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A ciência pega a estrada
POPULARIZAÇÃO

ais do que proporcionar
momentos relaxantes e
divertidos, viajar permite
experimentar novas sen-
sações e registrar nume-

rosas imagens e informações na
memória. Também é assim com a
ciência, quando parte rumo à coleta de
dados ou à divulgação do saber adqui-
rido. A população de Nova Iguaçu,
município do Estado do Rio de Janeiro,
há pouco presenciou isso. Palco de
diferentes atividades organizadas
durante a Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia (SNCT), entre 19 e 23 de
outubro de 2006, a cidade que ocupa
a 45ª colocação no ranking estadual em
índice de Desenvolvimento Humano foi
o primeiro ponto de parada do Ciência
Móvel, museu itinerante concebido pelo
Museu da Vida, espaço de divulgação
científica da Casa de Oswaldo Cruz, e

M
pela Fundação Centro de Ciências e
Educação Superior a Distância do
Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

Cerca de 20 mil pessoas que
circularam na Vila Olímpica de Nova
Iguaçu durante a SNCT testemu-
nharam a chegada do caminhão que
transporta conhecimento em uma
carreta de 13,5 metros de com-
primento, adaptada ao custo de R$ 410
mil oriundos de um edital de 2004 da
Academia Brasileira de Ciências para
projetos itinerantes.

Atraídos pela oportunidade de
vivenciarem seus “15 minutos de
cientistas amadores”, jovens e adultos
observaram ao microscópio os orga-
nismos presentes em uma gota d’água,
simularam a construção de células e
tecidos vivos, pedalaram numa bicicleta
acoplada a um dínamo para converter
energia cinética em energia luminosa,
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assistiram a vídeos sobre ciência e
interagiram com diversos outros mó-
dulos que reproduzem experimentos
químicos, físicos e biológicos.

“Muitos pesquisadores dizem que
decidiram se tornar cientistas em função
de um museu de ciência visitado na
infância. Sabemos que essa é uma expe-
riência marcante e por isso queremos
levá-la a crianças que não têm acesso
a espaços como esses em sua cidade”,

declarou o coordenador do projeto
Ribamar Ferreira, que estima nos dois
primeiros anos de itinerância levar o
caminhão para mais de 175 mil pessoas
em 35 municípios da região Sudeste.

Teoria vira prática

Aprimorar a perspectiva utilizada
na observação dos fenômenos cotidi-
anos e inverter a lógica do senso co-

mum são alguns dos objetivos preten-
didos com a divulgação científica. “A
gente enxerga tudo de cabeça para
baixo”, diz espantada a criança que
observa na câmara escura como as
imagens se formam na retina.

Outra meta é servir de laboratório
onde a teoria transmitida em sala de
aula se transforma em prática e, as-
sim, contribuir para fortalecer a quali-
dade do ensino de ciências nas esco-
las dos níveis fundamental e médio.
Os professores foram identificados
como a principal fonte de informação
sobre museus na Pesquisa Perfil-
Opinião 2005, realizada pelo Observa-
tório de Museus e Centros Culturais
com a participação de 11 museus do
Rio e seus visitantes.

Nova Iguaçu, Arraial do Cabo,
Rio das Ostras, Rio das Flores e Santa
Cruz foram as cidades visitadas
pelo Ciência Móvel no último trimes-
tre de 2006. Outras 30 localidades
dos Estados do Rio, Minas Gerais,
São Paulo e Espírito Santo estão pre-
vistas no roteiro do museu itinerante,
que ultrapassa as fronteiras do
campus da Fiocruz e populariza
conhecimentos de ciência, saúde e
tecnologia no Brasil.

rismo, pelo menos do ponto de vista
do impacto que causou, é do Promusit
- Projeto Museu Itinerante do Museu
de Ciência e Tecnologia/PUC-RS. A
Associação Brasileira de Centros e
Museus de Ciência prevê a implan-
tação de pelo menos um projeto por
estado. Entretanto, por pertencer à
Fiocruz, instituição que tem como um
de seus fundamentos prestar servi-
ços de referência, o projeto também
tem esse propósito. Se conseguire-
mos, o tempo dirá.

Quantos municípios podem ser
visitados em cinco anos?

O projeto foi inaugurado durante
a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia, em outubro de 2006.
Em menos de três meses fizemos
cinco viagens e participamos de um

O que uma iniciativa como essa
significa em termos de popula-
rização da ciência?

Em última análise, a populariza-
ção da ciência busca a inclusão
social. Dentre vários objetivos, desta-
caria a desmitificação da ciência, ao
mostrar ao público o quanto ela po-
de ser interessante e envolvente; o
despertar de vocações; a contribui-
ção para o aprimoramento do ensino
formal em ciências e o fortalecimen-
to de uma visão crítica do universo
científico e tecnológico, cada vez
mais presente no dia-a-dia e influen-
te na visão de mundo das pessoas.

Ela serve como modelo para
outras instituições?

No Brasil há mais de uma dezena
de projetos semelhantes. O pionei-

grande evento no Rio de Janeiro.  A
proposta inicial é visitarmos entre 30
e 36 municípios em 2007 e 2008.
Nessa perspectiva, em cinco anos
poderemos atingir 90 cidades, o que
significa o atendimento a cerca de
450 mil pessoas.

Esse projeto se articula com outras
iniciativas do Museu da Vida?

Além da articulação com a Casa de
Oswaldo Cruz e Fundação Cecierj, o
diálogo com outros setores do Museu
da Vida e da Fundação Cecierj garante
o desenvolvimento de projetos emba-
sados em diversas disciplinas científicas.
Consideramos indispensável essa
construção coletiva, que incorpora, entre
outras, as contribuições dos educadores,
museólogos, designers, físicos, biólogos,
arquitetos e administradores.

Entrevista: Ribamar Ferreira, coordenador do “Ciência Móvel”.

O caminhão chegará a 35 municípios do Sudeste
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