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O museu itinerante da Casa de Oswaldo Cruz esteve em 66 municípios da Região Sudeste (foto: Marcus Soares)

Haendel Gomes

projeto Ciência Móvel –
Vida e Saúde para Todos
promove há sete anos a
divulgação científica.
Para isso, leva às cidades

da Região Sudeste módulos interativos
como o Girotech (um equipamento que
discute a falta de referência que gravi-
dade nos dá e que se parece com os
utilizados em treinamento de astronau-
tas da Nasa), o Planetário Inflável (re-
vela segredos do universo), exposições
(Dengue, Vias do coração, Energia),
oficinas e jogos multimídia, abordan-
do diversos campos do conhecimento,
da astronomia à física, da biologia à

Meio milhão de atendimentos
Projeto Ciência Móvel – Vida e Saúde para Todos divulga a ciência pelo Brasil

paleontologia. Os organizadores da ini-
ciativa, que tem apoio do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI), do Ministério da Cultura e de
patrocinadores privados, estão come-
morando a marca de mais de meio
milhão de visitantes. O coordenador do
projeto, Marcus Soares, não tem dúvi-
das de afirmar, mesmo reconhecendo
a existência de complexidades em
muitos de seus campos, que a “ciên-
cia pode ser divertida!”. Soares é bió-
logo e educador do Museu da Vida,
um departamento da Casa de Oswal-
do Cruz (COC/Fiocruz).

Soares diz que “nesses sete anos
passamos por muitas dificuldades insti-
tucionais, principalmente de recursos

financeiros para que pudéssemos fa-
zer nossas viagens. Atingir a meta de
meio milhão de pessoas é sinal de que
a Fiocruz, como instituição, apostou e
acreditou no projeto, que está atingin-
do seu objetivo, de chegar a um públi-
co diferenciado, que não tem acesso
aos bens culturais que oferecemos”. A
grande maioria das viagens foi para o
interior dos estados, em municípios
afastados dos grandes centros. Segun-
do ele, 66 municípios foram visitados,
com grande acolhimento pela popula-
ção, principalmente pelos jovens.

As viagens também proporciona-
ram lembranças marcantes. Uma de-
las ocorreu na cidade de Santa Maria
de Jetibá (ES), considerada pelos mo-
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radores a mais pomerana do Brasil. O
coordenador conta que o projeto rece-
beu a visita de descendentes da Po-
merânia, região que ficava entre a
Alemanha e a Polônia e tinha uma lín-
gua própria. “É uma cidade em que a
primeira língua que as crianças apren-
dem é o pomerano – só depois têm
aulas de português”.

Em Cubatão (SP), inicialmente, o
público era muito pequeno. Mas, no
segundo dia, o prefeito foi visitar o pro-
jeto. “Falei que tínhamos um gasto
grande para levar o projeto lá. Ele tam-
bém tinha um gasto muito grande. No
dia seguinte, parece que mandou to-
das as escolas da cidade. Foi uma lou-
cura!”, recordou Soares. De acordo
com ele, foi preciso dar um jeito para
ter condições de receber todos (cerca
de 500 pessoas, a cada hora, procura-
vam as atividades do projeto).

Mais de
100 viagens

O museu itinerante esteve em 66
municípios diferentes, em mais de 100
viagens. “Eu fico feliz, mas ainda é
muito pouco diante do que o Ciência
Móvel pode fazer”, ressaltou. Ele lem-
brou que o Sudeste, área de atuação
do projeto, tem mais de mil municípios.
Mas acredita que a média de 11 via-
gens por ano ainda é um bom número.

A partir de sua experiência, percep-
ção e reflexões, Soares tenta explicar
a razão para o país não ter mais mu-
seus de ciência e a necessidade de ini-
ciativas como a do Ciência Móvel. Para
o coordenador, no entanto, não é uma
resposta fácil de ser dada, reconhecen-
do a existência de uma “conjuntura
política e cultural”.

Há um guia indicando que existem
em torno de 280 museus e centros de
ciências no país. “Essa necessidade de
projetos como o Ciência Móvel existi-
rem é porque os museus não dão con-
ta. O Brasil tem uma dimensão
territorial muito grande”. Outro proble-
ma seria a distância entre os municípi-
os e os grandes centros. “Não faz muito
sentido ter um museu de ciências em
cada cidade”, opinou. Ele acredita, en-
tretanto, em polos para fomentar a vi-

sitação com uma troca entre as cida-
des. Soares também reconhece “mui-
tas ações positivas”, principalmente do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (MCTI), que estão tentando re-
solver essa carência.

Ciência Móvel
oferece novidades

Nos próximos anos o projeto pre-
tende incrementar a união da arte à
ciência nas atividades oferecidas pelo
Ciência Móvel, uma linha de trabalho
já seguida pelo Museu da Vida há mais
de dez anos. Nessa perspectiva, para
2014 e 2015, o coordenador revela que
a proposta visa promover de forma mais
intensa e marcante a aliança arte e ci-
ência ou ciência e arte.

“Estamos chamando esta nova
temporada de Ciência Móvel: Arte e
Ciência sobre Rodas. Temos algumas
atividades que buscam aliar a relação
entre arte e ciência por meio de ativi-
dades circenses esquetes teatrais que
estão sendo produzidas. Em breve se-
rão apresentadas nas cidades pelas
quais passarmos”, adiantou.

Soares revela outra novidade para
2014. “Um trabalho que será feito com
o novo parceiro (o Projeto Portinari), para
trazer ao Ciência Móvel parte da expo-
sição Portinari – Arte e Ciência, feito a
partir das obras de arte, das telas de
Cândido Portinari.  A gente provoca
uma discussão entre a tela do pintor e
a ciência a partir da imagem”, exultou.

Para aumentar o público do Ciên-
cia Móvel é preciso uma conjuntura de
fatores, na avaliação do coordenador.
Conseguir mais atividades, com a in-
corporação de novos módulos exposi-
tivos – a exposição Portinari, as
esquetes teatrais – e a aquisição de
novos equipamentos ajudariam a atin-
gir a meta. Outro aspecto importante
é o trabalho das prefeituras de assumir
as contrapartidas (aumentar a capaci-
dade administrativa) que estejam rela-
cionadas a pessoal e hospedagem da
equipe, e o município conseguir um
espaço físico também para colocar os
equipamentos. Assim, “aumentaria o
atendimento e manteria a qualidade
também”, destacou Soares.

Ciência e diversão
Soares diz que muitas pessoas, em

determinadas situações, não percebem
a presença da ciência no dia a dia e
que a ciência está muito próxima de-
las. Desde o uso do telefone celular a
uma antena parabólica, ao uso de mi-
cro-ondas, explica ao falar sobre a im-
portância da divulgação científica.
“Questões relacionadas à saúde e ao
meio ambiente também fazem parte
de todas essas ações”.

De acordo com ele, há uma rela-
ção muito forte com a questão do meio
ambiente quando se fala em uma hi-
drelétrica. É que, neste caso, isso re-
presenta o alagamento de grandes
áreas, o que influencia questões rela-
cionadas à saúde da população envol-
vida. O tema leva à questão: Por que
precisamos tanto, cada vez mais, de
hidrelétricas? Segundo Soares, existe
um consumo e um desperdício de ener-
gia muito grande. A divulgação da ci-
ência mostra aspectos que contribuem
para a melhoria da qualidade de vida,
além de permitir um processo de refle-
xão e de mudanças de hábitos e atitu-
des por parte da população.

Recentemente, uma pesquisa do
MCTI, em parceria com o Museu da
Vida, identificou que a populaçãom ao
ser perguntada sobre quem são as pes-
soas mais confiáveis para falar de ci-
ência, considerou os médicos. Apenas
em terceiro ou quarto lugar segundo o
coordenador, aparecem os cientistas.

Para Soares, é importante deixar
claro para a população que ciência é
feita de diversas maneiras, em diferen-
tes lugares, tem diferentes discursos,
está muito próxima das pessoas e às
vezes elas não percebem isso. Além
disso, acrescenta, há uma característi-
ca da ciência: a de poder se mostrar
como algo “muito divertido”.

Alguns canais de televisão estão
apostando nesse “nicho da ciência, da
divulgação da ciência e apostam mui-
to no lado da diversão, de mostrar que
é divertido”, ressaltou. Isso é uma for-
ma de “divulgar ciência, mostrar à
população que a ciência não é tão com-
plicada”, concluiu o coordenador do
projeto Ciência Móvel.
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