através da 

imagem do QR code (Figura 17) onde será redirecionado automaticamente para o download 

na loja oficial do IOS, o 'App Store
27

' que também pode ser acessado pelo site 

<https://itunes.apple.com> ou direto na loja de aplicativos 'App Store' (aplicativo já instalado 

de fábrica) digitando "Cata Ciência" no setor de busca.  

                                                 
26

 Google Play Store é a loja online da Google para distribuição de aplicações, jogos, filmes, música e livros para 

dispositivos com o sistema Android. Anteriormente a loja chamava-se Android Market. 
27

 A App Store é um serviço para o iPhone, iPod Touch e iPad criado pela Apple Inc., que permite aos usuários 

navegar e fazer download de aplicativos da iTunes Store. Dependendo da aplicação, ela pode ser grátis ou paga. 

As aplicações podem ser baixadas diretamente no dispositivo, ou baixados para um computador via iTunes. 

http://applink.com.br/cataciencia
https://play.google.com/store
http://bit.ly/1Ru20Ja
http://applink.com.br/cataciencia
https://itunes.apple.com/
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Figura 19 ─ Cata Ciência na App Store 

Disponível em: http://apple.co/1Wy5D7A Acesso em: mar. de 2016 

 

4.1.3 - Cata Ciência no Windows Phone 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional Windows Phone o download está 

disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia> ou através da imagem do QR 

code (Figura 17). Para a instalação do Cata Ciência nesses dispositivos, basta seguir o passo-

a-passo descrito na figura abaixo. 

 

Figura 20 ─ Instalação no Windows Phone 

Disponível em: http://bit.ly/1U8Uauj Acesso em: mar. 2016 

 

4.1.4 - Cata Ciência no Firefox OS 

Para os dispositivos que usam o sistema operacional Firefox OS o download está 

disponível através do link <http://applink.com.br/cataciencia> ou através da imagem do QR 

http://apple.co/1Wy5D7A
http://applink.com.br/cataciencia
http://bit.ly/1U8Uauj
http://applink.com.br/cataciencia
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code (Figura 17). Para a instalação do Cata Ciência nesses dispositivos, basta seguir o passo-

a-passo descrito na figura abaixo. 

 

Figura 21 ─ Instalação no Firefox OS 

Disponível em: http://bit.ly/1U8Uauj Acesso em: mar. de 2016 

A expressão "Ciência em todo lugar!" vem evidenciar que o aplicativo Cata Ciência 

pode ser usado por qualquer pessoa e em qualquer lugar através de seu dispositivo móvel para 

procurar as principais informações dos centros e museus de ciência do RJ, assim como o 

termo "Você no lugar da Ciência!" que traduz o objetivo geral do projeto, da criação do 

aplicativo para a população em geral. 

 

4.2 - VOCÊ NO LUGAR DA CIÊNCIA!   

A seguir será apresentada cada funcionalidade específica das abas que compõe o Cata 

Ciência, organizadas em ordem decrescente de importância, assim as principais abas ficam 

mais acessíveis ao usuário, além da funcionalidade de notificação em push.  

     

Figura 22 ─ Abas contidas no Cata Ciência 

http://bit.ly/1U8Uauj
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4.2.1 - Mapa da Ciência 

Nessa aba, o usuário tem acesso a um mapa onde estão localizados os centros e 

museus de ciência do Estado do RJ, até o momento são 52 locais para serem explorados. Os 

usuários podem acessar as informações mais interessantes clicando na lista ou diretamente na 

plaquinha do Cata Ciência no mapa. Assim o usuário poderá localizar informações como: 

endereço, contatos, sites, horário de funcionamento, preços e fotos. Ainda existe a opção de 

traçar a rota clicando em "Visualize no Google Maps", existindo a opção de fazer o seu trajeto 

de carro, transporte público, a pé ou até mesmo de bicicleta. 

  

Figura 23 ─ Imagem do Mapa da Ciência 

 

 

Figura 24 ─ Informações dos locais 



63 

 

 

 

  

Figura 25 ─ Opções de rotas para os locais 

 

4.2.2 - Centros & Museus de Ciência 

Na aba Centros & Museus de Ciência, esta lista dos centros e museus de ciência do 

Estado do Rio de Janeiro ordenados em ordem alfabética. Ao selecionar um local, é possível 

ter acesso às informações mais completas como: endereços, contatos, sites, páginas do 

Facebook, preços e descrição das atividades e fotos. Nessa aba ainda é possível traçar as 

rotas, bastando clicar em "Como Chegar". Assim o usuário poderá se programar para otimizar 

seu tempo. 

 

Figura 26 ─ Lista dos centros e museus de ciência 
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Figura 27 ─ Informações disponíveis 

 

4.2.3 - Programação Especial 

Nessa funcionalidade, o usuário pode localizar as programações especiais, exposições 

temporárias e eventos dos CMC com as seguintes informações: descrição das atividades, 

datas, horários, endereços com dicas de "Como chegar" e Contatos. 

 

Figura 28 ─ Aba - Programação especial 

 

4.2.4 - Feed de Notícias 
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Na aba Feed de Notícias, o usuário pode ficar informado das ultimas notícias 

divulgadas na Fan Page do Cata Ciência. O foco principal da Fan Page do Cata Ciência é 

divulgar notícias sobre Ciência, dicas para professores e alunos, vídeos, cursos grátis, 

informações sobre os CMC etc. 

 

Figura 29 ─ Aba - Feed de notícias 

 

4.2.5 - Curiosidades 

Na aba curiosidades, o usuário tem disponível algumas curiosidades como: "Você sabe 

o que são Centros e Museus de Ciência?" e "Qual a importância do Ensino não formal?". 

   

Figura 30 ─ Aba - Curiosidades 
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4.2.6 - Deixe seu Comentário 

Essa aba é aberta para o público para que possa deixar seu comentário, dicas, recados 

para os desenvolvedores, informações sobre os centros e museus de ciência etc. 

 

  

Figura 31 ─ Aba - Deixei seu Comentário 

 

4.2.7 - Baixe Grátis 

Na aba Baixe Grátis, está disponível para download 2 livros totalmente gratuitos de 

Guias de Centros e Museus de Ciência: Guias de Centro e Museus de Ciência da América 

Latina e do Caribe e o Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015. 

 

Figura 32 ─ Aba - Baixe Grátis 
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4.2.8 - Tutorial 

Nessa aba, está disponível um vídeo
28

 tutorial disponível no Youtube para facilitar o 

uso do app Cata Ciência, onde são apresentadas as principais abas como: Mapa da Ciência, 

Centros & Museus de Ciência, Programação Especial, Feed de Notícias e Baixe Grátis.  

 

Figura 33 ─ Aba - Tutorial 

                                 

4.2.9 - Sobre o App 

Nessa aba, conta-se o que é o Cata Ciência, a origem do projeto entre outras coisas. 

 

Figura 34 ─ Aba - Sobre o Cata Ciência 

                                                 
28

 Vídeo disponível em: <http://bit.ly/1TnUqBY> Acesso em mar. de 2016 

http://bit.ly/1TnUqBY
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4.2.10 - Contato 

Na aba contato, é disponibilizado o contato para que possa tirar qualquer dúvida, 

acessar o site e a Fan Page do Cata Ciência além de um breve resumo sobre o autor do 

projeto. 

  

Figura 35 ─ Aba - Contato 

 

4.2.11 - Amigos do Crowdfunding 

Nessa aba, apresenta-se um agradecimento especial para os 18 colaboradores entre 

pessoas físicas e empresas que ajudaram na fase de arrecadação de recursos financeiros.  

 

Figura 36 ─ Aba - Amigos do Crowdfundig 
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4.2.12 - Apoiadores 

Nessa aba, apresenta-se também um agradecimento para a empresa Leite com Pera 

que deu apoio na produção do enxoval gráfico para o projeto. 

  

Figura 37 ─ Aba - Apoiadores 

 

4.2.13 - Notificação em Push 

As notificações push são mensagens enviadas por app para os dispositivos móveis 

podendo enviar notificações de novas mensagens, convites, informações etc. Com essa 

tecnologia pode-se enviar avisos aos usuários sem que o app esteja operando ou aberto no 

recebimento da mensagem. O clicar na notificação o usuário é redirecionado para o aplicativo.  

 

Figura 38 ─ Notificação em push
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após esses meses de trabalho com inúmeras tentativas de parcerias, tendo que 

conciliar estudos e trabalho, vejo que quando temos a vontade de realizar um projeto, até 

mesmo um sonho, a melhor forma é correr atrás do seu objetivo. Nesse período aprendi que 

mesmo quando existem algumas coisas que não são da "nossa área", vale a pena aprender, 

correr atrás, perguntar como se faz... O resultado foi o Cata Ciência, que mesmo sem saber 

programar, entender desses processos e muito menos desenvolver um aplicativo pude 

aprender passando noites sem dormir e atender um objetivo próprio e que se tornou mais que 

isso, está ajudando a população a encontrar esses espaços que às vezes podem estar perto de 

nós e nem sabemos de sua existência.  

Desse modo, com o questionário investigativo, com o teste de usabilidade e com o 

retorno positivo dos usuários a qualidade do trabalho tem sido reconhecida como um ótimo 

recurso para a divulgação dos CMC e através dos números de acessos demonstra um aumento 

pelo interesse pelo aplicativo sugerindo que está atendendo aos seus objetivos. Percebemos 

então que o Cata Ciência é uma ferramenta pertinente que visa facilitar a busca por 

informações e o acesso a esses espaços de educação científica de forma rápida e ágil. 

Assim, o trabalho conseguiu realizar seu principal objetivo, o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel - Cata Ciência - totalmente gratuito para smartphones e tablets, com a 

função de buscar os CMC do Estado do Rio de Janeiro, para a população em geral. Além de 

cumprir objetivos específicos propostos como: Informar à população sobre as facilidades do 

aplicativo; manter os usuários atualizados sobre notícias científicas e informar sobre 

programações especiais dos centros e museus de ciência; ajudar professores, Instituições de 

Ensino e a população a planejarem idas a CMC de forma simples e facilitada e testar a 

usabilidade do aplicativo para saber se o Cata Ciência está cumprindo a função desejada.  

Espera-se que com alguns avanços na plataforma Fábrica de Aplicativo o Cata Ciência 

possa ter a função de geolocalização que irá facilitar totalmente o uso da aba "Mapa da 

Ciência" e que com o aumento significativo de downloads possamos ter alguma ferramenta 

para averiguar se o acesso remoto nos CMC no Estado do Rio de Janeiro está sendo ampliado 

com o uso do Cata Ciência.  

Acredita-se também que no futuro o Cata Ciência possa cumprir a função social de: 

Colaborar com o despertar pela ciência e o despertar de novas vocações através do ensino não 
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formal aliado com as novas tecnologias; potencializar o aumento do acesso remoto e do 

público visitante em cada local, gerados pelas informações concentradas do aplicativo; 

promover a popularização e a divulgação da Ciência, o engajamento público na ciência e a 

compreensão da ciência através desses locais; contribuir com um aumento significativo dos 

níveis de conhecimento científico.  

A concretização desse projeto é a certeza de que estamos no caminho certo: a 

popularização da ciência! 
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APÊNDICE 01 - QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO  
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APÊNDICE 02 - LISTA DOS ESPAÇOS CIENTÍFICO-CULTURAIS PRESENTES 

NO APLICATIVO CATA CIÊNCIA  

 AquaRio - Aquário Marinho do Rio de Janeiro; 

 Cada da Descoberta; 

 Casa da Ciência; 

 Centro Cultural do Ministério da Saúde; 

 Centro Cultural Light; 

 Ciências Sob Tendas; 

 Espaço Ciência InterAtiva; 

 Espaço Ciência NUPEM/UFRJ; 

 Espaço Ciência Viva; 

 Espaço COPPE Miguel de Simoni; 

 Espaço Cultural da Marinha; 

 Espaço da Ciência “Maria de Lourdes Coelho Anunciação” de São  oão da Barra; 

 Espaço da Ciência de Paracambi; 

 Espaço da Ciência de Três Rios; 

 Espaço Memorial Carlos Chagas Filho; 

 Espaço UFF de Ciência; 

 Fundação CECIERJ - Centro de Ciências do Estado do Rio de Janeiro; 

 Fundação Jardim Zoológico - RioZoo; 

 Fundação Museu da Imagem e do Som - Copacabana; 

 Fundação Museu da Imagem e do Som - Praça XV; 

 Fundação Museu da Imagem e do Som - Sede (Lapa); 

 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - Gávea; 

 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - Santa Cruz; 

 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 

 Instituto Vital Brasil; 
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 Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 

 Laboratório Didático do Instituto de Física – LADIF; 

 MAST - Museu de Astronomia e Ciências Afins; 

 Museu Aeroespacial 

 Museu Arqueológico de Araruama; 

 Museu Arqueológico; 

 Museu Casa de Benjamin Constant; 

 Museu Ciência e Vida; 

 Museu da Escola Politécnica; 

 Museu da Geodiversidade; 

 Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 

 Museu da Química Professor Athos da Silveira Ramos; 

 Museu da República; 

 Museu da Vida; 

 Museu de Ciências da Terra; 

 Museu de Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba; 

 Museu do Amanhã; 

 Museu do Observatório do Valongo; 

 Museu Histórico Nacional; 

 Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense; 

 Museu Itinerante de Neurociências; 

 Museu Nacional - UFRJ; 

 Museu Oceanográfico - Marinha do Brasil IEAPM; 

 Oi Futuro - Flamengo; 

 Palácio da Ciência; 

 Planetário de Nova Friburgo; 

 SESC Ciência. 
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APÊNDICE 03 - AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO CATA CIÊNCIA 
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