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Resumo

Conduzindo a um conhecimento global, os museus de história natural mostram o mundo através das suas coleções e objetos, reservatórios de saber, do passado e do presente,
e que potencialmente se projetam no futuro, dependendo da inquietação e significados que
convoquem. Procedimentos expositivos e metodologias educativas ativas, construtivistas, como
Inquiry-based Science Education, centrada no educando, revelam-se instrumentos eficazes na
interpretação do real e na construção de conhecimentos. Também a narrativa e o storytelling,
formatos de comunicação habituais nos museus contemporâneos, promovem o desenvolvimento cognitivo, imaginação, emoções e uma atitude crítico-reflexiva, conducente a modificações
comportamentais e sociais.
Na Universidade de Coimbra, o acervo do Museu da Ciência remonta ao século XVIII
englobando um amplo espólio multidisciplinar. Num exercício de sensibilização, em particular,
dos mais jovens, para entender e cuidar o mundo, construiu-se uma estória com objetos de cinco coleções científicas, numa performance pelas Galerias do Museu. Pretendendo uma colagem
do visitante à identidade biográfica de dois objetos etnográficos e protagonistas da narrativa,
agiliza-se o diálogo e o impacto e a compreensão da biodiversidade. Motivando a uma interpretação pessoal na interação com os exemplares do Museu desenvolve-se a promoção de ciência
e dos princípios sociais para a sustentabilidade.

Resumen

Conduciendo a un conocimiento global, los museos de historia natural muestran el mundo, a través de sus colecciones y objetos, depósitos de saber, del pasado y del presente, y que
potencialmente se proyectan en el futuro, dependiendo de la inquietud y significados que provoquen. Los procedimientos expositivos y las metodologias educativas activas, constructivistas,
como Educación Científica basada en la investigación, centrada en el educando, son instrumentos eficaces en la interpretación de lo real y en la construcción de conocimientos. También la
narrativa y el storytelling, formatos de comunicación habituales en los museos contemporáneos,
promueven el desarrollo cognitivo, la imaginación, las emociones y una actitud crítico-reflexiva,
propiciando modificaciones sociales y de comportamiento.
En la Universidad de Coimbra, el acervo del Museo de la Ciencia se remonta al siglo XVIII
y engloba un amplio patrimonio multidisciplinar. En un ejercicio de sensibilización, en particular,
de los más jóvenes, para entender y cuidar el mundo, se construyó una historia con objetos de
cinco colecciones científicas, en una performance por las Galerías del Museo. Propiciando la
compenetración del visitante con la identidad biográfica de dos objetos etnográficos y protagonistas de la narración, se agiliza el diálogo, el impacto y la comprensión de la biodiversidad. Motivando una interpretación personal en la interacción con los ejemplares del Museo se desarrolla
la promoción de la ciencia y los principios sociales para la sostenibilidad.
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Abstract
Leading to a global understanding, natural history museums show the world through their
collections and objects, reservoirs of knowledge, past and present, and potentially projecting
themselves into the future, depending on the interpellation and meanings it provokes. Expositive
procedures and active, constructivist educational methodologies such as Inquiry-based Science Education, centered in the learner, are effective tools in interpreting the real and building
knowledge. Also the narrative and storytelling, habitual communication formats in the contemporary museums, are promoters of the cognitive development, imagination, emotions and of a
critical-reflexive attitude, conducive to behavioral and social modifications.
At the University of Coimbra, the collection of the Science Museum dates back to the 18th
century and encompasses a large multidisciplinarity. In an exercise of consciousness, in particular,
of the youngest, to understand and care for the world, a story was constructed with objects
from five scientific collections, in a performance by the Museum Galleries. Intending the adhesion of each visitor to the biographical identity of two ethnographic objects and protagonists of
the narrative, dialogue and the impact and understanding of biodiversity is enhanced. Motivating
a personal interpretation in the interaction with the Museum’s specimens the promotion of
science and social principles for sustainability is undertaken.

1. Enquadramento teórico

1.1. O museu e a relação com os objetos
Com os objetos recolhidos pelo mundo o museu recria a realidade para demonstrar as maravilhas de uma natureza que o homem contempla e aproveita. Sobre a inquirição que a observação dos objetos nos convoca, desde o século XVII que os cientistas
teorizam as suas práticas sobre como, porquê, o quê e quem deve observar, referindo
Daston (2008, 97-102) a importância da interação de fatores subjetivos e objetivos
e da sequência de fatos para uma análise especializada. Mas a forma de atentar num
objeto pode ser única ou simplesmente diferente da de outra pessoa, que a olha com
outros olhos, com indagações distintas, com base noutra realidade, vivências, interesse
e preocupações (Falk, Dierking & Adams 2011; Tavares, Silva & Bettencourt, 2015). Há
uma relação dinâmica entre o objeto e o indivíduo, a quem provoca uma interpretação
e consequente mudança de atitude, agora enriquecida pelo significado atribuído.
Semelhantes a uma linguagem, os objetos do museu atuam como os sistemas de
comunicação, através dos quais a sociedade se constitui. Existindo uma relação única
entre a interpretação do passado e os contextos históricos dos objetos (Pearce 1992,
144-145), estes serão projetados no futuro pela insaciável curiosidade humana e a necessidade de explorar e conhecer o mundo (MAcGregor 2014).

1.2. Biografia dos objetos museológicos
Diferentes modelos podem ser adotados para a análise biográfica dos objetos,
como os de Pearce (1992) ou de Kopytoff (1986). Este autor define a biografia dos
objetos como a possibilidade de tornar evidente o que de outro modo poderia permanecer obscuro (Kopytoff 1986, 67) e alude a uma gama de abordagens similares às
que são formuladas na biografia das pessoas. Na verdade, e por definição, a biografia é a
história escrita da vida de uma determinada pessoa, e a palavra tem origem etimológica
nos termos gregos bios, que significa “vida” e graphein, que significa “escrever” (Dicionário Priberam; Significados)1. Ou seja, numa análise dos objetos indicar por exemplo
as possibilidades biográficas inerentes ao seu ‘status’, período e cultura, como são avaliadas as ‘idades’ ou períodos na ‘vida’ do objeto e quais os seus marcos culturais, ou
como alteram ou evoluem com o tempo.
Por sua vez, Pearce (1992, 15-17) indica que para uma interpretação eficaz na
análise biográfica de um objeto, a estrutura e cronologia, a influência na vida humana e
outras comunidades, a sua história, são caraterísticas que se completam, num mundo
moderno que tem sido um mundo de coisas. Enquanto orientados para os bens, quer
o mundo, quer os museus modernos, são direcionados para a materialidade, o que os
afasta da posse de criações imateriais, como poemas ou canções. Contudo, enquanto
produtores, donos e coletores de objetos, a nossa relação com os museus envolverá
pequenas ou extensas narrativas. Há que aproveitar momentos de exclusividade que os
objetos em exposição nos facultam, em particular se forem especiais aos nossos olhos
1. Dicionário Priberam; Significados
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e daí a importância da metodologia expositiva nos museus e da comunicação que nos
convoca.
Nos procedimentos museológicos, teoria e prática são inseparáveis e a desenvolver em conjunto, seja na apresentação de uma performance, um objeto a expor, uma
apresentação simples, ou uma palestra temática (Pearce 1992, 13), podendo os profissionais de educação intervir numa aprendizagem baseada nos objetos. Os educadores
são o primeiro contato dos visitantes com a instituição e devem ser capazes de inspirar
e capacitar, identificar e responder às suas perguntas, compartilhando o fascínio pelo
conhecimento e ligando-o com a realidade do dia-a-dia (Exploratorium 2014; Scientix
2014).

1.3.Teorias e metodologias de aprendizagem – Modelo transmissivo vs construtivo
No geral, as teorias da aprendizagem podem ser consideradas passivas ou ativas.
Um extremo, behaviorista, considera a mente como um recipiente passivo de novas
sensações, absorvidas, classificadas e apreendidas pela transmissão direta do conhecimento, do professor para o aprendiz, por repetição e recompensa por respostas
corretas. O extremo oposto, construtivista, postula que a aprendizagem consiste num
processo continuado, modulado pela experiência e cultura prévias e pelo ambiente de
aprendizagem, altamente personalizado, relativo, fundado numa posição realística e num
fundo cultural próprio. Com o envolvimento ativo da mente na construção de sentido
do mundo exterior, com experiências e esquemas únicos, altamente individualizados, o
conhecimento é culturalmente e socialmente mediado. Assim, no processo de aprendizagem cognitiva construtivista, o contexto pessoal, fazedor de significados (meaningmaking), a realidade e história genética, os conhecimentos, experiências, interesses e
motivações prévios, estão embebidos num complexo contexto físico e sociocultural,
entendimento que hoje é consensualmente aceite (Falk et al. 2011, 326-327; Hein 2011;
Hooper-Greenhill 2011, 368; Witcomb 2011, 353-356).

1.4. A educação nos Museus
O reconhecimento da educação como função especializada dos museus é, principalmente, um fenómeno do século XX. De acordo com a definição do Internacional
Council of Museums (ICOM)2 “O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire,
conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade
e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite.” As pesquisas sobre
as metodologias e os cenários de educação apresentaram alternativas para deslocar o
“centro de gravidade” de um processo de educação formal para não-formal ou informal, sendo flexíveis as fronteiras entre os três contextos de aprendizagem (Dib 1988;
Hostein & Rosenfeld 1996; Tamir 1991; Bell et al. 2016).
Começando no século XIX e prevalecendo a partir dos anos 1980s, a aprendizagem nos museus através de práticas interativas e imagens na exposição de objetos,
prometeram aventura, diversão e jogos, experiências não usadas no museu tradicional.
Estas aproximações didáticas behavioristas veem a aprendizagem como um simples
processo comunicativo – do museu para o visitante – no qual virtualmente controlam
o que o visitante faz, aprende, e até sente. Ao contrário, os autores baseados na psicologia do desenvolvimento cognitivo construtivista argumentam que a mente ativa
(minds-on) é uma abordagem mais eficiente e democrática do que a mecânica (hands-on)
(Witcomb 2011, 354), e deve ser culturalmente interativa (heart-on), porque “os objetos
contam histórias e falam entre si e para o visitante” (Wagensberg 2005, 311).
Os progressos na educação e pesquisa sobre o desenvolvimento da criança conduziram à especialização do trabalho educativo nos museus, com a aprendizagem pelo
questionamento (inquiry) a partir de e com os objetos. Esta prática de aprendizagem
construtiva é sustentada nos significados e inclui a resolução de atividades de ciência e
de problemas da vida real, com questões abertas, curiosidade. Utiliza competências de
pensamento crítico e criativo, num processo para aprender e não apenas para obter
conhecimento (Hein 2011, 244; van Aalderen-Smeets et al. 2017). Metodologias transmissivas, em que o público é recetor e pouco interventivo, estão atualmente preteridas
por estas metodologias ativas, como Inquiry-based Science Education (IBSE), que assume
um papel importante na Educação em Ciência em espaços fora da sala de aula (Ase
Oswg 2011; Falk & Dierking 2000; Tavares, Silva & Bettencourt 2015). O aprendiz é o
2. <http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/> [Consultado 05/06/2018]
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protagonista na construção do saber pelo questionamento, considerado a essência do
processo educativo (Cachapuz, Praia & Jorge, 2002; Dillon, Elster & Kapelari 2011).
Alicerçado pelas experiências, conhecimentos, significados e realidades pessoais, será
conducente a mudanças cognitivas e comportamentais (Osborne & Dillon 2008; Kapelari et al. 2013). Programas educativos com a metodologia IBSE têm sido desenvolvidos
e orientados para o aluno e para a melhoria do desempenho profissional de professores e educadores (Bora et al. 2010; Kapelari et al. 2013; Longbottom & Slaughter 2016;
Tavares 2017).
O museu é um espaço informal muito promissor para a divulgação e educação em
ciência (National Research Council 2009; Ainsworth & Eaton 2010; Gano & Kinzler
2011), propiciando aos utilizadores um ambiente descontraído e motivador para a
aprendizagem de conhecimento, em que o entretenimento é uma ferramenta poderosa para informar sobre os conceitos de ciência, para adultos, educadores e crianças
(Bell et al. 2016; Fleer & Hao 2016). É também interessante perceber que no dia-a-dia
em cenário informal, se as pessoas e famílias conceitualizarem as rotinas com as práticas culturais à luz do conhecimento científico, amplificam a sua ligação com a ciência,
gerando-se novos discursos, sobretudo entre as crianças e restantes familiares (Aunola
et al. 2013; Fleer & Hao 2016).
As iniciativas de educação em ciência em instituições exteriores à escola, como
museus e jardins botânicos, revelam-se muito eficazes para sustentar e estimular interesses específicos em qualquer idade, mas têm significado e impacto especiais durante
a infância (Bora et al. 2010; Gatt et al. 2007; Rudd 2008). Há um valor motivacional na
observação de objetos naturais pelas crianças e um efeito positivo sobre a atitude e o
desenvolvimento do conhecimento dos fenómenos da natureza (Patrick & Tunnicliffe
2011; Tomkins & Tunnicliffe 2007). Na construção do saber sobre história natural, os
jovens visitantes são aprendizes principiantes (Cardoso 2003), tempo perfeito para
ligar o primeiro pensamento e reflexão sobre a Natureza, como seja a importância das
plantas para a sustentabilidade da Vida (Bora et al. 2010; Tavares, silva & Bettencourt
2015). Tem-se revelado muito importante explorar esses temas com jovens estudantes
(Lindemann-Matthies et al. 2011), particularmente com 10 a 14 anos de idade, fase crucial do seu desenvolvimento pessoal (Osborne & Dillon 2008). Para além disso, estas
experiências podem produzir uma ponderação positiva sobre o desempenho académico, sensibilizando para novas opções numa escala transversal: como aprendiz, e como
cidadão politicamente e socialmente ativo (Kapelari et al. 2013).
Os museus de história natural são instituições ligadas ao passado, atualmente
convocadas a desempenhar um papel crítico e relevante na preparação dos cidadãos
para o futuro (Dillon et al. 2016). Para promover as preferências dos estudantes pelo
estudo das ciências, é fundamental influenciar positivamente as suas atitudes relativamente à ciência, aos cientistas e à aprendizagem das ciências (van Aalderen-Smeets et al.
2017). É por isso importante o enquadramento e o cenário das coleções nos museus,
pois pela ligação aos objetos, o utilizador integra-se no mundo global e define ou ajusta
a orientação de vocações pessoais, valores e comportamentos (Delicado 2008, 58;
Durant 2004, 49).

1.5. Comunicação nos museus - Critérios para exposições e atividades educativas
Os museus de ciência de hoje exibem a veracidade dos factos. Proporcionam a
interação dos visitantes numa “realidade concentrada” tanto de objetos como de fenómenos, sendo esta, provavelmente, a principal característica distintiva da museologia e
de outras formas de comunicação de ciência (Wagensberg 2005). Pela compreensão da
complexidade, contingência e o carater provisório da comunicação, como mediadora
das transações culturais entre indivíduos e grupos, com experiência social, conhecimentos prévios e posição biográfico-histórica próprios, o campo de estudo dos museus
modificou-se nas últimas décadas quanto à importância da exposição dos seus objetos
e à relação positiva e atrativa que devem manter com o interlocutor (Hooper-Greenhill
2011, 371-372; Lourenço 2016). A ciência e a tecnologia estão implicadas em todos os
aspetos da vida moderna, nos valores pessoais e na definição de decisões, como exemplo, a vacinação, a segurança alimentar, alterações climáticas e muitas outras temáticas
(Nacional Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2016). Para descodificar os
conteúdos científicos e atrair o interesse dos visitantes, a divulgação e a comunicação
de ciência deve ser feita a partir de uma combinação de expetativas, conhecimento,
competências, crenças e valores, que por sua vez são moldados por influências sociais,
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políticas e económicas (Amaral 2015; Amaral et al. 2017; Hillier, Kelly & Klinger 2016;
Nacional Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2016).
As possibilidades de aprendizagem e comunicação nos museus são imensas, mas
devem ir ao encontro das tendências e preferências do público. Se os visitantes não
estiverem motivados para aprender, por melhor que seja a exposição, não resultará
em ganho cognitivo (Hooper-Greenhill 2011, 367). Segundo Matteman & Damsa (2017,
3) são recomendadas cinco principais orientações para o processo da visibilidade do
objeto do Museu, levando as pessoas a ser mais entusiásticas e bem informadas sobre
a natureza, durante 365 dias num ano: o fascínio, a realidade, a relevância, o questionamento e a alfabetização científica.
Outra forma de comunicar é através da narrativa, o termo mais académico para
designar estórias, que tem sido adotada na promoção de ligações pessoais entre os
interlocutores e os conteúdos, em diferentes modelos e por várias disciplinas, direito, psicologia, história, economia (BedforD 2001; McSill 2015). Atualmente emergem
muitos programas de narrativas vocacionadas para os mais jovens visitantes e famílias,
abordando objetos e configurações do Museu através de livros e de histórias (MacGregor 2014), tradicionais e contemporâneas3.
A integração da narrativa num contexto científico é relativamente recente, assistindo nas últimas três décadas a uma proliferação de temas científicos em peças de
teatro (Montenegro 2016; Amaral et al. 2017). Sendo a narrativa um processo intrinsecamente persuasivo e motivador, deve ser considerado na comunicação de ciência, em
especial para audiências não especializadas, pois proporciona o aumento de compreensão, interesse e envolvimento (Dahlstrom 2014; Hillier, Kelly & Klinger 2016). Como a
narrativa, que habilita as pessoas a imaginar-se num mundo não familiar, também as estórias, ou storytelling, são formatos de discursos que sustentam interpretações pessoais
e múltiplas perspetivas. Os museus são contadores de histórias herdadas por gerações
de colecionadores de objetos e de muitas realidades que estão à sua guarda por merecerem ser conhecidas (Bedford 2001, 33) e locais essenciais de aprendizagem, abertos à
interação e envolvimento (Barcelos et al., 2016). As estórias são poderosas pois encorajam à reflexão e discussão, inspiram e consciencializam para valores e crenças, sendo
adequadas no trabalho dos museus (Bedford 2001). Através do storytelling se interseta
o que é familiar e o desconhecido, se encontra o universal e se sente empatia, afetos e
emoções por outros, representando um recurso pós-moderno e uma estratégia ideal
para concretizar o “museu construtivista”, onde ocorre uma aprendizagem genuína e
reveladora da autenticidade dos museus.
A abordagem estímulo-resposta das exposições didáticas tende a ser substituída
pela descoberta, baseada na aprendizagem construtivista. Dialogicamente interativas e
com atividades e narrativas abertas, focadas na exploração concreta para o entendimento do mundo real, esforçam-se pela ligação ao visitante na representação de aspetos da sua realidade cultural. Não definindo, à partida, qual o conteúdo dos resultados
esperados, tentando evitar o modelo mecânico da resposta-certa, devem ser provocativas, ter desenhos mais progressivos, com desafios aos visitantes, a descobrir como o
mundo funciona, e a considerar-se parte ativa do acontecimento (Hein 2011, 345-349;
Witcomb 2011, 353-358).
Os objetos existem para contar a sua história (MacGregor 2014, 13), são dela
atores e testemunhos, de um passado real vivo e do peso moral na sociedade moderna,
que necessita de valores e de provas materiais do seu conhecimento (Pearce 1992, 211,
258). A análise de roteiros de visitas guiadas revela-se hoje como uma performance
de comunicação, em que as ligações entre os objetos materiais do museu se misturam nas estórias interpretativas dos guias (Hooper-Greenhill 2011, 373). Estimulando o
conhecimento, o método e uma opinião científica, segundo Wagensberg (2005, 309) “o
museu de ciência pode lidar com qualquer assunto desde um quark ou uma bactéria,
até Shakespeare ou uma questão de sociologia ou urbanismo.”

1.6.Valor social dos museus
Numa perspetiva construtivista, a aprendizagem a partir e dentro dos museus não
trata só o que o museu pretende ensinar, mas relaciona-se com o significado que o visitante atribui à experiência no museu. Ocorre num contexto não formal, aberto e au-

3. Estórias tradicionais e contemporâneas IN: <http://mohistory.org/storytelling> [consultado
05/06/2018]; <http://themuseumofthefuture.com/tag/storytelling/> [Consultado 05/06/2018]
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todirigido, indo além da simples apreensão dos factos e do aporte cognitivo, estimulado
não só pelas coleções museológicas e nem sempre intencional ou propositadamente,
e que não se limita ao que os curadores da exposição e os educadores preveem (Falk
2011; Hein 2011, 344; Hooper-Greenhill 2011, 367-368, 374; Wagensberg 2005).
É importante compreender as perceções dos visitantes, fazedores de significados,
processos contingentes, variáveis e fluídos, interpretações de experiências pessoais,
por isso difíceis de avaliar. As observações de comportamento são consideradas mais
objetivas e fiáveis do que as entrevistas, sendo simultaneamente indicadores de eficácia
educativa das exposições, pelo que as avaliações individuais dos visitantes se tornaram
hoje rotina em muitos grandes museus mundiais, trabalhos raramente publicados (Hein
2011, 349; Hooper-Greenhill 2011, 363-373).
Os museus de ciência podem ser usados para uma ampla gama de propósitos e
ações, reconhecendo-se o seu valor social, enquanto catalisadores da compreensão da
sociedade, no presente e no futuro, numa relação entre a educação em museus e as
alterações e a responsabilidade sociais (Dropner 2017; Hein 2011, 341-349). O exemplo
de uma narrativa estreitamente ligada a avaliações científicas, como a perda de um valor
económico devido a alterações ambientais, ilustra bem a ligação do homem à natureza.
Com impactos e respostas políticas no meio ambiente, poder-se-á, efetivamente, aumentar a intervenção social nos sistemas naturais (Kelly, Cooley & Klinger 2014).
Questões como biodiversidade, evolução, alterações climáticas, segurança e diversidade alimentar são hoje enfoque primordial das ações nos museus (Matteman &
Damsa 2017) e temas críticos e ameaçadores do século XXI e dos cidadãos. Estes, por
sua vez, devem ser intervenientes e decisores, através de uma Educação que se exige
com maior abrangência e profundidade de conhecimentos, em prol da literacia e do
progresso (Dillon et al. 2016).
O museu deve ser um local de encontro para cultivar a opinião pública sobre
ciência (Wagensberg 2005, 311). Se imaginado com beleza e inteligência torna-se um
espaço de enorme interesse social, porque as emoções, objetos e eventos reais são
comuns a uma audiência universal, sem idade e sem classe social ou nível cultural específico (Wagensberg 2005, 313). Perceber quem usa os museus e porquê, e o que impede
uma utilização social moderna, são hoje questões altamente politizadas e que implicam
uma reflexão sobre a própria identidade e comunicação do museu (Drotner, 2017, 154;
Hooper-Greenhill 2011, 371).

2. O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra – Palco de sensibilização para a sutentabilidade

2.1. Breve contextualização institucional
As primeiras coleções do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (MCUC),
antigo Museu de História Natural, provêm da época da Reforma Universitária (1772),
protagonizada pelo Marquês de Pombal enquanto primeiro-ministro do rei D. José I
(Neto 1981; Pires & Pereira, 2010). Neste tempo (século XVIII), o próprio Vandelli4
(1735-1816), primeiro diretor e iniciador das coleções fundadores do MCUC, escreve
sobre a definição, atividade, utilidade e missão dos Museus e seus objetos (Cit. In Cardoso 2003,794-795):
“Um museu é um livro sempre aberto, no qual o observador se educa com prazer
e facilidade; a sua memória é ajudada pelos seus olhos e a sua atenção é mantida pelo
prazer de ver. Nos museus, a nomenclatura das produções da natureza podem ser
facilmente aprendidas, tornando as comparações e observações para investigar a sua
origem, formação e decidir quais os usos podem ter na economia, agricultura, artes,
medicina e comércio, e quais são as produções cujos usos não são imediatamente conhecidos por nós, carecendo de um exame mais atento. O gosto é o melhor juiz, pois dá
o valor certo para cada coisa. O museu fornece-nos inúmeros objetos e aprendemos
a valorizá-los a nosso gosto. Esta é prova clara de que o museu é um lugar de grande
4. Domenico Vandelli (1735-1816), médico e naturalista italiano (Pádua), foi correspondente
de Lineu, escreveu livros sobre as coleções de objetos do seu museu privado e interveio no
desenvolvimento científico da Europa do século XVIII. Contratado pelo Marquês de Pombal
para o ensino e formação dos nobres em Portugal, estabeleceu-se em Coimbra a partir de
1772, preparando e implementando a reforma dos Estatutos da Universidade. Lecionou química
e história natural, fundou o laboratório de química, colaborou na criação do Jardim Botânico e
o gabinete de história natural, doando as suas coleções que formaram o núcleo base do atual
MCUC (Cardoso 2003, 783).
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utilidade. Como o museu de história natural é feito principalmente para educar, e também serve para recrear, as produções naturais devem ser arranjadas com gosto, para
que possam interessar os curiosos e inspirar novas ideias a estudiosos.”
No seu formato atual, o MCUC foi inaugurado em 2006 e detém um importante acervo com cerca de 650.000 objetos e espécimes, distribuídos por diferentes
coleções, física, astronomia, química, ciências médicas, zoologia, geologia, botânica e
antropologia (MCUC, 2018). Para além das reservas, os exemplares estão organizados,
expostos e distribuídos por diferentes galerias temáticas5.
Com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para o conhecimento científico,
biodiversidade e sustentabilidade, com base nas diferentes coleções e objetos da exposição permanente do MCUC foi testada uma narrativa museológica multidisciplinar,
pronta a implementar com visitantes.

3. o evento performativo
3.1. O processo: metodologia IBSE, storytelling, multidisciplinariedade e interdisciplinariedade
Pretendendo evidenciar conteúdos de biodiversidade e de sustentabilidade, porque “objetos e observadores são atores da história“ (Pearce 1992, 264), com base no
modo como os exemplares museológicos podem provocar um protagonista-visitante
e na interpretação da respetiva biografia, adotou-se a metodologia construtivista. Num
exercício de observação pelo museu, criou-se uma estória de ciência, em formato
storytelling, à semelhança da ação IBSE sobre diversidade e evolução das plantas, “A alga
que queria ser flor” (Tavares 2014). O enredo é assim reflexo da marca identitária e da
interpretação da “vida” dos objetos, que surgem em diálogo, num discurso de conteúdos e conceitos de Ciência.
Pela proximidade ao Homem, escolheu-se dois objetos etnográficos (Mukixi e
Tikuna – Fig.1) como heróis de uma aventura pelas galerias de Física e de História Natural do Museu. Ao “fugirem” das suas vitrinas, simbolizando a “saída” do estado de ignorância, estes atores do enredo percorrem as Galerias de Física e de História Natural.
Interagindo com outros objetos científicos, alguns representando espécies ameaçadas
de extinção, os exemplares surgem no cenário do MCUC, em conversa entre si e com
o visitante, misturando-se imaginação e realidade e despertando a curiosidade, a atividade mental e os gostos de quem o experiencie.
Complementando os conteúdos de ciência e interligando com outras disciplinas,
juntam-se artes performativas pelos artefactos musicais, escolhidos para finalizar a estória em festa. O título “O Índio que queria conhecer mundo” surgiu quando todo o
enredo estava definido, experienciado e escrito em prosa ilustrada, em que o texto
científico vai ao encontro do currículo escolar de biodiversidade e sustentabilidade, em
particular do 5º ano do ensino básico (Caldas & Pestana 2010). Na sua relação com
o público estão previstos diferentes formatos para a fruição da narrativa: o educador/
professor conta a estória num percurso pelas salas com o grupo, numa interação com
os objetos-protagonistas; uma palestra sobre a estória ilustrada, seguida ou não de
percurso em que o grupo identifica os objetos e aplica conhecimento; um teatro volante com o público, ou grupo escolar, que veste a “pele” dos protagonistas da estória,
a estuda e desenvolve. A aprofundar os conteúdos depois da ação, como estratégia e
ferramenta para a comunicação e educação, este ensaio explora os espaços e os recursos museológicos, com a preocupação de incluir diferentes coleções científicas (antropologia, botânica, mineralogia, zoologia e física), de que se realçam cinco exemplares
(Figs. 1 a 5). Apresenta-se uma estória de ciência com objetos que se interligam num
discurso baseado na sua identidade, conteúdo científico e no seu “lugar” no MCUC 6.

5. Museu da Ciência da Universidade de Coimbra: http://www.uc.pt/museudaciencia
[Consultado 05/06/2018]
6. A descrição dos objetos está acessível on-line no museu digital do MCUC pelo nome vulgar,
nome científico ou nº de inventário. <http://museudaciencia.inwebonline.net/> [Consultado
05/06/2018]
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3.2. O enredo: “O Índio que queria conhecer
mundo”
Mukixi (Fig. 1) tinha vindo de Angola para o
Museu de Coimbra.
Vivia na área da Antropologia onde conheceu
amigos da terra dele e de muitas outras partes do
mundo.
E que diferentes eram e tão longe viviam!
Lá, noutros continentes.
Todos os dias ali ouviam aventuras fantásticas
e das outras zonas do Museu.
Mukixi apaixonou-se pela sua amiga, a índia
Tikuna (Fig. 1), que era muito bonita e divertida e
vinha da região do Amazonas, no Brasil.
Contava-lhe histórias, lindas de morrer!
Riam muito e imaginavam-se os dois por
aquelas paragens... e Mukixi sonhava encontrar a
rainha do deserto, da sua terra de Angola, para a
mostrar à Tikuna.
Meu dito, meu feito: um belo dia, Mukixi
desafia Tikuna para conhecer outras paragens e
partir juntos, mas … como fazer?
Teve uma deia brilhante: para conhecer
muitos mundos de uma vez e novas vidas, animais,
plantas, conchas, instrumentos, ambientes, lições,
livros, experiências, canções e outras tantas
novidades e tesouros, nada melhor que entrar nas
outras salas do grande Museu!
E é aqui tão perto!

Figura 1. Os principais personagens da estória “O Índio que queria conhecer mundo”: Mukixi – nº de
inventário ANT.77.36.90 (esquerda) e Tikuna - nº
de inventário BOT.1454 (direita). © Gilberto Pereira.

Já era noite escura e só se ouvia o silêncio...
Mukixi saiu da sua sala de vidro - a que chamavam vitrina - e pegou a mão delicada de
Tikuna que o esperava junto à porta, que ficara entreaberta.
Pé ante pé, esgueiraram-se pelas escadas e, de corrida, viram-se num espaço imenso,
gigante!
Largas escadarias, muitos corredores e as salas, tão grandes e lindas, bem altas,
requintadas e de mobiliário nobre: como se estivessem dentro de um palácio de reis e rainhas.
Estavam nas outras salas do Museu e….
“- Olha ali uma coroa de um rei!” (Fig. 2).
Exclamaram ao mesmo tempo, numa sala com espelhos e muitos instrumentos para
fazer medições e contas!
“- De algum sábio, com toda a certeza...”
De seguida, um salão, lindo!
E com uma varandinha lá em cima e cheia, cheia, de animais, frascos, plantas, livros,
muitas coleções... parecia a arca de Noé!
Um dente de narval, um primo da baleia que vive no frio oceano ártico.
O coco das Seychelles, a maior semente do mundo.
E o sagui, sorridente e bem disposto, de olho vivo.
E os nomes: sempre escritos noutra língua, tinham ouvido dizer que era latim... Porque
seria?
E um jardim !!! Numa janela, com muitas flores, coloridas e grandes, todas diferentes,
tão bonitas e..
“ - Ai.. !!”
“ - Uma jiboia em ação! A devorar um ratinho, coitadinho…”
Assustaram-se...e rapidamente passam ao próximo espaço...
“- … Mas, o que é isto?!
“- Tantos esqueletos, olha aquele enorme é… um hipopótamo !”
“- E o chimpanzé a olhar para nós.
Que susto!! “
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E passam para o outro espaço...
Tão lindo… azul!
Como o mar, junto aos peixes, caranguejos, corais, conchas e...
De repente estão dentro de uma baleia gigante - como o
Pinóquio!
E sentem-se transportados pelo movimento das ondas, para o
fundo do mar... saem a correr e ainda veem a sardinha e o carapau...
aqueles, que os portugueses gostam tanto.
E... outra sala: entram e encontram antílopes e macacos, um
crocodilo, leões, a pantera … e…
Mukixi reconhece a sua terra de África!
Que satisfação!
E procura a sua rainha Welwitschia (Fig.3) e...
“ - Lá está ela!”
Com a sua coroa esplendorosa e vestido franjado e de tecido
bem forte, de pele!
“- Olá Wel, como estás? Sabias que viemos de propósito para te
ver e conhecer?”
“- Olá, como te chamas?”
“- Eu sou o Mikuxi, sou angolano, da nossa terra”. Diz, orgulhoso.
“- E a tua amiga?”
“- Chamo-me Tikuna; sou brasileira e ouvi muito falar de si. Pode
contar-nos alguma história?”
“- Sim; vejam como sou forte e protegida para conseguir viver
mais de mil anos no deserto! Sabiam que conheci os dinossauros no
tempo do jurássico?”
Figura 2. Magnete chinês – nº de
“- O quê...?? Mas eles já se extinguiram há muito... Não sabia
inventário FIS.0290. @ Ana que havia plantas mais resistentes que os animais!”
Cristina Tavares.
“- Pois, por isso é que me chamam a rainha-do-deserto! Cá estou
com a minha família há muitos milhões de anos. E vêem ali a zebra, o
órix e o elande? Vêm visitar-me de vez em quando.”
“ - E não ficas triste, tão sozinha?”
“- Não! Tenho os meus avós, pais e filhos e cantamos com as cotovias, que por vezes
fazem ninho, e então é uma alegria aqui na calmaria do deserto do Namibe. Não consigo
mesmo viver noutro lugar!”
Ouvem-se uns rugidos na sala ao lado... e a Welwitschia avisa:
“- Cuidado: está na hora do passeio do lince Ibérico (Fig. 4) que não gosta de pessoas,
porque lhe fazem mal. É melhor fugirem!”
E de repente Mukixi e Tikuna, muito assustados e cheios de medo escapam-se pelo meio
de uma avestruz gigante e de milhentas cobras!
Encontram um labirinto de corredores e portas!
Descobrem ao longe umas luzes e entram: uma galeria brilhante de tantas pedras
preciosas e cores cintilantes.
“- Um tesouro!”
“- Olha! Aquela amarelinha brilhante e a lilás são lá do Brasil!” (Fig. 5). Diz Tikuna, por
sua, vez, toda orgulhosa.
Vislumbram ao fundo as escadarias e rápido tomam o caminho de volta à sua casa,
onde, muito cansados, chegam, sãos e salvos!
Pausa (monitorização do conforto e interesse dos ouvintes (storytelling)/intervalo
na peça de teatro/preparação para a finalização com apresentação de instrumentos
musicais e canção-dança).
Deliciados com tantas maravilhas, descansam um pouco junto aos seus amigos, curiosos,
e a quem contam as aventuras que passaram e o muito que aprenderam:
“- Há tanto mundo para conhecer, amigos! Temos de vos levar ao Museu da Ciência. E
ficou tanto por ver!... Mas agora é hora de comemorar o nosso regresso a casa.” Diz Mukixi.
A índia Tikuna está feliz e prepara a festa.
“- Vamos pôr estas máscaras dos meus antepassados Jurupixuna. São lindas! Tomem
estas plumárias dos meus primos Guajajara! Peguem nestas flautas de bambu dos meus
Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018
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primos Bororo, no maracá do tio Waiwai e no
quisange de Moçambique e vamos cantar à
natureza e à vida!”
Mukixi e Tikuna
Resolveram viajar
E pelo Museu da Ciência
Muitos mundos vão achar.
Animais, plantas e conchas
Que bonitos e diferentes
Objetos, cristais e povos
De todos os continentes.
Surpresas, conversas e sustos
Tudo eles encontraram
E com a mente recheada
À sua casa voltaram.
De tanto quererem contar,
Uma festa organizaram,
Aos seus familiares e amigos
Vestimentas prepararam.

Figura 3 - Welwitschia mirabilis Hook f. – nº de inventário
BOT.00356. @ Ana Cristina Tavares.

De Angola ao Brasil,
De Portugal a Timor:
Vidas, Natureza e Homem,
Muita História, muita cor!

3.3. Conteúdos e Avaliação
Segundo Falk (2011, 327) e Wagensberg
(2005, 312) a aprendizagem nos museus ocorre ao longo do tempo, normalmente em dois
padrões paralelos, ideias globais ou factos e
conceitos, num processo cumulativo de aquisição e consolidação de conhecimentos, convidando ao raciocínio e ao pensamento individual. Finalizada a ação prevista para 30-45
minutos, e já em sala, num discurso ajustado
às caraterísticas dos participantes, propõe-se
a apresentação/discussão/reflexão das temáticas, aprofundando os conteúdos e a análise identitária de objetos, sondando opiniões,
questões e a interdisciplinaridade e ligação ao
mundo real.
Concretizando a identidade de objetos
das cinco disciplinas, da antropologia ressaltam dois exemplares etnográficos, os protagonistas da estória, Mukixi e Tikuna (Fig. 1).
Usadas por diferentes povos indígenas, Mukixi é uma Máscara com fato, da etnia Tshokwe, de Angola. A palavra é utilizada para referir um espirito ancestral ou da natureza que
é encarnado por uma máscara (Bastin 1984).
Espelhando a importância dos recursos naturais e a utilização, variada, pelo Homem, a
máscara é feita em entrecasca de árvore batida e assente numa estrutura de varas flexíveis
de bambu “kajana”, revestidas de entrecasca
batida e resina derretida. Por sua vez Tikuna
é uma máscara antropomorfa da etnia Tikuna, do Rio Solimões, na Amazónia. Usadas no
ritual da “moça nova”, em que a adolescente
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Figura 4 - Lince ibérico – nº de inventário ZOO.0002860.
Lynx pardinus (Temminck, 1827). @ Ana Cristina Tavares.

Figura 5 – Quartzo Citrino – nº de inventário MIN.
SIL.0001187. @ Ana Cristina Tavares.
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é apresentada ao futuro esposo, estes artefactos são muito conhecidos pela singularidade das suas representações faciais, esculpidas em madeira ou máscaras de corpo inteiro
feitas de pano de entrecasca de árvore, presentes nos ritos de iniciação feminina para
afastarem os espíritos malignos (Ribeiro 1988).
Da coleção da Física, o magnete chinês (Fig. 2), uma peça belíssima do século XVIII,
uma grande pedra magnética oculta numa coroa real, exemplifica o magnetismo. O
magnete pesa cerca de 12 Kgf e, de acordo com um Index de 1788, levantava uma massa de 83,52 Kg, atualmente cerca de 50 Kg. Quando colocado numa posição invertida,
era usado para magnetizar agulhas destinadas à navegação. Este íman foi entregue ao
Gabinete de Física do Colégio de Nobres de Lisboa em 1768, já armado, um presente
do Imperador da China a D. João V, rei de Portugal, daí a razão do nome magnete-chinês.
Pela importância na sensibilização à conservação, realçam-se dois endemismos das
coleções de botânica e de zoologia, respetivamente: uma planta africana, Welwitschia
mirabilis Hook f., (Fig. 3), um fóssil vivo do Jurássico e exclusiva do deserto do Namibe/
Moçâmedes (Tavares 2016) e um endemismo animal, o lince ibérico, o maior felino
ameaçado da Europa, alvo de projetos visando a sua Conservação7 (Fig. 4). Ainda pela
sua importância museológica e para o alerta de que a extinção pode igualmente ocorrer nos humanos, as máscaras do estado da Amazónia, da etnia Jurupixuna, já extinta
e referidas no final da estória, foram recolhidas pelo naturalista e discípulo de Vandelli,
Alexandre Rodrigues Ferreira, nas viagens filosóficas do século XVIII (Areia, Miranda &
Martins 2005).
Da coleção de mineralogia destacam-se os exemplares de quartzo-citrino, da figura 5, provenientes de Minas Gerais, Brasil.Trata-se de uma variedade de cristais naturais
de quartzo, que podem cristalizar em duas figuras simétricas e ocorrem implantados
na rocha ou em agregados. Frequentemente hexagonais, em prismas de seis faces com
pirâmide desigual em cima, apresentam cor amarelos-mate, provocada por vestígios de
ferro.
Numa perspetiva de museu construtivista é sugerido aos participantes a partilha
e criação de estórias com os mesmos ou outros objetos do museu, uma outra representação museológico-científica, num processo aberto, servindo como retrospetiva e
avaliação sumativa. Em grupos de 3 a 5 e em 15 minutos serão convidados a organizar
e apresentar um pequeno projeto, num formato à escolha (desenho, texto, outro), que
espelhe o conhecimento adquirido, interesses e criatividade. A avaliação poderá ainda
ser feita por questões abertas, identificação de momentos alto e baixo, questionários
de satisfação, pré e pós-ação, observação crítica e/ou outros instrumentos, discursos,
desenhos, e, simultaneamente, se avalia a mensagem da performance (Amado 2013;
Hooper-Greenhill 2011, 364-359).

4. Reflexão em torno da ação
Um museu mantém-se vivo na medida em que consegue comunicar através de
uma linguagem adequada e atrair o visitante aos seus objetos e coleções. A interpretação atual do património dos museus assemelha-se a uma relação biunívoca entre
bens e pessoas. Os objetos podem transformar-se em personagens, portadoras de
identidade, que assumem protagonismo através de narrativas, biografias e construções
artísticas, que se apresentam como manifestações do vínculo gerado entre os bens
culturais e o interlocutor-observador. Sendo contos e estórias estratégias eficazes para
promover conhecimento, empreendimentos e novos comportamentos (McSill 2015),
torna-se uma ação particularmente relevante em museus, onde tudo passa pela história
dos seus objetos (Bedford 2001;Villaseñor 2007). Quer sejam estórias ligadas a hábitos
do dia-a-dia, ou do passado, levamo-las para futuro (Marandino 2005), porque “Objetos
são o que encontramos e as ideias são o que projetamos deles” (Brown 2001, 3).
À semelhança de outras ações em museus (Hooper-GreenhilL 2011, 373;Witcomb
2011, 359), o construtivismo e a interatividade estarão patentes nesta performance
educativa e de comunicação. Num diálogo museológico construído com base nos objetos da exposição permanente, as estórias interpretativas surgem num discurso explorativo da ação e transformam o espaço num cenário em que o observador é convidado
a considerar-se parte ativa. Ao se relacionaram entre si pela interdisciplinaridade, as
temáticas de ciências naturais proporcionam diálogos com conteúdos sobre biodiversidade e conservação, fruto do gosto, da formação e de uma realidade pessoal. Há ainda
espaço para representações afetiva e emocional, no decurso e no final do evento (li7. Programa de proteção ao lince ibérico:http://areasprotegidas.icnf.pt/lince/ [Consultado
05/06/2018]
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gação amorosa entre o “casal” e os laços com os objetos e o observador), expressões
estéticas (pela beleza dos exemplares e do espaço), poéticas e artísticas (pelo final
do texto em verso musicado). Convocam-se emoções, alegria, surpresas, descobertas,
medo, cumplicidade, paixões, através da aventura do Mukixi e da Tikuna pelo museu.
“O índio que queria conhecer mundo” representará, de um modo simples, uma
oportunidade para o visitante se retratar numa estória pessoal, com significados e
alcances socioculturais próprios, sublinhando que sem motivação não há estimulação
cognitiva e por isso se deve educar através do gosto pessoal (Hooper-GreenhilL 2011,
373; Witcomb 2011, 359).
Refere Linett (2013) que o sucesso na criação de respostas emocionais em torno
de histórias científicas pode ser a chave para tornar a ciência uma paixão para as gerações futuras. Witcomb (2011: 360) preconiza que “O diálogo pode tornar-se a base
para um novo entendimento da interatividade nos museus”. Nas palavras de HooperGreenhill (2011, 362) e Falk (2011, 335-336), o maior desafio para os museus do séc.
XXI é a viragem do foco, de uma massa de público indiferenciado, para intérpretes e
protagonistas ativos de práticas construtoras de significados, dentro dos complexos
espaços culturais.
Esta proposta educativa construtivista, enquanto experiência vivenciada no
MCUC, pretende ser um modelo performativo aberto e interpretativo, que envolva
significados e desperte interesses e a curiosidade pelo mundo natural, sobretudo nas
crianças, aprendizes em potência. Surge para implementar com todos os utentes do
museu, na promoção das seguintes competências: experiência cognitiva, sensorial e
afetiva na relação direta com os objetos e os espaços do museu; diferentes conceitos,
temáticas e disciplinas através da biografia do objeto e a capacidade de ampliar a outras abordagens e realidades do mundo natural e ajustar a outros públicos, grupos de
interesse e famílias; despertar interesses vocacionais e motivar para comportamentos
sustentáveis; desenvolver a criatividade e valências em artes performativas; cruzamento
de disciplinas de Ciências com as metas escolares, incidindo particularmente na biodiversidade e sustentabilidade; alternativa metodológica de ensino-aprendizagem dos
conteúdos curriculares escolares. Integrando conteúdos sobre biodiversidade, motivar,
aproximar e questionar a Ciência nos museus, promovendo novas práticas cognitivas,
afetivas e cívicas.
Agradecimentos
Ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, e sua equipa, em particular aos
Senhores Diretores, Professores Doutores Carlota Simões, Pedro Casaleiro e Paulo
Coelho, pelo incentivo para a produção deste trabalho, ao Dr. Gilberto Pereira, pelo
apoio na fotografia e à Dr.ª Helena Pereira pela leitura comentada do texto. Este trabalho é uma contribuição à infraestrutura PRISC (Portuguese Research Infrastructure of
Scientific Collections).
Referências Bibliográficas
Ainsworth, H. & Eaton, S. 2010. Formal, non-formal and informal learning in the sciences., Onate
Press and Eaton International Consulting Inc. Calgary, AB.
Amado, J. 2013. Manual de Investigação Qualitativa em Educação. Imprensa da Universidade de
Coimbra. Coimbra.
Amaral, S. 2015. Desafios na Inovação da Comunicação de Ciência em Portugal.Tese de Doutoramento.
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Coimbra.
Amaral, S., Montenegro, M., Freitas, F., Forte, T. & Girão da Cruz, T. 2017. Science in TheatreAn Art Project with Researchers. Journal of Creative Communications. 12(1): 1–18. doi:
10.1177/0973258616688966
Areia, M., Miranda, M. & Martins, M. R. 2005. Alexandre Rodrigues Ferreira na Universidade de
Coimbra. In: Viagem ao Brasil de Alexandre Rodrigues Ferreira. vol. II. 9-200. Colecção Etnográfica. Lisboa, Kapa Editorial.
ASE OSWG. 2011. Association for Science Education. Outdoor Science Working Group. Outdoor
Science. Field Studies Council and King’s College of London. Shrewsbury. <http://www.
nuffieldfoundation.org/sites/default/files/files/ase-outdoor-s> [Consultado 05/06/2018].
Aunola, K., Viljaranta, J., Lehtinen, E. & Nurmi, J. 2013. The Role of Maternal Support of Competence, Autonomy and Relatedness in Children’s Interests and Mastery Orientation. Learning and Individual Differences. 25: 171–177. doi:10.1016/j.lindif.2013.02.002
Barcelos, M., Camacho, C., Croke, F., Kallio, K., Karczewski, L., Magnier, M., Sani, M., Seligmann, T.,
Vadkerty, M., Vlachou, M., Vuillaume, D., Weide, S., Zipsane, H. 2016. Revisiting the educational
Value of Museums Connecting to Audiences. Editor NEMO-The Network of European Museum Organisations. Berlín.
Bastin, M. L. 1984. Esculturas TSHOKWE. Edição CEAUP & CDTP. Faculdade de Letras. Porto.
-94-

Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018

Diálogo museológico interdisciplinar em prol da Biodiversidade
Bedford, L. 2001. Storytelling: The Real Work of Museums. Curator. The Museum Journal. 44(1):
27–34.
Bell, J., Falk, J., Hughes, R., & Troxel, G. 2016. Informal STEM Education: Resources for Outreach,
Engagement and Broader Impacts. Center for Advancement of Informal Science Education.
Washington, DC. doi: 10.13140/RG.2.1.4736.3446
Bora, S., McCrea, E., Gay, M., Herrmann, L., Hutchinson, L., Beth, M., Pistillo, M., Plevyak, L., Rivkin,
M., Ridge, S., Stenstrup, A., Torquati, J., Weiser, G. & Wirth, S. . 2010. Early childhood environment education programs: guidelines for excellence. The North American Association for
Environmental Education Publications. Washington, DC.
Brown, B. 2001. Thing Theory. Critical Inquiry. Things. 28(1): 1-22.
Cachapuz, A., Praia, J. & Jorge, M. 2002. Ciência, educação em ciência e ensino das ciências. Ministério
da Educação. Lisboa.
Caldas, I. & Pestana, I. 2010. Ciências da Natureza (5º ano). Projeto Desafios. Santillana Constância
Editores. Carnaxide.
Cardoso, J. 2003. From natural history to political economy: the enlightened mission of Domenico Vandelli in late eighteenth-century Portugal. Stud. Hist. Phil. Sci. 34:781–803.
Dahlstrom, M. 2014. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert
audiences. PNAS, 111 (Supplement 4): 13614-13620. doi10.1073/pnas 1320645111
Daston, L. 2008. Biographies of Scientific Objects. University of Chicago Press. Chicago.
Delicado, A. 2008. Produção e reprodução da ciência nos museus portugueses. Análise Social.
43(1): 55-77.
Dib, C. 1988. Formal, non-formal and informal education: concepts/applicability. In: Conference Proceedings 173 of the Cooperative Networks in Physics Education. 300–315.: American Institute
of Physics. New York, NY.
Dicionário Priberam: <https://www.priberam.pt/dlpo/biografia> [Consultado 05/06/2018].
Dillon, J., DeWitt, J., Pegram, E., Irwin, B., Crowley, K., King, H., Knutson, K.,Veall, D. & Xanthoudaki, M. 2016. A Learning Research Agenda for Natural History Institutions. Natural History
Museum. London.
Dillon, J., Elster, D. & Kapelari, S. 2011. Document summarizing how IBSE is defined in the INQUIRE
course. INQUIRE EU 7th Framework Deliverable. London.
Drotner, K. 2017. Our museum. Studying museum communication for citizen engagement. Projekt Presentation. Nordisk Museologi. 2: 148-155.
Durant, J. 2004. The challenge and opportunity of presenting ‘unfinished science’. In: Chittenden,
G. Farmelo & B. V. Lewenstein (Eds.) Creating Connections: Museums and the Public Understanding of Research. 47-60. Altamira Press. Walnut Creek, CA.
Exploratorium. 2014. Field Trip Explainer Program. IN: https://explainers.exploratorium.edu/highschool/program [Consultado 05/06/2018]D.
Falk, J. & Dierking, L. 2000. Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning.
AltaMira Press. Walnut Creek, CA.
Falk, J. H., Dierking, L. D. & Adams, M. 2011. Living in a Learning Society: Museums and Free-choice
Learning. In: Sharon Macdonald (Ed.) A Companion to Museum Studies. 323-339. Wiley-Blackwell Publishing Ltd. John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
Fleer, M., & Hao,Y. 2016. Studying the landscape of families and children’s emotional engagement
in science across cultural contexts. International Research in Early Childhood Education. 7(1):
183–201.
Gano, S. & Kinzler, R. 2011. Bringing the Museum into the Classroom. Science. 331(6020): 10281029. doi: 10.1126/science.1197076.
Gatt, S., Tunnicliffe, S., Borg, K. & Lautier, K. 2007. Young Maltese children’s ideas about plants.
Journal of Biological Education. 41(3): 117-121.
Hillier, A., Kelly, R. & Klinger, T. 2016. Narrative style Influences citation Frequency in Climate
changes. Plos One. 11(12): 1-12. doi :101371/journalphoine.0167983
Hein, G.E. 2011. Museum Education. In: Sharon Macdonald (Ed.) A Companion to Museum Studies.
340-352. Wiley-Blackwell Publishing Ltd. John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
Hostein, A., & Rosenfeld, S. 1996. Bridging the gap between formal and informal learning. Studies
in Science Education. 28:876–112. doi.org/10.1080/03057269608560085
Hooper-Greenhill, E. 2011. Studying Visitors. In: Sharon Macdonald (Ed.) A Companion to Museum
Studies. 362-376. Wiley-Blackwell Publishing Ltd. John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
ICOM: http://icom-portugal.org/2015/03/19/definicao-museu/ [Consultado 05/06/2018]
Kapelari, S., Bonomi, C., Dillon, J., Regan, E., Bromley, G., Vergou, A. & Willison, J. 2013. Train the
Trainer – The INQUIRE Course Manual, London, BGCI.
Kelly, R., Cooley, S. & Klinger,T. 2014. Narratives Can Motivate Environmental Action:The Whiskey Creek Ocean Acidification Story. AMBIO. 43:592–599. doi: 10.1007/s13280-013-0442-2
Kopytoff, I. 1986. The cultural biography of things: commoditization as process. In: Arjun Appadurai (Ed.) The social life of things. Commodities in cultural perspective. 64-87.: Cambridge
University Press. Cambridge.
Lindemann-Matthies, P., Costas, C., Lehert, H.-J., Nagel, U., Raper, G., & Kadji-Beltran, C. 2011.
Confidence and Perceived Competence of Preservice Teachers to Implement Biodiversity
Education in Primary Schools-Four comparative case studies from Europe, International
Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018

-95-

Journal of Science Education. 33(16): 2247-2273. https://doi.org/10.1080/09500693.2010.5
47534
Linett, P. 2013. Interview with Ben Lillie on Science and the Story Collider. Curator. 56(1): 15-19.
Longbottom, S. & Slaughter, V. 2016. Direct Experience With Nature and the Development of
Biological Knowledge. Early Education and Development 27(8): 1145-1158. https://doi.org/1
0.1080/10409289.2016.1169822
Lourenço, M. 2016. Museus e coleções universitárias na Europa e América latina: um panorama
diverso. In: Espaços e Património Histórico-Educativo. Universidade do Pais Basco, Museu da
Educação UPV/EHU. Edições Erein, Donostia (Espanha).
MacGregor, N. 2014. Uma História do Mundo em 100 objetos/A History of the World in 100 Objects.
Temas e Debates e Círculo de Leitores. Lisboa.
Marandino, M. 2005. Museus de Ciências como Espaços de Educação In: Museus: dos Gabinetes
de Curiosidades à Museologia Moderna. Argumentum. Belo Horizonte. pp. 165-176.
Matteman,Y. & Damsa,W. 2017. Research-minded education in Science Museums. Spokes. 27: 1-14.
McSill, J. 2015. 5 Lições de StoryTelling: Fatos, Ficção e Fantasia. Editora TopBooks: Rio de Janeiro.
Montenegro, M. 2016. A emergência da Ciência Moderna e a sua representação no texto dramático.
Tese de Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra.
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra: <http://www.uc.pt/museudaciencia> [Consultado
05/06/2018]
Museu da Ciência (MCUC). 2007. Museu Digital: Museu Digital do MCUC. <http://museudaciencia.inwebonline.net/> [Consultado 05/06/2018]
Museu da Ciência (MCUC). 2018. Coleções - Descrição: <http://www.museudaciencia.org/index.
php?module=content&option=collections&action=description> [Consultado 05/06/2018].
Nacional Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2016. Communicating Science effectively: A Research Agenda. The national Academic Press. Washington DC. doi: 10.17226/23674.
Neto, F. 1981. O Marquês de Pombal e o Brasil: contribuições às comemorações do 2° centenário da
morte do Marquês de Pombal. Tipografia Minerva do Comércio. Lisboa.
Osborne, J. & Dillon, J. 2008. Science Education in Europe: Critical Reflections. A Report to the Nuffield Foundation. King´s College of London. London.
Patrick, P. & Tunnicliffe, S. 2011. What plants and Animals do early childhood and Primary Students’ Name? Where Do They See Them? Journal of Science Education and Technology. 20(5):
630-642. doi: 10.1007/s10956-011-9290-7.
Pearce, S. 1992. Museums, Objects and Collections. Smithsonian Institution Press. Washington DC.
Pires, C. & Pereira, G. 2010. O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra: Valorização de
um património científico secular. In: Marcus Granato e Marta C. Lourenço Eds. Coleções
Científicas Luso-Brasileiras: Património a ser descoberto. 185-210. MAST/MCT, Rio de Janeiro.
Programa de proteção ao lince ibérico: <http://areasprotegidas.icnf.pt/lince/>
[Consultado 05/06/2018]
Ribeiro, B. G. 1988. Dicionário do Artesanato Indígena. Editora Itatiaia Limitada, Universidade de S.
Paulo. Belo Horizonte.
Rudd,T. 2008. Reimagining Outdoor Learning Spaces: Primary Capital, Co-design and Educational Transformation (Futurelab Handbook). Futurelab. Bristol. https://www.nfer.ac.uk/publications/
FUTL16/FUTL16.pdf [Consultado 05/06/2018].
Scientix European Plataform. 2014. In: http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project [Consultado 05/06/2018].
Significados: <https://www.significados.com.br/biografia/> [Consultado 05/06/2018].
Tamir, P. 1991. Factors associated with the relationship between Formal, Informal and Non Formal Science Learning. Journal of Environment Education. 22(2):34–42. doi.org/10.1080/0095
8964.1991.9943052
Tavares, A. C. 2014. The Alga Who Wanted to Be a Flower – An outdoors IBSE Model on Plants
Evolution. In: M. F. M. Costa, P. Pombo & B.V. Dorrío (Eds.), Hands-on Science. Science Education
with and for Society. 19–28. Hands-on Science Network. <http://repositorium.sdum.uminho.
pt/bitstream/1822/37351/1/Book_HSCI_2014_lowresA4.pdf> [Consultado 05/06/2018]
Tavares, A. C. 2016. Sessenta minutos no deserto com… Welwitschia mirabilis! Editora Minerva
Coimbra: Coimbra.
Tavares, A. C. 2017. Metodologia IBSE no ensino-aprendizagem das Ciências da Natureza: casos de
estudo em espaços exteriores à sala de aula. Relatório de Pós-doutoramento. Porto: Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. Edição on-line:: EumedUniversidade de Málaga. Málaga. <http://www.eumed.net/libros/libro.php?id=1666> [Consultado 05/06/2018].
Tavares,A. C., Silva, S. & Bettencourt,T. 2015.Advantages of Science Education Outdoors through
IBSE Methodology. In: P. Blessinger, J. M. Carfora (Eds.) Inquiry-Based Learning for Science,
Technology, Engineering, and Math (Stem) Programs: A Conceptual and Practical Resource for
Educators, 4:151–169. Emerald Group Publishing Limited. Bingley UK. doi/10.1108/S2055364120150000004010
Tomkins, S. & Tunnicliffe, S. 2007. Nature tables: stimulating children’s interest in natural objects.
Journal of Biological Education. 41(4): 150-155.
van Aalderen-Smeets, S., van der Molen, J., van Hest, E., & POORTMAN, C. G. 2017. Primary
teachers conducting inquiry projects: effects on attitudes towards teaching science

Diálogo museológico interdisciplinar em prol da Biodiversidade
and conducting inquiry. International Journal of Science Education. 39(2):238–256. doi:
10.1080/09500693.2016.1277280
Villaseñor, M. 2007. Building Echoes. The Role of Storytelling in Museums and Galleries. MA Museums and Galleries in Education, UCL. London <https://pt.scribd.com/document/23684958/
Building-Echoes-The-role-of-storytelling-in-museums-and-galleries>[Consultado
05/06/2018]
Wagensberg, J. 2005. The “total” museum, a tool for social change. História, Ciências, Saúde - Manguinhos. 12 (supplement): 309-21.
Witcomb, A. 2011. Interactivity: Thinking Beyond. In: Sharon Macdonald (Ed.) A Companion to
Museum Studies. 353-361. Wiley-Blackwell Publishing Ltd. John Wiley & Sons Ltd. United
Kingdom.

Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018

-97-

