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Quem somos?  

 

Somos um guia virtual para divulgação dos museus municipais de São Borja, cidade brasileira 

localizada no Rio Grande do Sul. Os museus são iniciativas da Indústria Criativa e apresentam 

grande potencial turístico, por isso devem ser vistos como fonte de benefícios que vão além do 

aspecto financeiro, pois possuem condições de fomentar outros setores, como a educação e 

cultura. Assim, o nosso projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) foi 

estruturado a partir dessa percepção dos museus enquanto Indústria Criativa. O nosso trabalho 

foi desenvolvido pela jornalista e mestranda Ana Marcia Caldeira Nilson, com orientação da 

professora e doutora, Alciane Nolibos Baccin. 

 

São Borja possui museus municipais que contam parte da história da cidade, da região 

missioneira e da política do País, dentre esses acervos estão a vida dos ex-presidentes Getúlio 

Vargas e João Goulart, além do museu missioneiro que reúne inúmeras peças de inestimável 

valor cultural que remontam às reduções jesuíticas e também, do poeta e folclorista Apparício 

Silva Rillo, importante personalidade da cultura regional.  

 

http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgcic/comunicacao-e-industria-criativa-pesquisa-desenvolvimento-inovacao-revista-eletronica/
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O Guia Virtual dos Museus de São Borja tem como principais objetivos divulgar os museus de 

forma ampla e interativa para atrair interesse da população das mais diversas partes do mundo 

de forma divertida e educativa, além de contribuir no ensino da história e da cultura para alunos 

matriculados nas escolas de ensino fundamental e médio e de promover a leitura e o 

aprendizado. Esse trabalho foi desenvolvido por nós porque acreditamos na importância da 

valorização dos espaços culturais da cidade, principalmente o dos museus que revelam uma 

parte importante da história do nosso País, de seus acervos e das histórias presentes em cada 

peça exposta. 

 

O Guia Virtual dos Museus é um espaço onde a população em geral tem acesso a uma gama 

de informações interativas. Nosso produto de comunicação é um site contendo as informações 

pertinentes dos museus municipais, incluindo entrevistas com pessoas ligadas à temática 

principal, galeria de imagens e textos que contam a história de formação dos acervos e as 

personalidades que dão nome aos museus, além disso, o site conta também com jogos no 

formato Quiz para atrair jovens e adultos que queiram testar seus conhecimentos sobre os 

museus, cujas perguntas e respostas são baseadas nos textos exibidos no site.  

 

Este trabalho reuniu várias etapas de pesquisa, dentre elas destacamos a abordagem 

qualitativa, a partir de pesquisas em acervos digitais sobre a temática, duas entrevistas com 

fontes capacitadas e outros materiais. Os conteúdos no site estão organizados e dispostos de 

acordo com a narrativa de cada museu, que contém a história de formação de cada museu, 

seu acervo e a importância para a cidade.  

 

Quanto à natureza, caracteriza-se por pesquisa aplicada, visando gerar conhecimentos para 

aplicação prática. O site Guia Virtual dos Museus de São Borja tem um texto de apresentação, 

imagens de São Borja e links para cada museu. No espaço dos museus foi dada ênfase para o 

relato das histórias, destaques do acervo, e com o intuito de atrair o interesse dos estudantes 

de ensino médio e fundamental foi criado um Quiz.  
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Qual nosso desafio?  
 

Nosso trabalho consiste em uma forma de promoção dos museus por meio de uma plataforma 

digital que permite o acesso do público em geral, levando não só as pessoas aos museus, mas 

também os museus até as pessoas, sem a necessidade de visitação física. O site contribui com 

a área cultural, social, econômica, turística, intelectual e científica, apresentando um formato 

inovador de divulgação dos museus de São Borja.  

 

Um dos nossos desafios foi criar um site dinâmico que conseguisse interligar o passado 

histórico com as ferramentas tecnológicas aplicadas aos serviços de mídia dos desses locais, 

devido à importância social dos mesmos, divulgar os acervos e o trabalho desenvolvido nos 

museus municipais de São Borja, de forma interativa e inovadora. Outro grande desafio é 

valorizar esses espaços histórico/culturais e criar uma relação mais próxima ainda com a 

criatividade, aproveitando as ferramentas digitais. 

 

Um desafio que assumimos também como nosso, é atrair a sociedade para conhecer e 

valorizar o rico patrimônio histórico exposto nos museus de São Borja. Como proporcionar que 

mais pessoas acessem parte da história samborjense que está preservada nesses museus? 

Atualmente, por conta da pandemia provocada pela Covid-19 (novo coronavírus) que inviabiliza 

o contato físico entre as pessoas, principalmente em ambientes fechados, e pelas 

possibilidades que os meios digitais proporcionam de acesso a qualquer espaço do mundo via 

internet, nossas relações estão cada vez mais atravessadas pela mediação tecnológica. Assim 

como fazer compras pela internet já está se tornando uma prática comum entre a população, 

quem sabe podemos nos acostumar a conhecer acervos de museus do mundo inteiro 

virtualmente.  

 

Com a internet e o uso disseminado de tecnologias cada vez mais interativas e em tempo real, 

o ambiente museológico físico pode parecer monótono e sem atrativos. Por isso, aliar o 

potencial histórico e artístico dos museus com a possibilidade de acesso virtual via tecnologia 
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da internet pode ser uma grande oportunidade para quem está em isolamento, neste período 

de pandemia.  

 

Oportunidade também para quem está no outro lado do mundo conhecer nossa história, ou 

ainda para que os alunos não precisem sair do ambiente escolar para ter acesso aos muitos 

acervos dos museus de São Borja. Atualmente as relações sociais estão atreladas em redes, e 

por esse motivo é interessante o uso produtivo dessa ferramenta de comunicação. “(...) o uso 

da internet tem crescido de forma constante no mundo inteiro, e de uma forma especial, esse 

uso para a comunicação”iii.  

 

Os ambientes físicos e acervos estáticos não atraem o interesse dos jovens que estão cada 

vez mais acostumados com informações e conteúdos dinâmicos, por isso a procura por 

exposições históricas é menos popular entre os jovens, o que impede que estudantes 

aprendam e reconheçam a importância dos museus. O turismo também perde, pois sem 

pessoas em busca desses espaços, o retorno financeiro fica prejudicado. De acordo com 

Richard Floridaiv, locais com valorização cultural e artística têm reflexo no âmbito econômico, 

“isso corrobora a ideia de que lugares com um ambiente cultural e artístico próspero são mais 

propensos a gerar frutos econômicos criativos e crescimento econômico generalizadov”. 

 

O nosso site consiste em uma forma de promoção dos museus por meio de uma plataforma 

digital que permite o acesso do público em geral. O Guia Virtual dos Museus de São Borja é 

uma forma de levar não necessariamente as pessoas aos museus, mas os museus até as 

pessoas, de uma maneira divertida, inovadora e interativa. As visitas virtuais em forma de 

games podem ser um grande atrativo para as pessoas em geral e estudantes, em período de 

isolamento físico devido à pandemia da Covid- 19, e ao mesmo tempo, ser uma forma de 

conhecerem mais a história e a cultura de São Borja.  
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O que fizemos?  

 

Criamos um site, o qual foi o principal produto de comunicação. Um dos objetivos do projeto foi 

a valorização dos museus em São Borja e sua importância para a manutenção do 

conhecimento em vista do patrimônio cultural, e assim, levar o museu até o público.  

 

O site foi resultado de pesquisa exploratória, bibliográfica, e coleta de informações de forma 

física através de visitas aos museus abordados, e também, por meio de consultas em acervos 

digitais como a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (IBDT) e o Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), além de fontes em 

acervos físicos em artigos, revistas, livros e outros materiais.  

 

Imagem 1 - abertura do site (dispositivo móvel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 
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Nosso produto foi gestado a partir de pesquisa qualitativa, que foi feita utilizando a pesquisa 

em acervos digitais sobre a temática, entrevistas em profundidade com pesquisadores e 

profissionais que trabalham nos museus e afins. Quanto à natureza, caracterizou-se por 

pesquisa aplicada, que gerou conhecimentos para aplicação prática. 

 

As primeiras pesquisas começaram no primeiro semestre de 2020, a partir do levantamento do 

diagnóstico foi possível compreender a necessidade em criar um produto de comunicação para 

fomentar a Indústria Criativa em São Borja. Identificamos que os museus são parte dessa 

indústria e que devem receber atenção e investimento para valorizar também, o turismo cultural 

que é um promissor nicho de mercado local e regional. Realizamos uma parceria, no segundo 

semestre de 2020, com o curso de Sistemas de Informação do Instituto Federal Farroupilha 

para obter o suporte técnico para a elaboração do site e das ferramentas interativas 

planejadas. O aluno Herberth Reinstein, na fase final da graduação, criou o site e forneceu 

subsídios intelectuais para a conclusão da plataforma online.  

 

Outra parceria importante para a realização do nosso trabalho foi com a Secretaria de Cultura, 

Esporte e Lazer de São Borja que autorizou nossa entrada livre nos museus, mesmo durante o 

tempo de fechamento dos museus por conta da pandemia da Covid-19, para a coleta de 

dados, imagens e tudo que fosse necessário para construção do site, incluindo a colaboração 

de servidores municipais. As visitas aos museus foram realizadas de setembro a novembro de 

2020. O site está dividido em página principal e em páginas destinadas a cada museu, 

contendo textos, galeria de imagens, entrevistas e jogo interativo Quiz. 
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Imagem 2 - Página de acesso ao conteúdo de cada museu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 

 

O site é uma plataforma multimídia, principalmente porque faz uso de textos, imagens e jogos 

para destacar a história e as obras expostas de forma inovadora e dinâmica. Sob o ponto de 

vista econômico é um projeto viável, não sendo necessário grande volume de recursos, pois os 

recursos materiais são livros e visitas aos museus, tendo em vista que foi realizada parceria 

para a criação do site.  

 

Algumas entrevistas foram executadas por meio de telefonia móvel e aplicativo WhatsApp, em 

razão do distanciamento social em virtude da Pandemia do Coronavírus. Para respeitar as 

medidas de segurança sanitária, também foram realizadas entrevistas via e-mail e material 

coletado para a construção do site, entre os meses de julho e dezembro de 2020.  
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Imagem 3 - O Saiba Mais do Museu Apparício Silva Rillo contém entrevista 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 

 

Imagem 4 - O Saiba Mais do Memorial Casa João Goulart contém entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 
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Imagem 5 - O Saiba Mais do Museu Getúlio Vargas contém entrevista 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 

 

 

Como mostramos nas imagens 2, 3, 4 e 5, no site Guia Virtual dos Museus de São Borja 

existem espaços destinados a promover individualmente os três museus destacados pelo 

nosso trabalho. No Saiba Mais constam entrevistas pertinentes ao assunto, assim é possível 

acessar à entrevista referente a cada museu. Em dezembro de 2020, o site já contava com 

algumas publicações concluídas, tais como os textos, galeria de imagens e entrevistas, e em 

janeiro de 2021, foram criados os jogos interativos em formato de Quiz, um destinado para 

cada museu. 
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Imagem 6 - Quiz do Museu Apparício Silva Rillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 

 

 

 

 

Em março de 2021, o site foi finalizado e efetivada parceria com a Associação Comercial, 

Industrial de Prestação de Serviços e Agropecuária de São Borja- ACISB para publicação do 

site no endereço http://acisb.com/museus/.  
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Imagem 7 - Página inicial do site com elementos de informações técnicas, agradecimentos, 
links de acesso do site e links dos apoiadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: print do site Guia Virtual dos Museus de São Borja 

 

A Associação Comercial, Industrial de Prestação de Serviços e Agropecuária de São Borja- 

ACISB, que hospedou o site em seu servidor também criou, em sua página principal, uma aba 

escrita Museus, a qual faz uma descrição sucinta do projeto PD&I e da ficha técnica do site e 

um acesso direto ao site Guia dos Museus de São Borja. O site oficial da Prefeitura Municipal 

de São Borja divulgou o link do guia em dois lugares, o primeiro pode ser visto sem sua página 

principal, e o outro na coluna ao lado esquerdo, na aba O Município / Turismo e Cultura, ao 

clicar nesse local o usuário terá acesso ao link do guia.  
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Imagem 8 - Página da ACISB com o link de acesso ao site Guia dos Museus de São Borjavi 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: print do site da ACISB 

 
 

Imagens 9 - Site oficial da Prefeitura Municipal de São Borja, aba Turismo e Cultura, com o link de 
acesso ao site Guia dos Museus de São Borja  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: print site Prefeitura Municipal de São Borja 
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Imagem 10 - Site oficial da Prefeitura Municipal de São Borja de acesso ao site Guia dos Museus de 
São Borja  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: print site Prefeitura Municipal de São Borja 

 

 

Qual nosso resultado?  

 

Foi criado um site para promoção dos principais museus municipais de São Borja, tendo como 

um dos objetivos fomentar a valorização dos museus locais, e disseminar entre a população 

local a importância do guia para a manutenção do conhecimento em vista do patrimônio 

cultural. Sob o ponto de vista econômico foi é um projeto viável, não sendo necessário grande 

volume de recursos, pois os recursos materiais utilizados foram livros e poucas impressões, 
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tendo em vista que foi realizada parceria com alunos do curso de Sistemas de Informação do 

Instituto Federal Farroupilha para a criação do site.  

 

Após a finalização do site, o mesmo foi apresentado em uma emissora de rádio de frequência 

modulada- FM, de São Borja. Na oportunidade, o guia foi divulgado como uma forma de fonte 

para pesquisas escolares e um meio de promover os museus locais de maneira criativa e 

inovadora, haja vista que ainda não existia uma plataforma digital com as finalidades e modelo 

deste site. Outra ação de divulgação do site foi uma nota informativa em um jornal local 

impresso no mês de março de 2021. A notícia foi publicada contendo todas as informações 

relevantes sobre o guia e sobre a criadora do mesmo, também foi uma forma de promover o 

Programa de Pós Graduação em Comunicação e Indústria Criativa, o PPGCIC para os leitores. 

 

Entre os meses de junho e julho de 2021, o Guia Virtual dos Museus de São Borja foi 

apresentado para alunos de turmas de nível fundamental e médio de escolas públicas 

instaladas no município. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o site, e fazer 

questionamentos, e desse modo, acadêmicos do curso de graduação em História de uma 

instituição de ensino à distância também conheceram o guia. Todos os estudantes 

acompanharam a apresentação do site em salas de aula online, em seus respectivos horários 

e turmas, com a mediação de seus professores.  

 

Após a apresentação do site, em cada turma, foi fornecido um link de um formulário para 

avaliação do guia, se o guia realmente conseguiu alcançar seus objetivos. As respostas, assim 

como o questionário, irão fazer parte da dissertação de mestrado a qual o projeto também faz 

parte. Para os alunos de nível fundamental e médio que não possuíam acesso à internet, foi 

desenvolvido uma apostila impressa com o conteúdo expresso no site, para que os estudantes 

sem acesso virtual também pudessem participar das atividades de avaliação, sendo que esse 

material foi entregue aos interessados pessoalmente ou com auxílio da escola.  
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Essa análise está em curso, e conforme as informações que já foram apuradas, o guia 

conseguiu alcançar os principais objetivos, pois os estudantes em grande maioria aprovaram o 

site e concordaram que é uma forma de auxiliar nos processos de aprendizagem, e também 

consegue levar os museus até as pessoas, sem necessidade de deslocamento físico. A 

dissertação está em fase produção e os dados coletados no questionário farão parte da 

redação. 
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