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Ricardo Valverde

essenta mil pessoas, a cada
ano, cruzam os portões da Fio-
cruz para conhecer o Museu da
Vida (MV), situado no campus
da instituição em Manguinhos.

Diariamente, alunos de até oito escolas, públi-
cas e privadas, fazem o mesmo trajeto – inclu-
indo algumas localizadas no interior do estado
e mesmo em outras unidades da Federação,
como Minas Gerais e no Espírito Santo. E, se a
esses números forem somadas a quantidade
de pessoas que viram as exposições do Museu
da Vida que saíram de Manguinhos e foram
levadas a outros lugares país afora, chega-se a
um público de 3 milhões. Assim, a instituição
cumpre um de seus principais papeis, que é o
de ser um polo de divulgação científica.
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De acordo com o coordena-
dor do MV, Diego Vaz Bevilaqua,
já nos anos 1920 o então Instituto
Oswaldo Cruz criava o Museu da
Patologia e o Museu Oswaldo
Cruz – este último onde ficava o
gabinete do patrono da Fundação.
“Eram museus nos moldes do que
ocorria costumeiramente na épo-
ca, mas fundaram as bases dessa
cultura na instituição”, afirma o co-
ordenador. Para o presidente da
Fiocruz, Paulo Gadelha, que foi o
primeiro coordenador e um dos
idealizadores do MV, “o museu,
desde o início, pretendeu desper-
tar vocações científicas e divulgar
o conhecimento para o grande pú-
blico. O objetivo sempre foi o de
não somente treinar seus frequen-
tadores para ler e compreender
temas de ciência, como também
contribuir para que expressem opi-
nião sobre esses assuntos. Feliz-
mente, temos conseguido”.

Os anos passaram e na dé-
cada de 1990, surgiu o anseio
de estabelecer um museu que
contribuísse para o esforço de
popularizar a ciência e ao mes-
mo tempo manter um diálogo
com a sociedade. E assim, de-
pois de a ideia ser maturada, em
1999 foi inaugurado o MV, que
atua em cinco áreas: atendimen-
to ao público; formação de pro-
fissionais (do Ensino Médio à
pós-graduação); realização de
exposições e produtos; acervo
museológico (composto por cer-
ca de 3 mil peças); e pesquisa
(divulgação científica, avaliação
de público e pesquisa histórica).
E essa atuação, como já citado,
não se dá apenas no campus de
Manguinhos, mas nacionalmen-
te, por meio de ações e exposi-
ções itinerantes, como o projeto
Ciência Móvel, que já percorreu
um grande número de municípi-
os da Região Sudeste.

O MV também participa de
redes de museus internacionais,
como ASTC (Associação de Cen-
tros de Ciência e Tecnologia),
Icom (Conselho Internacional de

Museus) e Ecsite, além de organismos
como a Rede Pop, que atua na popula-
rização da ciência e da tecnologia na
América Latina e no Caribe. O MV tam-
bém mantém parcerias interdisciplina-
res com os ministérios da Educação, da
Saúde, da Cultura e da Ciência e Tec-
nologia. Todo esse trabalho e história
começaram a ser comemorados em 25
de maio deste ano e se estenderão até
a mesma data em 2015.

“Montamos um seminário para de-
bater a ação de museus do gênero e
também discutir a nossa própria traje-
tória. Vamos lançar um livro sobre estes
15 anos e ainda rever a marca do MV e
criar um novo site para o Museu. Que-
remos ser cada vez mais uma âncora
na área de divulgação científica”, afir-
ma Bevilaqua. Ele informa que o MV
conta atualmente com cinco espaços
fixos no campus da Fiocruz: o Centro
de Recepção, o Passado Presente, a Bi-
odescoberta, o Ciência em Cena e o
Parque da Ciência.

“E um grupo interdisciplinar da Casa
de Oswaldo Cruz trabalha para requali-
ficar parte do chamado Núcleo Arqui-
tetônico e Histórico de Manguinhos
(Nahm), com destaque para o Castelo
da Fiocruz, o Prédio do Relógio, o Qui-
nino, o Pombal, a Casa de Chá e a
Cavalariça – esta já está em obras. As-
sim poderemos ampliar em até quatro
vezes a área de exposições”. No mo-
mento, são cerca 900 metros quadra-
dos de área expositiva interna e outros
1,5 mil em área externa. Há ainda as
trilhas históricas, como o Caminho
Oswaldo Cruz – que o cientista percor-
ria quando se deslocava pelo campus.

Bevilaqua afirma que há até 2 mil
peças não inventariadas no acervo mu-
seológico. As mais antigas pertenceram
a Oswaldo Cruz e faziam parte do seu
gabinete. E nem todas são peças cien-
tíficas, como atesta uma pinacoteca com
30 quadros. “É possível remontar com
precisão o ambiente de um laboratório
do início do século 20. E temos tam-
bém objetos de outras décadas, como
o primeiro sequenciador de DNA, que
é dos anos 70. O objetivo é que todo
esse material venha a ser exposto”,
observa o coordenador.

Ele comenta que a mostra mais
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vista da história do MV foi Baleia à
vista, visitada por mais de 300 mil pesso-
as e que rodou o Brasil. Outras exposições
também se tornaram célebres, como Ele-
mentar – a química que faz o mundo, que
ganhou dois prêmios internacionais de
design interativo em 2012 e que está no-
vamente em cartaz na Fiocruz. No total,
mais de 20 mostras já rodaram o país.
“Neste momento, há cinco exposições em
outros estados”, diz Bevilaqua.

Ele observa que um dos símbolos do MV,
o charmoso trenzinho que passeia com os
visitantes pelo Castelo, está no momento sem
uso, mas uma boa notícia deve surgir em
breve. Por meio de uma parceria com a Co-
ordenadoria de Programas de Pós-Gradua-
ção em Engenharia (Coppe) da UFRJ, está
sendo desenvolvido um novo veículo, basea-
do em energia elétrica e solar. O novo trenzi-
nho deverá entrar em circulação em 2015 e
atenderá até 44 pessoas em cada viagem.

O MV, que conta com dez doutores e
dois doutorandos, mantém dois grupos de
pesquisa (em divulgação científica e em edu-
cação em museus), cursos de especialização
em parceria com Jardim Botânico, Casa da
Ciência, Museu de Astronomia e Ciências
Afins e Centro de Ciências e Educação Su-
perior a Distância do Estado do Rio de Janei-
ro. “Em 2016 vamos lançar um mestrado em
divulgação científica. Além disso, estamos
revendo cursos e nossa estrutura pedagógi-
ca, para oferecer novidades na área de pro-
dução cultural para moradores do entorno
da Fundação”, diz o coordenador.

Pós-doutorado em física pela Universi-
dade de Harvard, Bevilaqua, segundo
aqueles que o conhecem, tem uma incrí-
vel semelhança física com um personagem
da ficção: o também físico Leonard Hofs-
tadter, do seriado americano The Big Bang
Theory, com o qual, aliás, já foi confundido
em uma exposição do
MV. Para reforçar
as semelhanças –
que Bevilaqua, por
sinal, nega – o co-
ordenador é casado
com uma atriz. Na
série, o personagem
namora uma garço-
nete que também é
uma profissional da
interpretação.

fotos: Peter Elicciev
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m espaço onde a aven-
tura pela ciência, tecno-
logia e a saúde começa!
Assim pode-se definir o
Centro de Recepção do

Museu da Vida, erguido em local privi-
legiado no campus da Fiocruz, em
Manguinhos. Neste espaço cercado de
verde, o visitante é recebido em uma
construção inspirada em antigas esta-
ções de trem inglesas. O Centro de Re-
cepção acolhe, orienta e distribui o
público, fornecendo informações sobre
as atividades, incluindo a visita ao im-
ponente Castelo da Fiocruz, às exposi-
ções como a do espaço Passado e
Presente – Ciência, Saúde e Vida Pú-
blica (sobre Oswaldo Cruz e Carlos
Chagas), o Parque da Ciência e o Ci-
ência em Cena (também chamado
Tenda da Ciência).

Segundo o responsável pelo aten-
dimento no Centro, ao chegar ao cam-
pus, a escola ou o grupo tem
conferidos seus dados e as ati-
vidades, previamente, esco-
lhidas no momento do
agendamento (o que deve
ser feito com um mês de
antecedência). Adminis-
trador, com pós-gradua-

U
ção em Gestão da Qualidade, Mauricio
Carlos Baptista Figueiredo ingressou no
Museu como bolsista há 12 anos. De lá
para cá desenvolveu uma série de ativi-
dades nos espaços do departamento,
no Passado e Presente, e no Centro de
Recepção. De acordo com ele, o agen-
damento pode ser feito pessoalmente
ou por telefone, com grupos de 42 pes-
soas. A visita aos espaços selecionados
pode durar uma hora e meia.

Maurício afirma gostar dos temas
desenvolvidos no Museu. “É uma for-
ma de aproximar a sociedade à ciên-
cia”, explica.  Ele revela que são
atendidos grupos escolares de vários
lugares da cidade do Rio de Janeiro e
de outros municípios do estado, como
Belford Roxo, Duque de Caxias, São
Gonçalo e Volta Redonda, no sul flumi-
nense; Juiz de Fora, em Minas Gerais,
e de São Luiz do Paraitinga, cidade na-
tal de Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Há um encantamento dos
estudantes, especialmente,

quanto ao Castelo da Fio-
cruz. “Eles querem saber
o que tem lá, se alguém
trabalha no prédio”, di-
verte-se ao lembrar as in-
dagações dos visitantes.

Centro é inspirado na
arquitetura inglesa

O projeto do Centro de Recepção
é assinado pelos arquitetos Benedito
Tadeu de Oliveira e Renato Gama-
Rosa Costa, do Departamento de Pa-
trimônio Histórico da Casa de Oswaldo
Cruz (DPH/COC). O trabalho recebeu
o prêmio Melhores Obras com Aço
do Ano da Associação Brasileira da
Construção Metálica (ABCEM), em
1999, ano em que o Museu da Vida
foi criado.

A construção não possui paredes e
ocupa área de 880 metros quadrados,
deixando toda a exuberância natural
do lugar visível. O espaço possui ainda
anfiteatro e um painel de mosaicos as-
sinado pelo artista plástico Glauco Ro-
drigues, com ilustrações sobre as
expedições científicas da Fiocruz.

Para oferecer mais conforto ao
público, o espaço é dotado de cadei-
ras, bancos em madeira, bebedouro,
banheiros e telefone público. O Cen-
tro de Recepção também é ocupado
com pequenas exposições, de curta
duração, e outras iniciativas do Mu-
seu da Vida.

Haendel Gomes

Visita ao Museu da Vida começa pelo Centro de Recepção
O início da aventura
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ma das atividades da
Casa de Oswaldo Cruz
(COC) é a preservação e
a gestão do acervo histó-
rico sob os cuidados do

Museu da Vida. Essa importante atri-
buição na área museológica foi desti-
nada à Reserva Técnica do Serviço de
Museologia, concebida em 1995 para
dar suporte ao então projeto Espaço
Museu da Vida, que se tornaria realida-
de quatro anos depois. No entanto, o
trabalho de coleta e preservação das
peças de modo sistemático começou
ainda mais cedo, na década de 1970,
com a contratação do museólogo Luiz
Fernando Fernandes Ribeiro. A partir daí
a coleção, até então dedicada a preser-
var a memória de Oswaldo Cruz, foi
ampliada e passou a ser representativa
das atividades desenvolvidas na Fiocruz.

Também são iniciativas adotadas
pelo Museu da Vida, para a valorização
e preservação da Reserva Técnica, o
desenvolvimento de uma base de dados
para a gestão de suas informações, a

U
Alguns itens do acervo podem ser
conhecidos na seção Objeto em
Foco, no site do Museu da Vida

www.museudavida.fiocruz.br

É uma maneira de mostrar ao
público peças de importante va-
lor cultural, científico e histórico.

elaboração de um pro-
jeto de pesquisa para
identificar e propor
meios para salvaguar-
dar e divulgar o pa-
trimônio material e
imaterial da Ciência
e Tecnologia (C&T) em saúde na Fio-
cruz, e a ampliação e modernização das
áreas de tratamento técnico e guarda
de acervo.

Atualmente, cerca de 2.100 itens
compõem o acervo, incluindo objetos
pessoais de pesquisadores do antigo Ins-
tituto Oswaldo Cruz e da atual Funda-
ção, além de material de laboratório,
instrumentos de precisão, itens relacio-
nados à produção de medicamentos e
vacinas, equipamentos médicos, entre
outros. Ele está relacionado aos demais
conjuntos documentais – arquivos tex-
tuais e iconográficos – da Casa de
Oswaldo Cruz, permitindo ampliar a
compreensão em torno do desenvolvi-
mento histórico da ciência no país.

Em dois anos (2010 e 2011) foram

incorporados ao con-
junto 68 objetos histó-
ricos, por meio de
captação e doação.
Pelo menos 1.514 pe-
ças foram tratadas
tecnicamente, docu-

mentadas, higienizadas e acondiciona-
das. Nesse período, o Museu da Vida
emprestou cerca de 300 peças para
compor oito exposições no campus da
Fiocruz, no Museu de Arte Moderna de
São Paulo, na Pinacoteca do Estado de
São Paulo e no Museu Histórico Nacio-
nal do Rio de Janeiro.

Entre os itens sob guarda do Servi-
ço de Museologia do Museu da Vida,
também estão a medalha obtida pelo
Instituto por sua participação na expo-
sição de Higiene de Berlim, em 1907,
o fardão, a espada e o chapéu que
Oswaldo Cruz usou ao tomar posse na
Academia Brasileira de Letras (em 26
de junho de 1913), o primeiro micros-
cópio eletrônico da América Latina e o
primeiro sequenciador de DNA (deo-

Haendel Gomes
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Casa de Oswaldo Cruz (COC), por meio
do Museu da Vida, coordena há três
anos o Programa de Produção Cultural
em Divulgação Científica, uma ação
de educação não formal voltada a jo-

vens estudantes, de 16 a 19 anos, cursando o se-
gundo e o terceiro anos do ensino médio de escolas
da rede pública do território onde está inserida a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos, na
zona norte do Rio de Janeiro. Como destaque, o Pro-
grama, recentemente, tornou-se um Ponto de Cul-
tura Carioca, integrando-se assim à estratégia da
Política Nacional de Cultura ao ser selecionado pela
Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural
do Ministério da Cultura.

A iniciativa é desenvolvida todos os anos de abril
a novembro, com turma de até 30 jovens, e seus ob-
jetivos se pautam em subsidiar a reflexão dos estu-
dantes sobre as relações entre expressões culturais e
identidade, e sobre a ligação entre democracia e a
importância do acesso à cultura como parte da edu-
cação e do processo de formação cidadã. Visa ainda
ao acesso às noções de produção cultural, dando opor-
tunidade à participação em ações culturais que pos-
sam contribuir para a popularização da ciência e a
produção social da saúde no contexto territorial da
Fundação. Desde 2012, foram formados 43 jovens pelo
programa. Outros 15 estudantes estão matriculados.

A
Haendel Gomes
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Na avaliação da coordenado-
ra do Programa, Hilda Gomes,
vive-se um movimento importan-
te para alinhamento das ações
da Fiocruz com a integração de
várias iniciativas voltadas à po-
pulação da região. “O objetivo
é a sistematização de ações que
funcionem como um observa-
tório das políticas públicas do
território”, salientou.

O Programa busca articu-
lação com os vários projetos
desenvolvidos a fim de inte-
grar esta rede, compartilhan-
do informações e atuando de
forma mais colaborativa com
o Tecendo Redes por um Pla-
neta Saudável e o Projeto
Território em Transe, além
de ampliar suas ações por
meio da parceria com a
Biblioteca Parque de Man-
guinhos e o Grupo de Edu-
cação Multimídia/GEM da
Faculdade de Letras da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).

“O programa oferece
aos jovens uma oportuni-
dade singular de tomar
contato com os mais di-
versos componentes da
vida cultural, na qual se
inclui a ciência”, afirmou
o diretor da Casa de
Oswaldo Cruz, Paulo Eli-
an. “Na Fiocruz, esta
oportunidade é mais
ampla ainda pela diver-
sidade de suas áreas de
atuação”, completou.

Inovadora, a inici-
ativa do Museu da
Vida parte de um con-
junto de ações dirigi-
das ao segmento
visado pela Funda-
ção, cujas diretrizes

estão estruturadas em três eixos temáti-
cos: Educação, Comunicação e Cultura;
Trabalho, Renda e Solidariedade; Terri-
tório, Saúde e Ambiente. Desta forma,
o programa coordenado pelo Museu da
Vida se alinha à preocupação institucio-
nal em reduzir vulnerabilidades e riscos
à saúde relacionados às condições de
vida, trabalho, habitação, ambiente, edu-
cação, cultura e acesso a bens e a servi-
ços. O objetivo é contribuir para a inclusão
social, o diálogo e o fortalecimento da
democracia, em parceria com as comu-
nidades locais.

Essa relação com os jovens já existe
há 12 anos. Hilda Gomes explicou que,
no início, o Serviço de Educação em Ci-
ências e Saúde (Seducs) do MV manti-
nha o curso de Formação de Monitores,
com foco no apoio à mediação em cen-
tros e museus de ciência. De 2012 em
diante, a iniciativa sofreu uma inflexão
em busca de uma formação mais ampla
e produtiva com os jovens moradores do
território onde estão inseridos por meio
da integração com os processos, iniciati-
vas e equipamentos culturais locais.

Curso inclui visita
técnica a museus e
espaços culturais

A coordenadora ainda destaca que
o programa compreende a realização
de visitas técnicas a museus e espaços
culturais, possibilita a ampliação do
capital cultural dos jovens e oferece
oportunidade ao acesso e conhecimen-
to sobre a dinâmica cultural da cidade
do Rio de Janeiro. “Também buscamos
alternativas de estágio que oferecem
diversos olhares sobre o campo da edu-
cação, cultura e comunicação. A par-
ceria com o Instituto de Comunicação
e Informação Científica e Tecnológica
em Saúde /ICICT potencializou esta
estratégia”, concluiu Hilda.

foto: Peter Elicciev
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ermitir o desenvolvi-
mento de uma série de
sinais científicos em li-
bras e criar grupos de
surdos treinados para

trabalhar como monitores em museus
e espaços de ciências: esse é o objeti-
vo de uma ação pioneira do Museu
da Vida (MV), que integra o projeto
Quebrando Barreiras Culturais: a Ci-
ência e o Surdo, da professora Vivian
Rumjanek, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), contempla-
do em edital da Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).
A ideia também dá continuidade às
ações desenvolvidas no Instituto de
Bioquímica Médica (IBqM/UFRJ) des-
de 2005, no projeto Inclusão do Surdo
Através do Conhecimento Científico
(projeto Surdos).

As atividades são desenvolvidas
em três espaços do MV abertos à vi-
sitação, com encontros semanais que
acontecem desde julho. Os locais
também serão palco da atividade prá-
tica dos jovens estudantes. Segundo
a coordenadora do Serviço de Edu-
cação em Ciências e Saúde (Seducs),
Hilda Gomes, o desafio apresentado
pela professora da UFRJ reforçou a
continuidade das reflexões e discus-
sões do grupo Acessibilidade, forma-
do por profissionais de várias áreas
do MV (Serviço de Visitação e Aten-

P
dimento ao Público, Núcleo de Estu-
dos de Público e Avaliação em Mu-
seus e Serviço de Design e Produtos
de Divulgação Científica).

Hilda explica que o objetivo é es-
tudar e refletir sobre questões relati-
vas à acessibilidade, discutindo ações
e possíveis intervenções. “A ação edu-
cativa é a primeira etapa de um lon-
go caminho de inclusão do segmento
da população surda nas visitas aos
museus de ciência”, explicou. Do pla-
no de trabalho, participam ainda o in-
térprete de Libras e professor da
Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (Unirio), Tiago Batista, a
ex-professora do Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines), Djane Ca-
valcanti, e quatro jovens surdos, es-
tudantes do curso de pedagogia do
instituto: Lorena Assis Emídio, Rafae-
la Silva do Vale, Deleon Baptista e
Bruno Baptista dos Santos.

Em 26 de novembro, os quatro alu-
nos puderam colocar o conhecimento
adquirido nas visitas ao museu em prá-
tica, mediando atividades para cerca
de 40 estudantes do oitavo e nono anos
do Ines. Bruno e Lorena acompanha-
ram a turma na célula gigante do Par-
que da Ciência e na atividade Faça sua
célula, da Pirâmide, enquanto Rafaela
e Deleon fizeram um passeio pelos sé-
culos 19 e 20 no Castelo Mourisco, re-
velando detalhes da história da Fiocruz
e da ciência no Brasil.

Haendel Gomes e Renata Fontanetto

foto: Peter Elicciev
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Haendel Gomes

frase do título é do coordenador do Serviço de Visitação e Aten-
dimento ao Público (SVAP) do Museu da Vida. Mestre em Edu-
cação, Alessandro Machado Franco Batista formou-se em história
e soma 15 anos de atuação neste que é o maior departamento
da Casa de Oswaldo Cruz, unidade técnico-científica da Fio-

cruz. Ele conta que o público gosta de saber que se faz ciência de qualidade no
Brasil, ao tomar conhecimento da história e das atividades desenvolvidas na
Fiocruz. Segundo Alessandro, são em média 50 mil visitantes por ano nos espa-
ços do Museu, número que pode aumentar para cerca de 200 mil com as
exposições itinerantes e o projeto Ciência Móvel – Vida e Saúde para Todos.
Nesta entrevista, o coordenador destaca a reação das pessoas ao visitar os
espaços do Museu da Vida e participar de suas atividades. Alessandro revela
que as escolas e o público também podem participar fazendo sugestões, adian-
ta atrações para este ano e outras previstas para 2015.

A

É possível falar sobre
ciência, história e outros
saberes com alegria e
de forma dialogada
com a vida prática

Revista de Manguinhos - Na sua
avaliação, o que marca mais os vi-
sitantes, especialmente os estudan-
tes, que vêm ao Museu?

Alessandro Batista - O que minha
experiência nesses quase 15 anos de
museu tem mostrado com relação ao
impacto do museu nos nossos visitantes
é a capacidade de instigar a curiosida-
de das pessoas pelo saber cientifico, par-
ticularmente as questões da saúde. Elas
também gostam de saber que se faz
ciência de qualidade no Brasil. Os estu-
dantes, em particular, percebem que é
possível falar sobre ciência, história e
outros saberes com alegria e de forma
dialogada com a vida prática deles.

Revista de Manguinhos -
Quantas pessoas, em média, vi-
sitam o Museu da Vida por ano?

Alessandro Batista - Recebe-
mos no campus Manguinhos uma
média de 50 mil visitantes ao ano
e, aproximadamente, 200 mil se
somarmos nossas exposições itine-
rantes e a seção Ciência Móvel.

Revista de Manguinhos - As
escolas, por meio de seus re-
presentantes, fazem suges-
tões? Indique alguma que
considere importante ou que
tenha sido incorporada ao cir-
cuito de visitação.

foto: Peter Elicciev
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Alessandro Batista - As escolas
nos sugerem por meio do nosso site
[www.museudavida.fiocruz.br] ou,
mais recentemente, por meio das re-
des sociais. Também, diretamente,
nas visitas ou no Encontro com Pro-
fessores, realizado todos os meses no
museu. Uma demanda antiga de nos-
sos visitantes, principalmente das es-
colas, era conhecer um pouco as
coleções e trabalhos científicos, na Fi-
ocruz. Desde 2006 iniciamos aproxi-
mação com algumas coleções e
pesquisadores da instituição que par-
ticipam com mostras, debates e “con-
versas” em torno dos nossos eventos,
de modo a aproximar ainda mais o
trabalho da Fiocruz ao público geral.
Fruto dessa aproximação, temos a vi-
sita à sala Costa Lima, no Castelo
Mourisco, parceria com o Laborató-
rio de Entomologia do IOC [Instituto
Oswaldo Cruz]. Temos outros exem-
plos também de sugestões do públi-
co incorporadas à visitação.

Revista de Manguinhos - Para
2015, o que pode nos adiantar para
os visitantes?

Alessandro Batista - O Museu da
Vida em parceria com Instituto de
Neurociências da UFRJ [Universidade
Federal do Rio de Janeiro] está pre-
parando para o ano que vem uma
exposição sobre o cérebro, que terá
como marco o encontro internacio-
nal de neurociência no Rio de Janeiro
[Congresso Mundial de Neurociência
- IBRO 2015 na sigla em inglês, de 7 a
11 de julho]. Vale destacar também
a exposição “Oceanos” para o próxi-
mo ano. Teremos ainda uma nova
peça de teatro e muitas outras sur-
presas para provocar o nosso públi-
co. 2015 promete!

Revista de Manguinhos – Na sua
opinião, quais exposições e outras
atividades foram marcantes nesses
15 anos do Museu da Vida?

Alessandro Batista - As expo-
sições que mais nos marcaram fo-
ram muitas, mas destaco a exposição
Vida que deu, digamos, origem ao
museu; Darwin, a exposição dos
dinossauros [“Pré-história no Bra-
sil: dinos e outros fósseis”, de
2010] foi um grande sucesso de
público, a exposição Nós do Mun-
do [por ocasião da Rio + 20, e inau-
gurada em maio de 2012], a
exposição Elementar – a química
que faz o mundo, premiada inter-
nacionalmente [conquistou o prêmio
de Engajamento e o do júri popular,
na edição 2012 do Interaction Awar-
ds pela tabela periódica criada para
a mostra] e que retornou ao mu-
seu neste segundo semestre. Ama-
zônia também foi um grande
sucesso de público e não poderia
deixar de citar Revolta da Vacina
[A Revolta da Vacina - Da varíola
às campanhas de imunização, so-
bre episódio marcante ocorrido em
1904]. Outra atividade que merece
destaque é a exposição itinerante
Manguinhos – território em transe,
em parceria com a Coordenadoria
de Cooperação Social da Presidên-
cia da Fiocruz. E não se pode es-
quecer a Expo-Interativa: Ciência
para Todos, promovida no Riocen-
tro (zona oeste do Rio de Janeiro),
em 2005, um evento que fez par-
te do 4º Congresso Mundial de
Centros de Ciência.

Revista de Manguinhos - Por
que é legal visitar um museu de
ciências?

Alessandro Batista - Porque é
um lugar muito divertido, onde brin-
cando refletimos sobre coisas mui-
to importantes. É um local onde
descobrimos a importância de sem-
pre querermos questionar, saber
mais e o porquê das coisas. Onde
ciência, arte, história, saber popu-
lar se encontram e dialogam.

fotos: Peter Elicciev
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Renata Moehlecke

evar a experiência de
um museu de ciência
para além dos muros da
Fiocruz, para municípios
da região Sudeste do

país carentes destes espaços: foi com esse
objetivo que o projeto Ciência Móvel –
Vida e Saúde para Todos surgiu em 2006.
Hoje, após oito anos de experiência, as
exposições transportadas em um cami-
nhão de 13,5 metros de comprimento já
foram recebidas em mais de 110 muni-
cípios. Ao público, é oferecida a oportu-
nidade de aprender ciência de forma
divertida, com exposições, jogos, ativi-
dades interativas, palestras, oficinas e
apresentação de vídeos.

“No Brasil, museus e centros de ci-
ências se concentram nas capitais, e as
populações das suas periferias e cidades
afastadas têm pouco acesso a ativida-
des científicas e culturais. Existem várias
escolas de cidades de fora do Rio de Ja-
neiro que vêm para o Museu da Vida,
mas existem muitas que não conseguem

L
visitar o espaço”, comentou o biólogo
Marcus Soares, coordenador do projeto,
que é mantido pelo Museu da Vida (MV)
da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz)
em parceria com o governo do estado
(Fundação Centro de Ciências e Educa-
ção Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro, o Cecierj), duas empre-
sas privadas (IBM e Sanofi) e o Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos/Fiocruz). “A proposta do
Ciência Móvel é, então, a populariza-
ção da ciência, contribuindo para o for-
talecimento do ensino nessas localidades,
por meio da educação não formal, e con-
tribuindo para a inclusão sociocultural das
populações que atende”.

O projeto do MV teve início a partir
de uma iniciativa do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia e da Academia Brasilei-
ra de Ciências de criação de museus
itinerantes nas cinco regiões do país.
Hoje, existem mais de 20 projetos do tipo
em todo o Brasil. “Desde que começa-
mos, o projeto já passou por altos e bai-
xos. No início, a dificuldade se dava por
conta de entender qual era a melhor

maneira de fazer a itinerância ou o trans-
porte de equipamentos. Aprendemos
com a prática e estabelecemos um modo
de itinerância que tem sido copiado por
outras instituições”, explicou Soares.

O coordenador também falou sobre a
experiência com o público. “Ao longo des-
ses anos, eu acompanhei o Ciência Móvel
em quase todas as viagens e não me re-
cordo de uma em que não tenhamos tido
uma boa receptividade. O Ciência Móvel
funciona como um espaço de descoberta
e reflexão e aproxima a ciência do cotidia-
no dos visitantes”, destacou Soares. “Ge-
ralmente, o público escolar atendido
demonstra um encantamento pelo que a
gente apresenta. Já recebemos depoimen-
tos de alunos que relataram para seus pro-
fessores que, depois da visita, querem seguir
carreira na área de ciências”.

Novidades
para 2015

Mediado por uma equipe de cerca
de 25 pessoas, atualmente, o projeto con-

foto: Roberto de Jesus
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ta com cinco grandes blocos temáticos
de atividades interativas, além das expo-
sições: energia, óptica, som, biologia e
astronomia. “Ao longo destes oito anos
de existência, apesar das dificuldades
enfrentadas, tivemos uma história bem
bacana de construção, que levou a um
crescimento significativo e ampliação da
capacidade de atendimento ao público”,
esclareceu Soares. “Já conseguimos rea-
lizar 14 viagens em um ano, o que é bas-
tante coisa, considerando os meses de
férias escolares. Nossa capacidade de
atendimento é 350 pessoas por hora e,
depois de três a cinco dias, a média de
público tem sido de 5 mil pessoas”.

A proposta agora é que, no próximo
ano, o Ciência Móvel apresente uma
configuração diferenciada, com novos
mobiliários. “No final de 2012, a partir
da lei Rouanet e de apoio do CNPq, con-
seguimos capitar recursos para aumen-
tar em pelo menos dez o número de
atividades ou equipamentos interativos.
A intenção é inserir novas temáticas que
estejam relacionadas ao entendimento
do corpo humano, saúde e prevenção
de doenças”, explicou o coordenador.
“Este ano, devido a uma parceria com
Bio-Manguinhos, já investimos no Jogo
das Vacinas, que visa  sensibilizar jovens
e crianças sobre vacinação contra várias
doenças, como defende o programa
nacional de imunização do Ministério da
Saúde. Teremos também uma exposi-

ção que explica como as vacinas agem
no organismo, além de mostrar suas eta-
pas de produção”.

Soares ainda cita que a nova tem-
porada irá ganhar a arte como um novo
componente a ser relacionado com a
ciência. “Até 2015, será feito um tra-
balho intenso para aliar arte e ciência
por meio do projeto Ciência Móvel: Arte
e Ciência sobre Rodas, que vai incorpo-
rar atividades circenses e teatrais aos
módulos do caminhão. Também tere-
mos uma nova parceria com o Projeto
Portinari, que vai participar com parte
de sua exposição Portinari - Arte e Ci-
ência”, apontou.

Curiosidades e
experiências nas
viagens

O coordenador do projeto conta que
a experiência na estrada traz situações
inusitadas e muitas vezes engraçadas.
“Em geral, a estrutura do Ciência Móvel
é montada em um ginásio/escola do
município ou tenda em uma praça, mas
em algumas localidades foi diferente.
Em Petrópolis, por exemplo, o museu iti-
nerante ficou dentro do Museu Imperial;
em Sorocaba, dentro do zoológico da
cidade, outro espaço de educação não
formal; em Barbacena, trabalhamos em

estábulos dentro de um parque de expo-
sição; também já ficamos dentro de uma
igreja, em Cabo Frio. Em outras duas vi-
sitas, montamos a estrutura dentro de
feiras agropecuárias e, quando o rodeio
começava, era impossível as pessoas
ouvirem os mediadores”, relatou Soares.

Ele ainda citou outra experiência
curiosa. “Certa vez, em Cubatão, tive-
mos um público bem pequeno no pri-
meiro dia. No seguinte, ao saber do
ocorrido, o prefeito da cidade enviou to-
das as escolas de uma só vez para a visi-
tação. Foi uma loucura, cerca de 500
pessoas por hora! No final, acabou dan-
do tudo certo”, recordou o coordenador.
“Em outra situação, Muriqui, no estado
do Rio de Janeiro, o portão de entrada
da escola em que ficamos era tão pe-
quena que foi preciso derrubar um dos
muros para o caminhão poder entrar”.

Soares também indicou que as visi-
tas possibilitam o conhecimento de no-
vas culturas e hábitos, o que enriquece
o trabalho da equipe. “No município de
Santa Maria de Jetibá, no interior do Es-
pírito Santo, por exemplo, a população
da localidade se considera a mais po-
merana do Brasil (antiga região com idi-
oma próprio que ficava entre a Alemanha
e a Polônia)”, comentou. “Lá, as crian-
ças aprendem primeiro o pomerano e
depois o português, então era comum
ouvir a língua durante as mediações. Foi
uma experiência realmente única”.
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