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O Museu da Vida é um 
museu de ciência interativo, 

vinculado à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 

instituição pública brasileira 
e estratégica de Estado, 

comprometida com a saúde, 
o desenvolvimento com 
inclusão e a redução das 
desigualdades, uma das 

principais instituições de 
pesquisa em saúde pública 

da América Latina. 

O Museu da Vida



Nossa missão é 
despertar o interesse e 

promover o diálogo 
público entre ciência, 
tecnologia e saúde, e 

seus processos 
históricos, visando à 

promoção da 
cidadania e à melhoria 
da qualidade de vida. 

Missão



O trabalho do Museu da 

Vida está fortemente 

ancorado nos princípios 

de uma educação 

pública, libertadora e 

emancipatória proposta 

por Paulo Freire. Neste contexto, que traz o diálogo como 
parte essencial do processo pedagógico, a 
mediação humana é exercida como estratégia 
fundamental para produção de narrativas e 
promoção de diálogos com os públicos.

Proposta Educacional



O próprio conceito de saúde está 

determinado socioambientalmente. 

No Museu da Vida nossa Política 

Educacional, que traz um conceito 

ampliado de saúde, segue o modelo 

de Determinação Social de Saúde 

(Dahlgren e Whitehead - 1991). 

O Museu da Vida e a Educação Ambiental



Dahlgren e Whitehead - 1991

Determinação social da saúde



O Museu da Vida e as Escolas

Como construir um processo

de Educação Ambiental?

É muito importante partir de um

diagnóstico da realidade que aponta

para a problematização dos acervos,

exposições e atividades disponíveis no

museu. Este processo tende a

potencializar as reflexões na volta à

escola.



Ao longo dos anos a equipe do Museu da Vida foi

incorporando aos processos de trabalho metodologias cada

vez mais participativas, de escuta e diálogo com os públicos,

principal foco das ações. No caso das escolas, é possível

desenvolver um diálogo mais intenso e eficaz, que permite

um direcionamento voltado aos interesses pedagógicos do

professor, privilegiando, por exemplo, temática específicas

como a educação ambiental

O Museu da Vida e as Escolas



O Museu da Vida e as Escolas

Como desdobrar a visita 

ao Museu em atividades 

na sala de aula?

Planejamento da visita

Qual é o projeto 

pedagógico da escola e 

como ele aborda as 

questões ambientais?

Produzir um 

diagnóstico onde os 

alunos possam trazer 

sua visão sobre tema

Quais aspectos das atividades oferecidas pelo 
Museu mais interessam ao professor e aos alunos? 
Como relacionar estes aspetos com as questões 
ambientais? 

Como o Museu pode avaliar 

e valorizar o resultado 

desse processo?



Algumas da atividades desenvolvidas pelo Museu da Vida

que abordam questões ambientais



Atividades

Trilha Científica

Tem como proposta despertar no 

público visitante o interesse pela 

história da instituição e sensibilizar 

para as questões ecológicas, 

enfatizando a importância do 

equilíbrio entre o homem e a natureza 

e sua relação com a saúde.



Atividades

Exposição Rios em Movimento

Misturando arte e ciência, a mostra 

reúne 13 obras em pintura acrílica 

sobre tela do artista plástico Rodrigo 

Andriàn, que explora as artes abstrata e 

contemporânea figurativa em 

suas criações. De forma estética e 

afetiva, os painéis ilustram questões 

urgentes no tocante à preservação dos 

corpos hídricos e do meio ambiente, 

além da dimensão cultural das 

águas em práticas artesãs, religiosas e 

outras atividades humanas.



Atividades

Há vida na gota d’água?

A atividade proporciona a visualização 

da biodiversidade existente em água não 

tratada com auxílio do microscópio 

óptico. Quais microrganismos 

conseguimos encontrar nessa gota? 

Vermes, bactérias, protozoários 

flagelados, vírus?



Atividades

Ações Territorializadas

São ações realizadas dentro e fora do 

campus que integralmente ou 

parcialmente, priorizam a população 

dos territórios ao redor da Fiocruz e 

demais populações de territórios 

favelizados, periféricos ou 

socialmente vulnerabilizados. 



Atividades

Tecendo Redes por um planeta 

Terra saudável 

Com foco no desenvolvimento de uma 

ação educativa de popularização da 

ciência que traga melhorias para a 

qualidade de vida na região, o projeto 

foi realizado pelo Museu da Vida em 

parceria com cinco escolas do entorno 

da Fiocruz, em que são construídas 

atividades ligadas à proposta educativa 

do museu e ao projeto político 

pedagógico da escola.



Atividades

Artes Cênicas

O Museu da Vida investe 
permanentemente no 
desenvolvimento único de uma 
linguagem cênica de comunicação, 
divulgação e popularização da 
ciência. São mais de 20 anos 
apresentando espetáculos teatrais 
gratuitos de reconhecida qualidade 
artística e técnica ao seu público.

Peça teatral “É o fim da picada” 



Atividades

Ver de Perto

A oficina, que aborda o tema 

biodiversidade,  parte da percepção do 

público sobre a presença de insetos no 

dia a dia. Ao percorrer uma trilha 

dentro do campus, os participantes 

observam esses animais em seu 

ambiente e refletem sobre a 

importância dos insetos para outras 

espécies, incluindo a nossa. A atividade 

se encerra com a visita à exposição 

entomológica a sala Costa Lima, dentro 

do Castelo Mourisco.



Atividades

Semana do Meio Ambiente

Evento anual com o objetivos de 

promover reflexões sobre a 

importância da preservação do meio 

ambiente e sua relação com a saúde e 

sociedade em geral. 



Atividades

Parques do Brasil

Parques do Brasil é uma série de TV 

realizada através de uma parceria entre a 

Empresa Brasil de Comunicação, o Museu 

da Vida - Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ 

e o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio.



Atividades

Exposição Oceanos

A exposição permite um passeio da praia 

até profundidades abissais para se entender 

um pouco mais sobre a influência da luz 

solar nos mares, a biodiversidade aquática e 

as correntes marinhas.



Atividades

Encontro de Professores

O Serviço de Educação do Museu Vida 

oferece atividades preparadas  

especialmente para educadores. 

A principal ação é o Encontro de 

Professores que acontece duas vezes por 

mês ao longo do ano.



Obrigado!

Thank you!
heliton.barros@fiocruz.br


