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Resumo: A Internet é não somente o instrumento de comunicação mais conhecido e utilizado na 
atualidade, como a forma de interação do mundo globalizado. Esta nova tecnologia fez surgir novos 
espaços do conhecimento: os ciberespaços, que estão em todo lugar, em todo tempo, onde a informação 
está sempre presente e em renovação constante. Sendo a Internet uma fonte infinita de informações, 
cabe aos pesquisadores, educadores e divulgadores da ciência servirem de bússolas para a navegação 
nesse mar de conhecimento, ou seja, orientar criticamente, sobretudo as crianças e jovens, na busca da 
informação. Uma vez que a interatividade própria do meio virtual pode ser aliada à experiência dos 
módulos interativos desenvolvidos pelos Centros e Museus de Ciência atuais, podemos pensar na 
Internet como um novo espaço de divulgação científic\a elaborado por estes Centros, criando uma nova 
relação com o visitante-usuário: mouse-on.  
 O Espaço Ciência Viva (ECV), uma instituição de divulgação científica que organizou o primeiro 
museu participativo de ciências do Brasil, tem como metodologia a utilização de atividades interativas que 
permitam que cada visitante construa o conhecimento através de suas próprias experiências. 
Recentemente, este espaço se propôs a imprimir esta interatividade para o meio virtual, através de sua 
homepage (www.cienciaviva.org.br). Em Dezembro de 2005, foi lançado o projeto Ciência Viva Virtual, 
com a participação de uma equipe multidisciplinar formada por pesquisadores e alunos de diversas 
áreas, jornalista e web-designer. A nova homepage do ECV foi construída a partir de uma linha editorial 
diferenciada, que valoriza o conteúdo científico exclusivo, abordando temas de interesse da população 
em geral e realizando a cobertura jornalística de eventos científicos de notável reconhecimento no 
cenário nacional, sendo muitos destes eventos cobertos exclusivamente pela equipe do sítio do ECV. 
Atualmente, sua estrutura está dividida em várias seções, tais como: (a) Ciência em debate, que 
apresenta conteúdo exclusivo com temas científicos abordados e debatidos por especialistas, coberturas 
de eventos e chamadas de eventos realizados pelo próprio Museu, (b) Faça você mesmo, onde módulos 
e oficinas interativas do Museu são levados para a interatividade virtual, (c) Agenda, que divulga as 
diversas atividades científicas e congressos realizados por diferentes instituições de pesquisa e ensino e 
as atividades do Museu, (d) Institucional, com informações gerais sobre o Museu, entre outras seções 
como Arquivo, Grupo de astronomia e Grupo de amigos. A homepage do Espaço Ciência Viva, que foi 
lançada pela primeira vez em 1999, apresentando uma linha editorial estritamente institucional, 
apresentou um aumento de visitações na ordem de 10 vezes após sua reformulação editorial através do 
projeto Ciência Viva Virtual. A homepage do Espaço Ciência Viva pretende ser uma extensão da visita ao 
Museu, possibilitando o acesso à informação sem barreiras de tempo e espaço, para alcançar um maior 
número de pessoas e cumprir integralmente a missão do Museu. São muitos os desafios que os Centros 
de Ciência podem vencer com a ajuda da tecnologia.    
 
 

1- Contexto da pesquisa:  

 No contexto social em que vivemos, onde a tecnologia se encontra cada vez 

mais presente na vida dos indivíduos e o acesso à informação passa a ser um elemento 

determinante de sucesso individual, social ou corporativo, podemos destacar o papel 

das novas tecnologias da informação e comunicação como principais propulsoras e 
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mantenedoras da sociedade atual. A Rede Mundial de Computadores, em razão de 

suas características, serviços e potencialidades, surge como um importante recurso a 

favor da sociedade, devido a sua capacidade de estocagem e disseminação de grande 

quantidade de informações sem barreiras geográficas e de tempo (Teixeira & Brandão, 

2003). A Internet, que começou a ser desenvolvida em um primeiro momento por 

questões de segurança da guerra e, posteriormente, para resolver problemas no campo 

da pesquisa científica junto às Universidades, expandiu-se de tal maneira que se 

transformou em um dos veículos de comunicação mais importantes da atualidade. A 

Internet passou a ser não apenas o instrumento mais conhecido e utilizado, como a 

forma de interação do mundo globalizado, fazendo com que a informação deixasse de 

ser uma área ou especialidade, para se tornar uma dimensão que transforma 

profundamente a forma como a sociedade se organiza (Gadotti, 2000). Na medida que 

a tecnologia avança, a informação é transmitida em velocidade cada vez mais rápida, 

atingindo em pouco tempo as transmissões via satélite e culminando na forma on-line 

típica da Internet. O sistema educacional e as comunicações sociais passam por uma 

série de mudanças causadas pelos avanços tecnológicos e suas repercussões no 

campo político, social e econômico. Como destaca o filósofo da educação Jorge 

Larrosa, as relações sociais e individuais já revelam o surgimento de mudanças nas 

atitudes e no pensamento desse novo olhar do mundo. As novas tecnologias geraram 

novos espaços do conhecimento: os ciberespaços, que estão em todo lugar, em todo 

tempo, onde a informação está sempre presente e em renovação constante.  

 Na Era da Informação, onde todos vivem em constante inquietação na busca 

pelo conhecimento, os Centros e Museus de Ciência passam a assumir um novo papel 

social, surgindo como espaços alternativos para a difusão da informação e educação 

em ciência. Nesta nova Era, a educação e divulgação da ciência através dos Centros e 

Museus passa a utilizar uma nova linguagem, com a inclusão da interatividade e 

tecnologia em suas exposições e atividades, como metodologia capaz de envolver o 

visitante, num processo denominado hands-on, minds-on e hearts-on (Wagensberg, 

2001). Uma vez que a interatividade própria do meio virtual pode ser aliada à 

experiência dos módulos interativos desenvolvidos pelos Centros e Museus de Ciência 

atuais, podemos pensar na Internet como um novo espaço de divulgação científica 

elaborado por estes centros, criando uma nova relação com o visitante-usuário: mouse-

on.  Neste trabalho, relatamos a experiência de formulação da homepage do primeiro 
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Museu de Ciência interativo criado no Brasil, o Espaço Ciência Viva (ECV)1, de modo 

que este novo espaço seja uma extensão da visita ao Museu e possibilite o acesso à 

informação sem barreiras de tempo e espaço, para alcançar um maior número de 

pessoas e cumprir integralmente a missão deste Centro de Ciência.   

    

2- Justificativa e metodologia: 

 Os Centros e Museus de Ciência prestam um grande serviço ao público, que 

acontece tradicionalmente dentro de suas instalações e sob horários de funcionamento 

determinados. Estes obstáculos muitas vezes impossibilitam o público de aproveitar 

plenamente as diversas opções de atividades durante uma visita, impedindo que estes 

Centros cumpram integralmente sua missão. A tecnologia atualmente disponível 

permite que se superem as barreiras de tempo e espaço para alcançar, de modo eficaz, 

um maior número de pessoas (Marshall, 2002). Deste modo, a Internet torna-se uma 

poderosa ferramenta para estabelecer a conexão entre os Centros de Ciência e os 

visitantes, que podem acessar os recursos destes espaços no horário que lhe convém e 

de diferentes locais. A partir destas observações, o Espaço Ciência Viva se propôs a 

utilizar a Rede Mundial de Computadores para extensão de suas atividades na área de 

educação e divulgação científica, através do projeto Ciência Viva Virtual, que consistiu 

na reformulação de sua homepage e implementação de uma linha editorial 

diferenciada. O sítio do ECV, que foi lançado pela primeira vez em 1999 contendo 

informações estritamente institucionais, passou por estudos para sua modificação 

editorial e gráfica, tendo como objetivo principal ser um espaço para informações de 

atividades científicas, debates, notícias, capacitação, conhecimento e arte. Além disso, 

o novo sítio do ECV passou a realizar a cobertura jornalística dos principais eventos de 

divulgação científica no país. A homepage passou por modificação não só editorial, mas 

também gráfica. Seu designer foi concebido utilizando-se os mesmos padrões de cores, 

logotipo e mascotes que os cartazes dos módulos do Museu, sendo dividida nas 

seguintes seções: “Ciência em debate”, “Faça você mesmo”, “Arquivo”, “Grupo de 

amigos”, “Galeria de imagens”, “Astronomia”, “Agenda” e “Institucional” (tabela I).  
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Tabela I: Organização estrutural da Homepage do Espaço Ciência Viva 

Seções Conteúdo 
 
I- Ciência em debate 

Conteúdo exclusivo, com temas científicos 
abordados por especialistas e cobertura 
jornalística dos principais eventos de divulgação 
científica no país. 

II- Faça você mesmo Os módulos de ciência do museu são levados 
para a interatividade virtual.  

III- Arquivo Matérias, entrevistas e outros temas abordados 
anteriormente na seção “Ciência em debate”. 

IV- Grupo de amigos Espaço aberto aos que queiram participar das 
atividades de divulgação e educação científica do 
Museu 

V- Galeria de imagens Fotos das atividades desenvolvidas no Museu e 
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

VI- Astronomia  Conteúdo de astronomia e atividades do grupo de 
astronomia do ECV  

VII- Agenda  Rede de informações das atividades científicas 
promovidas no Museu e nas instituições de 
ensino e pesquisa e outros Centros e Museus de 
Ciência  

VIII- Institucional  Informações gerais do Museu, como “Quem 
somos”, “Localização”, “Atividades”, história da 
instituição. 

 
 
 
3- Resultados 

A Homepage do Espaço Ciência Viva (www.cienciaviva.org.br) foi lançada pela 

primeira vez no ano de 1999, com design gráfico feito em MS-Word, de forma amadora 

e linha editorial institucional, sendo sua atualização raramente realizada (figura 1). Em 

Setembro de 2004, o sítio do ECV sofreu sua primeira modificação gráfica, porém 

continuava a apresentar apenas informações relativas as atividades da Instituição 

(figura 2).  
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Figura 1: Homepage do Espaço Ciência Viva lançada em 1999. 

 

 

 
Figura 2: Homepage do Espaço Ciência Viva modificada em Setembro de 2004. 
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Em Setembro de 2005, o Espaço Ciência Viva começou um processo de 

revitalização de seu espaço físico e dos seus módulos interativos e a página na Internet 

sofreu novos estudos. Após detectar que os sítios da maioria dos Centros e Museus de 

Ciência tinham caráter estritamente institucional, inclusive o do Espaço Ciência Viva, a 

equipe multidisciplinar do Projeto Ciência Viva Virtual se propôs a planejar um projeto 

para a homepage do ECV, sendo esta construída com uma linha editorial diferenciada 

que valorizasse o conteúdo científico exclusivo, abordando temas de interesse geral 

nas áreas de Astronomia e Ciências Físicas e Biológicas. A homepage passou também 

por reformulações gráficas, de modo a criar uma identidade visual com os módulos do 

Museu e foi dividida nas diversas seções já descritas, sendo lançada em Dezembro de 

2005 (figura 3). Nesta nova etapa, a cobertura jornalística de importantes eventos na 

área de popularização e divulgação científica passou a ser priorizada e, entre os anos 

de 2005 e 2006, tiveram cobertura na homepage do ECV o “IV Congresso Mundial de 

Centros e Museus de Ciências”, “I e II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia”, “58º 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)”, “34º 

Conferência do Comitê Internacional de Museus de Ciência e Tecnologia – CIMUSET” 

e “XIV Seminário Internacional de Museus, Ciência e Tecnologia”.  

Em abril de 2006 foi implantado o Informativo eletrônico (figura 4), com 

periodicidade média quinzenal, contendo convocações para eventos e lançamento de 

artigos na seção Ciência em debate da homepage. O Informativo se tornou um dos 

principais meios de divulgação das atividades do ECV e, a partir de sua implantação, o 

número de visitações a Homepage aumentou notavelmente (figura 5), sendo um maior 

número de visitas observados geralmente dentro dos três primeiros dias após o envio 

do Informativo. Após o início do projeto Ciência Viva Virtual, a homepage do Espaço 

Ciência Viva apresentou um aumento do número de visitações mensais de mais de 10 

vezes, quando comparado ao número de visitas registradas nos anos anteriores, 

quando o sítio apresentava apenas informações institucionais (figura 5), tendo atingindo 

o maior crescimento no mês de Novembro de 2006, quando o número de visitações foi 

275% maior em relação ao número registrado em Dezembro de 2005, quando a nova 

Homepage foi lançada. Entre os anos de 2005 e 2006, o número total de visitações 

cresceu aproximadamente 200% (figura 6).   
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Figura 3: Homepage do Espaço Ciência Viva lançada em Dezembro de 2005, contendo as seções 
enumeradas na tabela I e novo design gráfico. A linha editorial passou a priorizar o conteúdo científico 

exclusivo, entrevistas com pesquisadores e cobertura de eventos. 
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Figura 4: Informativo do Espaço Ciência Viva, lançado em Abril de 2006. 
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Figura 5: Visitação da Homepage do Espaço Ciência Viva entre os meses de Dezembro de 2004 a 
Dezembro de 2006. Note que a partir de Abril de 2006, quando foi implantado o informativo eletrônico, o 

número de visitações aumentou. 
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Figura 6: Comparação da visitação anual a Homepage do Espaço Ciência Viva nos anos de 2005 e 2006. 
4- Conclusões e Perspectivas: 

 Na Internet todos podem acessar toda e qualquer informação e todos, 

igualmente, são fontes de notícias. Entretanto, ao pensar neste novo espaço de 

divulgação, destacamos simultaneamente as potencialidades que esse meio de 

comunicação oferece, como o acesso a grandes quantidades de informação, 

atualização imediata de documentos, integração de mídias diversas, entre outros e os 

problemas que lhe acompanham, principalmente em relação à confiabilidade das fontes 

de informação (Macedo, 2002). Além disso, a malha complexa e infinita da Rede cria 

dificuldades de operação para seleção e edição do vasto material disponível. Em face 

de todas estas considerações, qual o papel das Instituições de Ciência na sociedade 

informacional? Um deles é o de servir de bússola para a navegação nesse mar de 

conhecimento, ou seja, orientar criticamente, sobretudo as crianças e jovens, na busca 

da informação. Neste caso, Umberto Eco ressalta o papel de educadores e 

comunicadores e, aqui nós incluímos os divulgadores da ciência, com o objetivo de dar 

condições de todos a aprenderem a programar, pesquisar, navegar. Desta forma, a 

Homepage do Espaço Ciência Viva tem como objetivos principais: (a) ser uma fonte 

confiável de informações, (b) ser um espaço para informações de atividades científicas, 

debates, notícias, capacitação, conhecimento e arte, (c) ser uma extensão da visita ao 

museu, possibilitando o acesso às informações, experimentos e debates para todos, 

sem barreiras geográficas e de tempo, (d) aproximar a ciência da sociedade e (e) inserir 

a ciência nas preocupações e interesses cotidianos.  

 
Notas: 
1- O Espaço Ciência Viva é a instituição de divulgação científica que organizou o primeiro Museu 
participativo de ciência do Brasil. Organizado juridicamente como uma Sociedade Civil sem fins 
lucrativos, encontra-se localizado no Rio de Janeiro e foi fundado em 1982 por um grupo de cientistas, 
pesquisadores e educadores interessados em tornar a ciência mais próxima do cotidiano do cidadão 
comum. 
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