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A comunicação pública da ciência faz parte da vida das pessoas por meio de jornais, rádio, TV, 
vídeos e revistas científicas. Os Museus e Centros de Ciência são um dos espaços que pretendem 
mostrar como o conhecimento pode ser construído de maneira interessante. O Museu de 
Microbiologia veio para se aliar a esses veículos e oferecer uma aproximação da população ao 
conhecimento científico por meio de um diálogo não formal, lúdico e prazeroso.  O objetivo deste 
trabalho foi a implantação de atividades práticas pelo Museu de Microbiologia, fora do seu espaço 
museal, dirigidas para o grande público, para difundir a ciência e popularizar a informação científica 
em um processo de inclusão social. Essas atividades foram realizadas em Feiras de Saúde e 
Cidadania, promovidas por diversas entidades e no parque do Instituto Butantan durante eventos 
como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em uma das propostas de ações itinerantes, a 
exposição “Higiene e Vida Saudável”, prioriza-se a visualização de microrganismos vivos em uma 
gota de água não tratada e bactérias do iogurte para enfatizar que, mesmo imperceptíveis, os 
microrganismos existem. Nessa atividade, mostramos que alguns micróbios podem estar presentes 
em vários locais como água de poço ou não tratada, em caixas d’água sem limpeza, em alimentos 
mal lavados e até nas próprias mãos, e muitas vezes, causar doenças. Outros podem ser 
benéficos e imprescindíveis como em determinados  alimentos sem causar nenhum dano. A 
segunda atividade, “Modelando o DNA”, visa a montagem de uma molécula de DNA utilizando 
materiais simples como balas de goma, arames e palitos. Essa atividade tem como foco elucidar e 
desmistificar a complexidade da molécula de DNA, abordando sua importância para a vida. Por 
último, implantamos a atividade “Micropescaria”, em que o público pesca em um lago simulado, 
pequenos recipientes, em cujo interior encontram-se presentes minúsculas imagens de micróbios, 
que são posteriormente visualizadas em um microscópio. Essa atividade proporciona um maior 
entendimento de que microrganismos podem contaminar represas e lagoas, representando a sua 
ingestão, um perigo. As atividades itinerantes do Museu de Microbiologia estão incluídas em um 
projeto de comunicação científica desenvolvido pela equipe de profissionais que visa propiciar a 
seu público melhores condições de exercer sua cidadania cobrando, das autoridades, políticas 
públicas de saneamento básico para erradicação de muitas doenças que poderiam ser evitadas. 
Cada vez mais é necessário qualificar cientificamente a população para que possa acompanhar as 
transformações que ocorrem a passos largos e opinar com conhecimento de causa nas questões 
sociais.  
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Introdução 

O Museu de Microbiologia, inaugurado em fevereiro de 2002, faz parte do 

complexo científico do Instituto Butantan. Sua concepção original e sua inovadora 

proposta educacional o tornam um museu científico bastante diferenciado.  Tem 

como missão atrair o público, principalmente os jovens, estimulando sua 

curiosidade científica, e dar apoio ao ensino de ciências. Pretende ainda promover 

um maior entendimento da ciência pelo público em geral e divulgar as atividades 

desenvolvidas pelo Instituto Butantan. Funciona em quatro ambientes. No Salão 

de Exposição (Figura 1), os visitantes realizam uma viagem interativa no mundo 

dos microrganismos, desde a invenção do primeiro microscópio. Equipamentos, 

painéis, modelos gigantes tridimensionais de bactérias, vírus e protozoários 

explicam as bases da Microbiologia e revelam o que são os chamados “germes” 

ou micróbios. Neste mesmo espaço encontra-se uma série de computadores, 

cada um apresentando uma atividade diferente. Dentre elas, pode-se ressaltar o 

“Programa de Epidemiologia” que permite ao visitante, por meio de simulações 

computadorizadas, acompanhar o desenvolvimento de doenças infecciosas em 

uma população humana e a ação das vacinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Salão de Exposição do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. 
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O Museu possui também um Auditório (Figura 2), onde palestras e 

audiovisuais complementam as informações recebidas pelos visitantes. Alguns 

dos filmes exibidos foram elaborados pela equipe educativa do Museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um terceiro ambiente do Museu é o Laboratório (Figura 3), seu espaço 

mais inovador e atraente. Equipado com aparelhos e materiais de um laboratório 

científico contemporâneo, possibilita aos visitantes ampla interatividade por meio 

de experiências, sob a orientação de monitores do Museu. Tem como público 

principal alunos acompanhados por seus professores de Biologia, que são 

compreendidos como agentes multiplicadores em suas escolas de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Auditório do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. 
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O último espaço do Museu de Microbiologia a ser descrito (Figura 4) é a  

Praça dos Cientistas.  Nela, estão dispostos 12 bustos de cientistas que 

contribuíram para o avanço da Microbiologia como Pasteur, Merieux, Carlos 

Chagas, entre outros. Esse local também é utilizado para a realização de 

dinâmicas com os grupos escolares que visitam o Museu e de exposições 

temporárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dessas ações de educação e divulgação científica, o setor educativo e 

comunicacional do Museu de Microbiologia desenvolveu e vem implementando um 

“Programa de Formação de Monitores”,  pelo qual é realizada uma capacitação de 

profissionais interessados nessa atividade. Posteriormente, esses monitores 

podem ser contratados pelo Museu, tendo em vista a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados. Esse setor tem também se dedicado à formação de 

educadores da área da saúde, desde 2003. Por meio de cursos ministrados pela 

equipe, são oferecidas propostas motivadoras e técnicas de ensino 

interdisciplinares, com o uso de filmes, jogos, dinâmicas, simulações, discussões e 

aulas práticas. Assim, o Museu firma o compromisso de investir na qualificação de 

Figura 3. Laboratório do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. 
 

 

Figura 4. Praça dos Cientistas do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan. 
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professores, propiciando uma melhoria na qualidade do ensino em Biologia, 

especialmente no que se refere à Microbiologia. 

Esse mesmo setor também iniciou o delineamento de pesquisas na área de 

Educação em Museus que podem ser definidas em duas linhas distintas. A 

primeira engloba os estudos sobre a construção do discurso expositivo do setor 

educativo e a segunda, as pesquisas de público que pretendem compreender 

qualitativa e quantitativamente os públicos presentes, bem como suas diferentes 

possibilidades de interação com os discursos apresentados. 

Considerando-se essas e outras ações, o Museu de Microbiologia vem se 

configurando como um locus relevante de elaboração e implementação de 

atividades educativas para diferentes públicos.  

Entretanto, essas ações não estão restritas ao espaço físico do prédio onde 

está localizado o Museu. Desde 2005, a equipe educativa vem ampliando suas 

ações, procurando atingir públicos que geralmente estão alijados de um processo 

de inclusão social. Dessa forma, foram criadas estratégias que possibilitassem 

uma aproximação entre o Museu e esses públicos, baseadas principalmente em 

suas exposições itinerantes. 

 

As ações itinerantes do Museu de Microbiologia 
 Essas ações foram elaboradas tendo em vista que a tecnologia vem 

caminhando a passos largos através das décadas e a ciência que a produz (e dela 

se utiliza) tem se disseminado rapidamente em um mundo globalizado, sendo, por 

vezes, inacessível a populações mais carentes de países em desenvolvimento. 

 Para ajudar a minimizar essas diferenças, acredita-se que processos de 

alfabetização e divulgação científicas, que podem ser representados também 

pelas exposições itinerantes dos museus de ciências, são de suma importância. 

Esse fato é ainda mais relevante se considerado, como aponta Fayard (1999), que 

houve, no último quarto do século passado, o desenvolvimento de necessidades 

de adaptação da sociedade a essa época de grandes avanços científicos e 

tecnológicos. Somando-se a isso, observa-se um aumento nas ações de 
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divulgação científica e na demanda apresentada pela sociedade em termos de 

apropriação do conhecimento científico.  

Frente a essas questões, exposições itinerantes de temática científica 

podem ser consideradas importantes ferramentas para o processo comunicacional 

entre instituições de pesquisa e seus diferentes públicos. Nesse contexto, as 

atividades itinerantes produzidas por instituições como o Museu de Microbiologia, 

cuja especificidade temática (microrganismos e higiene) é um ponto de referência 

aos problemas de saúde pública, tornam-se importantes ferramentas facilitadoras 

do entendimento da ciência. O Museu de Microbiologia vem participando de 

atividades externas para grande público, interagindo com milhares de visitantes 

anuais, no Estado de São Paulo, com diferentes possibilidades de aparatos 

expositivos. A seguir, estão representados o módulo expositivo principal (“Higiene 

e Vida Saudável”) e os módulos complementares, que podem ser adaptados ao 

principal, dependendo do público atingido e do objetivo da ação desenvolvida.  

 

Módulo Expositivo Principal “Higiene e Saúde”: Esse módulo (Figura 5) tem como 

foco o reconhecimento dos microrganismos pelo público, por meio de modelos ou 

por meio da sua visualização através de microscópios, e sua associação com 

doenças e hábitos de higiene.  Além disso, visa a informação do público sobre os 

microrganismos que, ao contrário, são benéficos aos seres vivos. Para isso, uma 

cultura contendo protozoários vivos e também uma suspensão de iogurte 

contendo bactérias fermentativas são colocadas sobre lâminas de vidro e 

colocadas no microscópio para exemplificarem os dois tipos de microrganismos, 

benéficos ou não aos seres humanos. As várias formas que as bactérias possuem 

podem ser observadas na “Bacteriolândia” uma superfície em que modelos, 

confeccionados com massa de modelar, dispõem-se devidamente identificados. 

Assim, é ilustrado que alguns microrganismos podem estar presentes, por 

exemplo, em água de poço não tratada, em caixas d´água sem limpeza adequada 

e em alimentos mal lavados. 
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Módulos Expositivos Complementares 

1) “Micropescaria”: esse módulo (Figura 6) busca a conscientização do público 

sobre a invisibilidade dos microrganismos. Um lago simulado foi criado dentro de 

uma piscina plástica colocando-se em seu interior plantas aquáticas e pedras. 

Pequenos recipientes flutuantes, contendo minúsculas imagens de 

microrganismos, e com alças de arame na sua parte superior, foram distribuídos 

na superfície do “lago simulado” para que fossem pescados. Em seguida, esses 

recipientes eram abertos e a imagem era então revelada, com auxílio de um 

microscópio, e identificada a partir de um painel apresentando nome e habitat 

desses seres vivos. Assim, chama-se a atenção para a presença de 

microrganismos, mesmo em água de aspecto limpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exposição Itinerante “Higiene e Vida Saudável”. 
 

 



X Reunión de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe  
(RED POP - UNESCO) y IV Taller “Ciencia,  Comunicación y Sociedad” 

San José, Costa Rica, 9 al 11 de mayo, 2007 
 
 

 

2) 

Co

nfecção de modelo da molécula de DNA com balas de goma: esse módulo (Figura 

7) objetiva o conhecimento da estrutura da molécula de DNA, de maneira divertida 

para facilitar sua compreensão.  As balas de goma, de cores diferentes, 

representando as diferentes bases nitrogenadas, são colocadas em um pedaço de 

arame bem fino, umas após as outras. Em outro arame, outras balas são 

colocadas paralelamente, respeitando-se a cor que corresponde à base 

nitrogenada complementar. As ligações duplas ou triplas entre as bases de cada 

arame são representadas por dois ou três palitos de dente, dependendo das 

bases que formam os pares respectivamente. Depois de fixadas as ligações, os 

dois arames juntos são torcidos para dar o 

formato da molécula de DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Reflexões finais 

O Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, por meio dessas 

exposições itinerantes, visa levar seu conteúdo de cunho informativo a uma 

Figura 6. Micropescaria. 
 

 

 

Figura 7. Confecção de modelo da molécula de DNA com balas de goma. 
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população que não chegaria ao seu espaço físico. Essas ações são realizadas de 

maneira integrada com outros setores do Instituto Butantan no sentido de divulgar 

suas atividades de pesquisa, produção e ensino. Nessas exposições itinerantes 

sempre estão presentes serpentes vivas, animais peçonhentos taxidermizados, 

aparatos antigos e atividades lúdicas como jogos interativos e contação de 

estórias, numa clara intenção de adequar a informação científica à linguagem dos 

diferentes públicos e de despertar nas pessoas uma curiosidade para o mundo 

científico.  

As atividades itinerantes foram então apresentadas em Feiras de Saúde e 

Cidadania e eventos como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foram 

realizadas em “Shoppings Centers”, Supermercados e Parques, promovidas por 

órgãos governamentais como Secretarias da Saúde de Prefeituras e 

Subprefeituras Municipais, Ministério de Ciência e Tecnologia, e também pelo 

Rotary Club e pela Associação Comercial da Cidade de São Paulo. 

Em geral, esses eventos são realizados em locais de grande circulação de 

público, atingido até 5 000 pessoas cada, e visam atender a população carente 

com acesso restrito aos serviços de saúde e cultura. Seus objetivos são a 

prestação de serviços e a divulgação de noções básicas de higiene e saúde, 

incluindo alertas sobre os variados fatores que podem trazer risco para a 

manutenção de uma vida saudável.  

A participação do Museu de Microbiologia nessas feiras e em outras ações 

itinerantes está baseada na proposta de que cada vez mais é necessário qualificar 

cientificamente a população para que esta possa acompanhar as transformações 

em C&T que vêm ocorrendo e opinar com conhecimento de causa nas questões 

sociais. Criam-se, assim, condições para o público exercer sua cidadania e cobrar 

das autoridades, políticas públicas, por exemplo, de saneamento básico para 

erradicação de muitas doenças que poderiam ser evitadas.  
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