
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 932

Edna Padrão

erca de 30 mil quilômetros
rodados, 40 municípios vi-
sitados e um público de 270
mil pessoas: este é o balan-
ço dos três primeiros anos

do Ciência Móvel – vida e saúde para
todos, caminhão de divulgação científi-
ca que leva às cidades exposições, jogos,
equipamentos interativos, multimídias,
oficinas, vídeos, contadores de histórias,
palestras e mini-cursos. Estimular o inte-
resse e os questionamentos sobre o mun-
do da ciência e da tecnologia é o objetivo
do Ciência Móvel, museu itinerante que
é fruto de uma parceria entre o Museu
da Vida da Fiocruz e a Fundação Centro
de Educação Científica do Estado do Rio
de Janeiro (Cecierj).

A inauguração do Ciência Móvel
se deu em outubro 2006, no campus
da Fiocruz em Manguinhos, no Rio de
Janeiro. A primeira viagem do cami-
nhão foi ao município fluminense de
Nova Iguaçu, durante a Semana Naci-
onal de Ciência e Tecnologia, que
contabilizou 20 mil visitantes. De lá
para cá, outras 47 viagens foram rea-
lizadas dentro da Região Sudeste. “A
intenção é mostrar o quanto a ciência
pode ser importante”, diz o coorde-
nador do projeto, José Ribamar. “Abri-
mos um universo para que as pessoas
desfrutem da ciência de forma praze-
rosa”, completa.

Três anos de estrada

Agendadas de acordo com a de-
manda e a capacidade dos municípios,
as visitas do Ciência Móvel envolvem a
dedicação de mais de 20 profissionais,
dos mediadores aos motoristas. “Fre-
quentemente, chamamos para medi-
ar as exposições ex-alunos do Curso de
Formação de Monitores em Museus e
Centros de Ciência, outra atividade de-
senvolvida pelo Museu da Vida. Assim,
eles têm a oportunidade de viajar, pra-
ticar o que aprenderam no curso e
interagir com o público. Como eles são
muito descontraídos, os visitantes ficam
à vontade para fazer perguntas”, con-
ta o coordenador de conteúdo do Ci-
ência Móvel, Miguel de Oliveira.

Além das atividades do museu
itinerante, o projeto oferece oficinas
para professores dos municípios visita-
dos. Segundo a responsável pela equi-
pe de mediação do Ciência Móvel,
Isabel Lourenço Gomes, uma dessas
oficinas ensina aos professores como
montar um clube de ciências nas esco-
las, com experimentos de baixo custo.

O impacto do caminhão da ciên-
cia é muito maior nos municípios com
baixo Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH). “Muitas vezes, as crian-
ças desses lugares têm seu primeiro
contato com a ciência por meio do Ci-
ência Móvel e isso fica na cabeça de-
las por muito tempo ou mesmo para
sempre”, afirma Miguel.

Giroscópio: idealizado pela Agên-
cia Espacial Americana (Nasa) para o
treinamento de astronautas, simula
um ambiente de microgravidade.

Palestras: esclarecem dúvidas sobre
sexualidade, o funcionamento do cor-
po humano e outras questões relativas
à ciência, à saúde e ao meio ambiente;
ocorrem no interior do caminhão, que
se transforma em um auditório com ca-
pacidade para cerca de 40 pessoas.

Tubos musicais: possibilitam aos
visitantes conhecer mais sobre a pro-
dução dos sons.

Modelos tridimensionais de
ouvido: mostram como é o ouvido
e como o som viaja dentro dele.

Módulo microscopia: o público
pode observar ao microscópio vários
tipos de insetos e plantas.

Modelos tridimensionais de
olho humano: réplica desmontável
do olho humano esclarece sobre os di-
ferentes tipos de catarata.

Ilusões de ótica: painel com ilus-
trações que causam ilusões de ótica
demonstra que a visão não depende
só dos olhos, mas da interpretação das
imagens pelo cérebro.

Mini usina hidrelétrica: apresen-
ta a transformação da energia da cor-
renteza de um rio em energia elétrica.

Bicicleta geradora: permite ao
público gerar energia elétrica.

Vídeos científicos: a programa-
ção pode ser previamente combinada
com a coordenação de conteúdo, a
partir do acervo do Museu da Vida.

Memória de cobra: jogo que
possibilita aprender sobre a vida das
cobras, seus hábitos e sentidos.

De quem é o ovo?: atividade que
permite conhecer como são os ovos
de um pavão, de uma ema e de vári-
os outros animais.

Planetário inflável: projeção do
céu do Brasil e das constelações.

Contadores de histórias: mis-
turam fantasia, literatura, ciência e
saúde, a partir de histórias envolventes
e divertidas.
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Atividades do Ciência Móvel

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Ciência Móvel já
levou exposições,
jogos e multimídias
a 40 municípios
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