
 

 

 

 

Questionário da Pesquisa: O uso da 

realidade aumentada, como estratégia de 

popularização em saúde, em um centro de 

ciências itinerante 

 

Prezado coordenador, 

O presente questionário semiaberto destina-se a produção de um aplicativo enviado por e-

mail através do Google forms para os coordenadores de seis museus do estado do Rio de 

janeiro/Brasil. O instrumento compõe a pesquisa intitulada "O uso da realidade 

aumentada, como estratégia de popularização em saúde, em um centro de ciências 

itinerante". O objetivo da pesquisa é avaliar o uso da realidade aumentada abordando os 

temas gravidez e doenças cardiovasculares para a popularização em um espaço não 

formal. Tal instrumento metodológico  visa identificar por parte de coordenadores de 

museus quais características consideram essenciais para pessoas que atuam em 

exposições, capacitação dos participantes das exposições e se apresentam conhecimento 

prévio sobre a tecnologia Realidade aumentada. O instrumento se apoiará na técnica  

nuvem de palavras pela tabulação  dos dados , contribuindo para produção de manual no 

formato de um aplicativo para o uso numa atividade de um centro de ciências itinerante. 

O projeto é desenvolvido por uma mestranda e doutoranda do programa de Pós-

Graduação em Ensino de Biociências e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 

(IOC/FIOCRUZ) e pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua 

participação é voluntária e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não 



participar. Os resultados desta pesquisa serão usados para fins científicos e apenas os 

pesquisadores do projeto, que se comprometeram com o dever de sigilo e 

confidencialidade, terão acesso a seus dados e não farão uso destas informações para 

outras finalidades. Ao participar estará permitindo que seus dados sejam publicados, 

tornando público o nome da Instituição a qual pertencem. 

 

 

1- O museu e/ou centro de ciências que você coordena é itinerante? 

o Sim 

o Não 

 

2- No museu e/ou centros de ciências que você coordena há pessoas que atendem ao 

público visitante? 

o Sim 

o Não 

 

3- Se a resposta anterior for positiva, qual o nome usado por aqueles que atendem 

ao público visitante nos museus e/ou centros de ciências? 

 

4-  Caso sejam recrutados, de que forma ocorre? 

 

5- Quantas dessas pessoas atendem em média por atividade? 

 

6- Quais atividades desempenham ? 

o Explicam conceitos dos experimentos 

o Mostram conceitos e fenômenos 

o Escutam as dúvidas do publico e auxiliam com as explicações 

o Estimulam a discussão do tema com o público 

o Atraem o público para que se divertirem 

 



7- Como ocorrem as capacitações das pessoas que atendem ao público visitante nas 

atividades e/ou exposições? 

 

8- Quais características que você considera essenciais para as pessoas que atuam com as 

exposições e/ou atividades? 

 

9- Quais características que você considera prejudiciais para  as pessoas que atuam com 

as exposições e/ou atividades? 

 

10- Qual a importância da atuação dessas pessoas no espaço que coordena? 

 

11- O que você entende por Realidade Aumentada (RA) ? 

 

12- Nas exposições e/ou atividades vocês utilizam a Realidade Aumentada? Se a 

resposta for positiva, poderia falar sobre a estratégia utilizada? 

 

13- Caso não utilize, a Realidade Aumentada agregaria em seu espaço? Se a resposta for 

positiva, poderia relatar de que maneira gostaria de usar essa tecnologia? 

 

14-Se quiser fazer algum comentário, favor usar este espaço. 


