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RESUMO 
 
 
SHIBATA, L. A construção de uma expografia para o Museu de Geociências do 
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. 2015. 235 p. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia 
da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
 
Essa pesquisa foi estruturada para refletir sobre a construção de uma expografia de 
forma participativa, particularmente as condições para o desenvolvimento de 
exposições sobre temas científicos voltados a públicos não acadêmicos. O lócus do 
estudo é o Acervo de Minerais e Rochas do Instituto de Geociências, dedicado à 
pesquisa e ao ensino relacionado às Geociências na Universidade de São Paulo. 
Este Acervo, criado em 1934 para as aulas práticas de geologia e química, foi aberto 
nos anos 1990 para visitação pública e é conhecido como Museu de Geociências. 
Embora o museu tenha passado por mudanças consideráveis em termos de vínculo 
institucional e perfil de visitantes ao longo do tempo, essas mudanças não se 
refletiram na expografia, que continua a exibir terminologia acadêmica e retórica 
classificatória de mineralogia. Acreditamos que isso provoque o que Ulpiano Bezerra 
de Meneses descreve como fetichização dos objetos, mistificando-os. Com a 
finalidade de aproximar a sociedade deste museu, planejamos um processo de 
desenvolvimento conceitual da expografia no qual os sujeitos da pesquisa, 
funcionários do museu, têm participação ativa, usando o plano museológico como 
ferramenta de reflexão. Por isso, o objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre as 
potencialidades da reformatação da expografia por meio da pesquisa-ação 
participativa no Museu de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade 
de São Paulo e os objetivos específicos são refletir sobre a contribuição do plano 
museológico para a reformatação da expografia, desvelar como transmitir 
conhecimentos de Geociências para o público não acadêmico a partir do acervo do 
museu e construir conhecimento a partir de uma práxis. Esperamos, com esta 
pesquisa, discutir sobre metodologia em museus, particularmente em processos 
expográficos de museus científicos e aspectos da exposições em termos de 
comunicação, e problematizar o método de trabalho de concepção de exposições 
em museus contemporâneos. 
 
 
Palavras-chave: Geociências e Museus. Expografia. Museu e Universidade. 
Pesquisa-ação Participativa. 



 

ABSTRACT 
 
 
SHIBATA, L. The construction of an expography for the Museum of 
Geosciences of the Institute of Geosciences of the University of São Paulo. 
2015. 235 p. Dissertation (Master’s degree) - Programa de Pós-Graduação 
Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
 
This research was structured to reflect upon the design of an expography adopting a 
participatory approach, particularly the conditions for designing exhibitions on 
scientific themes that reach non-academic audiences. The locus of this study is the 
Collection of Minerals and Rocks of the Institute of Geosciences, which undertakes 
research and runs the geology and geosciences undergraduate and graduate 
programs of the University of São Paulo. This Collection, built up since 1934 for the 
hands-on geology and chemical courses, was opened in the 1990s for public 
visitation and is known as Museum of Geosciences. Although the museum has 
significantly changed over the years in terms of organization and visitors profile, such 
changes have not affected the expography, which continues to display academic 
terminology and classificatory rhetoric of mineralogy. We believe it leads to what 
Ulpiano Bezerra de Meneses describes as fetish for objects, mystifying them. Aiming 
at drawing the society closer to this museum, we planned a conceptual expography 
design process in which the research subjects, that is, the museum staff, has active 
participation, using the museological plan to encourage reflection. Therefore, this 
research is mainly aimed at reflecting upon the potentialities of reformatting the 
expography by conducting a participatory action research in the Museum of 
Geosciences of the Institute of Geosciences of the University of São Paulo, whereas 
the specific aims are to reflect upon the contribution of the museological plan to 
reformat the expography, find out how to introduce Geosciences to non-academic 
audiences by using the Museum’s collection, and gain knowledge from a case study. 
With this research we expect to discuss methodology in museums, particularly in 
processes of expography of scientific museums, and exhibition aspects in terms of 
communication, and problematize the working method for designing exhibition in 
contemporary museums. 
 
Keywords: Geosciences and Museums. Expography. Museum and University. 
Participatory-action Research. 
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Introdução 
 

 

“De que é esse museu?” Essa pergunta, repetida por diversos visitantes 

espontâneos após visita a uma exposição de longa duração, foi o ponto de partida 

dessa dissertação. À primeira vista, parece se referir a um problema de 

comunicação. Mas, no percurso que levou a essa pesquisa, constatou-se que, para 

responder essa pergunta, nesta instituição em particular, seria necessário resolver 

outras questões, relacionadas às suas características organizacionais, o que 

resultou na idealização de um projeto que previsse a elaboração colaborativa de um 

plano museológico, que embasaria a tomada de decisões sobre expografia, para, 

enfim, satisfazer essa pergunta. Apresento abaixo, portanto, essas principais 

características e o percurso percorrido que levaram à formulação do objetivo dessa 

pesquisa, que é refletir sobre as potencialidades da reformatação da expografia 

adotando-se a pesquisa-ação participativa.  

A primeira característica a ser destacada é que trata-se de uma instituição que tem 

cerca de 80 anos cuja missão original não é mais seguida devido à mudanças 

institucionais e na sociedade ocorridas ao longo desse tempo. Essa instituição, lócus 

da pesquisa, é o Acervo de Minerais e Rochas, conhecido como Museu de 

Geociências, do Instituto de Geociências (IGc) da Universidade de São Paulo (USP), 

que foi inicialmente organizado em 1934, ano da fundação da USP, em conexão 

com a Cadeira de Mineralogia e Geologia do curso de Ciências Naturais, uma 

subseção de Ciências da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (SÃO 

PAULO, 1934), para ser usado como laboratório de aulas práticas de geologia e 

química, sendo, portanto, fechado para visitação pública. Atualmente funciona como 

uma seção do Instituto de Geociências, criado em 1972, sob o nome Museu de 

Geociências, aberto para visitação pública, sendo que as aulas práticas de geologia 

e química não são mais conduzidas em seu espaço expositivo tampouco com seu 

acervo1.  

Outra característica relevante é o fato de, apesar de se denominar museu, não é um 

dos museus universitários da USP com gestão independente, mas sim um dos 
                                            
1 Maiores detalhes sobre as mudanças institucionais estão incluídas no item 4.6., Plano Museológico 
do Museu de Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, no capítulo 4. 
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acervos da universidade que tem área educativa e é aberto à visitação pública. O 

Museu de Geociências é administrado por uma equipe composta de apenas três 

pessoas e sem orçamento fixo para cuidar de um acervo de cerca de 7.000 itens 

entre minerais, rochas, fósseis e outros itens e visitação de aproximadamente 

15.000 pessoas por ano2. Cada membro da equipe tem uma formação (geologia, 

história e relações públicas) e nenhum treinamento formal em museologia, mas 

todos manifestaram, durante os projetos que antecederam esta pesquisa, 

mencionados a seguir, interesse em participar de um processo que promovesse 

reflexão sobre suas práticas a partir da perspectiva da museologia.  

A observação dos visitantes durante a qual a pergunta acima foi registrada foi 

realizada no primeiro semestre de 2011, como parte dos projetos para as disciplinas 

Metodologia de Ensino de Geociências e Educação Ambiental e Práticas de 

Educação Ambiental da Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental que 

conclui no IGc em 2012. Essa observação é relevante diante do fato do público 

acadêmico não representar a maior parte dos visitantes. Com base nos registros de 

visitação disponibilizados pelo Museu de Geociências, o público que mais visita o 

espaço é o de grupos escolares (cerca de 63% ou uma média aproximada de 9.000 

visitantes por ano 3 ) seguida de visitantes espontâneos (28% ou uma média 

aproximada de 4.000 visitantes por ano4). Os alunos do IGc, para quem a exposição 

foi organizada, quase não visitam o espaço expositivo (durante a observação, o 

número de visitantes não chegou a dez), mas mesmo que o fizessem, é 

matematicamente compreensível que tenham baixa representação frente aos outros 

visitantes, pois a cada ano são admitidos somente 90 alunos no IGc (50 de geologia 

e 40 de licenciatura). Diante da questão “De que é esse Museu?” e esses dados, 

uma pesquisa-ação participativa foi conduzida com a participação da equipe do 

Museu de Geociências, no âmbito do estágio que realizei para as disciplinas acima 

mencionadas, com a finalidade de promover reflexão sobre as práticas do museu. 

Essa pesquisa concentrou-se nas questões de educação ambiental e comunicação 

escolhidas de comum acordo com os participantes e teve como um dos resultados a 

análise crítica da exposição. Isso é bastante significativo se for levado em 

                                            
2 Média calculada com base nos dados de 2004 a 2012, fornecida pelo Museu de Geociências. 
3 Idem ao 2. 
4 Idem ao 2. 
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consideração que a equipe não questionava se a expografia era eficiente ou não 

pois não sentiam que poderiam alterá-la.  

No segundo semestre de 2012, desenvolvi um outro projeto, para a disciplina 

Fundamentos da Linguagem Visual, ministrada na Escola de Comunicação e Artes, 

para explorar as possibilidades de ensino de geociências a partir dos aspectos 

visuais dos minerais e das rochas.  

 

 
 
 
 

 

 

 
Figuras 1.1 - Etiquetas dos meteoritos elaboradas para 
a disciplina Fundamentos da Linguagem Visual.  
 
 

Em vez do processo participativo, foi conduzido do ponto de vista de um 

conhecimento especializado, em que a equipe do museu participou de forma 

passiva, como fornecedora de dados, e teve, como resultado, as etiquetas para a 

vitrine dos meteoritos, elaboradas pela leitura de cada item exposto segundo os 

temas estudados na disciplina, principalmente as ideias de “Ponto e Linha sobre o 

Plano” de Wassily Kandinsky (1979) e da Semiótica de Charles Sanders Peirce 
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segundo Lúcia Santaella (1992). As etiquetas produzidas (figuras 1.1) continham 

textos que chamavam atenção para a parte visual e ilustrações usando os princípios 

de psicologia da Gestalt, conforme Kurt Koffka (1975), e a abordagem interpretativa 

na elaboração de etiquetas, como apresentado por Beverly Serrell (1996). 

Na avaliação da disciplina, as etiquetas foram consideradas adequadas em termos 

de composição se analisadas individualmente. Foi apontado, entretanto, que a 

elaboração das mesmas deve levar em consideração não só a composição visual 

dentro do espaço da etiqueta mas também o seu efeito na composição visual do 

espaço tridimensional em que foram colocadas, dentro da identidade visual da 

instituição. Seria também necessário levar em conta a experiência cultural 

vivenciada no museu que, segundo Cury (2012b, p. 51), “é ritualística, sensorial, 

afetiva, emocional, física e fractal”.  

A criação das etiquetas faz parte da fase avançada do processo de elaboração de 

narrativa por meio da correlação de objetos museológicos no espaço dentro de uma 

articulação conceitual, que, por sua vez, é baseada em conhecimentos sobre 

expologia, expografia e dos modelos metodológicos para a produção de exposições, 

conforme demonstrado também por Cury (2012a).  

Quando as etiquetas ficaram prontas, houve uma certa tensão por parte da equipe 

no momento de colocá-las na vitrine e mudar a disposição até então existente, sinal 

de que uma proposta de reformatação da expografia seria mais efetiva se fosse 

gerada pela pesquisa-ação participativa.  

Na época da elaboração dos objetivos desta pesquisa, a equipe do Museu de 

Geociências expressou vontade de reformatar a expografia e elaborar um plano 

museológico para o Museu de Geociências. Essa pesquisa aproveitou esta 

oportunidade para propor um processo colaborativo que o atendesse. Dessa forma, 

a pesquisa pretende, a partir do estudo de caso, gerar reflexões que contribuam 

para a discussão de processos expográficos de museus científicos, e aspectos da 

exposições em termos de comunicação, e problematizar o método de trabalho para 

a elaboração e montagem de exposições em museus contemporâneos. 
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Objetivos 
 

 

O objetivo desta pesquisa é refletir sobre as potencialidades da reformatação da 

expografia por meio da pesquisa-ação participativa no Museu de Geociências do 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. 

Os objetivos específicos são: 

• Refletir sobre a contribuição do plano museológico para a reformatação da 

expografia; 

• Desvelar como transmitir conhecimentos de Geociências para o público não 

acadêmico a partir do acervo do museu; 

• Construir conhecimento a partir de uma práxis. 

 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos. O capítulo um trata de 

exposição e do plano museológico. O capítulo dois apresenta a metodologia, 

procedimentos e coleta de dados e as limitações da pesquisa. O capítulo três 

apresenta considerações sobre as coleções e o desenvolvimento das geociências, a 

institucionalização das geociências no Brasil, exemplos de exposição e um 

panorama das instituições museológicas com acervo de minerais, rochas e fósseis 

no Brasil. O capítulo quatro apresenta os resultados e a análise do processo. As 

considerações finais apresentam uma discussão sobre os resultados. Por fim, são 

apresentadas as referências, apêndices e anexos.  

 

 

Justificativa 
 

 

Na Museologia, a participação e o engajamento da sociedade para buscar soluções 

para problemas de caráter social, causados por injustiças e desequilíbrios gerados 

por diferentes níveis de desenvolvimento, foram discutidos na Mesa-redonda de 

Santiago em 1972 (BRUNO, 2010a). 
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O público no papel de colaborador e a ideia de exposição museológica integrada a 

um processo de formação permanente foi reconhecido na Nova Museologia, 

segundo Moutinho (2010). 

Atualmente, discute-se colaboração de forma mais ampla.  

Colaboração, segundo o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA; 1986, 

p. 248), é o “trabalho em comum com uma ou mais pessoas”.  

Em um artigo de revista sobre tendências, Gross (2015) argumenta que as novas 

gerações cresceram aprendendo a trabalhar em equipe dentro e fora da escola, com 

o uso de redes sociais e jogos online com múltiplos jogadores. A colaboração 

representa a forma como as novas gerações se relacionam com o mundo.  

Sanders e Stappers (2012) argumentam que as pesquisas emergentes de design, 

como o design thinking, que aplicam os métodos de design em processos de 

elaboração da estratégia de negócios, é uma manifestação de uma mudança no 

ambiente. Outro sinal dessa mudança é o interesse das pessoas em atividades em 

que possam expressar criatividade, como contraponto do consumismo e da crise 

econômica, financeira e ambiental que atingiram níveis insustentáveis. 

A capacidade de trabalhar colaborativamente é vista, segundo McKenna-Cress e 

Kamien (2013), como desejável no século XXI, ao lado da opinião crítica, 

comunicação e solução criativa de problemas, pois possibilita a criação de um 

ambiente mais democrático nas organizações e tem sido cada vez mais adotada nas 

mais diversas áreas para desenvolver narrativas complexas, até mesmo na definição 

da missão e da visão de organizações. Para essas autoras, a colaboração, no 

processo de criação de exposições, tem o poder de criar narrativas multifacetadas e 

uma diversidade de experiências com a intenção de atender visitantes com níveis 

variados de conhecimento, interesse, cultura e formação. Ressaltam também que a 

colaboração difere do trabalho em equipe pois, no segundo caso, a equipe se reúne 

para dividir tarefas, enquanto no processo colaborativo as tarefas e o conhecimento 

são compartilhados e as decisões são facilitadas. 

A colaboração parece ser inevitável e chave para solucionar qualquer problema. 

Então começam vir os questionamentos. Essa forma de trabalhar pode ser adotada 

em qualquer organização? Qual é o grau de colaboração que uma instituição deve 

ter? Colaboração entre membros da equipe ou público como colaborador? Nos 

museus, qual seria o limite da colaboração? A colaboração na concepção de 

exposições tornaria o teor da comunicação do museu superficial? 
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A colaboração, no entanto, não é simples. Cury (1999) mostra que há tensões de 

pontos de vistas no processo de concepção de exposições. Para McKenna-Cress e 

Kamien (2013) a colaboração dentro da organização flui melhor em ambientes em 

que há papeis e recursos definidos, em que predominam confiança, compreensão e 

respeito mútuo.  

O processo do presente trabalho começou a ser estruturado para assegurar que 

esse ambiente exista, por meio do plano museológico, que inclui um diagnóstico da 

instituição, e porque parecia natural, pois este instrumento prevê um programa de 

exposições. 

Um processo que combina o plano museológico e a exposição foi relatado por 

Wichers (2011) no estudo de caso do Museu de Arqueologia e Paleontologia de 

Araraquara, em que o plano museológico foi usado como eixo fundamental para a 

apropriação e uso social do patrimônio arqueológico.  Nesse estudo, Wichers 

conduziu workshops (um a cada três meses), encarados como processo de 

formação, para fazer um diagnóstico do acervo e determinar uma cadeia operatória 

para tratamento do mesmo, que levou ao plano museológico e à construção coletiva 

do primeiro discurso expositivo de longa duração.  

Em linhas gerais, o processo construído para o Museu de Geociências tem as 

mesmas características: a preparação da equipe para realizar o diagnóstico, que 

tem como produto o plano museológico e o discurso expositivo. O contexto e as 

características institucionais desses museus são bastante diferentes, o que impede 

a simples transposição do modelo. No caso do Museu de Geociências, por exemplo, 

é preciso abordar as limitações e as oportunidades derivados de seu vínculo a uma 

instituição de ensino de ciência pura, a formação da equipe e suas atividades 

correntes, que não envolvem predominantemente pesquisa, o acervo e sua 

utilização e visitação pelos públicos acadêmico e não acadêmico.  

A grande questão era saber se o processo de elaboração do plano museológico 

seria de fato fundamental no caso do Museu de Geociências para o processo de 

concepção e montagem de exposições delineado por Cury (1999), usando métodos 

de colaboração de McKenna-Cress e Kamien (2013) e que conciliasse os interesses 

do público acadêmico e da sociedade.  

A princípio, pensei em elaborar um processo que incluísse a linguagem visual, 

particularmente a semiótica, porque, segundo Paschoale (1984), 
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 (...) a prática, ou o fazer Geologia, é um processo de construção de 
interpretantes, de produção de signos. Ao atribuir significados a 
feições observadas no planeta, ao associá-las em cadeias 
explicativas, ao montar teorias e propor testes, o geólogo vai, 
dialeticamente, aumentando seu conhecimento sobre o planeta, pois 
através dos sistemas sígnicos existentes ele se apropria desta 
realidade, produzindo outros sistemas sígnicos, num processo sem 
fim. 

 

A formação em geociências, portanto, treina, entre outros aspectos, o olhar para 

interpretação de minerais, rochas e fósseis. Dessa perspectiva, a concepção da 

expografia teria que considerar a capacidade de interpretação a partir do objeto dos 

iniciados (público acadêmico) e não iniciados (público não acadêmico) nessa área 

de conhecimento. Se seguisse essa linha, deveria primeiro explorar as 

possibilidades pesquisando sobre a relação da linguagem visual e as geociências. 

Figueirôa (2009) cita exemplos de interpretação do objeto da perspectiva da Gestalt 

e da semiótica, mencionando inclusive este artigo de Paschoale, para argumentar 

que as percepções e as interpretações variam conforme os paradigmas vigentes, 

com a finalidade de defender o ensino da história e filosofia das geociências no 

ensino e formação de geocientistas, pois o conhecimento é transitório, então, as 

percepções e as interpretações do objeto se renovam constantemente. Concordo 

com essa perspectiva e gostaria de complementar que, conforme comprovado nos 

resultados dessa pesquisa, o conhecimento da história e da filosofia das geociências 

foi fundamental para o planejamento estratégico e incluído na proposta conceitual da 

expografia.  

No campo da museologia, se seguisse a abordagem da linguagem visual, adotaria 

como referência a pesquisa de Horta (1992) sobre semiótica. Esse caminho, no 

início, parecia possível e natural, pois daria uma continuidade ao projeto de 

linguagem visual iniciado durante o estágio mencionado na Introdução e exploraria 

possibilidades de ensino e comunicação de geociências em torno de teorias desse 

campo de estudo. Entretanto, inserir teorias de linguagem visual no processo que 

havia delineado, dentro da pesquisa-ação participativa, com características de 

preparação da equipe, que já previa uma parte teórica sobre a história dos museus e 

do desenvolvimento do pensamento museológico, faria com que sobrasse pouco 

tempo para desenvolver a proposta conceitual da expografia.  

Foi então que, enquanto pesquisava, li um artigo no website da Parsons School of 

Design da New School de Nova York sobre um estudo piloto realizado para uma 
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campanha de conscientização pública sobre terremotos desenvolvida pelo Art 

Center College of Design chamado “LA HAS FAULTS” (AMATULLO; DONAHUE, 

2008). O estudo de caso era uma intervenção de design direcionada aos imigrantes 

latinos de Los Angeles para gerar conscientização e compreender como eles se 

preparavam para enfrentar terremotos. A intervenção consistia da instalação de 

letras em um parque, cada qual com dez metros de altura, confeccionadas para 

formarem cinco palavras em inglês e espanhol frequentemente associadas a 

terremotos: “shake”, “shift”, “aware”, “alerta” e “alto”. A cada meia hora a equipe 

formava uma palavra e o esforço físico que isso exigia era também parte do efeito 

que se esperava da instalação, projetada para despertar interesse dos 

frequentadores e de quem passasse por lá ao mesmo tempo que valorizava o 

trabalho em equipe e integração. Essa movimentação era convidativa e lúdica, as 

pessoas se sentiam à vontade para travar diálogos com a equipe, que tinha sido 

preparada para isso com o objetivo de disseminar informações sobre terremotos e 

coletando dados sobre o conhecimento delas sobre o assunto e como se 

preparavam para enfrentá-los. Em uma outra etapa, um espaço em frente ao parque 

foi alugado para servir de centro comunitário provisório para facilitar ainda mais o 

diálogo e era onde as pessoas podiam registrar suas percepções num mural. Esse 

estudo gerou engajamento e subsídios para conduzir uma campanha efetiva de 

orientação sobre terremotos. O que chamou a minha atenção foi o fato de abordar 

terremotos sem fazer referências às representações visuais tradicionais do assunto, 

como placas tectônicas. Muito pelo contrário, a intervenção consistia somente de 

letras. O outro aspecto, mais importante, foi a interação das pessoas com a obra e 

os sentimentos que ela despertou. Entrei em contato com a Parsons e me indicaram 

outras referências e foi assim que conheci pesquisas de design colaborativo, que 

adotam processos e métodos que podem ser adotados tanto na formulação de 

estratégias como na concepção de produtos e serviços.  

O design como atividade profissional tinha originalmente a finalidade de desenvolver 

a configuração de objetos materiais bi e tridimensionais. A conjuntura e a realidade 

fizeram com que passasse a tratar, além da forma e função, aspectos da 

comunicação e estratégia. Essa dimensão imaterial do design, que levou à sua 

aplicação em outros campos, foi consolidada com a modalidade gestão do design e 

a metodologia design thinking (MONTEIRO, 2014). 
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Isso mostra que processos de concepção expográfica, que envolvem o raciocínio da 

área de design, dependendo dos métodos adotados, podem ser integrados à 

processos de formulação de estratégia. 

O design thinking é, resumidamente, um método centrado no ser humano adotado 

por designers e não designers para criar soluções para problemas diversos, 

inclusive concepção de serviços. Sua metodologia consiste em um processo não 

linear que envolve entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar 

(MONTEIRO, 2014).  

Uma abordagem do design thinking aplicada a museus é desenvolvida como 

resultado da parceria do Instituto de Design Hasso Plattner da Universidade de 

Stanford (D SCHOOL, 2014) com o Museu de Arte Moderna de São Francisco, cuja 

principal autora é Dana Mitroff Silvers (SILVERS, 2014). Nessa abordagem, o design 

thinking é adotado para conceber ações de comunicação com a participação dos 

visitantes, conduzindo pesquisas que exploraram os níveis mais profundos da 

observação a partir da empatia, que permite que se identifique as necessidades 

específicas dos indivíduos. Esse método é geralmente implementado para promover 

colaboração dentro da organização, sendo que todos se reúnem no início do 

processo para fazer suposições e problematizações e são motivados a testar tais 

suposições observando e ouvindo a opinião dos visitantes desde a fase inicial, com 

o teste de protótipos rústicos.  

Um método também centrado no ser humano mas que foi implementado de uma 

maneira bem particular é o do The Silk Mill, no Reino Unido. Esse museu faz parte 

dos Museus de Derby, que têm acervo de arte, história e história natural, e que 

desenvolveram uma metodologia própria inspirada no processo Basadur de 

criatividade aplicada, em que se define o problema, formula a solução e a 

implementa (DERBY MUSEUMS, 2014). O Silk Mill é um museu instalado no Mill, a 

mais antiga fábrica do mundo, patrimônio mundial da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (THE SILK MILL, 2015). 

Este museu decidiu se reinventar diante da falta de recursos e de visitantes e desde 

2013 desenvolve um projeto chamado “Re:Make the Museum”, no qual o visitante é 

convidado para ser curador cidadão. O processo é aberto e posicionou o museu 

estrategicamente como um espaço permanente de transformação e pesquisa. Tive a 

oportunidade de conhecer esse projeto e a equipe do The Silk Mill na Conferência 

MuseumNext em 2014 e constatei que todas as atividades têm como ponto de 
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partida a educação patrimonial e, para isso, é necessário ter uma equipe 

institucional com grande conhecimento sobre patrimônio e museologia e realmente 

engajada em olhar para a sociedade como colaboradora. Atualmente as pessoas 

que participam do projeto contribuem para o design, teste de protótipos, 

interpretação do objeto, preparação do acervo, formação de público e até construção 

das vitrines.  

O envolvimento da sociedade, no The Silk Mill, apresenta certa semelhança com a 

pesquisa de Cury (2012b) no Museu Índia Vanuire, em que a aldeia participou da 

discussão sobre como iria ser representada na exposição a partir de um processo 

que foi iniciado com a educação patrimonial. Isso mostra que pode haver 

intersecções entre os processos colaborativos promovidos para fins de emancipação 

e empoderamento da diversidade e os processos apontados como tendência, de 

colaboração ampla. 

Esses exemplos reforçam a necessidade, no processo colaborativo, de uma equipe 

com conhecimentos sólidos sobre museologia e o contexto da instituição, o que 

mostra a importância da preparação da equipe e de um plano museológico que 

defina uma missão clara.  

A pesquisa generativa é uma abordagem de design participativo em que, segundo 

Sanders e Stappers (2012), as pessoas que usufruirão do design participam 

diretamente do processo como especialistas em suas experiências e não como 

“usuários” ou “consumidores”. Acho que o que mais distingue a pesquisa generativa 

do design thinking é o seu processo. Diferente dos métodos acima mencionados, 

não parte de suposições, pois elas podem levar a resultados enganosos. Ela 

simplesmente permite que os indivíduos se expressem livremente por meio de kits 

elaborados para essa finalidade. Essa abordagem me remeteu ao trabalho 

coordenado pela Dra. Norma Valencio no Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais 

em Desastres na Universidade Federal de São Carlos, que usa maquetes interativas 

para que os sujeitos se expressem livremente sobre suas interpretações sobre o 

espaço e façam livres associações entre os elementos ali presentes. Assim como 

um kit para expressão, a maquete interativa é um recurso lúdico que leva à reflexão, 

que, segundo Valencio, Siena e Marchesini (2009, p. 204), auxilia “(...) a capacidade 

de pensar, de organizar ideias, de ouvir o Outro, aumentando o arcabouço 

interpretativo do mundo e a integração social dos envolvidos, (...)”. As maquetes 
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interativas são usadas na educação básica, na formação de professores para 

abordar o tema Mudanças Climáticas e em planejamento.  

O presente trabalho foi estruturado para verificar se a colaboração é possível em um 

museu de ciências naturais e, por isso, foi estruturado em torno do plano 

museológico e prevê o uso de técnicas de design para promover reflexões e 

proporcionar condições para gerar soluções e a concepção da expografia.  
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1. Exposição e Plano Museológico 
 

 

Os aspectos do processo de concepção de exposição e de elaboração do plano 

museológico importantes para a compreensão desse trabalho são apresentados a 

seguir. 

 

 

1.1. Processo de Concepção de Exposição 
 

 

O termo exposição (DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.34)“(...) significa tanto o 

resultado da ação de expor, quanto o conjunto daquilo que é exposto e o lugar onde 

se expõe”.  

Segundo o Conselho Internacional de Museus (ICOM) (INTERNATIONAL COUNCIL 

OF MUSEUMS, 2014), a exposição é, no museu, junto com aquisição, conservação, 

pesquisa e comunicação do patrimônio, uma de suas funções básicas. 

A exposição é uma das modalidades da comunicação museológica, que é um das 

áreas da Museografia, que é a Museologia Aplicada.  

A exposição, conforme Guarnieri (BRUNO, 2010b, p.138), “viabiliza o fato, a relação 

homem-objeto”, sendo que fato é o fato “museal” ou museológico, objeto da 

museologia, que é, nas palavras dessa autora (BRUNO, 2010b, p.123), a “(...) 

relação profunda entre o homem – sujeito conhecedor – e o objeto, parte da 

realidade sobre a qual o homem igualmente atua e pode agir.” Guarnieri afirma 

também que a exposição (BRUNO, 2010b, p.138) “(...) pressupõe pesquisa, coleta, 

documentação e conservação, e conduz uma ação educativa que a completa.” e é 

mais que a apresentação de um ou vários objetos, transmite uma mensagem, 

apresenta um discurso que pode pender para o lado científico, estético ou poético, 

adota uma linguagem e é um texto objetual.  

Segundo Cury (1999, p.26), 
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Exposição é, didaticamente falando, conteúdo e forma, sendo que o 
conteúdo é dado pela informação científica e pela concepção de 
comunicação como interação. A forma da exposição diz respeito à 
maneira como vamos organizá-la, considerando a organização do 
tema (enfoque temático e seu desenvolvimento), a seleção e 
articulação dos objetos, a elaboração de seu desenho (a elaboração 
espacial e visual) associados a outras estratégias que juntas 
revestem a exposição de qualidades sensoriais. 
  

Se a exposição é mais que a mera apresentação de objetos e transmite mensagens 

conforme um discurso, o que requer organização do tema e seleção e articulação de 

objetos, está diretamente relacionada aos objetivos da instituição e ao contexto em 

que está inserida.  

Cury (1999) analisou o processo de concepção de exposição com base nos 

elementos da teoria de administração que podem ser transpostos para o processo 

de concepção e montagem de exposições. Segundo sua pesquisa, a concepção da 

exposição tem três fases principais: (i) concepção museológica, que envolve a 

concepção espacial e da forma e requer a discussão do tema da exposição e seu 

corte conceitual, a definição do mapa cognitivo de temas, a definição do 

desenvolvimento conceitual, a definição da(s) chave(s) intelectual(is) e emociona(is) 

que permitirão uma participação interativa do público, a partir da visão da 

experiência do público, a seleção dos objetos e execução de laudo técnico do 

estado de conservação, a definição dos objetivos e justificativa da exposição, a 

definição dos adjetivos e a frase síntese da exposição; (ii) concepção museográfica, 

que contém o detalhamento da vitrinas e do mobiliário, do sistema de iluminação, do 

sistema de segurança e do sistema de controle ambiental; e (iii) elaboração do 

projeto museológico, que compreende a documentação, preparação da planta e 

desenhos, redação, orçamento e cronograma. 

Na pesquisa de Cury (1999), a participação é analisada na esfera política, presente 

na tomada de decisões sobre planejamento em museus e sistemas de comunicação 

museal, no sentido vertical (estratégico) e horizontal (tático), sendo que há tensões 

derivadas de pontos de conflitos entre as perspectivas dos diversos profissionais 

envolvidos, como, por exemplo, entre os das áreas de comunicação e de 

conservação.  

No design thinking para museus (SILVERS, 2014), o processo segue as seguintes 

fases: desenvolver empatia (observar e entender), definir, idealizar, prototipar e 

testar. O teste de protótipos rústicos da exposição é incentivado no início do 
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processo e deve ser realizado por todos os participantes, não se restringindo à área 

da comunicação. Por isso, os exercícios para estimular a empatia são feitos por 

todos, para que observem e consigam entender a reação do público, atenuando, 

assim, os pontos de conflitos entre as áreas. 

Segundo McKenna-Cress e Kamien (2013), há três modelos de colaboração: de 

grupo central (“core group collaboration” em inglês, tradução nossa), visionária 

(“visionary collaboration”) e de objetivo maior (“greater purpose” em inglês, tradução 

nossa). No primeiro modelo, a colaboração é promovida por um grupo pequeno que 

compartilha uma visão sólida de como o processo de criação da exposição deve ser 

conduzido e cada um estimula o outro a superar seus limites; no segundo modelo, 

uma pessoa conduz o grupo, que compartilha o desejo de perseguir o objetivo, 

entende a visão e apoia seu desenvolvimento para que seja cumprido; no terceiro 

modelo, a visão e objetivos esperados são sólidos e facilmente compreendidos por 

todos, sendo que o trabalho colaborativo é o meio de persegui-los. 

Para trabalhar de modo colaborativo na produção de exposição, McKenna-Cress e 

Kamien (2013) destacam que é importante definir como a equipe irá trabalhar, 

havendo cinco elementos a serem representados por diferentes profissionais ou 

grupos para que decisões adequadas sejam tomadas. Esses elementos são: a 

instituição, o tema, a experiência do visitante, o design, e o projeto e a equipe. Em 

relação à comunicação, o representante da instituição se encarrega de certificar de 

que a exposição está de acordo com os objetivos institucionais; o representante do 

tema, idealmente alguém da área de curadoria do acervo, se encarrega de certificar 

que o tema é tecnicamente abordado de forma correta; o representante do visitante, 

idealmente um membro da área de educação, se encarrega de certificar de que a 

forma de abordagem é adequada ao conhecimento dos visitantes; o representante 

do design, idealmente alguém que tenha conhecimentos técnicos de comunicação, 

se encarrega de certificar de que o planejamento do espaço e recursos utilizados 

sejam adequados; e o representante do projeto e da equipe cuida para que o 

cronograma seja cumprido e que o sistema de trabalho satisfaça os participantes. 

O desenvolvimento conceitual de uma exposição, conforme McKenna-Cress e 

Kamien (2013), começa pela geração e delineamento de ideias pelo método 

charrete ou brainstorming, seguido da organização do conceito e documentação 

visual, em que as várias ideias geradas são agrupadas e entrelaçadas em temas e 
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depois distribuídas no espaço físico. A fase seguinte é de avaliação dos visitantes. 

E, finalmente, o processo é analisado. 

No método charrete, um grupo composto de pessoas com diferentes habilidades e 

conhecimentos faz uma imersão para produzir uma grande variedade de ideias e 

soluções para um projeto ou problema. Exige muito investimento e planejamento, 

pois o processo é aberto, sem direcionamento de soluções, requer conhecimento 

prévio dos dados, análises e pesquisa, envolve momentos de verificação, resulta em 

mais de uma solução e delineia amplamente os próximos passos para implementar 

a solução. O Brainstorming é semelhante ao charrete, porque um grupo com as 

mesmas características se reúne para compartilhar ideias com base nos dados. É 

um processo comparativamente mais curto do que o charrete, porque exige menos 

preparação e reuniões, e pode ser adotado para gerar rapidamente soluções. Isso 

faz com que o ambiente seja mais aberto e inclusivo, em que as ideias surgem de 

qualquer participante, pois orienta-se que não haja autocensura, lógica e tentativa de 

solucionar problema. As pessoas devem explorar alternativas, escutar a todos, 

expressar as ideias conforme elas surjam. Depois de uma sessão de brainstorming 

segue-se a reflexão e edição das ideias (MCKENNA-CRESS; KAMIEN, 2013). 

As ideias geradas por charrete ou brainstorming são desenvolvidas com a ajuda de 

métodos de organização e documentação, que envolvem esboço, mapa conceitual 

(mind mapping), diagramas conceituais, diagramas de bolhas e documentos de 

referência e delineamento de exposição. O esboço serve para explorar alternativas 

brutas, é a forma visual do brainstorming, e serve também para documentar ideias 

que podem servir de inspiração e reflexão. O mapa conceitual é uma composição 

visual de conceitos e suas conexões (MCKENNA-CRESS; KAMIEN, 2013).  

A visão geral da exposição começa a ser delineada pelo diagrama conceitual, que é 

uma técnica para refinar o trabalho inicial do mapa conceitual e organiza grupos 

conceituais de ideias, que podem ter como referência as perguntas “Quem? O quê? 

Onde? Quando? e Como?”. Esse diagrama conceitual é a base do diagrama de 

bolhas (MCKENNA-CRESS; KAMIEN, 2013).  

O diagrama de bolhas é uma técnica que entrelaça os conceitos visuais 

desenvolvidos no diagrama de conceito, de forma que sejam organizados por temas, 

produzindo uma visão geral da exposição (MCKENNA-CRESS; KAMIEN, 2013). 

A distribuição dos temas no espaço expositivo forma a planta conceitual, que é a 

organização, no plano físico, da experiência expressa no diagrama de bolhas. 
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Mostra como e onde as ideias serão apresentadas (MCKENNA-CRESS; KAMIEN, 

2013). 

As instruções do visitante formam uma narrativa escrita que descreve a exposição 

do ponto de vista de visitantes que a visitam pela primeira vez. Inclui aspectos 

efêmeros e afetivos como cheiro, som, iluminação e humor (MCKENNA-CRESS; 

KAMIEN, 2013).  

Esses métodos e técnicas proporcionam condições para fazer uma análise crítica 

das ideias e tomar decisões. A avaliação do visitante e a construção de protótipos 

são métodos para verificar a viabilidade do trabalho produzido, em que elementos do 

trabalho preliminar são testados por usuários em potencial e suas reações são 

documentadas e analisadas, resultando em valiosas constatações para refinar o 

conteúdo e conceitos da exposição. No final, a totalidade dos resultados são 

analisados pela equipe (MCKENNA-CRESS; KAMIEN, 2013). 

 

 

1.2. Plano Museológico  
 

 

O plano museológico é um instrumento de planejamento estratégico previsto na Lei 

11.904/2009, que institui o Estatuto dos Museus (BRASIL, 2014). Segundo a Lei, o 

plano museológico define a missão e a função específica da instituição na 

sociedade, e pode contemplar um diagnóstico participativo, identificação dos 

espaços e conjuntos patrimoniais, os públicos e seus programas institucional, de 

gestão de pessoas, de acervos, de exposições, educativo e cultural, de pesquisa, 

arquitetônico-urbanístico, de segurança, de financiamento e fomento, de 

comunicação e socioambiental.  

Na publicação “Plano Diretor” (DAVIES, 2001), editado pelo órgão britânico 

Museums & Galeries Commission na sua série “Guidelines for a Good Practice”, o 

plano diretor deve estabelecer uma visão clara dos objetivos e o que fazer para 

atingi-los, sendo que no processo de sua elaboração, as partes interessadas (equipe 

e parceiros externos) devem ser consultadas. Assim como na Lei brasileira, a 

instituição é independente para definir o formato e o processo para elaborar o plano, 

mas a publicação recomenda que seja estratégico, sucinto e defina a missão, o 
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diagnóstico da situação atual, as metas estratégicas, os objetivos atuais, os 

indicadores de desempenho e apêndices (se necessários). O processo 

recomendado é: (1) definir a missão; (2) diagnóstico da situação atual, composto de 

diagnóstico externo e interno; (3) definição de metas estratégicas; (4) definição de 

estratégia, questões essenciais, propostas e escolhas; (5) definição dos objetivos; 

(6) formulação do plano; (7) implantação; e (8) avaliação do desempenho, cujos 

resultados retroalimentarão continuamente o processo. Ao mesmo tempo que o 

plano diretor oferece a oportunidade de mudar a orientação de um museu, esse 

processo faz com que se respeite o trabalho que vem sendo desenvolvido. A 

publicação recomenda também que o máximo de pessoas da instituição participem 

desse processo, apesar de não ser uma tarefa fácil obter consenso nas decisões. 

Recomenda ainda que o consultor atue como facilitador e que o plano seja redigido 

pelos próprios funcionários. No estudo de caso, a redação foi feita pela 

pesquisadora, mas o conteúdo é resultado das discussões das quais todos 

participaram e da consolidação de relatórios anuais.  

Tanto na Lei brasileira como no Plano Diretor, a participação é recomendada. No 

caso específico do Museu de Geociências, ela é fundamental pois requer a 

organização de dados sobre sua atuação que não foram anteriormente 

documentados ou, se documentados, não analisados. Além disso, requer a definição 

da missão que, para Kotler (1993), deve compreender  cinco elementos: sua história, 

as intenções atuais da direção, os fatores ambientais, os recursos da empresa e as 

suas competências distintas. Kotler (1993) faz referência a Peter Drucker, para 

quem a missão deve responder qual é, qual será e qual deveria ser o negócio da 

instituição, quem é o cliente e o que é importante pra ele. No Plano Diretor, missão é 

“um conjunto de palavras que contém, de forma resumida, a finalidade, valores, 

metas, estratégia e o público-alvo de uma instituição, de uma maneira informativa e, 

preferivelmente, inspiradora” (DAVIES, 2001, p.32). Para Kotler e Kotler (1998), a 

missão faz referência à finalidade da organização, como ela se distingue das demais 

e o que pretende alcançar. Cury (1999) define missão como a razão pela qual o 

museu existe, que revela o seu negócio, os produtos ou serviços, orientando, dessa 

forma, as atividades da instituição.  

A definição da missão, então, requer que a instituição conheça profundamente suas 

atividades. No caso do Museu de Geociências, que é institucionalmente um Acervo 

de uma unidade de ensino e não um museu universitário, o que lhe impõe limitações 
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ao mesmo tempo que abre oportunidades, e que a elaboração do plano museológico 

vai introduzir o diagnóstico de suas atividades pela perspectiva museológica, 

entendo que a missão deve ser definida na fase mais avançada, depois do 

diagnóstico e não na fase inicial, conforme o Plano Diretor (DAVIES, 2001).  

O processo de Planejamento Estratégico de Mercado para museus proposto por 

Kotler e Kotler (1998) coloca a definição da missão conforme a ordem apresentada 

no quadro 1.2.1., após o levantamento de dados sobre o ambiente e da instituição e 

análise dos pontos fortes e fracos.  

Tanto o processo do Plano Diretor (DAVIES, 2001) como o de Planejamento 

Estratégico de Mercado (KOTLER; KOTLER, 1998) foram delineados para que 

qualquer museu possa adotar independentemente do porte ou tipologia, sendo 

necessário fazer ajustes, mesmo porque levam em consideração realidades de 

mercado, ambiente regulatório e contextos diferentes. O quatro 1.2.1 apresenta o 

plano museológico conforme disposto na Lei 11.904/1999 (BRASIL, 2014) e o Plano 

Diretor (DAVIES, 2001) ajustados ao processo de planejamento estratégico de 

mercado (KOTLER; KOTLER, 1998).  

 
Planejamento 

estratégico de mercado 
(Kotler; Kotler, 1998) 

Plano diretor 
(Davies, 2001) 

Plano 
museológico 
(Lei 11.904) 

Macroambiente   
Ambiente interno 
Ambiente do mercado 
Ambiente regulatório 
Ambiente competitivo 

 Identificação: 
- espaços,  
- conjuntos patrimoniais;  
- públicos  

Análise: 
- ambientes  
- recursos internos 
 Análise de pontos fortes 
e fracos. 

Diagnóstico 
- externo; e 
- interno 
Análise de pontos fortes 
e fracos, oportunidades e 
ameaças (SWOT em 
inglês) 

Diagnóstico participativo 

Definição: 
- Missão;  
- objetivos; e 
- metas 

Definição: 
- metas estratégicas; 
- missão; 
- estratégia; 
- questões essenciais; 
- propostas e escolhas; 
- objetivos;  
 

Definição: 
- Missão  
- Função específica 

Estratégia - Plano; 
- Implementação; e 
- Avaliação desempenho. 

- Planejamento a longo 
prazo 
- Programas 

Quadro 1.2.1 – A sequência do plano museológico ajustado ao processo de planejamento estratégico 
de mercado, com base em Kotler e Kotler (1998), Davies (2001) e Lei 11.904/2009 (BRASIL, 2014). 
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2. Metodologia, procedimentos e coleta de dados 
 

 

A fim de satisfazer o objetivo desse trabalho, que é refletir sobre as potencialidades 

da reformatação da expografia por meio de um processo colaborativo no Museu de 

Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, foi aplicada 

a pesquisa-ação participativa. A estratégia principal é, portanto, de investigação 

qualitativa e de cunho prático. 

Como esse estudo tem o objetivo específico de refletir sobre a contribuição do plano 

museológico para a reformatação da expografia, e tal plano depende de um 

diagnóstico que envolve dados analíticos, foram conduzidos também procedimentos 

de coleta de dados quantitativos. 

A metodologia adotada no presente trabalho é a pesquisa-ação participativa. 

Segundo Thiollent (2008, p.16), a pesquisa-ação é  

 
(...) um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

Thiollent (2008) comenta que não há uma terminologia unânime que faça a distinção 

entre a pesquisa-ação e a pesquisa participante, mas na sua opinião toda a 

pesquisa-ação é participativa, enquanto nem toda pesquisa participativa é pesquisa-

ação. Isso decorre do fato de que toda pesquisa-ação requer a participação das 

pessoas envolvidas nos problemas investigados. A pesquisa participante, por sua 

vez, é baseada na metodologia de observação participante, em que o pesquisador 

estabelece relações comunicativas com o grupo investigado para ser melhor aceito.  

Os principais aspectos da estratégica metodológica de pesquisa social da pesquisa-

ação, segundo Thiollent (2008, p.18-19), são: 

 
a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada; 
b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a 
serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob 
forma de ação concreta; 



 39 

c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim 
pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 
encontrados nesta situação; 
d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, 
em esclarecer os problemas da situação observada; 
e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das 
ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; 
f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): 
pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 
conhecimento ou o “nível de consciência” das pessoas e grupos 
considerados. 

 

Na pesquisa-ação, segundo Thiollent (2008), o pesquisador disponibiliza aos 

participantes conhecimentos teóricos ou de ordem prática para facilitar a discussão 

dos problemas, faz o registro e relatórios de síntese e concebe e aplica modalidades 

de ação, participando da reflexão geral. 

Este trabalho foi concebido para solucionar um problema de comunicação, mas que 

também envolve uma situação organizacional, representada pelo plano 

museológico. A pesquisa-ação foi escolhida pois, em sua aplicação na comunicação, 

é feita construtivamente para que os grupos interessados participem de ações 

comunicativas, enquanto na sua aplicação sócio-técnica, tem caráter de formação e 

intervenção na qual pesquisadores e membros da organização trabalham juntos 

para solucionar os problemas. 

Em vista da situação específica do Museu de Geociências, este estudo também é 

um estudo de caso, que é, segundo Stake (1995, p.xi), “estudo da particularidade e 

complexidade de um único caso, com a finalidade de entender sua atividade dentro 

de importantes circunstâncias.” 

Os sujeitos da pesquisa são os três funcionários do Museu de Geociências do 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. 

 

 

2.1. Procedimentos e Coletas de Dados 
 

 

Os procedimentos podem ser divididos em duas etapas. Os realizados para preparar 

a pesquisa-ação participativa, conduzidas apenas pela pesquisadora, e os 



 40 

realizados no âmbito da pesquisa-ação participativa, conduzidas pela equipe sob 

orientação e participação da pesquisadora. 

 

 

2.1.1. Procedimentos para preparar a pesquisa-ação participativa 
 

 

Esses procedimentos contemplaram a coleta de dados para conduzir a pesquisa-

ação participativa, que são a revisão bibliográfica sobre a história das geociências, a 

pesquisa das instituições museológicas que fazem referência ao tema geociências, 

rochas e fósseis no Brasil e a visita às exposições de geociências, que formam o 

teor do capítulo três. A relevância desses assuntos será analisada no item 4.7. 

Análise do Processo. 

 

 

2.1.2. Procedimentos adotados na pesquisa-ação participativa 
 

 

O processo foi delineado com base na sequência proposta por Kotler e Kotler 

(1998), que começa o processo com levantamento de informações sobre o 

macroambiente para depois de concentrar no microambiente e produzir um 

diagnóstico. Dessa forma, as atividades foram preparadas para que os sujeitos da 

pesquisa tivessem condições de refletir sobre o Museu de Geociências dentro do 

contexto maior em que está inserido: influenciado pela história dos museus e das 

geociências, pelo contexto da América Latina, pelo seu vínculo com uma unidade de 

ensino de uma universidade.  

A atividade inicial teria como tema a história dos museus, mas, antes do início do 

processo, em novembro de 2013, a equipe do Museu de Geociências pediu que a 

auxiliasse a definir a missão. Conduzi, então, uma atividade com essa finalidade 

para depois comparará-la no final do processo para fins de análise. Por isso, o 

capítulo de resultados apresenta no seu início a definição inicial da missão do 

Museu de Geociências. 

Nas atividades iniciadas em janeiro de 2014, que consistiam de aulas teóricas 

seguidas de discussões, o conteúdo se concentrou na história dos museus e no 
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desenvolvimento do pensamento museológico. Foram também realizadas visitas 

técnicas para imersão da equipe em outras vivências e análise das práticas e 

exposições de outros museus.  

Depois dessa fase, foi feito o diagnóstico participativo do Museu de Geociências, 

que consistiu da organização de dados e consolidação dos relatórios anuais de 1993 

a 2014.  

Quando esse diagnóstico terminou, em junho de 2014, os funcionários da USP 

entraram em greve, que foi encerrada somente em setembro de 2014. Provocada 

pela crise financeira da universidade, resultou na redução de prestadores de 

serviços terceirizados, entre eles os seguranças designados ao Museu de 

Geociências, causando o fechamento temporário do espaço expositivo. O Museu foi 

reaberto integralmente (exceto aos sábados e durante o horário de almoço) somente 

em meados de novembro de 2014, quando a direção do IGc decidiu realocar 

internamente um funcionário para esta finalidade.  

No período em que ficou fechado, o Museu foi convidado a participar da obra da 

artista Otobong Nkanga na 31a Bienal de Artes de São Paulo e, em vista da situação 

de incerteza, este trabalho, que previa o início da discussão sobre missão e estudos 

de público no Museu de Geociências, foi alterado para conduzir uma pesquisa 

qualitativa voltada ao público não acadêmico na Bienal. Essa pesquisa está descrita 

em Minerais e Rochas na Instalação de Arte. 

Antes do final da greve foi aplicada uma pesquisa qualitativa para detectar a 

percepção do Museu de Geociências por parte da equipe. A descrição do resultado 

está no item Como você vê o Museu? 

A definição inicial da missão, a experiência na Bienal e a percepção da equipe 

constituem o teor do item 4.1. A Percepção do Museu de Geociências em 

Resultados. 

A partir do primeiro semestre de 2015 foram conduzidas apresentações sobre as 

exposições de outros museus e a história das coleções de geociências e reuniões 

individuais para promover reflexões específicas sobre cada área. Nessas reuniões, 

foram feitas experimentações de técnicas variadas, conforme a necessidade de 

cada área. A descrição das técnicas utilizadas e os resultados dessas reuniões 

individuais estão apresentados em 4.2. Resultados das reuniões individuais. 

Finda a greve, foi conduzida uma pesquisa quantitativa, no formato de questionário 

de múltipla escolha, para verificar o motivo pelo qual o público do IGc (alunos, 
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funcionários e professores) visita pouco o museu e quais temas as exposições 

deveriam abordar. Esse questionário foi distribuído pessoalmente aos respondentes, 

que responderam sem interferência do pesquisador. A pesquisa e os dados 

coletados estão descritos em 4.3. Resultados da pesquisa quantitativa. 

Por fim, foi realizada uma atividade final, de formulação da proposta conceitual da 

expografia, planejamento museológico e análise do processo. A sequência dessa 

atividade foi descrita em 4.4. Desenvolvimento Conceitual para ser usada na Análise 

do Processo. Essa atividade resultou nos itens 4.5. Proposta Conceitual da 

Expografia, 4.6. Plano Museológico e 4.7. Análise do Processo. 

Este trabalho originalmente contemplava a gradual preparação, seguida de 

avaliação, de protótipos de vitrines conforme a proposta conceitual. Em vista da 

greve acima mencionada, esta fase foi cancelada. 

O processo integral é apresentado no Quadro 2.1, Visão Geral do Processo, e a 

sequência de atividades foi incluída no Apêndice A, Relatório de atividades 

realizadas durante o projeto. 

 

 
Quadro 2.1 – Visão geral do processo. 
 

 

História dos 
museus 

Visitas 

Pesquisa de público 
não acadêmico 

História das 
coleções 

Reuniões 
individuais 

Fechamento do 
espaço expositivo 

Proposta conceitual 

Pesquisa de público 
acadêmico 

Exposições 

Diagnóstico 

nov-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 abr-15 jul-15 
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Síntese dos procedimentos e resultados: 

 

4.1. Percepção Inicial do Museu de Geociências (Missão, Participantes e Bienal): 

descrição das atividades e do resultado; 

4.2. Resultados das Reuniões Individuais: descrição das atividades e do resultado; 

4.3. Resultados da Pesquisa Quantitativa: descrição da pesquisa, tabulação e 

análise dos resultados; 

4.4. Desenvolvimento Conceitual: descrição do processo e do resultado; 

4.5. Proposta conceitual da expografia: relato do resultado; 

4.6 Plano Museológico do Museu de Geociências do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo: relato do resultado; e 

4.7 Análise do Processo: análise da avaliação do processo pela equipe.  

 

 

2.2. Limitações da Pesquisa 
 

 

A principal limitação da pesquisa é decorrente das características do lócus. 

Conforme mencionado na Introdução e apresentado com mais detalhes no 

Diagnóstico do Plano Museológico, o Museu de Geociências sofreu mudanças de 

vínculo institucional e de público ao longo de sua trajetória, sendo que a 

característica mais relevante é que, quando da sua fundação, os visitantes eram 

exclusivamente os alunos do curso de ciências naturais, e hoje recebe também 

público não acadêmico. Sua missão, portanto, mudou. Logo, essa pesquisa refere-

se a uma instituição que tem necessidade de se adequar a novas realidades. 

Outra questão refere-se aos sujeitos da pesquisa-ação participativa, que são os 

funcionários da equipe do Museu de Geociências, nenhum dos quais tinha formação 

em museologia. As atividades conduzidas tiveram, portanto, caráter de preparação 

da equipe.  

Por fim, o lócus da pesquisa, por estar vinculado a um instituto de ensino superior, 

tem necessidade de atender as necessidades de visitantes com e sem 

conhecimento acadêmico.  
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3. Considerações sobre Coleções de Geociências 
 

 

Apresento um breve relato da história das geociências no Ocidente, na qual se 

baseia a geologia moderna, para destacar os cientistas mais influentes e como esta 

área de conhecimento está ligada ao estudo de coleções e ao desenvolvimento de 

outras disciplinas, como química, biologia, física e astronomia.  Esse relato é 

necessário como referência de como essas coleções são formadas e quais foram os 

reflexos no Brasil.  

São muitos os cientistas que contribuíram para essa ciência, mas este texto irá 

ressaltar particularmente aqueles cuja influência foi considerada chave e que 

contribuíram para a construção de coleções que atualmente fazem parte dos 

principais acervos de geociências, seja em museus de história natural seja em 

museus universitários.  

Apresento também um relatório das visitas técnicas às exposições de geociências, 

realizadas durante o período da pesquisa, para verificar a variedade de abordagem 

desse tema e uma pesquisa secundária sobre as instituições museológicas que 

fazem referência às geociências no Brasil.  

Neste capítulo, além de “geociências”, serão usados também os termos 

“mineralogia” e “geologia”, pois, no passado, tinham conotações semelhantes. O 

termo “geociências” é mais recente, adotado no início da década de 1960, ligado ao 

financiamento de projetos governamentais e ao movimento ambiental (LAUDAN, 

1987). No início do desenvolvimento das geociências, no século XVII e XVIII, 

adotava-se os termos “cosmogonia” e “mineralogia”, que tinham sentido amplo. O 

termo “geologia” foi originalmente proposto em 1779 por Jean-André Deluc (1727-

1817) para se referir à parte da cosmologia ocorrida na Terra, sendo, assim, 

sinônimo de Teoria da Terra, mas só foi realmente adotado no início do século XIX, 

quando este campo de estudo deixou de ter conotação especulativa; em 1807 o 

termo geologia foi adotado no nome da primeira sociedade científica voltada ao 

estudo da Terra, a Geological Society of London (RUDWICK, 2005).  
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3.1. As coleções e o desenvolvimento das geociências 
 

 

Considera-se que a prática do colecionismo tenha começado na pré-história, 

enquanto a conservação e exibição de coleções dentro de uma instituição no 

Ocidente data da civilização grega na Antiguidade, de onde herdamos a origem 

etimológica de museu e diversos termos então adotados, entre os quais mouseion, 

onde se guardava os conhecimentos e progresso da humanidade, e pinakothéke, 

para as pinturas, obras de arte, troféus e tesouros que refletissem o patrimônio e 

cultura da polis (FERNÁNDEZ, 2010).  

De forma semelhante, o uso e conhecimento de minerais e rochas também começou 

na pré-história, e as primeiras obras foram escritas na Antiguidade. O filósofo grego 

Aristóteles (384-322 a.C.), para quem a Terra seria eterna, acreditava que os 

minerais fossem exalações presas na Terra e que crescessem da mesma forma que 

as plantas e os animais. Aristóteles produziu uma obra sobre mineralogia chamada 

“Metereologica”, mas considera-se que o fundador da mineralogia seja seu discípulo, 

Teofrasto (372-287 a.C.), que produziu a obra “De Lapidibus”, que contém a 

descrição de 16 minerais (LAUDAN, 1987; TEIXEIRA et al, 2009). 

Dentre as instituições da Antiguidade, destaca-se o mouseion de Ptolomeu Filadelfo 

em Alexandria, onde se reuniam artistas, poetas e sábios para discussões filosóficas 

e teóricas e tinha, além da famosa biblioteca, observatório, jardins zoológico e 

botânico e laboratório de anatomia (SCHAER, 1993; FERNÁNDEZ, 2010). 

Na Roma Antiga, coleções começaram a ser formadas com espólios de guerra e 

representavam poder e influência social, gerando um comércio de obras de arte e 

coleções particulares. Embora Plínio (22/23-78 d.C.) tenha publicado, nessa época, 

a obra “História Natural”, isso não desencadeou de imediato um amplo interesse 

pelo assunto. Isso só ocorreu em meados do século XV, como resultado do 

renovado interesse por obras da Antiguidade em geral, sendo que, com relação à 

história natural, as obras de Aristóteles, Teofastro e Plínio foram traduzidas e 

reeditadas na década de 1470 (FINDLEN, 2005; SCHAER, 1993). 

Esse interesse se refletia nos programas de pesquisa de história natural e coleções 

patrocinados por príncipes, aristocracia e pela igreja, em parte inspirados pelo fato 

de Aristóteles e Plínio terem sido patrocinados por Alexandre, o Grande, e pelos 
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governantes de Roma, respectivamente. A disponibilidade de recursos e acesso a 

uma infraestrutura que incluía museus, teatros de anatomia e jardins botânicos, além 

do acesso a coleções, atraiam os naturalistas (FINDLEN, 2005). Algumas dessas 

coleções deram origem a importantes acervos, como é o caso da de Aldrovandi, da 

família Médicis e do Vaticano. 

Ulisse Aldrovandi (1522-1605) foi professor de filosofia natural da Universidade de 

Bolonha e sua coleção era utilizada para estudo de plantas, minerais e animais para 

fins medicinais ou farmacêuticos. Como as coleções eram locais de socialização da 

elite e bastante visitadas, Aldrovandi mantinha registro dos visitantes com 

informações sobre ocupação e origem de visitantes e um livro distinto para visitantes 

ilustres, que também eram grandes doadores, sendo que o Cardeal Ubaldo em 1635 

descreveu seu trabalho como “um outro Noé”. Aldrovandi doou em 1603 sua coleção 

para o governo de Bolonha para ser utilizada pela Universidade (FERNÁNDEZ, 

2010; FINDLEN, 2005; SCHAER, 1993). 

Cósimo de Médicis (1389-1464) adotou o termo museo para sua coleção de códices 

e curiosidades em Florença, que tinha caráter de centro de conhecimento, e 

patrocinou o programa de história natural da Universidade de Pisa. Seus 

descendentes deram continuidade à coleção5, que tinha um caráter enciclopédico 

pois tinha desde objetos de arte até curiosidades naturais e antiguidades, e 

apoiaram artistas como Jacopo Ligozzi, pintor que retratava temas ligados à história 

natural e estabeleceram relações com Aldrovandi (FINDLEN, 2005).  

Os papas financiaram edições luxuosas das obras de Aristóteles e Teofastro e o 

Papa Sixto IV fundou em 1471 o Antiquarium, subsequentemente aumentado por 

seus sucessores (FERNÁNDEZ, 2010; FINDLEN, 2005). Os primeiros papas 

apoiavam a história natural na Universidade de Bologna e, em meados do século 

XVI, tornaram Roma um centro de história natural, atraindo naturalistas, como 

Michele Mercati (1541-93), apotecário do papa e guarda do jardim botânico do 

Vaticano, encarregado, entre outras coisas, de criar o museu mineralógico, a 

Metallotheca (SCHAER, 1993; FINDLEN, 2005). 

Outros países europeus também apoiavam pesquisas e coleções de história natural, 

como Praga, Viena e França. Nem todos os naturalistas, entretanto, estavam 
                                            
5 A família Médicis é também geralmente citada na história dos museus por ter encomendado o 
primeiro edifício projetado para ser museu, a atual Galeria de Uffizi em Florença que, já no século XVI 
podia ser visitada, e que foi posteriormente doada ao Estado em 1743 para ampliar a visitação 
pública (FERNÁNDEZ, 2010; FINDLEN, 2005). 
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relacionados à corte, muitos viviam em centros urbanos e tinham outra profissão, 

sendo que, no século XVI, a história natural era popular entre a elite em geral, 

tornando-se atividade de lazer no século XVII  (FINDLEN, 2005). A história natural 

era tratada conforme o interesse da sociedade (FINDLEN, 2005). Na Saxônia, onde 

a mineração era institucionalizada devido as minas de prata, as obras de Aristóteles, 

Avicenna (980?-1027) e Albertus Magnus (1200-1280) foram modernizadas com o 

olhar da mineralogia pelo naturalista-médico6 saxão Georgius Agricola (1494-1555), 

que também era funcionário público em Joachimstahl, cidade fundada em torno da 

mineração. Sua obra é geralmente citada na história da mineralogia por incluir a 

identificação de 600 minerais simples, agrupados em quatro grandes classes com 

base na reação de cada um ao calor e à água, conforme o pensamento da época 

(LAUDAN, 1987). Mais tarde, em 1556, Agricola publicou “De Re Metallica”, em que 

apresentou descrições enciclopédicas sobre técnicas de mineração e metalurgia 

(GUNTAU, 2005). 

A partir da segunda metade do século XVI um tipo de coleção começou a se 

destacar, os chamados gabinetes de curiosidades, nome originado do termo alemão 

Kunst und Wunderkammer ou câmara de artes e maravilhas. Essas coleções eram 

formadas por membros da elite ou acadêmicos, que se autodenominavam “curiosos” 

ou “virtuosos”, e compostas de curiosidades naturais ou artificiais e raridades 

exóticas, reunidos em um lugar para reconstituir um microcosmo (SCHAER, 1993; 

WHITAKER, 2005).  

A obtenção desses objetos dependia de uma rede de contatos influente e mostra 

uma cultura de consumo e a sensação de aventura, o que dava prestígio aos 

colecionadores. Se, por um lado, o comércio dava acesso a tais objetos, por outro, 

esses objetos eram por vezes banalizados, sendo valorizados somente pelos 

naturalistas profissionais, verdadeiramente interessados em estudar o mundo natural 

(FINDLEN, 2005; SCHAER, 1993).  

Aos poucos as coleções foram se especializando e alguns gabinetes se dedicaram 

exclusivamente ao estudo da história natural, e, por esse motivo, passaram a conter 

não só espécies exóticas mas ordinárias também. Por isso, considera-se que os 

gabinetes de curiosidades tenham tido importância fundamental para o 

desenvolvimento das ciências naturais no século XVIII (SCHAER, 1993).  

                                            
6 Segundo Laudan (1987), naquela época, os químicos treinados em medicina se dedicavam à 
mineração. 
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Entre as coleções iniciadas nos séculos XVI e XVII que deram grande contribuição 

para a história natural, destacam-se a de John Tradescant, Nicolau Steno e o 

Jardins des Plantes. 

John Tradescant (1570/75-1638) foi jardineiro da nobreza no Reino Unido e iniciou 

uma coleção com objetos de todas as partes do mundo (até mesmo da viagem à 

Virgínia, na América do Norte, empreendida pelo Reino Unido) e era tão extensa que 

era conhecida como “Arca” e ponto de parada obrigatória em Londres (FINDLEN, 

2005). Esse termo, que remete à religião, segundo Whitaker (2005), que pesquisou 

a cultura da curiosidade no Reino Unido, era adotado por colecionadores cristãos ao 

comentarem sobre os gabinetes, pois consideravam que proporcionavam a 

possibilidade de contemplar os trabalhos do Criador. A coleção de Tradescant foi 

mantida por seu filho e depois tornou-se parte substancial da coleção de Elias 

Ashmole (1617-92), posteriormente doada à Universidade de Oxford, sob a condição 

de que fosse abrigada em um museu próprio para essa finalidade e um curso de 

história natural fosse criado, o que resultou na inauguração, em 1683, do Museu 

Ashmolean e a criação do curso de história natural, que tinha caráter experimental, 

com programa delineado por Francis Bacon (SCHAER, 1993). O museu foi 

considerado uma nova biblioteca, no sentido de ser um livro da natureza, ganhando, 

dessa forma, status de fonte de conhecimento e então aberto à visitação pública. 

Devido ao conjunto dessas características, considera-se que esse museu tenha 

elementos de um museu moderno (FERNÁNDEZ, 2010; SCHAER, 1993). A difusão 

do saber passa a ser vista como responsabilidade pública. Os soberanos logo se 

juntaram a esse movimento e criaram bibliotecas e coleções para conhecimento 

público com fins didáticos. Em 1753 o parlamento determinou a compra da coleção e 

biblioteca de Hans Sloane, médico da família real, que deu origem ao British 

Museum (ou Museu Britânico), aberto seis anos mais tarde com objetos de arte e 

ciência (SCHAER, 1993). 

O médico, naturalista e teólogo dinamarquês Niels Stensen (Nicolau Steno em 

português) (1638-1686) ficou famoso por usar suas habilidades de dissecação para 

conservar sua coleção e fez importantes contribuições na área de geociências que 

são válidos até hoje. Em mineralogia, apresentou os princípios de inferência, que 

foram aplicados à ordem interna na matéria cristalina, e formulou fundamentos da 

estratigrafia e paleontologia (LAUDAN, 2987; FINDLEN, 2005; TEIXEIRA et al, 

2009). 
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O Jardins des Plantes foi fundado em Paris, na França, em 1635, como jardim real 

de plantas medicinais e os primeiros minerais eram os que tinham propriedades 

curativas. Em 1739 a direção foi assumida por Georges-Louis Leclerc, Conde de 

Buffon (1707-88) com o objetivo de expandir e reorganizar a coleção. Em 1745, 

quando a direção foi assumida por seu colaborador, Louis J. M. Daubenton (1716-

1800), passou por uma grande mudança com a criação de salas de zoologia, 

botânica e mineralogia. Essa reorganização tinha o objetivo de reconstituir a Grande 

Cadeia do Seres com a comparação e classificação das espécies. A instituição, 

como os bens da igreja, foram nacionalizados com a Revolução Francesa para fins 

de instrução nacional e, em 1793, foi transformado em Museu Nacional de História 

Natural, com a proposta de ser uma verdadeira república de professores (SCHAER, 

1993). Essa instituição abrigou, ao longo do tempo, cientistas e coleções de várias 

áreas de conhecimento da história natural (SCHAER, 1993; MUSÉUM NATIONAL 

D’HISTOIRE NATURELLE, 2015b) que contribuíram significativamente para a 

construção do conhecimento geocientífico e coleções, conforme mencionado mais a 

frente. 

O declínio das cortes no século XVIII, aliás, popularizou ainda mais a história natural 

devido ao interesse público, com coleções exibidas em salões, cafeterias e 

academias regionais e palestras públicas (FINDLEN, 2005).   

É oportuno mencionar que, no século XVIII, os termos “minerais” e “mineralogia” 

tinham um sentido amplo, pois o reino mineral seria composto do que atualmente é 

considerado mineral, rocha e fósseis e a mineralogia tinha o sentido atual das 

geociências (LAUDAN, 1987; RUDWICK, 2005). Inicialmente, vários sistemas foram 

criados para organizar os minerais, mas o que ganhou mais destaque foi a de Carl 

Linnaeus (1707-78) (Lineu em português) por ter sido o naturalista mais famoso do 

Iluminismo e a maior figura da sistemática da época, mas que, na área de 

mineralogia, criou um sistema bastante criticado (LAUDAN, 1987; GUNTAU, 2005; 

KOERNER, 2005). Lineu era, entre outras coisas, professor de medicina da 

Universidade de Uppsala, guia do jardim botânico e curador das coleções reais de 

curiosidades da Suécia. Além disso, participava e aconselhava sobre viagens de 

exploração e organizava coletas de espécimes. Tinha também sua própria coleção 

de objetos de arte, animais, amostras de minerais e medalhas, além de jardim 

botânico, com cerca de 3.000 espécies de plantas (KOERNER, 2005). Lineu 

elaborou uma classificação botânica que era sobretudo acessível a naturalistas e 
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leigos. Para Lineu, Deus havia imposto uma ordem hierárquica na natureza 

(LAUDAN, 1987) e, na sua obra, “Systema naturae” (1735), apresentou uma árvore 

classificatória para toda a vida na Terra, sendo que a dos tipos minerais seria 

composta de ordem, classe, gênero e variedade (LAUDAN, 1987; KOERNER, 2005). 

Lineu inicialmente introduziu uma nomenclatura binomial, uma para gênero e a outra 

para espécie. Em relação ao reino mineral, acreditava que o parâmetro deveria ser a 

estrutura física e visível e, para os itens não cristalinos, o comportamento químico 

em reação ao calor e à água (LAUDAN, 1987). Achava que existia somente uma 

centena de minerais, divididos em Petrae (rochas), Minerae (minerais) e Fossilia 

(fósseis) (GUNTAU, 2005; KOERNER, 2005). Lineu também tentou fazer um 

paralelo entre o desenvolvimento de plantas e dos minerais, segundo o qual o globo 

seria orginalmente fluido e os salts seriam o pai e, os earths, a mãe; além disso, 

para minerais, com base na forma do cristal ou comportamento químico, propôs a 

contagem de fácies para classificar minerais cristalinos (LAUDAN, 1987). A maior 

parte da coleção de Lineu, inclusive a de minerais, foi vendida após a sua morte 

para o inglês James Edward Smith e constitui a base da Linnean Society of London, 

enquanto os jardins e os minerais da coleção da Rainha Lovisa Ulrika, da Suécia, 

foram doados à Universidade de Uppsala em 1803 (MOBERG, 2008). A coleção de 

minerais comprada por Smith foi subsequentemente vendida (JARVIS, 2007). 

 
 
A mineralogia começa a se distanciar da história natural 
 

 

Antes de mencionar os principais críticos de Lineu, é importante apresentar um 

pouco do contexto do século XVIII. Considera-se que a área de mineralogia era 

pesquisada e organizada de forma institucional na Europa Continental, 

particularmente na Suécia e na Saxônia, devido à intensa mineração e metalurgia, 

particularmente voltada à exploração de prata e à pesquisa para descobrir a fórmula 

da porcelana, trazida da China (LAUDAN, 1987; GUNTAU, 2005). No Reino Unido a 

situação era diferente, pois, entre outros fatores, não compartilhava dos mesmos 

recursos minerais (o principal recurso era o carvão) e a mineralogia era pesquisada 

nas universidades por acadêmicos, que tinham acesso ao conhecimento da Europa 

Continental, e fora das universidades, por homens práticos, com destaque para 



 51 

William Smith, e pela elite, que se reunia em sociedades filosóficas ou de história 

natural em torno de suas coleções e que mobilizava uma rede de contatos de 

fornecedores de todos os extratos sociais locais (LAUDAN, 1987; KNELL, 2000). 

Laudan (1987) comenta que essa diferença revela que a mineralogia, nos locais em 

que era institucionalizada, proporcionava emprego garantido no governo ou nas 

academias e intercâmbio de conhecimento e isso marcou, em parte, a dinâmica do 

desenvolvimento e, posteriormente, irradiação do conhecimento geológico. 

As academias de mineração foram fundadas no final do século XVIII. A primeira 

cadeira de mineração foi criada na Universidade de Praga em 1762. A influente 

academia de mineração de Freiberg foi fundada em 1765 e, na França, a École de 

Mines de Paris (Escola de Minas de Paris em português) foi fundada em 1783 

(GUNTAU, 2005). Na Suécia, a primeira cadeira de química da Universidade de 

Uppsala foi ocupada em 1750 por Johan Gottschalk Wallerius (1709-85), que 

distinguiu as características internas das externas dos minerais (LAUDAN, 1987; 

GUNTAU, 2005). 

Até o século XVII, a ideia de Aristóteles, de que a Terra seria eterna, foi recorrente, 

pois nenhuma outra teoria prevaleceu. No século XVII e no início do XVIII, a maioria 

dos estudiosos da história natural considerava que as Escrituras traziam um registro 

da história da Terra e os principais eventos geológicos haviam sido a Criação e o 

Dilúvio, que tinha resultado na fossilização de plantas e animais e formado a crosta 

da Terra (LAUDAN, 1987; GUNTAU, 2005). O tratado sobre cronologia bíblica, 

publicado em 1650 pelo arcebispo protestante irlandês James Ussher, por exemplo, 

apresentava a data 23 de outubro de 4004 a.C. como a da Criação (TEIXEIRA et al, 

2009). As teorias eram predominante unidirecionais, segundo as quais a Terra, 

depois de formada, teria passado por eventos significativos e dramáticos e que 

chegaria a um fim no futuro. Essas concepções não eram, entretanto, unanimidade – 

os estudiosos deístas, por exemplo, não interpretavam os textos bíblicos como 

relatos históricos (LAUDAN, 1987). 

Havia dois conceitos teóricos de história da Terra dominantes na década de 1720: o 

Netunismo e o Plutonismo. No primeiro, acreditava-se que a Terra seria 

originalmente coberta por um oceano primitivo e, aos poucos, foram ocorrendo 

precipitações, formando a parte sólida da Terra (LAUDAN, 1987). Na versão do 

Plutonismo, a Terra seria originalmente quente e teria gradualmente se resfriado, 
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sendo que as rochas teriam se solidificado por calor e fusão (GUNTAU, 2005; 

TEIXEIRA et al, 2009). 

Tendo em vista esse contexto, os principais críticos ao sistema criado por Lineu para 

organização dos minerais foram Buffon e Abraham Gottlob Werner (1749-1817) 

(LAUDAN, 1987).  

Buffon não concordava com Lineu porque não acreditava que existissem espécies 

no reino mineral. Nos volumes sobre mineralogia (publicados a partir de 1783), de 

sua extensa obra “Histoire Naturelle” (1749-1788) 7  apresentou os minerais 

organizados conforme a ordem em que teriam sido formados em vez da hierarquia 

imposta por Deus. Buffon era deísta e plutonista, sendo que, no primeiro volume da 

obra acima mencionada, questionava a idade da Terra defendida pelo corpo docente 

de teologia de Sorbonne, cujos estudos, baseados na Bíblia, indicavam que a Terra 

teria aproximadamente 6.000 anos (LAUDAN, 1987; GUNTAU, 2005). Para Buffon, a 

Terra teria entre 75.000 e 168.000 anos, mas fazia suposições de que talvez tivesse 

cerca de 3.000.000 anos (TEIXEIRA et al, 2009). Em 1778, em “Les epoques de la 

nature”, Buffon propôs um globo inicialmente fundido que se resfriou gradualmente 

no passado. Não foi bem recebido, apesar das metáforas ali adotadas terem se 

mostrado influentes (RUDWICK, 2005). No final do século XVIII, Buffon apresentou a 

sétima época humana, adicionada pouco depois à publicação, com a especulação 

então já ampla entre os naturalistas, de que a história humana teria sido um capitulo 

final breve na longa história registrada nas sequências grossas de rochas 

Secundárias (RUDWICK, 2005). 

Os alunos de Daubenton, que estão entre os grandes mineralogistas da história, 

Romé de l’Isle, René-Just Haüy (pai da cristalografia) e Déodat de Dolomieu, 

concordavam com alguns aspectos formais do sistema de Lineu, como a adoção da 

forma do cristal como base para classificação e na hierarquia dos minerais, apesar 

de não se aplicar a todos os minerais (LAUDAN, 1987). Jean-Baptiste Romé d’Isle 

(1736-90) compilou muitos registros de cristais ao catalogar os gabinetes de 

patronos ricos (GUNTAU, 2005). Esse serviço, feito por uma autoridade, agregava 

valor à coleção, e consistia na comparação com as publicações de museus de 

espécimes de referência e comparação (“proxy” em inglês) e, conforme o 

conhecimento avançou, o exame da composição química dos minerais (RUDWICK, 

                                            
7 Esta obra tem um total de 36 volumes e contém uma descrição abrangente dos produtos naturais, 
minerais e do Homem (SCHAER, 1993). 
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2005).  A coleção de Romé d’Isle de 900 cristais e minérios atualmente faz parte do 

acervo do Museu Nacional de História Natural, depois que este adquiriu a coleção 

de Gillet de Laumont.  Haüy triplicou as coleções de minerais do museu e a sua 

coleção pessoal, de 12.000 minerais, foi vendida em 1823 para o Duque de 

Buckinghan, que depois a vendeu para em 1848 para o Museu Nacional de História 

Natural (THE EUROMIN PROJECT, 2015). 

A maioria dos demais mineralogistas da época também não concordava com o 

sistema de Lineu, pois acreditava que a base da taxonomia deveria ser química e 

não a forma externa, e que a proporção de elementos influenciariam a variedade de 

substâncias na natureza que, por sua vez, resultaria em um número não definido de 

minerais e não em espécies minerais fixas (LAUDAN, 1987).  

Mas o principal crítico de Lineu foi Abraham Gottlob Werner, para quem os minerais 

fariam parte do reino dos não vivos e deveriam ser primeiro identificados com base 

nas suas características externas (ex.: cor, coesão, peso, cheiro e gosto), que 

poderiam ser percebidas em campo, e depois classificados com base nas suas 

características químicas que, por sua vez, definiriam as espécies, sendo necessário 

uma chave de identificação para este fim, presente em sua primeira publicação, “On 

the external characters of minerals”, de 1774. As rochas, por sua vez, deveriam ser 

classificadas de acordo com a idade em que foram formadas. Essa obra valeu-lhe 

um convite para lecionar na Academia de Freiberg, onde estudou e permaneceu até 

a sua morte. Em 1817 publicou seu sistema mineral na obra “Mineral-System”. Seu 

sistema também foi criticado e, na prática, os mineralogistas usavam uma 

combinação de técnicas (LAUDAN, 1987). A coleção de Werner atualmente faz 

parte do acervo da Coleção Geocientífica da TU Bergakademie Freiberg (TU 

BERGAKADEMIE FREIBERG, 2015). 

Werner se tornou famoso não pelo seu trabalho sobre sistema mineral, mas pelo seu 

conceito de formação, termo que cunhou e que influenciou a geologia. Era Netunista 

e acreditava que as rochas haviam se precipitado de forma gradual a partir de um 

oceano por processos químicos e se diferenciavam entre si pelo modo e tempo de 

formação, o que era contrário à ideia então vigente, de que tais diferenças teriam 

sido originadas por suas extensões e localizações e por seus minerais constituintes. 

Cada formação teria então sido formada em uma época, sendo que a Terra seria 

composta por uma sucessão de formações, na qual as mais recentes estariam no 

topo e as mais antigas, na base. A sequência de formações teria que ser observada 
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em campo e em locais diferentes para que fosse possível fazer correlações de 

formações, sendo que o total seria de 20 a 30 formações. A associação das 

formações ao critério histórico (no final do século XVIII o exame das rochas 

conforme Werner era visto como o equivalente da importância dos textos para os 

historiadores), independentemente dos minerais, causou um distanciamento da 

sistemática e da história natural (LAUDAN, 1987). 

Segundo Laudan (1987), as ideias de Werner levaram cerca de 50 anos para serem 

aceitas. Independentemente do tempo que levou, mesmo com modificações, a 

irradiação de suas ideias se deu na Europa e até no Brasil, muito provavelmente 

devido ao fato de Werner ter sido acadêmico e ter uma extensa rede de contatos, e 

isso certamente influenciou a coleta de amostras e consequente formação de 

acervos naquela época.  

Na França, as ideias de Werner predominavam na Escola de Minas de Paris e, no 

Jardin des Plantes, Georges Cuvier e Alexandre Brongniart adotaram a ideia de 

formação para traçar a sucessão de Paris. Entre 1790 e 1830, os seguidores de 

Werner fizeram vários trabalhos sobre sucessões. Aliás, naquela época, os geólogos 

estudavam com um livro didático escrito conforme o pensamento de Werner. No 

Reino Unido, entre os seguidores das ideias de Werner estavam os professores de 

Oxford, a fase inicial da Sociedade Geológica de Londres e o escocês Robert 

Jameson, da Universidade de Edimburgo (LAUDAN, 1987). Em Portugal, o governo 

enviou, em missão de estudos à academia de Freiberg, entre outros centros, o 

português Joaquim Pedro Fragoso de Sequeira e os brasileiros José Bonifácio de 

Andrada e Silva e Manuel Ferreira da Câmara de Bethencourt e Sá, que foram 

alunos de Werner (FIGUEIRÔA, 1997). Uma coleção organizada por Werner, 

conhecida como “Coleção Werner”, de 3.326 itens, que havia sido comprada para o 

Museu de História Natural de Lisboa, foi trazida ao Brasil, por ocasião da 

transferência da corte, e utilizada em aulas práticas na Academia Real Militar e, 

depois, transferida para o Museu Real, atual Museu Nacional (FIGUEIRÔA, 1997; 

LOPES, 1997). 

Depois do levantamento das sucessões, fazia-se correlações entre regiões 

diferentes. Como o processo era lento e difícil, passaram a ser feitas com mais 

frequência na década de 1820 e, num primeiro momento, adotou-se a mineralogia 

como parâmetro, mas, como um mesmo mineral às vezes estava presente em 

diferentes formações, passaram a adotar outras características como parâmetro, 
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sendo que, aos poucos, a atenção foi deslocada para o conteúdo fóssil8, pois 

percebeu-se que as camadas mais recentes tinham fósseis mais complexos que os 

das camadas inferiores. Werner também lecionava paleontologia e tinha uma 

respeitável coleção de fósseis, mas estes eram, antes do conceito de extinção ser 

difundido, usados somente para distinguir entre rochas então classificadas como 

primárias das secundárias (LAUDAN, 1987). E, entre essas duas rochas, priorizava-

se o interesse nas primárias, que poderiam ter minerais valiosos e espécimes 

minerais extraordinários (RUDWICK, 2005).  

Isso mudou quando o alemão Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) defendeu 

que não só havia ocorrido extinção no passado, mas uma sequência delas, a partir 

do exame de xistos betuminosos da Thuringia em 1804. É importante mencionar 

que, nessa época, a paleontologia não era muito estudada porque acreditava-se que 

todos os organismos vivos haviam sido criados quando da Criação e os fósseis 

seriam correspondentes a eles e priorizava-se, então, a catalogação dos seres 

vivos. Com o trabalho de Blumenbach, concluiu-se que os fósseis seriam ótimos 

marcadores da idade das rochas e passaram a ser usados para fazer correlações e 

reconstruir a história da Terra. Blumenbach examinou também conchas murex e 

concluiu que mudanças ambientais haviam ocorrido ao longo do tempo, o que 

explicava as mudanças nos seres que sobreviveram às extinções. Blumenbach 

desencadeou o interesse em paleontologia e influenciou, entre outros, Ernst von 

Schlotheim e Georges Cuvier (LAUDAN, 1987). Blumenbach foi professor de 

medicina e de história natural e primeiro curador do Königliches Akademische 

Museum da Universidade de Gottingen e dirigiu o Royal Academic Museum em 

Berlin. Suas coleções estão em diversas instituições de tal Universidade, sendo que 

a parcela referente à paleontologia está em seu Museu de Geociências (GEHLER; 

REICH, 2013). 

Schlotheim fez campanha para produzir guias de identificação de fauna e flora 

fósseis que ocorrem em formações, como se tais fósseis fossem indicadores delas, 

usando a nomenclatura de Lineu (LAUDAN, 1987). A coleção de minerais de 

Schlotheim faz parte da Coleção Mineralógica do Museu de História Natural de 

Berlin, sucessora do Royal Mineral Cabinet (MUSEUM FÜR NATURKUNDE, 2015). 

                                            
8 Apesar dessa mudança de foco da geociências, o estudo dos minerais continuou a avançar. 
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Em vez de se concentrar em espécimes pequenos, Georges Cuvier apresentou 

evidências da extinção com base em fósseis de grandes quadrúpedes no final da 

década de 1790 por serem bastante visíveis e pela alta probabilidade de achar um 

espécime vivo, se houvesse (LAUDAN, 1987, RUDWICK, 2005). Para ele, as 

extinções teriam sido muito rápidas, dramáticas e simultâneas para várias espécies 

diferentes e tinham contornos de catástrofes, e as formações teriam sido reflexos de 

eventos maiores na história da Terra (LAUDAN, 1987).  

Isso fez com que considerasse que as conchas fósseis também tivessem sido 

extintas e, então, no levantamento, feito com Brongniart 9 , das sucessões de 

formações de Paris, ambos notaram que um formação específica tinha um conteúdo 

fóssil que seria sua característica essencial (“essential character” em inglês), que 

revelaria sua idade e os fósseis seriam índices de alteração histórica da região, em 

termos de ambiente em alteração. A região de Paris é muito rica em fósseis e o 

trabalho foi em parte facilitado devido à construção do império napoleônico. Isso 

causou uma grande repercussão, porque, em geral, acreditava-se, na época, que a 

presença de fósseis seria acidental e os mineralogistas os usavam para reconstruir 

um retrato generalizado do passado, particularmente da extensão anterior do 

oceano (LAUDAN, 1987; RUDWICK, 2005). 

O uso de fósseis para correlações, no entanto, não foi uma unanimidade, alguns, 

como o primeiro presidente da Geological Society de Londres, Greenough, 

argumentava que, se a maioria das espécies estava extinta, a inferência de idade e 

condições do passado eram altamente questionáveis. Outros não entendiam quais 

fósseis deveriam ser usados para correlação, porque muitos estavam presentes em 

formações diferentes (LAUDAN, 1987). 

Entre os trabalhos de correlação da década de 1820, devemos destacar os de 

Alexander von Humboldt, que escreveu sobre superposição de rochas nos dois 

hemisférios, o do fundador do Geological Survey do Reino Unido, Henry Thomas De 

La Beche, que elaborou uma tabela comparativa de formações alemã, francesa e 

inglesa, e o trabalho de William Buckland, de Oxford, que elaborou tabelas de 

correlações da Inglaterra e Gales, seguindo as ideias de Werner e incorporando o 

trabalho de William Phillips (LAUDAN, 1987). A coleção de Humboldt está no Museu 

de História Natural de Berlin (MUSEUM FÜR NATURKUNDE, 2015), a de De La 

                                            
9 Cuvier era o principal profissional de sistemática de vertebrados na França e Brongniart tinha 
publicações sobre classificação de répteis e taxonomia mineral. 
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Beche no Museu de História Natural de Londres (NATURAL HISTORY MUSEUM, 

2015) e de William Buckland está no Museu de História Natural da Universidade de 

Oxford (OXFORD UNIVERSITY MUSEUM OF NATURAL HISTORY, 2015).  

O trabalho de correlações teve outros desdobramentos na área de representação. 

Na década de 1820, os geólogos faziam mapas geológicos com afloramentos de 

formações, representação de sucessões e dados topográficos e isso fez com que se 

notasse a influência das formações no relevo e solo e, consequentemente, na 

ocupação e uso, o que valorizou esse trabalho, mas, como esse trabalho era 

financiado pela nobreza, muitas vezes se restringiu às áreas ricas e populosas. Na 

década de 1830, uma tabela de sucessão de formações muito mais longa do que a 

de Werner foi estabelecida e isso exigiu o desenvolvimento de unidades, escalas, 

nomenclatura e convenções compatíveis, mas isso se mostrou bastante complicado. 

Um aspecto interessante é que, nessa época, algumas formações ganharam nomes 

não mineralógicos (LAUDAN, 1987). 

Dentre os mapas geológicos, os elaborados por William Smith e pela Geological 

Society de Londres são considerados inovadores no século XIX, mas adotavam 

convenções diferentes entre si (LAUDAN, 1987).  

Em vista da adoção das formações e do uso dos fósseis para correlação e 

reconstrução de climas passados, no início do século XIX as teorias de elevação de 

formações por alguma força intermitente e não como resultado de um oceano 

primordial, conforme Werner, passaram a ganhar atenção, devido aos avanços em 

astronomia e física, que apontavam para o plutonismo, ao conhecimento de vulcões 

e dúvidas sobre a origem do basalto, então misteriosa, e sua posição na estratigrafia 

(LAUDAN, 1987).  

Muitos cientistas observavam vulcões, dentre os quais Humboldt, em sua viagem à 

América do Sul e Central (1799-1804) que, diante dos relatos sobre a erupção do 

vulcão mexicano Jorullo, passou a acreditar que os vulcões seriam causadores de 

ampla elevação (LAUDAN, 1987). 

Mas o conhecimento avançou quando, em 1806, o inglês Humphry Davy (1778-

1829) anunciou que a atração química tinha natureza elétrica e reações químicas 

violentas ocorriam quando os metais do interior da Terra entravam em contato com a 

água, resultando em explosões vulcânicas, e usava uma maquete para demonstrar 

isso em aula. A teoria de Davy foi modificada por Joseph-Louis Gay Lussac (1778-

1850), que observou a composição dos gases emitidos pelos vulcões e determinou 



 58 

que a água que alimentava os vulcões deveria ser salgada. A coleção de minerais 

de Davy foi comprada por 100 libras pela Royal Institution em 1806 (LAUDAN, 

1987). 

Em 1818, Leopold von Buch (1774-1853) publicou sua teoria da elevação das 

crateras, em que defendia que o basalto seria o causador do soerguimento da Terra. 

Von Buch não só observou vários vulcões como publicou sobre diferentes tipos de 

atividade ígnea e distinguiu suas estruturas e mineralogias, sendo que o vulcanismo 

seria causado conforme Davy e Gay-Lussac. Sua teoria recebeu críticas em meados 

da década de 1830, dentre as quais de Charles Lyell, mas prevaleceu até a década 

de 1840 com o apoio de Humboldt e Darwin, sendo que este último já havia voltado 

da viagem do Beagle (LAUDAN, 1987).  

Na década de 1820, o francês Louis Cordier (1777-1861) comparou amostras de 

lavas antigas, inclusive basaltos, com as de vulcões modernos por meio de análise 

microscópica das amostras reduzidas a pó, o que evidenciou a semelhança entre 

elas e, portanto, favoreceu a ideia de que o basalto teria origem ígnea. A evidência 

definitiva da origem do basalto, no entanto, ocorreu somente depois de algumas 

décadas, pela análise de lâminas que mostravam a estrutura microcristalina da 

rocha. Cordier defendeu em 1827 que a Terra seria fluida a partir dos 5.000 metros 

de profundidade e que teria sido uma estrela que se resfriou, consolidando-se de 

fora para dentro (LAUDAN, 1987). Cordier estudou na Escola de Minas de Paris, 

participou das expedições de Napoleão Bonaparte em Alexandria e foi um dos 

fundadores da Sociedade Geológica da França e o décimo titular da cadeira de 

Geologia do Museu Nacional de História Natural (Paris), onde trabalhou de 1819 a 

1861. Considerado o fundador da Coleção de Geologia desse Museu, aumentou a 

coleção de 1.500 para 200.000 amostras, foi o primeiro a fazer análise microscópica 

em lâminas delgadas, estabeleceu 16 tipos de rochas magmáticas e definiu 337 

espécies de rochas. Tem uma rocha nomeada em sua homenagem, a Cordierita. 

(MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE , 2015a). 

Em 1829 o francês Élie de Beaumont formulou uma teoria de elevação apoiada na 

física que combinava as ideias catastrofistas de Cuvier com as de von Buch, de que 

a elevação da Terra teria sido causada por forças de baixo para cima. Dessa forma, 

a elevação causaria extinções e ruptura entre formações. A elevação seria a 

liberação de tensão acumulada devido ao stress causado pelo resfriamento da Terra 

(LAUDAN, 1987). 
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Esse período da geologia em que se concentrou na teoria da elevação é importante 

ser mencionado porque, conforme Laudan (1987), mostra uma geologia que não era 

histórica, mas considerada causal, com base na química, e que, na teoria de 

Beaumont, essas duas vertentes, histórica e causal, voltaram a ser pesquisadas em 

conjunto. E, em vista dos avanços, que reforçaram principalmente as ideias 

propostas por James Hutton e Charles Lyell, apresentadas a seguir, as ideias de 

Werner ficaram para trás (LAUDAN, 1987). 

 

 
Reino Unido 
 

 

Os principais personagens da geociências do Reino Unido estão apresentados em 

separado neste item não pelo fato da geologia moderna ser normalmente atribuída 

como uma conquista do Reino Unido, que é um ponto de vista criticado por Laudan 

(1987), pois seus fundamentos foram formulados por cientistas de vários países, 

mas porque a geologia local era diferente e o desenvolvimento da ciência e das 

coleções não era institucionalizado como na Europa continental, além do fato dos 

seus principais personagens – William Smith, James Hutton e Charles Lyell – não 

terem tido, de imediato, seguidores como Werner, apesar de suas ideias terem 

prevalecido. 

Para Simon Knell (2000), poucos autores valorizam o papel dos museus e coleções 

na história da ciência, sendo que, no caso da geologia, o museu era o local onde se 

fazia análises, descobertas e correlações, e que a omissão do papel das coleções 

na historiografia se deve ao fato de serem onipresentes, entre outros motivos. 

Conforme mencionado, os principais protagonistas da história da geologia no Reino 

Unido foram a Sociedade Geológica de Londres, cujos registros são considerados 

os oficiais do desenvolvimento da geologia como ciência, as Universidades de 

Oxford e Cambridge e o British Association for the Advancement of Science, cujos 

dirigentes tiveram contato com o trabalho de Werner e dos franceses, com os 

homens práticos como William Smith, e com as sociedades filosóficas ou de história 

natural regionais (KNELL, 2000). Ao contrário da Europa continental, as coleções 

eram geralmente particulares e seus proprietários frequentavam as sociedades 

filosóficas ou de história natural de condados, que eventualmente compravam 



 60 

coleções para que estas fossem o centro de suas atividades e atraíssem prestígio. 

No Reino Unido era muito fácil encontrar fósseis então toda a sociedade participava 

de sua coleta e comercialização, sendo que as sociedades filosóficas ou de história 

natural eram frequentadas por indivíduos de várias classes sociais, mas 

principalmente os da média e alta. Uma característica peculiar era que, em alguns 

condados de Yorkshire, havia a preocupação de manter as raridades no local, 

porque serviriam para atrair visitantes. Uma consequência dessa regionalização foi a 

importância do trabalho em rede, as sociedades filosóficas ou de história natural 

geralmente publicavam instruções de coleta, sendo que a comparação de museus 

regionais revelava a geologia do Reino Unido (KNELL, 2000). A geologia era 

bastante popular porque era, entre outras coisas, mais barata que outras áreas da 

História Natural, tinha muito a ser explorado e era fácil de acumular espécimes 

(KNELL, 2000). 

O inglês William Smith (1769-1839), conhecido como “pai da geologia inglesa” era o 

que se denominava “homem prático”, ou seja, os que se dedicavam à prospecção 

mineral e engenheiros (KNELL, 2000).  No final do século XVIII, Smith percebeu que 

os estratos eram superpostos em uma dada ordem comum em uma área e que cada 

estrato tinha fósseis característicos, ou seja, chegou a conclusões semelhantes às 

de Werner sem conhecê-lo (LAUDAN, 1987; KNELL, 2000; RUDWICK, 2005). Smith 

produziu uma tabela de sequência de estratos e dava palestras públicas, o que 

ajudou a disseminar as suas ideias, mas os acadêmicos não se convenciam de seu 

trabalho (KNELL, 2000). Um dos entraves era o fato de Smith não ter amplo 

conhecimento técnico e adotar sua própria terminologia (KNELL, 2000). Em 1815, 

Smith ganhou a guarda de um sobrinho, John Philips, que era bom desenhista e 

articulado, e ajudou-o a disseminar suas ideias. Costumavam dar palestras nos 

condados para incentivar o interesse por fósseis e Philips era contratado para 

organizar coleções estratigraficamente, o que muitas vezes valorizava ou não uma 

coleção (KNELL, 2000). Vale destacar que Smith usava as coleções como 

ferramentas de pesquisa e serviam para explicar a relevância de suas ideias. Phillips 

considerava a organização da coleção de seu tio como a ideal, pois servia como 

recurso de ensino, ilustração de conhecimento, como se fosse explicação em três 

dimensões (KNELL, 2000). Um museu, o de Scarborough, foi até projetado seguindo 

as instruções de Smith e tinha um formato circular, uma Rotunda de 32 pés de 

diâmetro e 36 pés de altura, e seria a representação física da sua lei dos estratos. 
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Para muitos, era o paradigma arquitetônico de construção de um museu geológico 

(KNELL, 2000). Entre 1815 e 1819, Smith publicou mapas e seções de várias partes 

do Reino Unido (RUDWICK, 2005). A produção de seus mapas era bastante 

dispendiosa e o deixou com problemas financeiros, o que o levou a vender sua 

coleção de mais de 2.500 espécimes e 693 espécies para o Museu Britânico, sendo 

que atualmente faz parte do Departamento de Paleontologia do seu sucessor, o 

Museu de História Natural de Londres (NATURAL HISTORY MUSEUM, 2015). O 

reconhecimento de seu trabalho aconteceu tarde, devido a sua limitada educação e 

origem humilde e, em 1831 foi o primeiro a receber a medalha Wollaston da 

Geological Society (KNELL, 2000; NATURAL HISTORY MUSEUM, 2015). 

O escocês James Hutton (1726-1797) tinha uma realidade bem diferente da de 

Smith. Depois de se formar em medicina na Universidade de Leiden, voltou à 

Escócia para se dedicar a suas terras, onde fez testes com novos métodos de 

cultivo e química. Assim como outros cavalheiros de sua classe, frequentava o Royal 

Society de Edimburgo onde discutia Filosofia Natural e conviveu com Joseph Black e 

Adam Smith. Hutton foi influenciado pelas ideias de Newton (diferente de outros 

europeus), pela teoria do calor e química articulada por Boerhaave e depois 

modificada por Joseph Black, e pelo Iluminismo escocês (que favorecia o método da 

indução eliminatória). Hutton apresentou sua Teoria da Terra em 1788, publicada em 

1795 como “Theory of the Earth, with Proofs and Illustrations”, disseminada 

amplamente no início do século XIX. Hutton era deísta e, segundo sua teoria da 

Terra, esta seria mantida habitável por leis da natureza e não seria possível dizer 

quando a Terra teria sido originada e quando terminaria. A habitabilidade seria 

mantida por um ciclo constante de decaimento e renovação de rochas e a evidência 

de tal ciclo estaria nas rochas calcárias, que seriam restos reciclados. Como as 

rochas teriam sido originadas no oceano, concluiu que a superfície da Terra deveria 

ter variado. Mas ao contrário do pensamento vigente, de que a consolidação teria 

sido causada por precipitação de substâncias químicas, Hutton acreditava que a 

causa da consolidação seria o calor, por meio do princípio de compressão. Hutton 

também propôs que os estratos seriam depositados em camadas horizontais e 

depois inclinados por quebras e dobras decorrentes do soerguimento, diferente do 

pensamento convencional de que alguns estratos haviam sido depositados com 

inclinação. Hutton recebeu atenção, mas não seguidores de imediato porque não 

contava com uma ampla rede de contatos como Werner, era deísta (enquanto a 
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maioria dos geólogos eram cristãos) e  seguia a tradição Newtoniana. Além disso, 

conhecimento da química da época não apoiava a sua proposta de consolidação 

dos calcários e a ideia do que atualmente chamamos de ciclo das rochas, porque, 

diferente de Werner, acreditava que as formações não seriam resultado de eventos 

únicos. Somente nos 1820 suas ideias foram revistas por Charles Lyell e George 

Scrope. Hutton era um notório colecionador e é possível que tenha feito testes com 

os itens de sua coleção, porque observou que muitos estratos de calcário tinham 

sílex, que eram consolidados pelo calor (LAUDAN, 1987). Hutton montou uma 

coleção de espécimes para ilustrar sua Teoria da Terra, levada ao Royal Society da 

Escócia por Black, que a recebeu da irmã de Hutton, e, depois, conforme o estatuto 

da Sociedade, transferida para o Museu de História Natural da Universidade de 

Edimburgo. Os indícios eram de que era bastante ampla, porque seria necessário 

pelo menos um ano para ser organizada antes de ser doada à Universidade 

(PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH, 1969). Depois de 

doada, recebeu pouca atenção e nem foi exibida, pois seu curador, Robert Jameson, 

seguidor do pensamento de Werner, achava que tinha pouca importância, o que 

pode ter causado a dispersão da coleção, por meio de venda ou até mesmo perda 

de itens, e perda da lista de espécimes dos primeiros custodiantes em meados da 

década de 1830 (JONES, 1984). 

O escocês Charles Lyell estudou direito em Oxford e assistiu as palestras de 

geologia de William Buckland. Assim como Hutton, foi influenciado pelo iluminismo 

escocês, era deísta, acreditava na tese da habitabilidade da Terra e na reciclagem 

das rochas baseada em pesquisas geológicas atualizadas, usando o método vera 

causa (causas atuais), seguido por Newton e adaptado para a geologia, segundo o 

qual as causas têm existência real na natureza e mudanças haviam sido graduais e 

não catastrofistas. Entre 1830 e 1833 publicou “Principles of Geology”, que foi, por 

muito tempo, considerada a pedra fundamental da geologia moderna. Nesse 

trabalho, defendeu que seria possível reconstruir as condições climáticas do 

passado a partir das espécies existentes e não das extintas, por argumentos 

indutivos, pois os habitats de uma dada espécie não mudam ao longo do tempo. Em 

vez de grandes mamíferos, concentrou-se em moluscos fósseis e espécies 

existentes, pois os moluscos seriam menos suscetíveis à extinção do que os 

mamíferos devido à mudanças ambientais. Segundo Laudan (1987), seu principal 

interesse era a metodologia e a adesão as causas atuais produziu seu princípio de 
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uniformitarismo segundo o qual a lei, o tipo e grau das causas geológicas não 

mudam ao longo do tempo. Os geólogos da época não questionaram o 

uniformitarismo de lei, mas o de tipo e de grau sim, pois achavam que a Terra havia 

sido mais quente no passado então não poderia ter sido coberta por gelo, e que a 

intensidade dos eventos geológicos tinha sido maior no passado. Com o método de 

causas atuais, Lyell fez inferências sobre o passado para o presente e vice-versa. 

Lyell adotou o uniformitarismo para a teoria do clima e acreditava que a extinção 

havia sido causada por condições ambientais e que as plantas e animais teriam 

existido de forma constante, mas sem justificar, porque ninguém havia observado 

esses eventos. Lyell então examinou os dados coletados por Humboldt e concluiu 

que a climatologia havia feito generalizações a partir de uma pequena porção da 

superfície da Terra e, a partir da sugestão de Humboldt de que a diferença de 

temperatura entre os hemisférios teria mais a ver com a divisão desigual dos 

continentes, passou a explorar a possibilidade das variações na geografia física 

terem causado variações no clima e, portanto, extinções. A geografia como fator que 

influencia o clima foi uma inovação. As leis uniformes não causariam efeitos 

uniformes. Para Lyell, essa explicação era melhor do que a ideia da Terra em 

resfriamento, pois era reversível e manteria a habitabilidade da Terra (LAUDAN, 

1987). 

Na década de 1840, a maioria dos geólogos aceitava o uniformitarismo, sendo que o 

catastrofismo era usado somente para causas inexplicáveis, como a era glacial 

(RUDWICK, 2005). Isso só mudou com a teoria glacial do suíço Louis Agassiz 

(1807-1783) no final da década de 1830, que foi rapidamente assimilada por Lyell, e 

incluída na edição de 1847 de seu trabalho, de que o resfriamento máximo 

acontecera nas latitudes europeias durante a era glacial (LAUDAN, 1987; 

RUDWICK, 2005). A coleção de Louis Agassiz faz parte do Museu de Zoologia 

Comparada da Universidade de Harvard, do qual foi diretor (MUSEUM OF 

COMPARATIVE ZOOLOGY, 2015). 

Originalmente considerada controversa, a Royal Society premiou Principles em 1834 

e em 1858 Lyell foi reconhecido com a medalha Copley e, em 1864, a medalha 

Wollaston da Geological Society (LAUDAN, 1987). A coleção de Lyell foi doada à 

Universidade de Edimburgo em 1927 e está no Museu Geológico Cockburn 

(UNIVERSITY OF EDINBURGH, 2015). 
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As geociências no Brasil 
 

 

Antes de apresentar as coleções de geociências no Brasil, considero importante 

revelar quais foram as principais influências para o desenvolvimento dessa ciência e 

práticas de mineração no Brasil, particularmente da perspectiva não eurocêntrica 

proporcionada pelas pesquisas de Sílvia Figueirôa (1997) e Maria Margaret Lopes 

(1997).  

Nos séculos XVI e XVII, as grandes navegações abasteceram as coleções 

europeias (FINDLEN, 2005). A viagem ao Brasil a pedido do Príncipe João Maurício 

de Nassau, por exemplo, resultou na obra “Historia Naturalis Brasiliae”, de Georg 

Markgraf, na coleta e documentação de objetos de história natural que, por décadas, 

foram distribuídos como presentes para nobres europeus (FINDLEN, 2005).  

No século XVIII, em um contexto marcado pela defasagem técnica de Portugal em 

relação ao resto da Europa e aos consequentes problemas técnicos referentes a 

exploração mineral, já em declínio, no Brasil, que era então sua colônia, o Marquês 

de Pombal promoveu o movimento ilustrado em Portugal com o estabelecimento de 

instituições como Museus, Jardins Botânicos e Zoológicos, inclusive nas colônias, 

que deveriam abastecê-los, com a finalidade de modernizar o país e que foram 

adquirindo caráter mais filosófico (LOPES, 1997). Os museus portugueses faziam 

intercâmbio com o Museu Nacional de História Natural (Paris), o que evidencia a 

influência deste em suas práticas (LOPES, 1997). O movimento ilustrado levou à 

reforma da Universidade de Coimbra (1768-1772), e ao envio, em missão científica, 

de um português e dois brasileiros Joaquim Pedro Fragoso de Sequeira e José 

Bonifácio de Andrada e Silva e Manuel Ferreira da Câmara de Bethencourt e Sá, 

que tiveram oportunidade de estudar e visitar os principais centros científicos, 

inclusive na França e na Saxônia (FIGUEIRÔA, 1997).  

José Bonifácio, sobre o qual estudamos no ensino fundamental por ter sido o 

“Patriarca da Independência”, fez importantes pesquisas sobre minerais de lítio, 

tendo atingido reconhecimento internacional como cientista, chegando a nomear um 

mineral em homenagem a Werner, a wernerita, sendo que também foi 

homenageado com o mineral andradita (COMPANHIA DE PESQUISA DE 

RECURSOS MINERAIS, 2014). Ao retornar a Lisboa, Andrada foi professor de 
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metalurgia na Universidade de Coimbra e, entre outras funções, foi Intendente Geral 

das Minas e Metais do Reino. Nessa função, contratou técnicos alemães para o 

Corpo de Engenheiros Militares  para contribuir, no Brasil, com a mineração e 

siderurgia (FIGUEIRÔA, 1997). A coleção mineralógica de José Bonifácio foi doada 

ao Museu Real em 1838 (LOPES, 1997).  

Câmara foi nomeado Intendente Geral das Minas na Capitania de Minas Gerais e do 

Serro Frio, cargo que exerceu efetivamente de 1807 a 1822. Câmara fez, assim 

como José Bonifácio, propostas de modernização da mineração, queixava-se da 

intervenção dos governadores em relação à exploração de minas e defendeu, como 

intendente e depois, como deputado, a criação de escolas mineralógicas e 

metalúrgicas , o que só aconteceu em 1876, com a fundação da Escola de Minas de 

Ouro Preto (FIGUEIRÔA, 1997). 

Em Portugal, com o início da publicação de “Memórias” das viagens filosóficas em 

1770, houve a organização das Academias Científicas-Literárias no Brasil, que 

contaram com museus e jardins botânicos, que, nessa época, eram regulados por 

critérios científicos. O primeiro ensino regular institucionalizado das ciências da 

História Natural ocorreu em 1798, com a fundação do Seminário de Olinda (LOPES, 

1997). 

Com a transferência da Corte para o Brasil em 1808, surgiram algumas instituições e 

publicações de caráter científico (FIGUEIRÔA, 1997): a Academia Real Militar 

(ARM) em 1810, o Museu Real em 1818, a Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional (SAIN), que contava com o apoio do então diretor do Museu, em 1827, e o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, e a Sociedade 

Velosiana, em 1850 (FIGUEIRÔA, 1997; LOPES, 1997). 

A Academia Real Militar (ARM) foi fundada no Rio de Janeiro para defesa nacional e 

montagem da infraestrutura local, com base na Escola Politécnica de Paris. Na área 

de mineralogia, o método adotado era o de Werner e de outros autores 

contemporâneos, como René-Just Haüy e seu “Traité de Minéralogie”. Previa-se 

aulas com demonstrações utilizando-se o gabinete de 3.326 exemplares de Karl 

Eugene Pabst von Ohain, professor da Academia de Freiberg, organizado e descrito 

por Werner e, por isso, conhecido como “Coleção Werner”, que havia sido adquirida 

para o Museu Real de Lisboa e trazida para o Brasil por ocasião das invasões 

napoleônicas. Essa coleção deve ter sido somada a um Gabinete de Mineralogia 

então existente (FIGUEIRÔA, 1997; LOPES, 1997) e, segundo Lopes (1997) 
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ampliada como resultado de solicitação de remessas de minerais de capitanias. A 

Coleção Werner foi transferida para o Museu Real em 1818, na ocasião de sua 

criação, o que afetou o ensino da ARM, mas, como a direção do Museu era ocupada 

pelo lente da academia, Frei Custódio Alves Serrão, a situação foi resolvida com a 

transferência de alguns exemplares de menor valor e repetidos para as aulas 

práticas, que foram reduzidas. Em 1832 ocorreu a unificação das Academias Militar 

e da Marinha, o que acabou levando a separação do curso militar do da engenharia 

civil. Esse resultado é considerado positivo para as ciências naturais, com formação 

de profissionais influentes (FIGUEIRÔA, 1997). 

O Museu Real, atualmente denominado Museu Nacional, foi o primeiro museu do 

Brasil e reuniu os acervos de gabinetes dispersos e, segundo relatos, a Coleção 

Werner era a principal (FIGUEIRÔA, 1997; LOPES, 1997). Antes da abertura do 

museu, “produções” da natureza do Brasil eram enviadas desde seu descobrimento 

para Portugal, mas, o envio de forma sistemática, foi viabilizado a partir de 1784 com 

a criação da Casa de História Natural, instituição que existiu até a vinda de D. João 

ao Brasil, conhecida como Casa dos Pássaros (LOPES, 1997). No Museu Real nota-

se preocupações com valor científico dos objetos, uma vez que previa instruções de 

coleta e remessa dos mesmos, tomando-se como uma das referências Buffon, e o 

emprego de naturalistas qualificados para constituir as coleções (FIGUEIRÔA, 

1997). O Museu foi concebido conforme o modelo europeu de museu metropolitano, 

onde haveria um catálogo contendo o inventário geral, que teria os mesmos 

números e informações das amostras dos armários, segundo o modelo da 

Universidade de Coimbra, receberia produções das capitanias e, por ser sede da 

monarquia, deveria ter réplicas das colônias portuguesas e fazer intercâmbio com 

museus de outros países (LOPES, 1997). Localmente havia um interesse no valor 

econômico dos recursos naturais e o Museu era o local onde avaliações eram feitas. 

Era também referência das produções “locais” para os museus “centrais” europeus 

(LOPES, 1997). Os viajantes naturalistas estrangeiros, aliás, eram  subvencionados 

pelo Governo Imperial e deveriam destinar duplicatas do que coletavam ao Museu 

Real, o que parece não ter ocorrido na prática, pois museus como os de Munique, 

Viena, Paris, São Petersburgo, Londres e Edimburgo tinham coleções de material 

brasileiro muito mais numerosas (LOPES, 1997). Um dos que mais contribuiu foi 

Frederic Sellow, de Berlin, que enviou principalmente produtos geológicos das 

províncias do Sul e também intermediou o envio de itens do Museu Real de Berlim 
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(LOPES, 1997). Outros naturalistas também enviaram exemplares, mas, 

aparentemente, em menor proporção do que coletaram no Brasil, como os que 

acompanharam D. Leopoldina e constituíram a coleção do Museu Brasileiro em 

Viena (LOPES, 1997). Já sobre a expedição de Georg Heinrich von Langsdorff, 

Cônsul Geral da Rússia no Brasil, entre 1821 a 1829, que formou a base da Coleção 

Sul-Americana do Museu da Academia de Ciências da Rússia, não se encontram 

registros de doações (FIGUEIRÔA, 1997; LOPES, 1997).  

Em 1842 o Museu Nacional foi reestruturado e quatro seções temáticas foram 

criadas: Zoologia e Anatomia Comparada; Botânica, Agricultura e Artes Mecânicas; 

Mineralogia, Geologia e Ciências Físicas; e Numismática e Artes Liberais, 

Arqueologia, Usos e Costumes das Nações Modernas. Um Conselho Administrativo 

foi criado sendo que uma de suas atribuições era definir o sistema de classificação e 

exposição dos objetos, que era o cerne das atividades da instituição e levou à 

aquisição de obras de referência e comparação, além de continuar a fazer análise 

da “utilidade prática” dos recursos naturais. O Museu oferecia também conferências 

públicas, dentre as quais destaca-se a de Louis Agassiz em meados da década de 

1860, mas somente em 1876 passou a oferecer oficialmente cursos  (FIGUEIRÔA, 

1997). Além disso, cedeu pessoal, espaço e equipamentos para cursos da SAIN, da 

Escola Central e do Colégio Pedro II, entre outros (LOPES, 1997). Frederico 

Leopoldo César Burlamaque, que dirigiu o museu de 1847 a 1866, equipou-o com 

duplicatas de fósseis típicos e dedicou-se à organização da paleontologia, que 

estava começando a ser institucionalizada. Pediu por vezes ajuda do governo para 

recuperar algumas ossadas e não se sabe ao certo se diretamente relacionado a 

isso, mas o fato é que muitos juízes de direito asseguraram a coleta e remessa de 

fósseis para o Museu (LOPES, 1997).  

É importante mencionar que, no mesmo ano em que Burlamaque assumiu a direção 

do Museu Nacional, o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund remeteu a 

coleção de mamíferos fósseis coletados em Lagoa Santa (MG), que estudava desde 

meados dos anos 1830, para a Universidade de Copenhague, onde foram abrigadas 

no Museu Lund (LOPES, 1997). Atualmente, 80 fósseis da coleção estão expostos 

no museu de território Peter Lund, em Lagoa Santa, sob acordo de cessão, desde 

2012, com o Museu de História Natural da Dinamarca (PARQUE ESTADUAL 

SUMIDOURO, 2015). 
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O Museu Nacional foi também pioneiro na organização no Brasil da “Exposição de 

Indústria”, realizada em 1861 no Rio de Janeiro, que seguia o modelo das 

exposições europeias, e era preparatória para a Exposição Universal de Londres em 

1962, sendo que a coleção mineralógica enviada para Londres era quase que 

inteiramente proveniente do Museu Nacional (LOPES, 1997). Devido ao alcance de 

suas atividades, não por acaso os pesquisadores e dirigentes do Museu Nacional 

participaram de outras organizações científicas no Brasil, sendo que o Museu 

também realizou conferências públicas com os principais pesquisadores que 

passaram pelo país. 

A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e da Sociedade 

Velosiana são vistos, por Figueirôa (1997), como reflexo de uma busca por uma 

identidade nacional.  

O IHGB, em funcionamento até hoje, foi fundado em 1839 por membros da SAIN, do 

governo e da sociedade intelectual. Apesar de hoje se considerar que tenha 

contribuído mais para a história e a literatura, o projeto tinha no saber científico a 

base para atingir um estado avançado de civilização. Adotando o modelo 

institucional do Institut Historique de Paris, admitiu como membros cientistas 

estrangeiros, promoveu intercâmbio de publicações e documentos com associações 

científicas e estabeleceu vínculos governamentais. Em termos de formação de 

acervo, promoveu uma expedição científica nacional, a Comissão Científica de 

Exploração, realizada entre 1859 e 1861 na Província do Ceará, parte do Maranhão 

e região amazônica, ao modo das expedições estrangeiras, que tinham caráter 

comercial e industrial, não desvinculado do científico (FIGUEIRÔA, 1997). As 

amostras coletadas foram encaminhadas ao Museu Nacional, sendo que a geológica 

foi perdida em um naufrágio (LOPES, 1997).  

A Sociedade Velosiana, criada em 1850, era uma associação dedicada ao estudo da 

história natural do Brasil, que tinha uma boa parcela de membros fundadores que 

faziam parte da SAIN, do IHGB, do Museu Nacional e/ou da Escola Militar (antiga 

Academia Militar). A maioria dos membros eram brasileiros ou estrangeiros com 

fortes vínculos locais, o que reflete a priorização de rede de contatos e intercâmbio 

local (FIGUEIRÔA, 1997). Uma das comissões da Sociedade se dedicava à 

escrever a história das tentativas de criar estabelecimentos científicos de história 

natural no Brasil (LOPES, 1997). A Sociedade acabou absorvida pelo IHGB devido 

as dificuldades que enfrentou (FIGUEIRÔA, 1997). 
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Os espaços institucionais foram ainda mais consolidados, segundo Figueirôa (1997), 

pelo desdobramento da Escola Militar em Escola Militar (curso Normal) e Escola 

Central (curso de Engenharia Civil), com adoção de materiais didáticos, que incluíam 

a geologia do Brasil, e a realização da Exposição Nacional de 1861 (FIGUEIRÔA, 

1997). 

Depois disso, outras instituições foram criadas, dentre as quais algumas 

exclusivamente geocientíficas, enquanto outras foram reformuladas, o que resultou 

na especialização e profissionalização de técnicos e cientistas. Sobre as instituições 

criadas que tiveram relação com a geociências, destacam-se o Museu Paraense 

(1871); a Comissão Geológica do Brasil (1875); a Escola de Minas de Ouro Preto 

(1876); em São Paulo, foram criadas instituições como reflexo da cafeicultura e de 

sua industrialização e consequente processo de urbanização, o que demandou 

levantamento de recursos naturais, atribuição da Comissão Geográfica e Geológica 

de São Paulo (1886), o Museu Paulista (1894), e a formação de técnicos, função da 

Escola Politécnica de São Paulo (criada em 1893, voltada ao ensino aplicado, 

oferecia disciplinas da área de geociências no currículo, sendo que o curso de 

Engenharia de Minas foi criado em 1940 tendo como modelo o curso da Escola de 

Minas de Ouro Preto); e o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (1907). Sobre 

as reformulações, a Escola Central transformou-se em Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro (1874) (depois de passar por diversas reformulações, conforme mencionado 

mais a frente, tornou-se parte da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro) e o 

Museu Nacional foi reformado (1876) (FIGUEIRÔA, 1997). 

A Comissão Geológica do Brasil foi criada em 1875, subordinado ao Ministério de 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, por influência do geólogo Charles Frederic 

Hartt, professor da Universidade de Cornell, que havia participado da expedição de 

Louis Agassiz no Brasil, e seguia o modelo dos serviços geológicos norte-

americanos, para estimular a mineração e a agricultura. Em 1877, como resultado 

dos trabalhos de campo iniciados em 1875, as coleções geológicas e 

paleontológicas tinham cerca de 500.000 amostras. Devido ao corte de gastos do 

governo brasileiro, a Comissão foi extinta em 1878 (FIGUEIRÔA, 1997) e as 

coleções foram depositadas no Museu Nacional (CASA DE OSWALDO 

CRUZ/FIOCRUZ, 2015). 

O Museu Paraense foi aberto em 1971 mas sua origem está ligada à Sociedade 

Filomática, fundada em 1966. Foi idealizado por Domingos Soares Ferreira Pena, 
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naturalista viajante do Museu Nacional, como centro de estudos de ciências da 

natureza e estabelecimento de ensino superior. Entre os itens do acervo inicial 

consta uma coleção de minerais da Europa e outra do Brasil, supostamente enviada 

pelo Museu Nacional, com quem estabeleceu intercâmbio. Consta também várias 

doações de livros e amostras de Hartt. Foi reorganizada pelo zoólogo suíço Emil 

August Goeldi, que foi subdiretor da seção de Zoologia do Museu Nacional de 1885 

a 1890 e assumiu o museu de 1894 a 1907. O museu promoveu intercâmbios com 

outras instituições, participou de exposições internacionais e tinha publicações 

próprias, com artigos de Derby e Hartt, entre outros (LOPES, 1997), e foi o primeiro 

a publicar um mapa geológico da região, sob direção de Frederik Katzer, chefe da 

Seção de Geologia de 1896 a 1898 (FIGUEIRÔA, 1997). 

A Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo foi criada em 1886 para atender 

as necessidades de infraestrutura para a expansão da cafeicultura paulista, chefiada 

por Orville Adelbert Derby, que foi aluno de Hartt em Cornell e, depois da extinção 

da Comissão Geológica do Brasil, trabalhou no Museu Nacional. O modelo seguido 

foi inspirado no da Comissão Geológica do Brasil. A primeira expedição foi iniciada 

em 1886. Derby ganhou o prêmio Wollaston pelos trabalhos sobre rochas alcalinas. 

Com a saída de Derby em 190510, a Comissão foi reestruturada, tornando-se mais 

especializada, com o desligamento das Seções de Botânica e Meteorologia, e 

passou a se dedicar à pesquisas técnico-científicas para atender políticas estaduais, 

como mapeamento para delimitação de fronteiras, levantamento do sertão para 

diversificação da agricultura, estudos voltados à pesquisa de fontes de energia para 

a indústria, entre outros. Após a Revolução de 30, a Comissão foi extinta em 1931, 

transferida para a Secretaria da Viação e Obras Públicas. Depois de várias outras 

mudanças institucionais, o corpo técnico foi, por fim, praticamente incorporado pelo 

Instituto Astronômico e Geofísico (incorporado pela Universidade de São Paulo em 

1946) e ao Departamento Geográfico e Geológico, criado em 1935 (FIGUEIRÔA, 

1997). 

O Museu Paulista tem sua origem ligada à Comissão Geográfica e Geológica de 

São Paulo e a Orville Derby. O acervo inicial era uma coleção particular conhecida 

como Museu Sertório, do Coronel Joaquim Sertório, que tinha acervo das áreas de 

                                            
10  Sobre as circunstâncias da saída de Derby, que teve como um dos desdobramentos a 
reestruturação da Comissão e outras questões como ciência pura versus ciência aplicada, consulte 
pesquisa de Figueirôa (1997).  
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zoologia, mineralogia, botânica e antropologia e era aberto à visitação pública (o 

sueco Alfred Löfgren organizou a seção de mineralogia e botânica, que tinham alto 

valor científico). Depois de comprada em 1890 por Francisco de Paula Mayrink no 

fim dos anos 1890, foi doado ao governo do Estado11, que designou Alfred Löfgren 

para assumir sua direção. Em 1893, a coleção foi anexada à Comissão Geográfica e 

Geológica de São Paulo, bem como seu pessoal. Derby então convidou Hermann 

von Ihering, que atuou como naturalista-viajante no Museu Nacional, para abrir uma 

seção de zoologia na Comissão e que envolveria a organização da coleção12 

(LOPES, 1997). Ihering era um cientista de projeção internacional, seu estudos 

sobre moluscos foram, por exemplo, incluídos por Alfred Wegener na sua teoria de 

Deriva Continental (FIGUEIRÔA, 1997; LOPES, 1997). Um ano após abrir a tal 

seção em 1993, tornou-a autônoma, constituindo o Museu Paulista, concebido para 

ser um museu sul-americano, vinculada à Secretaria do Interior do Estado (LOPES, 

1997). Ihering organizou viagens para coleta de materiais, que eram todos 

classificados cientificamente, estabeleceu intercâmbio de materiais com outras 

instituições, promoveu viagens científicas e aderiu à separação das coleções de 

estudo das selecionadas para exposição, prática iniciada no final do século XIX, e 

aos princípios de administração de museu de George Brown Goode. Havia uma 

coleção de mineralogia e paleontologia, apesar dos estudos de geologia serem em 

bem menor proporção dos que o de zoologia (correspondia a 0,7% dos artigos 

publicados na revista do museu durante sua gestão). Na década de 1920 o Museu 

Paulista foi desdobrado no processo de se tornar um museu dedicado à História 

Nacional sob a gestão de Afonso de Escragnole Taunay e sua coleção deu origem 

ao Museu de Zoologia e o Instituto Biológico (LOPES, 1997).  

O Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB) foi criado em 1907 para fazer 

levantamentos geológicos que tivessem aplicações práticas principalmente em 

relação a recursos minerais, agricultura e infraestrutura, sob orientação do então 

Ministro de Indústria, Viação e Ordens Públicas, Miguel Calmon du Pin e Almeida, 

por Orville Derby, que um ano antes, também por indicação de Calmon, havia 

assumido o Serviço de Terras e Minas da Bahia, onde se concentrara na pesquisa 

de diamantes. Esse órgão foi predominantemente composto pelos técnicos 

                                            
11 Um outro acervo foi adicionado, do colecionador Pessanha, mas não há detalhes se continha itens 
de geociências. 
12 Sobre as circunstâncias do convite de Derby à Ihering, vide Lopes (1997). 
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formados pela Escola de Minas de Ouro Preto e, não por acaso, publicava suas 

pesquisas, antes de lançar sua própria publicação, nos Anais da Escola de Minas, 

além dos Boletins do Ministério da Agricultura. Em relação aos recursos minerais, 

elaborou pareceres e análises de depósitos minerais, como o Museu Nacional o 

fizera no início de suas atividades, e montou pequenas coleções para presentear 

representantes de outros países. Foi o primeiro a pesquisar recursos energéticos e 

seu Boletim foi lançado em 1920 com o tema petróleo (FIGUEIRÔA, 1997). Em 1933 

houve uma reestruturação do setor, o que determinou a subordinação do SGMB ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), criado em 1934. As coleções 

do SGMB estão atualmente depositadas no Museu de Ciências da Terra (MELO, 

2012). 

Enquanto a ciência aplicada dominava as instituições governamentais, em 1916 foi 

criada a Sociedade Brasileira de Ciências, denominada, a partir de 1922, de 

Academia Brasileira de Ciências, que era uma associação dedicada à ciência num 

sentido mais amplo. Entre os geocientistas, a maioria fazia parte do SGMB e os 

temas das publicações dessa área giravam em torno de Mineralogia, Estratigrafia e 

Paleontologia, Recursos Minerais e Tectônica (FIGUEIRÔA, 1997). Figueirôa (1997) 

aponta que esse último tema revela que os cientistas estavam sintonizados com 

questões contemporâneas da geociências internacional, pois estava na pauta dos 

debates internacionais. 

Na década de 1930, a comunidade geocientífica apresentava características de 

consolidação e amadurecimento do processo de institucionalização das ciências 

geológicas no Brasil (FIGUEIRÔA, 1997).  
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3.2. Considerações sobre exposições de geociências 
 

 

As instituições museológicas que abordam o tema geociências foram, ao longo do 

tempo, influenciadas pelos acontecimentos da sociedade, e as exposições são 

concebidas para atender uma variedade de objetivos. No entanto, nas instituições 

ligadas à pesquisa e nos museus de história natural, que têm acervo mais extenso 

de minerais e espaço disponível, há, invariavelmente, uma seção em que parte do 

acervo é exibido conforme a ordem de classificação dos minerais para satisfazer o 

interesse dos especialistas. No caso da mineralogia, os dois sistemas de 

classificação mais utilizados são conhecidos como Dana e Nickel-Strunz.  

O sistema Dana foi elaborado pelo americano James Dwight Dana (1815-1895), que 

estudou e foi professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Dana tinha o 

hábito de colecionar desde a sua infância e, com base principalmente em sua 

coleção e a do gabinete de minerais de seu professor, futuro sogro e editor do 

American Journal of Science, Benjamin Silliman, elaborou uma nova classificação de 

minerais (NATLAND, 2003). Os minerais que foram utilizados nesse trabalho estão 

todos no acervo do Museu de História Natural Peabody de Yale, onde ambos 

trabalharam como curadores (YALE PEABODY MUSEUM OF NATURAL HISTORY, 

2015). 

O sistema Nickel-Strunz foi desenvolvido pelo alemão Karl Hugo Strunz, curador do 

Museu Mineralógico da Universidade Humboldt, publicado em “Mineralogische 

Tabellen” em 1941, refinado pelo canadense Ernst H. Nickel. Esse sistema combina 

características químicas com princípios estruturais, o que resulta na classificação, 

com base nas características químicas, em dez classes (STRUNZ; NICKEL, 2001).  

Outra seção recorrente em museus com acervo de minerais e rochas é a que aborda 

o uso ou aplicação econômica. Isso remete ao Museum of Economic Geology, 

aberto em 1841, da Geological Survey, fundada por Sir Henry De La Beche, cuja 

coleção havia sido montada com a finalidade de mostrar a aplicação da geologia na 

indústria. A exposição era composta por rochas ornamentais, máquinas e 

equipamentos de mineração e metalurgia, cimento, azulejo e até obras de arte e 

porcelana (KNELL, 2000; NATURAL HISTORY MUSEUM, 2015b). No final de 1844, 

De la Beche articulou a junção da coleção desse museu com o da Geological 
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Survey, resultando no Museum of Practical Geology, inaugurado em 1851, que 

colocava as utilidades econômicas em primeiro plano e os fósseis em segundo, 

sendo que os últimos eram organizados estratigraficamente, como na concepção de 

Smith (KNELL, 2000; NATURAL HISTORY MUSEUM, 2015b). Com o crescimento 

da coleção, as obras de arte foram transferidas para o Victoria & Albert Museum e, 

em vista da deterioração do prédio, a coleção foi transferida em 1934 para o novo 

edifício da Geological Survey. A exposição foi aberta em 1935  e envolveu a 

elaboração de etiquetas, mapas, diagramas, dioramas e maquetes. Com a mudança 

do Geological Survey em 1980, o Museu de História Natural de Londres recebeu o 

edifício e um acervo de cerca de 30.000 minerais, gemas, meteoritos, minerais 

econômicos e minérios (NATURAL HISTORY MUSEUM, 2015b). 

Simon Knell (1996) constatou que a maioria dos museus de geologia no Reino Unido 

passaram por altos e baixos e a primeira grande crise, nos anos 1860, é atribuída 

aos problemas de curadoria e recursos escassos, pois o interesse por história 

natural era alto nos anos 1860 e 1870. Só que, nesta época, ao contrário da 

situação anterior, menos de 30% das sociedades filosóficas tinham museus, sendo 

que cerca de 50% das coleções dos museus existentes eram de geologia. A 

curadoria foi bastante afetada com as leis britânicas introduzidas no final dos anos 

1860 e início de 1870, que determinaram que os museus deveriam dar prioridade à 

educação. Nos anos 1890, discutia-se, nos primeiros anos do Museums Association, 

métodos mais eficazes para ilustrar princípios gerais e ensinar geologia, 

preocupações que não existiam quando a geologia estava na moda, e a maioria das 

soluções giravam em torno do ensino do vocabulário de geologia. A exposição era 

invariavelmente organizada por ordem sistemática, temporal (estratigráfica) ou 

geográfica. Outros recursos, como mapas coloridos, desenhos e seções, adotados 

em conferências, não estavam presentes no museus (KNELL, 1996).  

Uma das exceções foi Sir Jonathan Hutchinson, médico e fundador de seu próprio 

museu educacional, que fazia uso de ilustrações, maquetes, gesso, etiquetas 

descritivas e textos nos museus educacionais, mas a coleção ainda era organizada 

de forma limitada (KNELL, 1996). Hutchinson deixava que os visitantes tocassem 

nos objetos da exposição e foi um dos primeiros museus a receber crianças 

(HASLEMERE EDUCATIONAL MUSEUM, 2015).  

Discutia-se também que os espécimes deveriam ser colocados em um contexto 

mais amplo nos museus educacionais, pois no museu índice, do qual o Museu de 
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História Natural de Londres, a catedral da natureza de Richard Owen, era o maior 

exemplo, as coleções eram divididas por séries de tipo ou do que é típico. A divisão 

entre paleontologia e biologia nesse tipo de museu passou a ser menos rígida à 

medida que aumentou o interesse pela evolução e quando Owen estava prestes a 

se aposentar. Frederick William Rudler, que foi curador do Museum of Practical 

Geology, defendia que o fóssil fosse exibido junto com uma espécie recente. Francis 

Arthur Bather, que foi encarregado de Geologia do Museu Britânico e presidente do 

Museums Association nos anos 1920, argumentou que os museus deviam se 

concentrar em ideias e não em fileiras ordenadas de espécies (KNELL, 1996).  

Depois disso, os museus de geologia passaram, no Reino Unido, por uma nova crise 

devido à reorganização da política referente às Artes e Ciências antes da guerra. 

Como resultado, houve perda de informações históricas, descompasso no 

conhecimento de curadores e negligência que levou à deterioração das coleções, 

sendo que algumas foram desfeitas, perdidas e até mesmo  enterradas. A geologia 

distanciou-se das pessoas e perdeu o senso de novidade e maravilhamento. O 

geólogo e curador do National Museum of Wales, Frederick John North, tentou 

reavivar o interesse em geologia treinando curadores, que, por sua vez, educariam 

as massas e escreveu artigos em que associava a geologia à arte e arqueologia. As 

coleções locais deveriam ser um apêndice dos princípios gerais e contar a visão 

geral da geologia local. Em 1928 North defendeu o uso de um kit para introduzir a 

geologia para o visitante, a exemplo de Hutchinson e Bather, mas, na prática, suas 

explicações eram secas e técnicas. Mesmo assim, influenciou gerações de 

curadores de geologia até os anos 1970. As exposições populares nessa década 

eram as de gemas, lâmpadas fluorescentes e dioramas vivos (KNELL, 1996). 

Em 1974 foi fundado o Geological Curators Group e começou uma nova era na 

geologia de museus no Reino Unido. Os geólogos curadores deixaram de sentir que 

precisam transmitir princípios, enquanto os museus locais passaram a enfatizar a 

geologia local. A partir de então o senso de propósito se renovou e notou-se que o 

sucesso das exposições dependem de equipes bem formadas (KNELL, 1996). 
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A abordagem das geociências nas exposições visitadas 
 

 

Esse item apresenta as observações sobre as instituições visitadas durante a 

pesquisa que têm substancial acervo de minerais e rochas e cujas exposições 

abordam a área de geociências13:  

-‐ Museu das Minas e do Metal (MG); 

-‐ Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto (MG); 

-‐ Museu da Geodiversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (RJ); 

-‐ Museu de Ciências da Terra do DNPM (RJ); 

-‐ Museu de Mineralogia da MINES PARISTECH em Paris, na França; 

-‐ Cité de las Sciences et l’Industrie em Paris, na França;  

-‐ Museu Nacional da Escócia, no Reino Unido; e 

-‐ Dynamic Earth, no Reino Unido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1 - Meteorito Bendegó no Museu Nacional.  
 

O Museu Nacional (RJ) não está incluído na relação pois, na data da visita (1o de 

novembro de 2014), não oferecia uma exposição específica de minerais e rochas. O 

conhecimento de geociências é mencionado de forma breve ou complementar em 

algumas áreas. Na entrada, o meteorito Bendegó (figura 3.2.1) fica exposto com 

informações sobre as circunstâncias em que foi achado. Em outra seção, 

“Revolução das Plantas”, a formação da Terra é apresentada de forma resumida, em 

um quadro ilustrado, e as rochas são apresentadas para mostrar evidências dos 

primeiros organismos. 

                                            
13 As visitas técnicas realizadas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro foram viabilizadas por 
verbas do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) da CAPES, enquanto as visitas às 
instituições no exterior foram realizadas de forma oportuna, sem planejamento e por conta própria. 
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Apesar desse momento não haver uma exposição específica de minerais e rochas, 

sua influência na área de geociências no Brasil, inclusive no ensino, é 

inquestionável, a começar pelos primeiros diretores, Frei José da Costa Azevedo, 

que foi lente de Mineralogia da Real Academia Militar, João da Silveira Caldeira, que  

era um excelente químico e fez análises química de minerais, e Frei Custódio Alves 

Serrão e Frederico Leopoldo César Burlamaque, que lecionaram mineralogia na 

Academia Militar e fizeram análises químicas de minerais. Lopes (1997) destaca que 

não foi por acaso que foram designados diretores, pois o museu dava consultoria ao 

governo sobre assuntos de geologia, notadamente mineração e exploração de 

recursos naturais. O museu contou também com cientistas renomados, entre eles o 

futuro diretor do Museu Paulista, o alemão Hermann von Ihering, o chefe da 

Comissão Geológica do Brasil, Charles Frederic Hartt, o chefe da Comissão 

Geográfica e Geológica de São Paulo, o americano Orville Derby, e o suíço Emil 

Goeldi, que posteriormente dirigiu o Museu Paraense. Além disso, abriga coleções 

recebidas de todo território nacional e de outros países, além das já mencionadas 

Coleção Werner, a de José Bonifácio Andrade e Silva, a da Coleção Geológica do 

Brasil e a da Exposição Nacional de 186114 (LOPES, 1997). 

O Museu de Geológico Valdemar Lefrève, vinculado ao Instituto Geológico (SP) e 

que abriga a coleção da antiga Comissão Geológica e Geográfica de São Paulo, 

também não está incluído pois estava fechado devido a questões administrativas. 

Outra instituição relevante que, na data da visita não oferecia uma exposição de 

minerais e rochas, foi a Coleção de Geologia do Museu Nacional de História Natural 

(Paris), que influenciou os museus brasileiros e contribuiu extensivamente para o 

desenvolvimento da geociências. O Museu ocupa um total de 20.000 m2, tem um 

acervo de 50 a 80 milhões de espécimes e 15.000 funcionários, distribuídos em 

coleções que ocupam espaços expositivos distintos, conforme a tipologia. Na época 

da visita, estavam abertas a Galeria de Anatomia Comparada (figura 3.2.2) e 

Paleontologia, a Grande Galeria da Evolução, o Zoológico, o Jardim das Plantas, a 

Galeria de Botânica, o Gabinete de História do Jardim das Plantas e a Galeria das 

Crianças.  

                                            
14 Não foi possível averiguar a situação dessas coleções, cujas organizações variaram conforme 
curador. 
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Figuras 3.2.2 - Interior da Galeria de Anatomia Comparada e Paleontologia (esquerda) e fachada da 
Galeria de Geologia (direita) do Museu Nacional de História Natural.   
 

Infelizmente a Galeria de Geologia estava fechada, mas, para a finalidade dessa 

pesquisa, considerei importante colocar as fotos de seu interior (figuras 3.2.3). 

 

 
Figuras 3.2.3 - Interior da Galeria de Geologia do Museu Nacional de História Natural. .  

 
 

Figuras 3.2.4 - Reserva Técnica da Coleção de Geologia do Museu Nacional de História Natural.  
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Figuras 3.2.5 - Coleção de François Antoine Alfred Lacroix na 
Reserva Técnica da Coleção de Geologia do Museu Nacional de 
História Natural.  
 

 
A Coleção de Geologia tem mais de 500.000 itens e a maior parte das atividades 

dessa área é voltada à pesquisa desenvolvida nas coleções e ao atendimento das 

demandas dos pesquisadores acadêmicos de outras instituições e da sociedade. Os 

levantamentos sistemáticos realizados ao longo de sua existência permitem que se 

pesquise, por exemplo, amostras de rochas de um mesmo afloramento ao longo do 

tempo, segundo Gabriel Carlier, responsável científico das Coleções de Geologia. 

Há também um cuidado em preservar as pesquisas e os acervos dos pesquisadores 

de forma histórica, com conservação inclusive das fichas, documentos e móveis dos 

mesmos (figuras 3.2.4). A coleção de François Antoine Alfred Lacroix, que foi 

professor de mineralogia do Museu de 1893 a 1936 e ganhador da medalha 

Wollaston em 1917, por exemplo, é conservada, inclusive suas anotações à mão 

(figuras 3.2.5.). 

Aliás, na época da visita, em junho de 2014, a exposição de curta duração do 

Gabinete de História da Ciência era sobre a história da cristalografia.  

O Gabinete (figura 3.2.6) é bem menor do 

que os demais edifícios do Museu Nacional 

de História Natural e situa-se em uma das 

extremidades do terreno.  
 
 
Figura 3.2.6 - Gabinete de História da Ciência do 
Museu Nacional de História Natural.  
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Tem ao todo três salas em um mesmo pavimento. A sala maior é dedicada ao 

Museu Nacional de História Natural e destaca, no texto (em francês e inglês) do 

painel, o trabalho de Buffon, que o dirigiu por 49 anos.  

As demais salas são dedicadas aos fundadores da cristolografia e as primeiras 

publicações sobre o assunto – livros da Idade Média e o “Systema Naturae” de Lineu 

– amostras raras e a contribuições de  diversos pesquisadores e seus instrumentos 

de trabalho, como as de René-Just Haüy (figuras 3.2.7).  

 
Figuras 3.2.7 - Instrumentos e sistema cristalográfico de René Just-Haüy no Gabinete de História da 
Ciência.   
 

O Museu de História Natural de Londres tem suas origens na coleção de Sir Hans 

Sloane que, em 1753, constituiu o Museu Britânico, do qual se separou em 1860 

quando Sir Richard Owen, o então responsável pelas coleções de história natural, 

persuadiu o governo a construir um novo edifício para abriga-la. A missão atual do 

museu é “manter e desenvolver suas coleções e usá-las para promover a 

descoberta, compreensão e uso responsável e fruição do mundo natural” (NATURAL 

HISTORY MUSEUM, 2015a, p.5, tradução nossa). Essa instituição tem atualmente 

cerca de 80 milhões de espécimes e o espaço expositivo, no edifício de South 

Kensington, em Londres, é dividido em quatro grande sessões: a Azul, que aborda a 

diversidade da vida na Terra, a Vermelha (figuras 3.2.8), que aborda as forças que 

moldam o planeta, a Verde, que aborda a evolução, e a Laranja, que mostra o 

trabalho do cientista.  As geociências aparecem com destaque nas seções Vermelha 

e Verde. Na seção Vermelha, o assunto dominante são os princípios de geologia, 

exibidos por meio de uma combinação de diversos recursos visuais e interativos em 

que a rocha é muitas vezes colocada em segundo plano, suporte em que as 

evidências devem ser lidas. 
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Figuras 3.2.8 - Seção Vermelha do Museu de História Natural de Londres.   
 

Faz parte também dessa seção a sala 

“Earth’s Treasury” 15 (figura 3.2.9), sobre as 

propriedades de minerais e rochas e o uso 

econômico. Diferente das outras salas desta 

seção, há mais minerais e rochas.  

 
Figura 3.2.9 - Sala “Earth’s Treasury” do Museu de 
História Natural de Londres.  
 

 
Na seção Verde, dedicada à evolução, duas salas adjacentes apresentam o acervo, 

a “Minerals” (figuras 3.2.10), que é a exposição de minerais de 1881, na qual são 

apresentadas as propriedades dos minerais e rochas e a ordem sistemática, e “The 

Vault”16, que exibe gemas.  

 
 

Figuras 3.2.10 - Sala “Minerals” do Museu de História Natural de Londres.  

                                            
15 Esta sala é predominante escura e não foi possível registrá-la. A foto apresentada fica perto da 
saída. 
16 Não é permitido fotografar esta sala. 
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Antes dessa visita estive nesse museu em 1994 e 2010 e pude observar que, com 

exceção das salas históricas, como a “Minerals”, algumas salas foram remodeladas, 

enquanto outras foram criadas ou removidas. 
 

 

Museu das Minas e do Metal (MG) 
 

 

O Museu das Minas e do Metal (MMM) é resultado da parceria entre a Secretaria de 

Estado da Cultura de Minas Gerais e empresas privadas, sendo que, desde 1o de 

dezembro de 2013, sua mantenedora é a empresa Gerdau S.A., e, por isso, é 

atualmente denominado MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (SECRETARIA 

DE ESTADO DE CULTURA DE MINAS GERAIS, 2013). Foi criado em 2010 para 

mostrar a riqueza das minas e dos recursos naturais do Estado de Minas Gerais, 

como parte integrante do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Instalado em um 

edifício construído em 1897, conhecido como Prédio Rosa (foto à esquerda das 

figuras 3.2.11), foi tombado em 1977, juntamente com o conjunto arquitetônico da 

Praça da Liberdade, do qual faz parte, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais. O edifício, projetado pelo pernambucano José de 

Magalhães foi ampliado e adequado para ser ocupado pelo MMM pelos arquitetos 

Paulo e Pedro Mendes da Rocha (MM GERDAU MUSEU DAS MINAS E DO 

METAL, 2014). 

O museu exibe a coleção do antigo museu Professor Djalma Guimarães, que estava 

instalado no edifício, no mesmo quarteirão, conhecido como “Rainha da Sucata” 

(foto à direita das figuras 3.2.11), hoje desativado. Segundo o IBRAM (2011), a 

coleção é de propriedade da prefeitura e inclui o acervo da antiga Feira Permanente 

de Amostras, organizado pelos funcionários do hoje extinto Instituto de Tecnologia 

Industrial do Estado de Minas Gerais com a finalidade de abrir o Museu de 

Mineralogia em 1974 para homenagear o Professor Djalma Guimarães. 
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Figuras 3.2.11 - Fachadas do Prédio Rosa, sede do Museu das Minas e do Metal, e do antigo Museu 
de Mineralogia.  
 
A exposição é bem sinalizada, com textos em português e inglês. Nas áreas fora do 

espaço expositivo, como escadas, as sinalizações são bastante chamativas, 

enquanto dentro dos espaços expositivos, nos andares em que o ambiente é escuro, 

nem sempre são visíveis. 

Quanto à acessibilidade, o edifício tem vários recursos adaptados para facilitar o 

acesso de pessoas com necessidades especiais. 
 
A expografia foi concebida por Marcello 

Dantas, que contou, em alguns setores, 

com a assessoria de especialistas de 

vários institutos, inclusive professores da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Tais contribuições são identificáveis nas 

fichas de créditos (figura 3.2.12) no 

espaço expositivo.  

 
 
 
Figura 3.2.12 - Detalhe de Ficha de Créditos do 
MMM.  
 

 

O museu tem ao todo quatro pavimentos e um subsolo (vide mapa no Anexo A). A 

exposição localiza-se no térreo e nos primeiro e segundo  andares. O terceiro andar 

é um terraço onde são realizados eventos do MMM ou de outras instituições 
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particulares, enquanto o subsolo abriga a reserva técnica, salas das ações 

educativas e uma exposição de minerais organizada para crianças. 

A maior parte do espaço expositivo do primeiro e segundo andares, onde estão as 

exposições de longa duração, teve as paredes e os tetos revestidos com um 

material que se assemelha a um metal.  

O arquiteto fez intervenções no edifício para garantir acesso aos pavimentos e 

circulação adotando um estilo arquitetônico contemporâneo. Esses espaços de 

circulação recebem luminosidade do exterior e são bem claros. O limite com o 

espaço expositivo é demarcado com cortinas escuras.  

A arquitetura do prédio, construído no século 19, só é notada no nível Liberdade 

(térreo), onde não existe tal revestimento e em parte dos corredores adjacentes à 

fachada do primeiro e segundo andares. 

A exposição pode ser 

visitada de forma aleatória, 

sem a necessidade de se 

percorrer um circuito. 

 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.13 - Vitrine dos topázios 
da Coleção Djalma Guimarães do 
MMM.  
 

No Nível Liberdade é onde a arquitetura original está mais visível na entrada 

restaurada do edifício. Assim que entra, o visitante é encaminhado ao balcão de 

atendimento, onde recebe orientações gerais. Esse andar abriga a seção 

administrativa, uma área com armários para os visitantes, a loja e o café. Há 

também o espaço Gerdau, onde é apresentada a empresa mantenedora, e a Praça 

de Convivência onde estão instaladas exposições de curta duração, que, na data da 

visita, era “Aleijadinho 200 anos – Tributo de Bracher”. Os espaços 1 e 2 indicados 

no mapa (vide Anexo A) são as seções “História do Prédio” e “Matéria-Prima”, 

respectivamente, esta última sobre o Big Bang. 

No primeiro andar localiza-se o Museu das Minas, dedicado aos minerais. A primeira 

seção é a exposição do acervo do antigo museu Professor Djalma Guimarães (cerca 
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de 700 itens estão expostos). Os minerais são exibidos em vitrines embutidas na 

parede e estão organizados pela ordem sistemática, sendo que cada classe mineral 

é apresentada em uma vitrine separada. Segundo o pessoal do MMM, o critério de 

seleção do mineral exibido foi o estético. O único exemplar tateável é o meteorito. 

Algumas das vitrines são fechadas e têm puxadores para abri-las, e geralmente são 

dedicadas às propriedades físicas macroscópicas dos minerais (ex.: cor e 

geminação), destacadas por áudio ou vídeo, ativados quando o visitante as abre.  

As vitrines têm fundo e suportes para os minerais na cor preta e cada mineral é 

apresentado com um número, cujo nome é apresentado na etiqueta abaixo, o que 

destaca os minerais (figura 3.2.13). Os dados geralmente apresentados são nome, 

origem e acervo, sendo que algumas apresentam a fórmula química.  

As demais seções desse andar apresentam vídeos interativos e áudios e o assunto 

gira em torno da história da mineração, pois mostram a história, localização e ciclo 

de vida de minas, principalmente as de Minas Gerais, além da legislação mineral e 

uso econômico dos minerais. Há também duas salas em homenagem a dois 

personagens locais, o professor Djalma Guimarães e Eliezer Batista, em que 

animações desses personagens narram suas respectivas histórias. Pelo fato do 

ambiente ser predominantemente escuro, alguns dos vídeos interativos são difíceis 

de identificar e manusear, o que não chega a ser um problema, pois há sempre 

funcionários para ajudar (muito atenciosos, há pelo menos um por sala). Na data da 

visita, no salão nobre deste andar era encenada uma curta peça de teatro chamada 

“O Estrangeiro, a Fazendeira e o Ferro” sobre o Barão de Eschwege, um dos 

alemães contratados por José Bonifácio Andrada e Silva, em Minas Gerais. A peça é 

resultado do projeto “Encenações”, elaborado e executado pelo pessoal do 

educativo, que disse ter liberdade para fazer propostas de programas culturais e 

educacionais.  

O segundo andar é denominado Museu do Metal. Logo no início, há uma escultura 

em metal e ouve-se repetidamente a música “Planeta Água”, composta por 

Guilherme Arantes mas interpretado por outro artista. A intenção, segundo o 

monitor, é ressaltar a importância da água na formação do metal. Essa informação 

aparece nos primeiros textos do espaço. Em “Janelas para o mundo”, vários vídeos 

são continuamente apresentados sobre o metal e o uso na sociedade. Ao contrário 

das interações dos demais espaços, esses vídeos parecem propaganda corporativa. 

No percurso que segui, passei em seguida pela “Tabela Periódica”, que parece uma 
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instalação artística de tubos metálicos, sendo que em um dos cantos há 

equipamentos interativos que explicam a tabela periódica e uma mesa dos átomos, 

que o visitante pode selecionar elementos da tabela e descobrir se algum composto 

é formado com essa combinação. Na sala seguinte, “Vale o quanto Pesa”, o visitante 

é orientado a se posicionar num ponto em que seu peso é auferido e o vídeo mostra 

quantos minerais tem pelo corpo. Há depois uma grande maquete que mostra a 

logística do metal desde sua extração, mas não estava funcionando na data da 

visita. O último espaço é dedicado à história, sendo que em uma parte mostra que, 

em outras épocas, outros itens, como o algodão, chegaram a valer tanto quanto o 

ouro, e na outra parte, há um “Espelho Mágico”, que mostra joias de diversas 

épocas e países e o visitante pode selecionar uma delas e vê-la sobre o seu corpo 

na imagem. 

Figuras 3.2.14 - Visão geral e exemplo de vitrines 
do subsolo direcionadas a grupo escolares da educação infantil e ensino fundamental 1.  

 
Figuras 3.2.15 - Vitrines do subsolo direcionadas a grupo escolares da educação infantil e ensino 
fundamental 1.  
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No subsolo há uma pequena exposição para a visita de grupos escolares de 

educação infantil e ensino fundamental 1, com vitrines mais acessíveis para a altura 

desse público e uma seleção de minerais, rochas e outros objetos que permite o 

educativo abordar temas variados. Em comparação com os demais andares de 

exposição de longa duração, este ambiente é mais claro e iluminado (figuras 3.2.14 

e 3.2.15). 

A equipe do MMM é bem treinada. Há seguranças na entrada, que fornecem 

informações gerais e encaminham o visitante para o balcão de atendimento, e em 

outros pontos do edifício. No balcão de atendimento o ingresso é entregue e as 

orientações gerais são dadas. Em cada sala há pelo menos uma pessoa que aborda 

os visitantes de maneira discreta e não invasiva e explica a finalidade do espaço e 

indica como o visitante deve interagir em determinado lugar, pois isso nem sempre é 

evidente. Em alguns espaços, por haver baixa luminosidade, o recurso interativo 

pode passar despercebido.  

O Museu das Minas e do Metal enfatiza, como as demais instituições do Circuito 

Cultural da Praça da Liberdade, o patrimônio do Estado de Minas Gerais. Enquanto 

nas instituições vizinhas se conhece os artistas, personalidades, artesões e grupos 

teatrais da região, no MMM o visitante conhece a contribuição do patrimônio mineral 

regional para a sociedade e seu desenvolvimento, apresentando a composição 

química, onde são achados, como são extraídos, transportados e utilizados. Apesar 

da variedade de assuntos abordados, a maioria deles é voltada para a aplicação 

e/ou uso econômico. Outro elemento valorizado é a estética, seja a dos 

equipamentos interativos seja da cenografia seja dos próprios minerais. A maioria 

dos minerais selecionados têm formas perfeitas e cores exuberantes. E esses 

elementos são reforçados, por exemplo, em “Chão de Estrelas” e “Miragens”, no 

primeiro andar - ao tentar observar os minerais por uma luneta ou na miragem, o 

visitante se concentra em ver algo que invariavelmente é um mineral de qualidade 

estética excepcional. Já na exposição do subsolo, os minerais têm tamanhos 

menores e formatos não tão perfeitos, mas é uma seleção claramente elaborada 

para trabalhar temas provavelmente pré-selecionados. A equipe é, aliás, o que mais 

aparece nesse museu, seja no website seja na orientação dos espaços e dos 

equipamentos interativos. Está presente o tempo todo. 
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Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas de Ouro Preto 
 

 

O Museu de Ciência e Técnica foi criado com o nome Museu de Mineralogia em 

1876 com a abertura da Escola de Minas de Ouro Preto, a partir de amostras 

minerais trazidas da Europa por seu fundador, o professor francês Claude Henri 

Gorceix, indicado a D. Pedro II por Auguste Daubrée, que foi, por sua vez, diretor da 

Escola de Minas de Paris (apesar de D. Pedro II ter sido determinante para a sua 

contratação, a abertura da escola está ligada um contexto mais amplo, dentro do 

projeto ilustrado e cientifista, conforme mencionado) (FIGUEIRÔA, 1997). O acervo 

inicial contava também com uma coleção de minerais e rochas coletadas por 

Gorceix na viagem ao Rio Grande do Sul, que fez com Ladislau Neto, então diretor 

do Museu Nacional, assim que chegou ao Brasil, e cuja duplicata foi incorporada ao 

acervo da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, atual Museu da Geodiversidade da 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (FIGUEIRÔA, 1997). 

Segundo Lopes (1988), o acervo só 

foi completamente organizado em 

1935. 

 
 
Figura 3.2.16 - Museu de Ciência e Técnica 
da Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto.  
 

Em 1969 a Escola de Minas foi integrada a então recém criada Universidade Federal 

de Ouro Preto e denominado Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto somente em 1995, quando passou a ser 

organizado em diversos setores temáticos (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 

2011). 

O Museu de Ciência e Técnica está instalado em um dos edifícios da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, no centro de Ouro Preto, em Minas 

Gerais, que era o antigo Palácio dos Governadores (figura 3.2.16), construído em 

meados do século 18, seguindo o estilo dos fortins do Alentejo (Portugal), localizado 

na Praça Tiradentes. O edifício foi projetado por José Fernandes Pinto Alpoim e tem 
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obras de Manoel Francisco Lisboa, pai do Mestre Antônio Francisco Lisboa, o 

“Aleijadinho”, tendo sido moradia e sede do governo das Capitania de Minas Gerais 

durante a período Colonial, dos presidentes da Província no Império, e dos 

governadores do Estado, quando da proclamação da República (MUSEU DE 

CIÊNCIA E TÉCNICA, s.d.). Por seu estilo arquitetônico e finalidade da construção 

do edifício, o Museu de Ciência e Técnica está localizado na parte mais elevada da 

Praça da Liberdade e é visualmente imponente, não passando despercebido.  

A exposição está distribuída em dois pavimentos e há setas indicativas do circuito a 

ser percorrido. O ingresso tem partes para serem destacadas à medida que as salas 

são visitadas.  

A exposição de longa duração do Museu de Ciência e Técnica privilegia a história - 

da ciência e técnica, da instituição, de Ouro Preto, da mineração e do processo 

industrial. A respeito dos minerais, pode se dizer que há um predomínio do objeto 

museal mas o tema varia: o da raridade, da classificação científica e da aplicação 

econômica (as salas que abordam a mineração têm maquetes e plantas baixas de 

tipos diferentes de exploração e industrialização). Há duas salas específicas de 

mineralogia, sendo que a organização de ambas as salas é baseada no tipo. Na sala 

Mineralogia I as amostras se diferenciam da outra sala pois têm tamanho e 

características estéticas extraordinárias. A estética da sala é também diferenciada, 

seu piso é de rocha e não azulejo e as vitrines têm estrutura preta e vidro, sendo 

que algumas são embutidas. A sala permanece fechada com ar condicionado e o 

número de visitantes é controlado. Já na sala Mineralogia II, as amostras são bem 

menores e as características estéticas não são tão extraordinárias, sendo que nas 

primeiras vitrines são destacadas as formas externas dos minerais e depois os 

minerais são exibidos de acordo com a classificação sistemática. Os móveis são 

feitos de madeira e vidro e se assemelham aos do Museu Nacional de História 

Natural (Paris).  

As seções estão apresentadas no Quadro 3.2.17 a seguir. 
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Seção Descrição 

1 História Natural – 
Prof. Moacyr Amaral 
Lisboa 

Painel com ilustração da linha tempo geológica e vitrines com fósseis, 
conchas e esqueletos de animais representativos de cada período. 
Destaque para esqueleto do Homem da Lagoa Santa, encontrado em 
Lagoa Santa (MG). 

2 Mineração – Prof. 
Paul Ferrand 

Seção com painéis, equipamentos e maquetes que mostram uma grande 
variedade de equipamentos de mineração antigos, inclusive a subaquática. 
A exposição não é cenográfica, mas aqui tem a reprodução da entrada de 
uma mina em tamanho real e um poço vertical. 

3 Cantaria Seção dedicada a essa técnica, adotada por Aleijadinho, entre outros 
artistas, que faz uso de rochas e que está presente em vários edifícios da 
região. 

4 Mineralogia I Seção com vitrines de minerais com características estéticas excepcionais, 
agrupados por classes minerais. 

5 Mineralogia II Seção que pode ser dividida em três partes. Na primeira, que é a entrada, 
há um grande painel, que cobre duas paredes inteiras, sobre ambientes e 
processos geológicos e vitrines com amostras de minerais e suas 
aplicações. Na segunda parte, os minerais são apresentados em ordem 
sistemática em antigos móveis de madeira. Na terceira parte, há vários 
pôsteres e poucas vitrines com os minerais que são commodities e a 
localização de suas minas.  

6 Capela Imperial  
7 Obras Raras – Prof. 
José Pedro Xavier da 
Veiga 

Não aberta ao público, guarda obras raras, entre as quais obras completas 
dos viajantes naturalistas estrangeiros. 

8 Arquivo Histórico Não aberta ao público, guarda documentos valiosos, como cadernetas de 
campos dos professores, inclusive de Gorceix. 

9 Física Tem duas partes, na entrada fica o espaço da “Ciência Interativa”, que tem 
antigos equipamentos que demonstram propriedades físicas, como os de 
antigos centros de ciências. A segunda parte é composta de vitrines com 
equipamentos de pesquisa de física do final do século 19 e início do 20 (a 
maioria é de origem francesa e utilizada nas aulas de física até meados da 
década de 1990). Em ambas há painéis explicativos.  

10 Metalurgia – Prof. 
Augusto Barbosa da 
Silva 

Painéis, maquetes sobre o processo metalúrgico e equipamentos de 
metalurgia antigos, inclusive históricos. Há também instrumentos antigos 
de química. 

11 Topografia – Prof. 
Antônio Pinheiro Filho 

Equipamentos antigos para fazer o trabalho topográfico. 

12 Desenho – Prof. 
Paulo Andrade M. 
Gomes 

Não encontrado. 

13 Astronomia – Prof. 
Fausto Alves de Brito 

Fotos do espaço, equipamentos antigos de astronomia e alguns 
meteoritos. 

14 Observatório Estava fechado na data da visita. 
15 Eletrotécnica Fechado para visitação. 
16 Antigo Aluno Galeria de ex-alunos. 
17 Panteon Gorceix Homenagem a Gorceix, com busto e objetos pessoais  
Quadro 3.2.17 - Seções do Museu de Ciência e Técnica.  
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Museu da Geodiversidade do Instituto de Geociências da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 
 

 

O Museu da Geodiversidade (MGeo) foi criado em 2007 pelo Instituto de 

Geociências (IGeo) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e sua 

exposição apresenta uma pequena parte do acervo, formado desde o início do 

século 19 com as duplicatas da coleção mineralógica trazida por D. João de Portugal 

por ocasião da vinda da Família Real ao Rio de Janeiro em 1808 (FIGUEIRÔA, 

1997; MUSEU DA GEODIVERSIDADE, 2014). Esta coleção fazia parte do Gabinete 

Mineralógico da Academia Militar criada em 1810 e depois, em 1958, em vista da 

divisão de tal Academia em duas escolas, ficou sob a guarda da Escola Central, 

transformada em 1874 na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, denominada Escola 

Nacional de Engenharia em 1937, pertencente à Universidade do Brasil, que foi 

posteriormente denominada Universidade Federal do Rio de Janeiro (MUSEU DA 

GEODIVERSIDADE, 2014). Em 1876, quando era Escola Politécnica, o Gabinete de 

Mineralogia tinha 750 amostras de minerais (dos quais 161 coletados no Brasil por 

Henri Gorceix, que fundou a Escola de Minas de Ouro Preto), 2.939 amostras de 

rochas, 300 fósseis e pelo menos 668 modelos cristalográficos de madeira 

(FIGUEIRÔA, 1997).  

O museu foi originalmente aberto em 2009 mas foi fechado de 2010 a 2011 por 

problemas de estruturais do edifício. A exposição visitada no dia 29 de outubro de 

2014 foi produzida em 2012 com o tema “Memórias da Terra”, em que o acervo é 

apresentado em um circuito, com a proposta de “[...] integrar rochas, minerais,  

fósseis, eventos geológicos e o Homem num único circuito expositivo, que privilegia 

uma leitura da evolução do Planeta Terra com a vida nele existente.” (MUSEU DA 

GEODIVERSIDADE, 2014). Segundo Castro et al (2012, p. 187), “[...] busca se 

aproximar da sociedade relacionando a geodiversidade com o homem.” A 

concepção da expografia levou em conta o Plano Diretor da UFRJ 2020, no qual a 

cidade universitária se torna um espaço de uso da sociedade e não restrita ao 

público acadêmico, e o projeto “Caminhos Geológicos”, que destaca os pontos de 

interesse geológico do estado do Rio de Janeiro (CASTRO et al, 2012). 
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O MGeo localiza-se no IGeo, 

dentro do prédio do Centro de 

Ciências Matemáticas e da 

Natureza, na cidade universitária 

da UFRJ, situada na Ilha do 

Fundão, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, a aproximadamente 10 km 

do centro da cidade (fig. 3.2.18).  
Figura 3.2.18 - Placa do Museu da Geodiversidade no campus da UFRJ.  
 

O MGeo é organizado em um pavimento. Em frente a sua entrada há um balcão de 

atendimento, onde ficam os seguranças que fornecem instruções gerais.  

O espaço expositivo tem 600m2 e é ocupado pela já mencionada exposição de longa 

duração intitulada “Memórias da Terra”. Na exposição são apresentadas as 

informações extraídas dos minerais, rochas e fósseis que servem como base para 

traçar a História da Terra. O percurso segue, portanto, a linha do tempo geológico e 

aborda também a arqueologia e a sociedade contemporânea, indicando o impacto 

dos seres humanos no módulo “Tecnógeno, Uma Realidade”. Os assuntos, tratados 

como módulos pelo museu, são apresentados conforme segue: 

1. Um Planeta em Formação: As paredes são pintadas de preto e no centro há uma 

maquete da Terra em formação e, em uma vitrine embutida, há amostra de um 

meteorito. Em todos os módulos há textos explicativos sem terminologia técnica 

sobre o assunto abordado. Nesse espaço, o texto é sobre a origem e a idade da 

Terra. Ao lado desse módulo há um espaço para a simulação de um Terremoto, mas 

na data da visita estava desativado (figuras 3.2.19). 

 
Figuras 3.2.19 - Módulo “Um Planeta em Formação” do Museu da Geodiversidade.  
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2. Minerais: Frutos da Terra (figura 3.2.20): Esse módulo tem as paredes brancas e 

é a maior vitrine de minerais da exposição. Segundo a equipe do museu, o critério 

de seleção foi estético (os minerais não são apresentados conforme a ordem 

sistemática). O texto explicativo do módulo apresenta a definição de mineral e 

aplicações. Cada mineral é exibido com sua respectiva etiqueta que contém os 

seguintes dados: nome, origem, doador (quando há) e usos, sendo que alguns 

mencionam a composição química por extenso. Há também uma vitrine decorativa 

de geodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.20 - Módulo “Minerais: Frutos 
da Terra” do Museu da Geodiversidade.  
 

3. Mares do Passado (figuras 3.2.21): Nesse módulo, o tom predominante das 

paredes é o azul escuro. O texto é sobre o surgimento da água na Terra, a formação 

dos oceanos e, finalmente, a origem da vida. Há um vídeo sobre o assunto e as 

vitrines exibem amostras de rochas com vestígios de vida e fósseis, como a 

amonita. As etiquetas que acompanham cada item apresentam também explicações 

sobre as evidências da evolução do planeta visíveis nas amostras. 

 
Figuras 3.2.21 - Módulo “Mares do Passado” e detalhe de Amonita do Museu da Geodiversidade.  
 

4. E a Vida Conquista os Continentes...: Esse módulo parece uma continuação do 

anterior, com paredes no tom azul claro. O texto, fotos e amostras referem-se ao 

surgimento e importância da atmosfera e seu papel na evolução do Planeta e nos 
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organismos. Menciona também os minérios originados nessa época. Há um painel 

sobre movimentação dos continentes e mudanças climáticas. Na passagem para o 

módulo seguinte, há vegetação cenográfica. 

 

5. Feras do Cretáceo (figura 3.2.22): Esse módulo 

tem paredes no tom verde e o ambiente é um pouco 

mais escuro. Exibe esqueletos de dinossauros 

montados e ilustração artística, vitrine com rochas 

com vestígios e fósseis, vídeo e uma maquete de 

sítio paleontológico. Há uma sala adjacente para 

projeção de “Os Herdeiros do Pré-Sal”, que não 

estava ligada no horário da visita.  
 
Figura 3.2.22 - Módulo “Feras do Cretáceo” do Museu da 
Geodiversidade.  

 

6. Paleojardim: Módulo ao ar livre, composto de painel com fotos de paisagens, 

plantas, amostras de rochas e textos que abordam temas variados, como idade 

relativa das rochas e plantas e organismos atuais que se assemelham aos que 

existiam no passado.  

 

7. A Era dos Mamíferos (figura 3.2.23): 

Módulo com paredes laranja vivo, com 

ilustração artística, texto e esqueleto de 

mamífero encontrado no estado do Rio de 

Janeiro. 

 
Figura 3.2.23 - Módulo “A Era dos Mamíferos” do 
Museu da Geodiversidade.  
 
8. O Monstro da Amazônia: Módulo com parede laranja, parecido com o anterior, 

com ilustração artística, texto e fóssil da mandíbula do maior jacaré que já existiu, 

proveniente da Amazônia. 

 

9. Os Primeiros Americanos (figura 3.2.24): Módulo com paredes nas tonalidades 

creme e verde, composto de ilustração artística da suposta aparência dos primeiros 
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habitantes do continente, texto, fósseis e reprodução de suas manifestações 

artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.24 - Módulo “Os Primeiros 
Americanos” do Museu da Geodiversidade.  
 
10. Tecnógeno, Uma Realidade: Continuação do módulo anterior, tem paredes na 

tonalidade creme e é composto por texto em que menciona que as Idades da 

história – da Pedra, de Ferro e de Bronze – fazem referências ao domínio de 

ferramentas e apresenta um totem denominado “Camadas do Tempo” sobre o que 

seriam os vestígios na estratigrafia da civilização atual.  

 

11. Petróleo (figura 3.2.25): Painel com 

textos, vitrines, jogo de perguntas interativo 

e vídeos sobre petróleo, inclusive uma área 

dedicada aos microfósseis. O estado do 

Rio de Janeiro tem áreas de extração de 

petróleo.  
Figura 3.2.25 - Módulo “Petróleo” do Museu da 
Geodiversidade.  
 
Durante a visita não foi visto mapa da exposição. Há um espaço para exposição de 

curta duração adjacente mas não contínuo ao do MGeo e conta com uma área para 

apresentações. 

Segundo Castro et al (2012), as tonalidades das paredes são correspondentes às 

cores dos respectivos períodos da Carta Estratigráfica Internacional. Os vídeos, 

segundo a equipe do museu, não são produzidos internamente, mas 

disponibilizados gratuitamente sob solicitação a canais de televisão, como o 

Discovery Channel.  
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O acervo é constantemente aumentado pelas amostras coletadas pelos 

pesquisadores do Instituto, que as registram no seus respectivos departamentos, 

assim que voltam dos trabalhos de campos. Só depois do registro as amostras são 

submetidas a testes de identificação ou outro procedimento conforme o propósito da 

pesquisa. Essas amostras tornam-se parte do acervo do museu, mesmo que 

estejam armazenadas em laboratórios específicos. Para finalidades didáticas, os 

alunos consultam as amostras de tais laboratórios. 

O atendimento inicial é feito pelos seguranças do espaço, que ficam atrás de um 

balcão e fornecem instruções gerais. Os visitantes espontâneos podem visitar o 

espaço livremente, enquanto os grupos escolares são atendidos e acompanhados 

por um membro da equipe educativa, geralmente um aluno bolsista, e tal visita 

geralmente leva duas horas. 

O museu é dirigido por dois professores do Instituto de Geociências e conta com 

uma equipe permanente, formada por quatro pessoas, das quais duas são 

museólogas e as outras duas, educadoras. As museólogas são técnicas de 

conservação e uma dedica-se à paleontologia enquanto a outra, à mineralogia. As 

educadoras, por sua vez, desenvolvem projetos de educação em museu, grupos de 

estudos e roteiros de mediação. Há também 20 alunos bolsistas que atuam como 

mediadores. Essas vagas não exigem formação em geociências. 

Todas as atividades do museu são cobertas por recursos obtidos por meio de 

participação em editais externos, como a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e não provêm 

da UFRJ. 

O Museu da Geodiversidade é uma instituição que mostra interesse em se 

aproximar da sociedade e isso é evidente na aparência de seu website, nas 

decisões expográficas referentes a terminologia, estética e conteúdo, e 

principalmente na inclusão de profissionais e bolsistas de outras áreas dentro do seu 

museu, não se limitando a graduandos em geociências. A equipe tem um perfil 

empreendedor e é organizada, traça objetivos e busca meios para alcançá-los. Essa 

característica deve ter influenciado na escolha do nome: o termo Geodiversidade foi 

adotado nos anos 1990 na área de geociências no contexto de conservação, para 

“descrever a variedade dentro da natureza abiótica” (GRAY, 2004, p.5, tradução 

nossa). A proposta do museu, de “[...] divulgar a compreensão de como se deu a 

evolução do Planeta Terra com a vida nele existente e de como a geodiversidade 
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serviu ao desenvolvimento socioeconômico da história humana [...]” (MUSEU DA 

GEODIVERSIDADE, 2014), está em total sintonia com a expografia, que ressalta 

exatamente isso, as evidências do surgimento da atmosfera, da água, da vida nas 

suas mais diferentes formas, e, por fim, as evidências que a sociedade atual deverá 

deixar. 

 

 

Museu de Ciências da Terra do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM)  
 

 

O Museu de Ciências da Terra foi criado em 1992, mas seu acervo foi iniciado muito 

antes, em 1907, quando foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, 

ligado ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, que 

promovia expedições geológicas para coleta, classificação e coordenação de 

espécimes para exposições para divulgação nacional e internacional (FIGUEIRÔA, 

1997; INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2011; MELO, 2012). Segundo Lopes 

(1988), essa coleção participou de várias exposições internacionais, tendo sido 

premiada na Espanha em 1929 e na Bélgica em 1930. 

O Serviço Geológico e Mineralógico tornou-se subordinado ao Departamento 

Nacional da Produção Mineral (DNPM) em 1934 quando o último foi criado, e 

passou a ser denominado Museu da Divisão de Geologia e Mineralogia, transferido 

para o Palácio dos Estados da Exposição Nacional de 1908, que ficou conhecido 

como Palácio da Geologia (figura 3.2.26) (INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 

2011; MELO, 2012).  

Essa mudança coincidiu com o período marcado por grandes pesquisadores nessa 

instituição, como Llevellyn Ivor Price, e uma expografia um pouco mais elaborada 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, 2011; MELO, 2012). Um fato marcante foi 

a criação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em 1969, que 

foi instalada no Palácio e acabou reduzindo o espaço ocupado pelo museu, restando 

somente a seção de paleontologia em exposição. 

Atualmente, a seção de mineralogia também está em exposição e, segundo Melo 

(2012), a geóloga Zenaide de Carvalho Gonçalves da Silva foi quem a remontou nos 

anos 1980 (MELO, 2012). 
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As exposições estão instaladas em um 

pavimento, no térreo do edifício, e a visita é 

guiada por um dos funcionários do museu. 

O percurso começa na paleontologia e 

termina na coleção de minerais e rochas. 

 
Figura 3.2.26 - Museu de Ciências da Terra. 

 
Figuras 3.2.27 - Seção “Dinossauros do Triângulo” do Museu de Ciências da Terra.  
 

1. Dinossauros do Triângulo (figuras 3.2.27): Exposição de longa duração que 

apresenta fósseis encontrados no Triângulo Mineiro, que representa as primeiras 

pesquisas do DNPM e em paleontologia no Brasil. Os textos têm informações sobre 

a localização, os cientistas envolvidos no passado e no presente e características 

dos fósseis. E, além dos fósseis, são mostrados documentos. 

 

2. Llewelyn Ivor Price + 100, um Paleontólogo (figuras 3.2.28): Exposição de longa 

duração sobre um dos maiores paleontólogos do DNPM e do Brasil, Llewellyn Ivor 

Price. Apresenta objetos pessoais e de pesquisa do cientista. 
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Figuras 3.2.28 - Seção “Llewelyn Ivor Price + 100, 
um Paleontólogo” do Museu de Ciências da Terra.  
Acima, em sentido horário, foto geral da sala, 
fichário organizado, mapas e desenho elaborado 
por Price. À esquerda, equipamentos usados em 
campo. 
 

 

 

3. No tempo dos Dinossauros (figuras 3.2.29): Exposição de longa duração sobre a 

origem do universo e o início da vida na Terra, que também mostra o trabalho do 

paleontólogo. 
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Figuras 3.2.29 - Seção “No Tempo dos Dinossauros” do Museu de Ciências da Terra.   
 
4. A Mão Negra na Mineração do Brasil 

(figura 3.2.30): Painéis no corredor que 

leva ao prédio da mineralogia e 

petrologia, sobre a mineração e a 

escravidão. 
 
Figura 3.2.30 - Seção “A Mão Negra na 
Mineração do Brasil” do Museu de Ciências da 
Terra.  
 
 
 
5. Petróleo no Brasil (figura 3.2.31): Painéis, 

amostras de rochas e petróleo exibidos no corredor 

que dá acesso à Mostra Mineralógica e Petrográfica 

e à seção de Geofísica. 
 
 
Figura 3.2.31 - Seção “O Petróleo no Brasil” do Museu de 
Ciências da Terra.  
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6. Geofísica e petróleo (figuras 3.2.32): A exposição de longa duração sobre petróleo 

fica em uma sala no corredor que dá acesso à mostra mineralógica e petrográfica. É 

composto de painéis explicativos sobre a extração de petróleo e amostras de 

petróleo. Segundo a guia, essa exposição é composta por pôsteres e maquetes 

elaboradas por alunos e professores universitários (Universidade Federal do Pará, 

Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo e Universidade Estadual de 

Campinas), apresentadas em um congresso da Sociedade Brasileira de Geofísica 

com finalidade de divulgar a geofísica para a sociedade e redes de ensino. 

 
Figuras 3.2.32 - Seção “Geofísica e Petróleo” do Museu de Ciências da Terra  
 

7. Mostra Mineralógica e Petrográfica (figuras 3.2.33): Exposição de longa duração 

sobre minerais e rochas, que estão distribuídos em antigos armários de madeira em 

ordem sistemática, sendo que os armários localizados nas laterais destacam as 

propriedades físicas dos minerais, os tipos de rochas e utilidade econômica. 

 
Figuras 3.2.33 - Seção “Mostra Mineralógica e Petrográfica do Museu de Ciências da Terra.  
 
Os armários são iguais ou muito semelhantes aos das fotos, datadas de 1928, do 

livro “Um Palácio na História Geológica Brasileira” (TOSATTO, 1997, p.90). 
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Na data da visita, havia uma pessoa no balcão de atendimento, que dá instruções 

gerais e chama uma funcionária para acompanhar a visita, que, por sua vez, fornece 

informações gerais sobre cada espaço e permite que o visitante fique o tempo que 

desejar, mas sempre acompanhado. 

No conjunto, percebe-se que as exposições foram montadas em diferentes épocas e 

não compartilham uma identidade visual única. As mais recentes, “Llewelyn Ivor 

Price + 100, um Paleontólogo” e “No tempo dos Dinossauros” têm fichas de créditos 

e são as únicas que contaram com museólogos na concepção – na primeira, Celeste 

Campos e Elisa Ennes, e, na segunda, Teresa Scheiner e Elisa Ennes. São também 

os espaços em que as exposições se impõem em relação à arquitetura do edifício e 

na qual os objetivos das exposições são claros e onde os objetos expostos foram 

cuidadosamente selecionados. Nas demais seções, a arquitetura do edifício 

compete com as exposições. Como todas as instituições que fazem renovações de 

forma gradual, apresenta, para quem estuda museologia, uma variedade de formas 

de comunicação. 

Segundo a funcionária, a paleontologia é apresentada nas primeiras seções devido 

à grande contribuição de Llewelyn Ivor Price, considerado pai da paleontologia 

brasileira, e ao acervo paleontológico do Museu. A primeira e a segunda seções são, 

conforme informado, as que mais atraem a atenção de especialistas, porque 

apresentam os fósseis pesquisados por Price no Triângulo Mineiro e seus objetos de 

pesquisa. A segunda seção apresenta equilíbrio entre objeto e conteúdo e permite 

que o visitante entenda quem foi Price, como trabalhava, suas habilidades e, de um 

modo geral, como se pesquisa.  

A exposição da seção de mineralogia é organizada para satisfazer principalmente o 

público acadêmico, com móveis semelhantes ao da Coleção de Mineralogia do 

Museu Nacional de História Natural (Paris). Aparentemente somente as etiquetas 

que se tornaram ilegíveis foram trocadas, preservando o conteúdo, sendo que 

muitas foram feitas com máquina de escrever.  
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Museu de Mineralogia MINES Paristech 
 

 

O Museu de Mineralogia foi criado em 1794, quando a Escola de Minas de Paris, 

fundada em 1783, foi reorganizada para conter as produções do globo e da 

República, por localidade. Um dos curadores da coleção foi René-Just Haüy e a 

coleção original foi composta por amostras enviadas pela Agência de Minas e 

coleções particulares como a Coleção Guettard, modelos e biblioteca de De Dietrich, 

as amostras e biblioteca de Lavoisier, a coleção do seminário de Saint Sulpice e a 

coleção de Joubert. 

No início do século XIX a escola foi fechada devido à abertura de outras duas 

escolas, uma em Sarre e outra, em Mont Blanc, mas acabou sendo reaberta 

oficialmente em 1816, depois de instalada na sua atual localização.  

De 1957 a meados de 1990 recebeu amostras do Service de Conservation des 

Espèces Minérales  e, atualmente, recebe o apoio da Associação de Amigos da 

Biblioteca e Coleção da Escola de Minas (MUSÉE DE MINERALOGIE, 2014). 

O Museu de Mineralogia localiza-se dentro do Hotel Vendome, uma construção do 

século XVIII, cuja arquitetura aparentemente foi preservada. Para acessar o museu, 

é necessário subir uma escada imponente (figura 3.2.3417), cujas paredes foram 

pintadas por Claude Hugard, em 1855, com paisagens da França, para mostrar que 

o geólogo deve encarar sua atividade com humildade. As pinturas do teto foram 

realizadas por Alexandre Denis Abel em 1856, sendo que uma delas apresenta os 

principais personagens da geologia e mineralogia  (Figura 3.2.35) (MUSÉE DE 

MINERALOGIE, 2014).  

A entrada permanece fechada e deve se tocar uma campainha (vide Figura 3.2.34).  

O primeiro ambiente, a Sala Haüy, é repleto de armários embutidos com amostras 

de minerais que, a exemplo da Figura 3.2.36, têm tamanhos relativamente grandes 

(cerca de dois palmos), são bem formados e possuem grande qualidade estética. 

                                            
17 Não é permitido tirar fotos dentro do museu. Essas fotos, cujos direitos autorais pertencem ao 
Musée de Minéralogie  MINES ParisTech - Jean-Michel Le Cléac'h, foram gentilmente cedidas pelo 
curador, Didier Nectoux. 
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Figura 3.2.34 - Entrada do Museu de Mineralogia 
da Escola de Minas de Paris (Fonte/Direitos 
autorais: Musée de Minéralogie  MINES 
ParisTech - Jean-Michel Le Cléac'h).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.35 - Pintura de Alexandre Denis Abel no Museu de Mineralogia da Escola de Minas de 
Paris (Fonte/Direitos autorais: Musée de Minéralogie  MINES ParisTech - Jean-Michel Le Cléac'h).  
 

Na sala seguinte, que é uma continuação, há, no centro, vitrines de madeira e vidro, 

que seguem o mesmo estilo e são dedicadas às principais propriedades físicas dos 

minerais e aos modelos de cristais Krantz, desenvolvidos em madeira com a 

colaboração de Haüy (antes eram feitos em argila).  
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Figuras 3.2.36 – Sala Haüy do Museu do Mineralogia da Escola de Minas de Paris. (Fonte/Direitos 
autorais: Musée de Minéralogie  MINES ParisTech - Jean-Michel Le Cléac'h) 
 

Nas outras dez salas, que se sucedem ligadas por longos corredores laterais, os 

cerca de 4.000 minerais e rochas são expostos de acordo a classificação sistemática 

de Strunz, sendo que, nas paredes de algumas seções, são exibidos os minerais e 

rochas de determinadas localidades da França, junto com os respectivos mapas.  

Nas etiquetas que acompanham cada amostra constam o respectivo nome, o local 

de origem e o número de registro. 

A equipe é aparentemente reduzida, não há pessoas circulando no espaço. Há um 

funcionário do museu, que abre a porta e cobra a entrada e, em seguida, dá 

instruções gerais em francês. Ele é quem também recebe os grupos. Na data da 

visita, um membro da associação de amigos da biblioteca e da coleção do museu, o 

Sr. Hubert Nourry, estava ali e me apresentou o espaço. Observei que haviam 

outras pessoas mexendo no acervo que eram também membros da associação. 

O Museu de Mineralogia da Escola de Minas de Paris é aquilo o que se propõe: 

destaca a importância histórica do museu, da coleção e dos pesquisadores. O 

edifício tem arquitetura imponente e o interior é decorado de acordo. Tanto as 

pinturas das paredes com as do teto remetem ao museu como templo. Enquanto o 

Museu Nacional de História Natural tem colunas gregas, aqui, a pintura coloca os 

cientistas em torno de uma musa com roupas que remete ao clássico (figura 3.2.36). 

A mobília também segue o exemplo desse museu, talvez por terem sido projetados 

sob medida na época, segundo a recomendação de Haüy. Mesmo imponente, a 

arquitetura não disputa com a exposição a atenção do visitante.  

A qualidade estética e o tamanho das amostras da exposição são outros diferenciais 

deste museu. Infelizmente as exposições dos outros museus – Coleção de Geologia 
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do Museu Nacional de História Natural e Coleção de Minerais da Université  Pierre 

et Marie Curie - estavam fechadas na época da visita (junho de 2014), mas dentre 

os museus que visitei, as amostras desse museu foram as de maior qualidade 

estética.  

A maior parte dos novos itens são originados da atuação da associação uma vez 

que o curso de geologia tem cada vez menos candidatos devido ao fato dos 

recursos minerais atualmente utilizados na França serem, na maioria, importados.  

 
 
Cité des Sciences et de l’Industrie 
 

 

 O Cité des Sciences et de l’Industrie 

(figuras 3.2.37) é um centro de ciências 

criado em 1986, que faz parte de uma 

instituição pública chamada Universcience, 

vinculada aos Ministérios de Educação 

Superior e Pesquisa e da Cultura e 

Comunicação, que também é responsável 

pelo Palais de la Découverte18, localizado 

no Grand Palais, uma das principais 

atrações de Paris.  

 

 

 

 
Figuras 3.2.37 - Fachada e interior do Cité des 
Sciences et de l’Industrie.  
 

O Universcience tem a proposta de fazer uma ponte entre ciência, sociedade e 

tecnologia e é o primeiro centro de ciências da Europa e a quarta atração cultural 

mais visitada na França. Seu objetivo é tornar a ciência acessível usando recursos 

inovadores e atraentes na comunicação e compartilhar conhecimento por meio da 
                                            
18 A visita ao Palais de Decouverte não foi aqui incluída pois a parte de geociências concentra-se em 
um assunto, terremotos, e há poucos minerais e rochas. 
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combinação de elementos científicos e de tecnologia com os aspectos culturais, 

educacionais e artísticos (UNIVERSCIENCE, 2014). 

As exposições, bem como outros eventos que ocorrem nas instalações do 

Universcience, são feitas em parceria com empresas privadas, federações e 

organizações de pesquisa. Foram já implementados cerca de 150 projetos por meio 

de 320 parceiras com mais de 150 instituições e um investimento em torno de 50 

milhões de euros (UNIVERSCIENCE, 2014). 

O Cité des Sciences et l’Industrie tem 13 exposições de longa duração: “BR4IN”, 

“Transporte e o Homem”, “Energia”, “Observação da Terra: Revolução do Satélite”, 

“A Grande História do Universo”, “Galeria de Inovações”, “Sons”, “Buraco da 

Agulha”, “Jogos de Luz”, “Matemática”, “Homem e Genes”, “Ciência no Noticiário” e 

“Argonauta”. 

O espaço expositivo descrito nas observações a seguir refere-se à seção de rochas 

da “Grande História do Universo”, localizada no primeiro andar, feita em parceria 

com o Comissariado de Energia Atômica. 

 

Figura 3.2.38 - Mesa sobre Memória do Clima do Cité des Science et Industrie.   
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Figuras 3.2.39 - Mesas Memória da Vida e Coral no Cité des Sciences et l’Industrie.  
 

A exposição é toda construída em torno das rochas, que são apresentadas como 

guardadores da memória da Terra. Dessa forma, guardam memória da origem da 

vida, de vidas passadas, de ambientes, de climas, de falhas e dobras, e da idade da 

Terra. As amostras são exibidas sobre mesas de madeiras, para que possam ser 

tocadas. Cada mesa tem um texto sobre o tema apresentado em francês, inglês, 

espanhol e braile. Além disso, quando a rocha é tocada, um áudio sobre o assunto é 

ativado. 

As mesas têm composição como a da figura 3.2.38. O texto principal, ao lado das 

amostras maiores, apresenta, em destaque, o tema, instruções sobre o que observar 

e uma pergunta. Essas informações são seguidas de um texto explicativo, mais 

longo, e demais informações, adicionais, são fornecidas nos demais textos e no 

vídeo. 

Um outro tipo de mesa é dedicado a um assunto específico. No caso da foto à 

esquerda das figuras 3.2.39, uma amostra de Coral é apresentada com os tipos de 

informações que podem ser extraídos dela, como clima, ambiente de origem e 

idade.  

A instituição tem muitos funcionários, a maioria atendendo grupos. Em alguns 

pontos há uma concentração maior de funcionários e seguranças, particularmente 

nas seções que requerem controle de fluxo ou onde há algum recurso complexo de 

manuseio ou onde os visitantes eventualmente necessitem de assistência. Na área 

visitada não havia nenhum funcionário.  

Dentre as instituições visitadas essa é a que tem o design mais sofisticado e é 

pensado para valorizar a diversidade de visitantes. Nota-se que o texto foi 

desenvolvido muitas vezes para assessorar o adulto que visita com crianças, 
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deixando em destaque instruções sobre como deve proceder e sobre o tema 

abordado. Apesar de ter áudio, não causa poluição sonora porque um recurso fica 

distante do outro.  

Um aspecto curioso é o efeito das dimensões e da arquitetura do espaço. Como 

visto na Figura 3.2.37, o espaço interno parece um shopping center, é bastante 

amplo e tem pé direito alto, a ponto do helicóptero da foto parecer pequeno. Nota-se 

também que utiliza a luz natural do exterior. Isso faz com que cada área, mesmo que 

seja espaçosa, pareça pequena, e que, muitas vezes, os diversos grupos que os 

visitam desapareçam. Em alguns momentos, a impressão que dava era que o lugar 

estava deserto, apesar de ter encontrado a entrada tomada por grupos escolares no 

início do dia. Lembra visualmente o Centre Pompidou. 

O grande desafio de cada área parece ser concorrer com as outras, pois todas são 

projetadas de forma chamativa e isso deve causar angústia no visitante sobre o 

tempo a ser gasto em cada seção. 

 
 
Museu Nacional da Escócia 
 

 

O Museu Nacional da Escócia é uma instituição criada em 2006 como resultado da 

reunião das coleções do antigo Museu Real (criado originalmente em 1866 como 

Museu de Ciência e Artes e renomeado em 1904) e do Museu da Escócia (a origem 

data do final do século XIX), e atualmente reúne também o Museu Nacional do Voo, 

o Museu Nacional da Guerra e o Museu Nacional da Vida Rural. A missão do Museu 

Nacional da Escócia é “We preserve, interpret and make accessible for all, the past 

and present of Scotland, other nations and cultures, and the natural world.” 

(NATIONAL MUSEUMS SCOTLAND, 2015).  

Na unidade localizada na Chambers Street, o Museu Nacional da Escócia abriga as 

Galerias de Ciência Natural, de Culturas do Mundo e de História e Arqueologia 

Escocesa.  

As geociências são apresentadas em diversas partes, mas de forma mais direta nas 

Galerias do Ciência Natural, mais especificamente nas seção “Restless World”, que 

exibe os processos geológicos. Além disso, é mencionada na seção “Beginnings” da 

Galeria de História e Arqueologia Escocesa. 
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A seção “Restless World” é relativamente pequena, ocupa uma parte de um 

pavimento da Galeria de Ciência Natural e mostra quem foi James Hutton, 

considerado pai da geologia moderna, as informações extraídas das rochas, os tipos 

de rochas, os processos geológicos em curso e a paisagem da Escócia (figuras 

3.2.40). 

O espaço pode ser visitado de forma aleatória, mas nota-se uma ênfase na ideia de 

que as rochas trazem informações sobre os processos que moldam a Terra. As 

vitrines geralmente têm uma composição visual em que os temas são destacados 

nos textos com fundo amarelo e informações mais específicas nos textos com fundo 

branco, sendo que os objetos são apresentados em vitrines com fundo que remete 

ao tema. 

 
Figuras 3.2.40 - James Hutton e a Paisagem da Escócia no Museu Nacional da Escócia.  
 

 
Figuras 3.2.41 - Vitrines do Museu Nacional da Escócia.  
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A foto à esquerda das figuras 3.2.41, por exemplo, as rochas são identificadas com 

números e, no texto abaixo, com fundo branco, seus respectivos nomes e origens 

são apresentados, organizadas por tipo.  

Os demais temas são “Every rock tells a story”, “Rock clues”, “Earth in Motion”, 

“Vulcanic Eruptions”, “Diamonds from the Deep”, “Eroding Earth”, “Shaping 

Scotland’s Landscape”. 

Em um dos cantos do ambiente há um outro tipo de composição, em que a amostra 

de rocha pode ser tocada (figuras 3.2.42).  

 
Figuras 3.2.42. “Transforming Rocks” e respectiva etiqueta no National Museum of Scotland.  
 
Há apenas uma vitrine com minerais, apresentados sem classificação sistemática. 

A Galeria de História e Arqueologia Escocesa fica em um dos blocos do museu e 

recomenda-se que a visita seja iniciada de baixo para cima, a partir da seção 

“Beginnings”. 

A seção  (figuras 3.2.43) começa com referência a ambientes (vulcões, montanhas, 

desertos, etc.) e a frase “The present is the key to the past”, que é uma citação do 

geólogo escocês Archibald Geike que aparece em vários livros didáticos de 

geociências.  

Em seguida, as rochas são apresentadas como os blocos que construíram a Escócia 

e o ciclo das rochas, com destaque para a formação dos três tipos de rochas – 

ígneas, metamórficas e sedimentares.  

E então a história começa a ser contada do ponto de vista do Tempo Geológico, isto 

é, da formação da Escócia. 

 



 112 

 
Figuras 3.2.43 - Início da seção “Beginnings” do National Museum of Scotland.  

 

 
Figuras 3.2.44 - Parte da Seção “Beginnings” do National Museum of Scotland.  
 

Nessa seção, geralmente são exibidas fotos de paisagens que remetem ao tema, 

uma rocha tateável e a forma como se descobriu essas informações. Nas figuras 

3.2.44, no canto superior da foto à esquerda, está escrito “Evidence: The sea was 

icy cold. How do we know?” e, na mesa ao lado, é apresentada uma folha de 

caderno de campo explicando como se extrai essa informação das rochas (figura 

3.2.45). E esses textos são sempre escritos na primeira pessoa do plural “We found 

these rocks in....” 

Algumas partes dessa seção são mais complexas, apresentam mais rochas ou 

então dioramas, mas seguem a mesma lógica: informação, evidência e como se 

chegou a essa conclusão. 

No museu há seguranças em várias áreas e pessoal do educativo para atender 

grupos ou em áreas interativas voltadas para crianças pequenas. Todos são 

bastante atenciosos e solícitos.  
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Figura 3.2.45 - Detalhe de etiqueta do National Museum of Scotland.  
 

O que mais chama a atenção nesse museu é a valorização da geologia, 

especialmente na seção “Beginnings”. Segundo a equipe, as exposições foram 

concebidas por equipes multidisciplinares e depois testadas com grupos. Por isso a 

ênfase são nos temas e como se relacionam com a história, a paisagem e as 

características da região, enquanto as informações mais técnicas são colocadas em 

segundo plano. 

  
Figuras 3.2.46 - Calton Hill e Hutton’s Section em Edimburgo.  
 

É importante mencionar que, em Edimburgo, as informações geológicas aparecem 

nos espaços públicos (figuras 3.2.46). Em Calton Hill, por exemplo, que é um 
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mirante da cidade, a placa informa qual foi o processo geológico que formou aquela 

elevação que, no caso, foi a atividade vulcânica. Em outro mirante da cidade, 

Arthur’s Seat, há ampla indicação para achar o Hutton’s Section, que é um ponto em 

que James Hutton visitou e colheu evidências de que as rochas foram formadas de 

material derretido (na época, acreditava-se que as rochas eram formadas por 

precipitação de substâncias presentes na água). 

 

 
Dynamic Earth 
 

 

O Dynamic Earth é uma instituição sem fins lucrativos aberta em 1999, como 

resultado do primeiro projeto do Millenium Commission e é operada pela Dynamic 

Earth Enterprises Ltd., do Dynamic Earth Charitable Trust. O Millenium Commission 

era uma iniciativa do Reino Unido, extinta em 2006, com o objetivo de direcionar 

verbas levantadas pela loteria a projetos 

realizados na virada do milênio. Esse 

projeto catalisou a recuperação econômica 

de uma área de Edimburgo e localiza-se 

onde era uma antiga envasadora de cerveja 

(figura 3.2.47). (DYNAMIC EARTH, 2015). 
 
Figura 3.2.47 - Entrada do Dynamic Earth.  
 

O Dynamic Earth foi concebido para celebrar a vida de James Hutton e conta a 

história da Terra e como funciona (DYNAMIC EARTH, 2015). 

Na rampa de acesso pelo lado direito ao Dynamic Earth (figuras 3.2.48), o visitante 

percorre a formação da Escócia pelo Tempo Geológico, que começa no Pré-

Cambriano (escrito no chão). Na foto à esquerda das figuras 3.2.48, nota-se 

diversas rochas com placas de metal. Essas rochas são as que mais representam 

uma determinada Era e, na placa, há uma indicação de como eram os continentes e 

o texto apresenta como era a Escócia e os processos geológicos que então 

ocorriam. 
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Figuras 3.2.48 - O Tempo Geológico e a Formação da Escócia no Dynamic Earth.  
  

Na rampa de acesso pelo lado esquerdo (figura 3.2.49), há uma representação da 

Escócia e a estratigrafia de suas principais regiões. 

Dentro do Dynamic Earth, o visitante segue 

um percurso definido, como se embarcasse 

em uma jornada que seria um grande 

corredor ao longo do qual há atrações 

interativas. Como algumas delas envolvem 

filmes 3Ds, o visitante é levado a se 

deslocar junto com o grupo que entrar em 

um dado momento.  
Figura 3.2.49 - Formação da Escócia no Dynamic Earth.  
 

A primeira sala é dedicada ao James Hutton (figuras 3.2.50). No parede central é 

projetado um filme sobre James Hutton e suas ideias, narrado por um ator em 

primeira pessoa, como se o cientista estivesse em seu escritório. Nas paredes 

laterais os móveis fazem a ambientação do lugar e alguns dos objetos são tateáveis. 

A sala seguinte tem um globo interativo que mostra as esferas da Terra e o ciclo das 

rochas. Esse conteúdo é reforçado pelos textos na mesa e nas paredes. 

O tempo que se gasta aqui é curto, uma vez que os funcionários logo chamam os 

visitantes para assistir a um filme 3D, sendo que essa sala é uma continuação do 

espaço, não dá para prosseguir a visita sem passar por ela. 
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Figuras 3.2.50 - Sala sobre James Hutton no Dynamic Earth.  
 

 

 
  
 
 
Figuras 3.2.51 - Seções do Dynamic Earth. 
 

 

Em todas as salas há um mapa que mostra 

onde o visitante está (vide Figuras 3.2.51). 
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Depois do filme, o visitante passa pela seção sobre a origem da vida, onde há vários 

vídeos interativos com perguntas e respostas e por uma variedade de ambientes 

que têm variação de temperatura. A sala em que há um iceberg, por exemplo, é 

muito gelada e escorregadia, enquanto na floresta tropical o ambiente é quente e 

úmido. Talvez devido a essa variação de temperatura, o que exige que as portas 

fiquem fechadas, o visitante é convidado a passar de uma sala para outra de forma 

que parece ser cronometrada. A equipe é atenciosa e controla o tráfego dentro do 

espaço expositivo (figuras 3.2.51). 

O Dynamic Earth parece oferecer ao visitante o papel de testemunha do trabalho de 

James Hutton, da explosão da vida, da sensação de estar no Polo Norte, em uma 

floresta tropical e no fundo do oceano, entre outros.  
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Considerações sobre as exposições visitadas 
 

 

O Quadro 3.2.52 foi elaborado com base nas observações da visita e mostra 

resumidamente as características da exposição em termos de Objeto19 (O) e Ideia (I) 

e os seguintes temas recorrentes: Classificação Sistemática (objetos organizados de 

acordo com a classificação sistemática), Geociências (apresentação da 

interpretação do objeto nas pesquisas científicas), Aplicação Econômica (finalidade 

da exploração do objeto) e Outros (ex.: importância histórica). 

 
Instituição Classificação 

 sistemática 
Geociências Aplicação 

econômica 
Outros 

Museu de História Natural (Londres) O>I O<I O=I O<I 
Museu das Minas e do Metal (MG) O>I - O<I - 
Museu de Ciência e Técnica (MG) O>I - O≥ I O<I 

Museu da Geodiversidade (RJ) - O<I O<I - 
Museu de Ciências da Terra (RJ) O>I O<I O=I O<I 

Museu de Mineralogia MINES Paristech (Paris) O>I O>I - - 
Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris) - O=I - - 
Museu Nacional da Escócia (Edimburgo) - O<I - O<I 

Dynamic Earth (Edimburgo) - O<I - O<I 
Quadro 3.2.52 – Comparação das exposições das instituições visitadas.  
 

A análise de exposições deve ser feita com base em mais aspectos dos que os 

mencionados na tabela acima, como tamanho de cada área temática. Nesse quadro, 

no entanto, é possível notar que, em algumas instituições, como o Museu da 

Geodiversidade, o Museu Nacional da Escócia e o Dynamic Earth, a Ideia 

predomina sobre o objeto museal.  

Nas exposições que apresentam a Classificação Sistemática, o objeto sempre 

predomina sobre a ideia. Isso é até compreensível porque essas instituições têm 

acervos que, conforme visto na história das coleções, tiveram influência fundamental 

no desenvolvimento dessa ciência e são lugares em que há uma grande variedade 

de amostras. Isso não significa que todas as instituições que têm acervo excepcional 

optem por isso. O Museu da Geodiversidade (RJ), por exemplo, considerou sua 

inserção na universidade e do projeto “Caminhos Geológicos” na sua concepção 

expográfica. 

                                            
19 Objeto, neste item, refere-se à amostra de mineral, rocha ou fossil. 
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A coluna Geociências mostra que este é o tema individual mais abordado, e refere-

se à interpretação das rochas segundo o conhecimento geocientífico. É geralmente 

feito de forma variada, mas considera-se que a Ideia muitas vezes predomina sobre 

o objeto. Um destaque é a abordagem do Cité des Sciences et de l’Industrie pois 

destoa dos centros de ciências convencionais, em que a Ideia geralmente 

predomina devido à finalidade desse tipo de instituição e falta de acervo.  

Na coluna Aplicação Econômica, a Ideia geralmente predomina sobre o objeto. No 

caso específico do Museu de Ciência e Técnica (MG), a aplicação econômica não 

aparece de uma maneira específica, com associação de um mineral a um produto, 

mas a totalidade da exposição, que conta com réplica de minas e equipamentos de 

beneficiamento, transmite essa ideia. 

A coluna Outros refere-se a outras exposições dentro da instituição que usam o 

objeto de forma interdisciplinar, como no caso da área de paleontologia, que 

geralmente associa as rochas aos fósseis, presente em vários museus de história 

natural, e a história sobre as origens da Escócia no Museu Nacional da Escócia. 
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3.3. Museus de Geociências no Brasil 
 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa secundária com o objetivo de 

identificar as instituições museológicas que fazem referência ao tema geociências 

com base no Cadastro Nacional de Museus (CNM), publicado em 2011 pelo Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM), que contém uma lista de 3.220 instituições 

museológicas mapeadas e cadastradas20. Conforme mencionado, foram procuradas 

informações específicas sobre o acervo de cada instituição disponíveis na Internet, 

considerando-se a seguinte ordem de prioridade: a página virtual oficial (Internet ou 

blog) da instituição, dados de páginas virtuais de prefeitura e governos estaduais, 

inclusive de secretarias de cultura, artigos acadêmicos e, finalmente, matérias de 

jornais locais de grande circulação publicados em 2013 e/ou 2014. Isso não significa 

que todas as instituições museológicas que tenham acervo de minerais, rochas e/ou 

fósseis que façam referência ou que foi acumulado devido às geociências foram 

selecionadas. O Museu Paraense, por exemplo, que teve uma destacada 

contribuição para o conhecimento geocientífico e ter acervo de minerais e rochas, 

quase foi excluído pois atualmente não faz menção a ele na sua página virtual oficial 

na Internet. 

Dessa lista de 3.220 instituições museológicas do CNM, 638 abordam as 

geociências direta ou indiretamente (vide Quadro 3.3.1).  

Entre as 34 instituições que abordam a astronomia, 15 são planetários, 14 são 

centro de ciências, 4 se identificam como museus de astronomia ou afins e 1 é um 

aquário que tem planetário. A instituição colocada na categoria astronomia e 

paleontologia é o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Victor Mostajo, 

pois apresenta como um dos temas abordados a evolução da vida e a paleontologia. 

As cinco instituições que abordam geologia e astronomia e as seis que abordam 

geologia, paleontologia e astronomia são centros de ciências. 

Nos museus que abordam oceanografia mais algum outro assunto, tal assunto, é 

geralmente tema secundário; no caso da geologia, esta é mencionada a respeito da 

formação dos oceanos. 

                                            
20 Segundo o IBRAM, museus mapeados são aqueles sobre os quais tomaram conhecimentos por 
fontes escritas variadas, enquanto os cadastrados são os que preencheram o questionário do CNM. 
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Nas instituições que abordam paleontologia, 16 o fazem exclusivamente, 10 

abordam arqueologia e paleontologia e o restante tem tipologia variada, como 

história natural, zoologia e história. Dentre essas instituições, quatro fazem 

referência a Geoparque, sendo que três fazem parte do Geoparque Paleorrota (RS) 

(Museu Paleontológico Arqueológico Walter Ilha, o Museu Municipal Padre Daniel 

Carning e o Museu Municipal Carlos Aristides Carlos Rodrigues) e uma do 

Geoparque Chapada do Araripe (CE) - Museu de Paleontologia da Universidade 

Regional do Cariri. 

Na categoria “Outros” estão instituições em que o tema geociências pode ser 

abordado indiretamente, como parques, reservas, jardins botânicos, etc. 

 

 
Quadro 3.3.1 - Instituições museológicas que fazem referência ao tema Geociências.  
Fonte: Cadastro Nacional dos Museus do IBRAM (2011), modificado por Lúcia Shibata em 2015. 

  

O Quadro 3.3.2 apresenta as instituições que têm minerais, rochas e/ou fósseis no 

acervo.  
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Geologia e Astronomia 

Geologia e Paleontologia 
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Quadro 3.3.2 - Instituições museológicas com acervo de minerais, rochas e fósseis.  
Fonte: Cadastro Nacional dos Museus do IBRAM (2012), modificado por Lúcia Shibata em 2014. 

 

Observa-se que 57 têm minerais, rochas e fósseis, mas isso não significa que sejam 

exclusivamente dedicados à geociências. Alguns centros de ciência, por exemplo, 

possuem esses itens no acervo. 

Entre os 22 Institutos Históricos Geográficos incluídos no CNM, cinco mencionam ter 

itens especificamente relacionados à geologia no acervo: o Museu do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (RJ) tem minerais e rochas no acervo, o Instituto 

Histórico e Geográfico de São Vicente (Casa do Barão) (SP) tem minerais, rochas e 

fósseis no acervo, o Museu Histórico e Geográfico Municipal em Carangola (MG) 

tem material geológico, o Museu Municipal Histórico e Geográfico Augusto Casa 

Grande tem objetos de mineração e o Museu Histórico e Geográfico de Monte Sião 

(MG) tem réplica de uma caverna. 

Os museus considerados como de céu aberto foram colocados em um item 

separado porque incluem minas de visitação. Diferente da categoria parque e/ou 

reserva, em que as geociências podem ou não ser abordadas durante uma visita, 

nessas instituições o conhecimento geocientífico é abordado. 

É importante mencionar que outros museus também têm minerais e rochas no 

acervo, como os de mobiliário e história.  

Com relação às instituições que fazem referência direta às geociências ou que 

exibam minerais e rochas com destaque foram encontradas um total de 108 (vide 

Anexo B), das quais 85 são dirigidas por instituições de ensino. 
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As instituições museológicas que fazem referência a geociências sem acervo de 

minerais, rochas ou fósseis são ao todo 29, dos quais os principais são os centros 

de ciências (10 instituições) e os relacionados à astronomia (7 instituições). As 

outras instituições abordam temas específicos, como malacologia (dois), topografia 

(uma), e sismologia (uma). Nessa categoria, destaca-se o Museu da Cidade de 

Salto, no estado de São Paulo, que é um museu-percurso que inclui o Parque Rocha 

Montanée, que é um patrimônio geológico.  

Com relação as instituições museológicas cujos acervos incluem fósseis (total de 

20), os mais representativos são os exclusivamente de paleontologia (oito 

instituições), e os de Ciências Naturais (cinco instituições).  

Sobre as instituições museológicas cujos acervos contêm minerais (total de oito), 

além dos museus de gemas (três instituições), dos quais dois estão vinculados a 

universidades, caso do Museu de Minerais e Gemas do Centro Gemológico do 

Nordeste da Universidade Federal do Campo Grande e o Museu Nacional de Gemas 

da Universidade de Brasília, a maioria está voltada a um mineral e a história de sua 

exploração, caso do Museu do Ouro, em Sabará (MG), e do Museu Estadual do 

Carvão em Arroio dos Ratos (RS), e das minas visitáveis, como o Museu Mina 

Modelo Caetano Sonego em Criciúma (SC). Outro destaque é o Museu de Minas e 

Metal (MG), que exibe a Coleção Djalma Guimarães. 

Dentre as instituições museológicas que têm em seus respectivos acervos minerais 

e rochas (18 no total), cinco são dedicados ao ensino de geologia – Museu de 

Geologia da Universidade Estadual de Maringá, Museu de Minerais e Rochas da 

Universidade de Pernambuco, Museu de Minerais e Rochas Heinz Ebert da 

Universidade Estadual Paulista, o Museu de Mineralogia e Petrologia Luiz Englert da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Museu de Geociências Odette 

Rezende Roncador do Centro Universitário de Brasília. Outro destaque são os dois 

museus vinculados à CPRM – Museu de Geologia de Porto Alegre (RS) e Museu 

Geológico e Cartográfico de Osório (RS) – e dois organizados por geólogos – Museu 

Geológico do Estado de Rondônia em Porto Velho (RO) e o Museu de Minerais e 

Rochas Geólogo Carlos Isotta (AM).  

Entre as instituições museológicas com acervo de minerais, rochas e fósseis, a 

maioria está vinculada a uma instituição de ensino superior (quase 80% - vide Anexo 

C), caso do Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. A maior parte 

dessas instituições museológicas (33 vinculadas a 19 instituições de ensino 
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superior) localiza-se no Sudeste, sendo que a maior parte das instituições de ensino 

superior localiza-se no Sul (26 vinculadas a 27 instituições museológicas). 

Especificamente sobre as instituições museológicas que têm acervo de minerais e 

rochas e enfocam as geociências, como é o caso do Museu de Geociências do 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, foram encontradas 41 

instituições museológicas, conforme o quadro 4.3.3, com base no CNM do IBRAM 

(2011), sendo que a coluna “Acervo” foi modificada pela autora: 

 
Região Norte  
Nome Acervo 
Museu de Minerais e Rochas Carlos Isotta (Manaus – AM) Minerais e rochas 
Museu de Geociências da Universidade Federal do Pará (Belém – 
PA)  

Minerais, rochas e fósseis 

Museu Geológico do Estado de Rondônia (Porto Velho – RO)  Minerais e rochas 
Região Nordeste  
Nome Acervo 
Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas 
(Maceió – AL) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Museu Geológico da Bahia, vinculado à Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração do Estado da Bahia (Salvador – BA) 

Minerais, rochas e fósseis 
relacionados à história 
geológica e ao patrimônio 
mineral da Bahia (mais de 
20.000 itens, inclui a Coleção 
Otto Billian) 

Museu de Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado da 
Bahia (Salvador – BA) 

Minerais e rochas 

Museu de Minerais Dr. Odorico Rodrigues de Albuquerque 
(Fortaleza – CE) 

Sem informações 

Museu da Terra e do Homem do Centro Universitário de João 
Pessoa (João Pessoa – PB) 

Minerais, rochas e fósseis ,entre 
outros 

Museu de Minerais e Gemas do Centro Gemológico do Nordeste da 
Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande – PB) 

Minerais do acervo do prof. 
alemão Reinhard Richard 

Museu de Minerais e Rochas da Universidade Federal do 
Pernambuco (Recife – PE) 

Minerais e rochas 

Museu Mineral Mário Moacyr Porto da Mineração Tomaz Salustino 
(Currais Novos – RN) 

Minerais e rochas 

Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (Natal – RN) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Região Centro-Oeste  
Nome Acervo 
Museu de Geociências Universidade de Brasília (Brasília – DF) Minerais, rochas e fósseis (mais 

de 5.000 itens)  
Museu de Geociências Odette Rezende Roncador da Centro 
Universitário de Brasília (Brasília – DF) 

Acervo da Profa de geografia 
física, que inclui árvores, 
minerais e rochas do Cerrado 

Museu Nacional de Gemas da Universidade de Brasília (Brasília - 
DF 

Minerais 

Museu das Culturas Dom Bosco da Universidade Católica Dom 
Bosco (Campo Grande – MS) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros  

Centro de Pesquisa e Museu de Antropologia, Etnografia, 
Arqueologia, Paleontologia e Espeleologia de Cáceres Universidade 
do Estado do Mato Grosso (Cáceres – MT) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros  

Museu de História Natural de Alta Floresta da Universidade do 
Estado de Mato Grosso do Sul (Alta Floresta - MT 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros  
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Região Sudeste  
Nome Acervo 
Museu de Minerais e Rochas - Parque Pedra da Cebola 
(Vitória – ES) 

Minerais e rochas 

Museu das Minas e do Metal  (Belo Horizonte – MG) Voltado à mineração, exibe a 
Coleção Djalma Guimarães 

Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto (Ouro Preto – MG) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef da Universidade 
Federal de Viçosa (Viçosa – MG) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros (voltado à geologia e 
solos, tem cerca de 4.500 itens) 

Museu de Minerais e Rochas da Universidade Federal de 
Uberlândia (Uberlândia – MB) 

Minerais, rochas e fósseis 

Museu de História Natural da Universidade Federal de Lavras 
(Lavras – MG) 

Minerais e rochas, entre outros 

Museu de História Natural da Universidade Federal de Alfenas 
(Alfenas – MG) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte – MG) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Museu de Ciências da Terra da DNPM, localizado na CPRM (Rio de 
Janeiro – RJ) 

Minerais, rochas e fósseis 

Museu da Geodiversidade da UFRJ (Rio de Janeiro – RJ) Minerais, rochas e fósseis  
Museu Nacional, vinculado à UFRJ (Rio de Janeiro – RJ) Minerais, rochas e fósseis, entre 

outros 
Museu Geológico (São Paulo – SP) Minerais, rochas e fósseis, entre 

outros 
Museu de Geociências da USP (São Paulo – SP) Minerais, rochas e fósseis 
Museu de Minerais e Rochas Heinz Ebert da Universidade Estadual 
Paulista (Rio Claro – SP) 

Minerais e rochas, tem litoteca 

Museu de História Natural Mário Tolentino da Universidade Federal 
de São Carlos (São Carlos – SP) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Região Sul  
Nome Acervo 
Museu de Geologia da Universidade Estadual de Maringá (Maringá 
– PR) 

Minerais e rochas 

Museu de Geologia da CPRM (Porto Alegre – RS) Minerais e rochas  
Museu Geológico e Cartográfico de Osório (vinculado à CPRM 
(Osório – RS) 

Minerais e rochas, entre outros 

Museu de Ciências Naturais da Universidade Luterana do Brasil 
(Canoas – RS) 

Minerais, rochas e fósseis, entre 
outros 

Museu de Ciências Naturais da Universidade Caxias do Sul (Caxias 
do Sul – RS) 

Minerais, rochas (cerca de 450) 
e fósseis, entre outros 

Museu de Mineralogia e Petrologia Luiz Englert da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre – RS) 

Cerca de 3.600 minerais e 2.000 
rochas e meteoritos  

Museu de Geociências e Litoteca de Santa Catarina (Florianópolis – 
SC) 

Sem informações 

Museu da Terra e da Vida - CENPALEO da Universidade do 
Contestado/Mafra (Mafra – SC) 

Minerais, rochas e fósseis 

Quadro 3.3.3 - Instituições museológicas principalmente voltadas aos minerais, rochas e fósseis.  
Fonte: Cadastro Nacional dos Museus do IBRAM (2012), modificado por Lúcia Shibata em 2014. 

 

Matioli (2014) fez uma análise de museus de ciências da terra e ciências naturais na 

região sudeste do Brasil que tivessem especificamente acervos mineralógicos em 

exposição ao público e chegou a uma lista de instituições diferentes, sendo que as 

seguintes instituições são adicionais:  Museu Amsterdam Sauer de Minerais Raros e 

Pedras Preciosas (Rio de Janeiro - RJ), Museu de Mineralogia Aitiara (Botucatu - 

SP), Museu de Mineralogia Victor Dequech (Belo Horizonte - MG), Museu de 

Mineralogia e de Arte Sacra (Congonhas – MG), Museu de Minerais e Rochas da 
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Universidade Federal do Espírito Santo (Espírito Santo – ES) e Museu Histórico e 

Geográfico de Poços de Caldas “Coleção de Minerais Resk Fryha” (Poços de Caldas 

– MG). Desses museus, o Museu de Mineralogia Aitiara e o Museu de Mineralogia 

Victor Dequech não constam do Cadastro Nacional de Museus. Segundo a sua 

análise, nenhum desses acervos faz pesquisa científica e a classificação científica 

existe nos acervos vinculados às instituições de ensino com exceção dos Museu de 

Minerais e Rochas da Universidade Federal do Espírito Santo e do Museu de 

Ciências da Terra Alexis Dorofeef. 

Dessa forma, constata-se que o Museu de Geociências do Instituto de Geociências 

da Universidade de São Paulo é uma das quatro instituições que tem acervo de 

minerais e rochas disponível para o público acadêmico no estado de São Paulo, 

sendo que é, junto com o Museu Geológico, os únicos localizados na capital 

paulista. 
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4. Resultados e Discussão sobre os Dados Coletados 
 

 

Os resultados foram organizados de forma a facilitar a leitura e a compreensão do 

desenvolvimento conceitual.  

 

 

4.1. A percepção do Museu de Geociências 
 

 

A percepção do Museu de Geociências por parte da equipe foi verificada por duas 

maneiras. A primeira foi resultado de uma atividade solicitada pela equipe antes do 

início das atividades programadas: a definição inicial da missão do Museu de 

Geociências, enquanto a segunda, foi concebida com base na pesquisa generativa 

(SANDERS; STAPPERS, 2012) e consistia na resposta à pergunta: “Como você vê 

o museu?”. Essas percepções foram em seguida usadas na análise das atividades 

correntes e do processo no final desse capítulo.  

 

 

Definição Inicial da Missão  
 
 
Em novembro de 2013, antes do início das atividades referentes ao presente 

processo de pesquisa, programado para começar em 2014, a missão foi definida 

pela equipe com base na definição de museu do ICOM (INTERNATIONAL 

COUNCIL OF MUSEUMS, 2014), a definição de missão segundo Kotler (1993), 

Kotler e Kotler (1998) e Cury (1999), as considerações sobre “Miopia em Marketing” 

de Theodore Levitt (KOTLER, 1993) e um exercício de comparação das missões de 

diversos museus nacionais e estrangeiros. 

A missão então definida foi “instigar o interesse de diversos públicos por pesquisa 

sobre o Sistema Terra por meio das evidências geológicas”. 

 



 128 

Como você vê o Museu?  
 

Segundo Sanders e Stappers (2012), há quatro níveis de conhecimentos: explícito, 

observável, tácito e latente. O explícito é o que as pessoas expressam verbalmente, 

o observável é o que expressam por atos, o tácito é o que as pessoas sabem mas 

não são capazes de verbalizar e o latente é o que se tem ideia com base em 

experiências passadas. O explícito e o observável são mais superficiais enquanto o 

tácito e o latente são mais profundos. A pesquisa generativa procura revelar os 

níveis mais profundos, por isso, ela é feita por meio de atividades que fazem com 

que os indivíduos se expressem.  

Foi então montado um kit de ferramentas para expressão, para que os participantes 

expressem seus sentimentos e expectativas. Esse kit era composto de uma 

cartolina, algumas figuras e palavras (vide Apêndice B), cola, tesoura e canetas com 

a instrução de responder a pergunta “Como você vê o Museu?” com ou sem esses 

recursos. As figuras e palavras foram selecionas para desencadear associações 

e/ou memórias e remetem a ideias gerais, ambíguas ou abstratas para que o 

participante tenha a liberdade de atribuir o sentido que deseja. É importante 

mencionar que a atividade foi conduzida no dia 6 de outubro de 2014, quando o 

Museu de Geociências ainda estava fechado para visitação, então o resultado pode 

ter sido influenciado pela situação de incerteza. 

O resultado foi a figura 4.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1 - 
“Como você vê 
o Museu?”.  
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Na figura 4.1, no lado esquerdo, embaixo da palavra “hoje”, expressaram a 

insatisfação com o momento do museu, refletidas nas palavras “deserto”, “ausência”, 

“visitante”, “deficiente”, “universidade” e “vazio” e, ao lado, indicado pela seta verde, 

expressaram necessidades: recursos, atender o público acadêmico assim como 

outros públicos e tratar de questões como a cidadania. Embaixo, na nuvem, 

expressaram sentimentos variados diante de decisões do instituto, pois sentem que 

elas revelam que os dirigentes não compreendem o que é um museu e as 

responsabilidades não são claras, o que por vezes os deixa sem saber o que fazer. 

Para que a situação mude (ao lado e abaixo da seta laranja), sentem que é 

necessário vontade política da direção, e que o contato mais próximo com os 

professores talvez facilitasse isso (aqui fazem referência ao passado, quando 

estavam em contato direto com os professores, que foi perdido devido à mudança 

na divisão interna do espaço do IGc), hoje, sentem-se excluídos. No lado direito, 

abaixo da seta amarela, mostram o que gostariam de construir, mas que isso 

depende dessa vontade política. No canto superior direito listaram o que acham que 

esteja relacionado ao espaço físico do museu. 

 

 

Minerais e Rochas na Instalação de Arte 
 

 

À convite da artista Otobong Nkanga, o Museu de Geociências participou de sua 

instalação na 31a Bienal de São Paulo. Considerando que, em agosto de 2014, a 

universidade estava em greve e o museu, fechado, pois os seguranças terceirizados 

haviam sido dispensados e não havia perspectiva de reabertura, esse convite abriu 

a oportunidade de avaliar as ferramentas e técnicas da pesquisa generativa na 

compreensão do público não acadêmico. 

A Bienal de São Paulo é uma exposição de arte contemporânea nacional e 

internacional, realizada bianualmente na cidade de São Paulo desde 1951 pela 

Fundação Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera (FUNDAÇÃO BIENAL, 

2015). A 31a edição da Bienal foi realizada de 6 de setembro a 7 de dezembro de 

2014 e teve como título “(...) coisas que não existem”, que é “uma invocação poética 

do potencial da arte e de sua capacidade de agir e intervir em locais e comunidades 

onde ela se manifesta” (BIENAL, 2014). Essa edição foi concebida pensando na 
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importância do sentimento de coletividade para enfrentar conflitos não resolvidos, e 

de como a imaginação é necessária para causar transformação. Como processo, 

essa edição não parte da perspectiva da obra de arte, mas de pessoas que 

trabalham com projetos colaborativos com outras pessoas e grupos durante e, quem 

sabe, depois do evento (BIENAL, 2014). 

Entre os 81 projetos, mais de 100 participantes e 250 trabalhos, estava a instalação 

da artista nigeriana Otobong Nkanga chamada “Landversation” ou “Terraconversa”. 

Essa obra era uma continuidade de uma instalação e performance de 2012 

chamada “Contained Measures of Shifting States”, realizada no Tate Modern, em 

Londres, composta de quatro mesas circulares, cada qual aludia a um estado da 

matéria (BIENAL, 2014; NKANGA, 2015). 

Na instalação da 31a Bienal de Artes de São Paulo, a artista produziu uma obra com 

argilas (figura 4.2) provenientes de diferentes locais de São Paulo e construiu a 

mesma estrutura de mesas circulares para estabelecer um diálogo com o público, 

sendo que, desta vez, concentrou-se na relação com a Terra. Por esse motivo, 

convidou alguns grupos que desenvolvem atividades pessoais ou profissionais com 

a Terra para colaborar com a instalação ocupando as mesas a fim de estabelecer 

trocas entre a artista, os grupos e os visitantes (BIENAL, 2014). Cada grupo foi 

instruído a ocupar sua respectiva mesa com algo que representasse sua atividade, 

selecionado de comum acordo com a artista e a colocar um representante disponível 

na mesa para estabelecer diálogos com os visitantes. Dessa forma, as mesas foram 

ocupadas conforme segue: 

- Hortelões Urbanos: grupo interessado em troca de experiências sobre o plantio 

orgânico doméstico de alimentos, que por vezes instalam e mantêm hortas 

comunitárias, ocupou a mesa com modelos de hortas em caixotes de madeira; 

- Ocupação Esperança Osasco: grupo de luta popular por moradia, ocupou a 

mesa com fotos, tiradas pela artista em sua ocupação, que retratavam a rotina 

dos moradores;  

- Peter Webb: terapeuta dedicado à Ecopsicologia, ocupou sua mesa com plantas 

e sementes; e 

- Rios e Ruas: grupo que promove atividades “de campo” na cidade para 

redescobrir árvores e rios soterrados ou desviados com a finalidade de chamar 

atenção para o uso do espaço urbano, ocupou a mesa com um mapa dos rios da 

cidade e um rio produzido em vidro. 
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Figura 4.2 – Obra “Terraconversa” de Otobong Nkanga. 

 
Figuras 4.3 - Mesa Circular ocupada pelo Museu de Geociências na instalação “Terraconversa” de 
Otobong Nkanga na Bienal.  
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O Museu de Geociências ocupou a mesa com minerais, rochas e um fóssil (figura 

4.3) selecionados pela artista, alguns objetos que ilustrassem exemplos de suas 

utilizações econômicas e cartões, do tamanho de um cartão postal, com a 

reprodução das etiquetas de cada item, sendo que estes foram empilhados num 

canto e não colocados ao lado à amostra correspondente na mesa. Os funcionários 

se revezaram na mesa, então todos contribuíram para a pesquisa. 

Com base na pesquisa generativa, a equipe foi instruída a anotar a primeira reação 

dos visitantes quando chegavam à mesa do Museu, como se os objetos escolhidos 

para serem colocados na mesa fossem um kit de ferramentas. Após algumas 

observações, foi elaborada uma lista: 

Agir 

• Olha os itens de perto 

• Tira foto 

• Toca os itens 

• Lê/toca o cartão 

 

Falar 

• Artista e a obra de arte 

• O que são (fósseis, minerais, rochas) 

• Aplicação dos minerais e das rochas 

• Formação/Origem dos fósseis, 

minerais e rochas 

• Poder místico dos minerais e das 

rochas 

• Variedade dos minerais e das rochas 

• Noções equivocadas 

• Palavras-chave 

 

A pessoa que estivesse na instalação deveria somente interagir com os visitantes 

caso esses tomassem a iniciativa e conversar somente sobre os assuntos que 

perguntassem ou aludissem e permitir que tocassem os itens. Depois que o visitante 

saísse deveria marcar o que aconteceu: 
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Quadro 4.4 – Reação dos Visitantes na Mesa Circular ocupada pelo Museu de Geociências na 
Instalação “Terraconversa” de Otobong Nkanga. 
 

Os resultados do quadro 4.4 referem-se à primeira semana da 31a Bienal de Arte de 

São Paulo. Não foi dado prosseguimento a essa pesquisa devido à impossibilidade 

de fazer o registro em vista da quantidade de visitantes. Outros problemas foram 

fazer a distinção visual entre criança e adolescente e o que seria a primeira reação 

se a pessoa olhar de perto e falar ao mesmo tempo. Por esse motivo, os dados 

acima não mostram a quantidade de pessoas observadas porque é impossível 

chegar a um número se cada partiu de uma premissa diferente. Entretanto, essa 

tabela forneceu alguns padrões de comportamento que foram confirmados mais à 

frente. 

Foi adotada então uma nova abordagem. Nas ocasiões em que coincidia de todos 

estarem no IGc, foram discutidos os comportamentos dos visitantes e cada um foi 

encorajado a refletir sobre como poderia colaborar para a elaboração de uma 

expografia. Na área de acervo e conservação, passou-se a observar a deterioração 

dos objetos devido ao toque, não só em relação ao desgaste mas com a finalidade 

de estudar a possibilidade de permitir que os visitantes levantem alguns deles, pois 

o peso é uma de suas propriedades. Nas áreas de comunicação e educação, foi 

testado outro tipo de cartão, que foi misturado aos outros (figura 4.5): 

Olha 

Fotografa 

Toca 

Lê o cartão 

Artista e obra de arte 

O que são 

Uso econômico 

Formação/origem 

Conhecimento equivocado 

Esoterismo/misticismo 

Outros 

Adultos Adolescentes Crianças 
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Figura 4.5 – Teste do desenho criado por Ideval Souza Costa na Mesa Circular ocupada pelo Museu 
de Geociências na Instalação “Terraconversa” de Otobong Nkanga. 
 

Esse cartão foi colocado entre os demais na mesa para interferir o menos possível 

na obra21. Em relação à comunicação, a intenção era avaliar se aumentaria o 

número de visitantes que tocariam nos cartões e se haveria uma variação nos 

assuntos que eles desejariam conversar. Sobre a ação educativa, o objetivo era 

avaliar a reação dos grupos escolares. 

Em relação aos visitantes em geral, foi consenso de que a inserção do cartão não 

influenciou o padrão de comportamento, ou seja, não aumentou o toque ou leitura 

dos cartões, e não foi possível avaliar se influenciou os assuntos, porque parte dos 

objetos, isto é, os que não eram amostras de mineral, rocha ou fóssil, eram produtos 

acabados. Então, a sustentabilidade e o consumo já eram aludidos nas visitas.  

O responsável pelo educativo considerou que na sua prática esse recurso poderia 

ser utilizado como desencadeador de pensamentos dos visitantes sobre o qual 

poderia desenvolver conhecimentos da área de geociências e que, por ter partido do 

público, receberia mais atenção.  

Em relação especificamente aos grupos escolares, a análise foi feita em uma das 

reuniões no museu, por meio da pesquisa generativa, na qual cada participante 

recebeu um kit com palavras, figuras e símbolos (vide Apêndice C) e uma cartolina 

com eixos vertical e horizontal, em que o eixo vertical varia de positivo a negativo e o 

horizontal significa tempo.  

                                            
21 A artista Otobong Nkanga consentiu que a pesquisa e esse teste fossem conduzidos na sua 
Instalação. 
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Figuras 4.6 – Pesquisa generativa sobre o público escolar diante a Mesa Circular do Museu de 
Geociências na Instalação “Terraconversa” de Otobong Nkanga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7 – Pesquisa generativa sobre o público 
escolar (continuação). 
 

Depois disso, cada um apresentou sua percepção desse público (figuras 4.6 e 4.7), 

que todos consideraram ser muito semelhante ao que ocorre no espaço expositivo 

do Museu de Geociências no Instituto de Geociências da Universidade de São 

Paulo. A única diferença é a localização do espaço, que foi considerado positivo pelo 

fato de estar no Parque do Ibirapuera, o que parece ser novidade para muitos alunos 

da rede pública, e os colocou em uma disposição diferente em comparação ao 

espaço na Cidade Universitária, mas que, por outro lado, um dos desafios era 

conseguir a atenção dos alunos, pois muitos demonstram estar mais interessados 

em estar fora e não dentro do espaço expositivo. Os educadores da Bienal foram 

vistos de forma positiva e considerados parceiros à medida que conheciam os tipos 

de diálogos que poderiam surgir a partir dos objetos museais trazidos pelo museu. 

Os professores que acompanhavam os grupos, no entanto, foram vistos de forma 

negativa, porque a maioria não mostrava interesse e muitas vezes ficava mexendo 

no celular. Esse comportamento, para a equipe, independe de entenderem ou não 

do assunto, pois nas visitas ao museu a maioria dos professores se comporta da 

mesma maneira. O aluno vem sem saber o que esperar e depois da visita, ao 
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notarem o quanto os objetos têm a ver com a suas vidas, demonstram interesse 

sobre o assunto. Para a equipe do museu, a experiência foi considerada gratificante. 

 

Conclusões 

 

Após a Bienal, foi realizada uma análise final em que os tópicos levantados durante 

o período da exposição foram discutidos para avaliar a relevância dos mesmos, 

apesar de nenhuma técnica quantitativa tenha sido adotada. As conclusões foram: 

- Em geral, os visitantes não relacionaram os itens à geociências ou outra 

ciência. A equipe observou que pouquíssimos visitantes o fizeram, e isso era 

evidente porque desejavam validar seus conhecimentos, isto é, o quanto eles se 

lembravam do nome de um mineral ou rocha, ou apenas falavam sobre isso; 

- Os adultos geralmente davam uma olhada geral, tentavam descobrir qual era 

o significado da obra de arte e depois se aproximavam para dizer o que achavam 

que a obra de arte significava e perguntavam se estavam certos; 

- As crianças em grupos escolares tocavam os itens sem perguntar se era 

permitido, enquanto as acompanhadas por um adulto copiavam o comportamento 

deste (os adultos geralmente colocam suas mãos para trás quando se aproximam e 

somente mudam a postura quando sabem que podem tocar os itens); e 

- Os adultos mostravam tanto interesse em tocar os itens quanto as crianças.  

 

 

Lições de Museografia 

 

 

Em relação à técnica, o uso da tabela, embora seu preenchimento tenha sido 

inviável, trouxe tópicos para observar durante as visitas e depois discutir sobre elas. 

Esta técnica iria funcionar melhor se uma pessoa fosse designada a apenas fazer as 

observações. 

Sobre os tópicos discutidos, a equipe concluiu que, para os adultos, a finalidade da 

visita era ver obras de arte, então descobrir o significado da instalação era 

fundamental, e, depois que o faziam, conversavam sobre outros assuntos. Em 

relação às crianças, elas queriam conversar sobre o que estava na frente delas, não 
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necessariamente sobre arte. Pensando sobre o Museu de Geociências, a definição 

clara de sua missão e o propósito da exposição ganharam uma importância maior. 

O fato de que os visitantes não associaram os itens à ciência é tal qual ocorre no 

Museu. Mesmo nas visitas de grupos escolares, quando os educadores conversam 

sobre o ciclo das rochas e a origem da Terra, os visitantes somente percebem que 

há uma ciência que estuda esse assunto quando mencionado, e este fato é recebido 

com surpresa. Pensando sobre o Museu de Geociências, o espaço é um dos poucos 

lugares em que as geociências tem a oportunidade de ser apresentada ao público 

não acadêmico. 

Embora os itens tenham sofrido deterioração devido ao toque, a equipe concluiu que 

vale a pena estudar uma forma de permitir que os visitantes toquem minerais e 

rochas no Museu. A princípio, a pessoa responsável por conservação iria observar a 

forma mais adequada para permitir que os visitantes toquem os itens e quais objetos 

seriam mais resistentes à deterioração. Esta experiência mostrou que seria 

importante estudar a interação não com base na resistência do material, mas nas 

diferentes texturas e o potencial de desencadear sensações e emoções, pois este 

efeito faz com que as pessoas se tornem mais abertas a associar essas sensações 

e emoções a uma diversidade de assuntos que levava naturalmente a algum tema 

das geociências. Pensando sobre o Museu de Geociências, esse tipo de interação é 

o que mais interessa pois se percorre um caminho inverso, em vez do público ser 

apresentado a uma ideia e verificar o objeto museal como evidência dessa ideia, 

parte-se da sensação que pode ser a porta para a associação com as geociências.  

 

 

4.2. Reuniões individuais 
 

 

Além das atividades em grupo, foram conduzidas atividades individuais também 

baseadas na pesquisa generativa, em que se procura entender as necessidades e 

valores para que se possa explorar as possibilidades do futuro. Essas atividades 

foram conduzidas individualmente, pois cada membro da equipe responde por uma 

área específica – Acervo, Educação e Comunicação. Se cada área fosse composta 

de um grupo de pessoas, as atividades seriam aplicada para cada grupo. 
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A primeira atividade foi o exercício generativo chamado “semana na vida”, adaptado 

do exercício “dia na vida” de Sanders e Stappers (2012). Esse exercício é composto 

de três passos. Na semana anterior à reunião individual, cada um registrou suas 

tarefas à medida que as cumpria, formando a “camada de fatos”. No dia da reunião, 

depois de relatar as tarefas, essa pessoa atribuiu graus de satisfação a cada uma 

delas, formando a “camada de valência”. Depois disso, cada um explicou o motivo 

pelo qual as tarefas foram consideradas como mais ou menos satisfatórias.  

Segundo Sanders e Stappers (2012), esse tipo de exercício revela necessidades e 

valores que são difíceis de expressar se questionados diretamente. Na abordagem 

desses autores, as pessoas deveriam fazer esses exercícios de forma visual, 

registrando no papel as atividades e valores. Como no estudo de caso as reuniões 

foram individuais, essas tarefas e valores foram discutidos e não registrados no 

papel. O resultado foi positivo pois a avaliação da satisfação levou à discussão 

sobre condições ideais de trabalho. Isso determinou as formas e conteúdos das 

reuniões individuais seguintes, considerando que a ideia era preparar cada indivíduo 

para colaborar com reflexões sobre sua área no plano museológico e na proposta 

conceitual da expografia. 

As reflexões de cada área foram compartilhadas com as demais à medida que eram 

consolidadas, para avaliar suas relevâncias em relação ao plano museológico e 

proposta conceitual da expografia e exercitar o compartilhamento e discussão de 

ideias. 

 

 

4.2.1. Acervo  
 

 

No exercício da pessoa responsável pelo acervo, foi revelado um desequilíbrio entre 

o tempo dedicado à área e a outras atividades. Apesar da necessidade urgente de 

organizar o acervo, o tempo era, na maior parte, dedicado às solicitações de escolas 

e outras atividades administrativas. O exercício revelou que tinha preferência por 

uma rotina metódica e provavelmente as situações inesperadas afetavam sua 

organização e atribuição de prioridades. 

Em vista disso, foi adotada nas reuniões individuais a dinâmica de leitura e 

discussão de textos de Waldisia Rússio Camargo Guarnieri (organizados por Bruno 
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(2010b) – a sequência de textos é apresentada no Apêndice A) e as reflexões 

geradas nas reuniões motivaram a pesquisa de dados entre uma reunião e outra. 

Como resultado, a área selecionou algumas questões a serem enfrentadas. 

A primeira questão é sobre patrimônio e conservação. No IGc, quando se trata de 

patrimônio, o Museu de Geociências nem sempre é consultado. Por isso um de seus 

objetivos é criar uma imagem institucional associada à autoridade e credibilidade 

sobre o assunto. 

A segunda questão refere-se às reflexões originadas pela história das coleções e do 

desenvolvimento das geociências (vide capítulo 2). Na história, notou-se que as 

coleções de instituições geológicas foram formadas por seus cientistas, no âmbito 

de suas pesquisas, havendo distinção sobre o que é coleção particular e 

institucional. No caso do IGc, não se sabe se já foi discutido se é legítimo ou não 

que as amostras coletadas por seus pesquisadores, docentes e discentes, enquanto 

vinculados ao IGc e com suas verbas e equipamentos, devem ser imediatamente 

registradas ou não como acervo. Muitas vezes o Museu de Geociências somente 

tem acesso a tais amostras quando do desligamento de tal pesquisador, docente ou 

discente, sem que lhe sejam transmitidas dados sobre origem ou pesquisa 

relacionada pelo fato de terem sido perdidos. Além disso, recentemente o IGc 

decidiu montar uma litoteca e a falta de discussão sobre patrimônio e musealização 

é refletido no fato do Museu de Geociências não estar incluído nas decisões sobre 

essa nova seção. Essas decisões deveriam incluir o Museu de Geociências, para 

que sejam definidos critérios sobre se e quando um item deve deixar a litoteca para 

ser musealizado.  

Outra questão originada pela história das geociências e suas coleções foi a dúvida 

sobre se, na época da criação da USP, os professores italianos então contratados 

haviam adotado a prática de institucionalizar as amostras de pesquisa. Durante o 

período da pesquisa, poucas informações sobre suas respectivas coleções foram 

encontradas e, como há contradições dependendo da fonte, considerou-se que 

devem ser pesquisadas com metodologia própria que inclua coleta de depoimentos 

e, portanto, não foram incluídas no plano museológico. Outra questão relacionada é 

sobre qual seria o acervo original do museu e se teria recebido amostras de outras 

instituições já existentes, como o Museu Nacional e a Comissão Geográfica e 

Geológica de São Paulo.  



 140 

Diante dessas questões, foi definida a prioridade de se fazer um inventário e criar 

documentação dos itens do acervo. A documentação é importante não só para 

atestar a origem e outras informações sobre a amostra mas também para regularizar 

sua situação, pois é possível que herdeiros de pesquisadores solicitem o retorno de 

amostras.  

A área de acervo, portanto, define como objetivo a disponibilização física e virtual do 

acervo e o incentivo à reflexão na esfera institucional sobre patrimônio e 

musealização, inclusive com a proposição de palestras e rodas de conversa no IGc.  

 

 

4.2.2. Comunicação 
 

 

No exercício da pessoa responsável pela comunicação, ficou evidente que ela tem 

conhecimentos sólidos em museologia e clareza sobre suas atribuições e a situação 

do Museu de Geociências. Enfrenta um desequilíbrio entre o tempo dedicado às 

atividades de comunicação e outras demandas administrativas. Uma questão a ser 

enfrentada é que, em vista da dispensa dos seguranças, o Museu deixou de abrir 

aos sábados e, nos dias de semana, fecha no horário de almoço, o que 

provavelmente reduzirá drasticamente a quantidade de visitantes espontâneos. Em 

vista disso, optou-se por provocar reflexão sobre recursos comunicacionais voltados 

aos visitantes espontâneos e pesquisas de público.  

Sobre recursos comunicacionais, a atividade foi voltada à detecção de tendências de 

comunicação inspirada no método do design thinking chamado Buzz Reports 

(KUMAR, 2013). Esse método consiste em designar um tempo para procurar 

novidades em variadas fontes, como websites, redes sociais, visitas, notícias, 

revistas, etc., sendo que as novidades não precisam ser obrigatoriamente 

relacionadas à atividade principal da instituição. Essas novidades são organizadas e 

depois compartilhadas e discutidas com o grupo. Essas novidades eram 

apresentadas ao grupo e discutidas com a finalidade de refletir sobre o que 

representavam. A respeito da atuação de outros museus nas redes sociais, por 

exemplo, procurou se refletir sobre qual seria o objetivo geral das postagens (por 

exemplo, formação de público, datas comemorativas, divulgação do acervo, etc.) e 
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quanto de seu conteúdo é voltado para promover uma aproximação com a 

sociedade. 

Sobre pesquisa de público, foram discutidas as ideias básicas da pesquisa 

generativa, conforme Sanders e Stappers (2012). Essa atividade resultou no 

desenvolvimento de um kit de expressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8 – Pesquisa generativa 
desenvolvida pela Comunicação. 
 

 

 

A figura 4.8 mostra o teste dessa pesquisa, que gerou reflexão sobre sua aplicação, 

análise e potenciais resultados. No caso do visitante acima, os fatores positivos 

estão relacionados à estética, formato e, sobre o acervo, menciona dinossauro, 

sendo que há somente quatro fósseis em exposição e, no saguão, tem uma réplica 

de um dinossauro. Na parte negativa, indicou a falta de informação sobre o Museu 

disponível nos meios de comunicação e de texto explicativo no espaço expositivo.  

Na discussão sobre o plano museológico e a proposta conceitual da expografia, a 

prioridade da área de comunicação será criar uma imagem institucional de 

credibilidade e conceber exposições de curta duração voltadas ao público do IGc 

para reforçar essa imagem, valorizar o acervo e enfatizar a ideia de patrimônio, além 

de tornar o espaço expositivo um lugar de convivência. Em relação ao visitante 

espontâneo, serão planejadas ações e exposições de curta duração para atrair esse 

público e desenvolvidos recursos, junto com as demais áreas, para a seção tátil, que 

será um lugar permanente de pesquisa de público, com finalidade de aproximar a 

sociedade do patrimônio. 
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4.2.3. Educação 
 

 

No exercício da pessoa responsável pelo educativo, ela mostrou que seu tempo é 

quase que inteiramente dedicado ao atendimento de grupos escolares, que 

geralmente têm o mesmo perfil, o que coloca dificuldades para conceber programas 

para promover a visitação de grupos com características específicas, como os de 

alunos com deficiência e de pessoas terceira idade, e para planejar um programa 

estruturado de treinamento dos estagiários e voluntários (para um diagnóstico do 

informações sobre a área, vide A.6 Educação e Cultura em Plano Museológico).  

A atuação da área de Educação é influenciada pela falta de conhecimento prévio 

sobre geociências por parte dos visitantes e, por isso, os grupos escolares são 

encaminhados a uma sala de aula assim que chegam, onde o responsável ou um 

estagiário ou voluntário apresenta o tema Geociências principalmente por meio de 

um dos seguintes assuntos: “Tempo geológico” (idade da Terra), “Big Bang” (origem 

da Terra e do Universo) ou “Tudo ao mesmo tempo agora” (que mostra a Terra 

como um sistema sempre em movimento). Depois dessa apresentação os grupos 

são encaminhados ao Museu de Geociências onde visitam o espaço livremente. 

Para promover reflexão sobre essa atividade, o exercício “dia na vida” (SANDERS; 

STAPPERS, 2012) foi repetido, adaptado ao roteiro de atendimento de grupos 

escolares. A pessoa responsável do educativo descreveu a sequência do 

atendimento, identificou os pontos altos e baixos e apresentou justificativas. Da 

análise dos pontos altos, que eram a forma de abordagem, espontaneidade e 

técnicas para manter os grupos concentrados na atividade proposta, constatou-se 

que eram semelhantes às técnicas de jogos teatrais e, de fato, essa pessoa havia 

frequentado um curso de clown quando era aluno da faculdade.  

A partir de então, o método de jogos teatrais de Viola Spolin (2012) foi adotado 

como referência para refletir sobre o planejamento de uma sequência de atividades 

que comporá o programa de treinamento de voluntários e estagiários de forma que 

estes possam desenvolver temas e públicos específicos. 

Foi também colocado por duas semanas um mural dividido em dois perto das portas 

do Museu onde os visitantes pudessem afixar comentários escritos em post-its. O 

resultado foi o seguinte: 
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Figura 4.9 – Mural “Visitei o Museu e…”. 
 
No Mural “Visitei o Museu e...” (figura 4.9), o teor dos comentários pode ser dividido 

em: 

- Gostei: 72 comentários 

- Elogios: 54 comentários 

- Acervo: 59 comentários (destacam-se minerais de formas bem definidas, como 

diamantes, piritas e ametistas) 

- Monitoria: 23 comentários 

- Outros: 19 comentários  

 
Figura 4.10 – Mural “O que mais gostei na visita foi...” 
 

No Mural “O que mais gostei na visita foi...” (figura 4.10), o teor dos comentários 

pode ser dividido em: 

- Elogios: 36 comentários 

- Museu: 21 comentários (infraestrutura) 

- Acervo: 54 comentários (destacam-se minerais de formatos e cores bem 

definidas e caverna) 

- Agradecimento: 1 comentário 
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- Não gostei: 1 comentário 

- Outros: 17 comentários 

Esse mural foi colocado e controlado pela área de educação pois, no período da 

pesquisa, os horários de funcionamento do espaço expositivo foram reduzidos, 

consequentemente, os grupos escolares responderam pela quase totalidade dos 

visitantes. As percentagens de cada comentário não foram calculadas porque essa 

atividade teve finalidade de gerar reflexão. 

Uma das questões levantadas a partir do mural é o fato de que os temas abordados 

nas apresentações não aparecem diretamente nos comentários, nem nos que 

mencionam o acervo, como se a apresentação e o museu fossem coisas distintas. 

Ao discutir sobre esse assunto, notou-se que o tema Geociências é abordado nas 

apresentações sem fazer menção ao patrimônio. Isso motivou a realização de testes 

na seleção e abordagem dos temas, com inclusão de amostras nas apresentações 

em sala de aula para verificar os resultados.  

Outro aspecto que chamou atenção é que muitos dos post-its com comentários 

forneciam número de celular para se comunicar por WhatsApp, o que motivou a 

criação de um canal de comunicação do educativo em redes sociais, mas que deve 

ter uma mensagem clara a ser definida.  

Em vista desses resultados, na discussão sobre o plano museológico e a proposta 

conceitual da expografia, a prioridade será a concepção de um programa de 

treinamento de estagiários e voluntários, o estudo da inclusão de públicos, a 

integração com outras áreas do IGc, refletindo sobre o que significa ser um 

laboratório de aulas práticas na atualidade, e a atuação voltada à pesquisa sobre 

educação patrimonial.  

 

 

4.3. Resultados da pesquisa quantitativa  
 

 

Essa pesquisa parte da hipótese de que a população do IGc, composta de alunos e 

funcionários, é o público que menos visita o Museu de Geociências. Como não é 

possível identificar a frequência desse público por outro meio, como o livro de 

assinaturas de visitantes, foi aplicado um questionário auto-administrado para 
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verificar a frequência e finalidade declarada da visita desse público, suas impressões 

sobre a aparência do espaço expositivo e os temas que considera que deveriam 

estar na exposição. O questionário é composto de perguntas fechadas, sendo que, 

em algumas delas, o respondente pode inserir comentários (vide Apêndice D). 

Decidiu-se por entregar o questionário físico no IGc em vez do envio via internet em 

vista do risco de ser ignorado. Foi então distribuído primeiramente aos alunos e, 

conforme o número de respondentes, distribuído proporcionalmente aos 

funcionários. Esse procedimento foi considerado importante devido à grade 

curricular dos cursos do IGc, pois muitas disciplinas são ministrados fora de sua 

sede e é possível que parte dos alunos não o frequente em algum semestre. Os 

professores são difíceis de encontrar no IGc, pois depende da periodicidade de suas 

disciplinas. Os pesquisadores não foram incluídos por dificilmente frequentarem o 

IGc. O questionário foi aplicado para os alunos entre 24 de novembro a 5 de 

dezembro de 2014 22  e de 12 a 27 de maio de 2015 para os funcionários e 

docentes23. Em 2014, haviam 482 alunos, 63 docentes e 224 funcionários. Uma 

amostra correspondente a cerca de 30% dessa população respondeu aos 

questionário, ou seja, 145 alunos (30,1%) e 66 funcionários e professores (29,4%): 

 
1. Você já visitou o Museu de Geociências do 
IGc? Alunos Funcion. Total 
Sim 95,2% 97,0% 95,7% 
Não 4,8% 3,0% 4,3% 
2. Com que frequência visita o Museu? (pode 
ser antes da época em que ficou fechado, entre 
2013 e 2014) Alunos Funcion. Total 
Pelo menos uma vez por semana 3,6% 10,9% 5,9% 
Pelo menos uma vez por mês 14,5% 10,9% 13,4% 
Uma vez por ano 40,6% 29,7% 37,1% 
Mais do que uma vez por ano 26,8% 32,8% 28,7% 
Outro 14,5% 15,6% 14,9% 

 

                                            
22 A pesquisa deveria ter sido aplicada no início do segundo semestre de 2014, mas foi postergada 
em vista da greve dos funcionários da USP de junho ao final de setembro de 2014. 
23 A pesquisa foi aplicada em um período diferente pois, ao terminar de aplicar com os alunos, o 
Conselho solicitou à pesquisadora uma carta formal de consentimento e, devido aos períodos de 
férias escolares, dos membros da equipe e dos membros do Conselho, tal carta foi aprovada 
somente em meados de abril. 
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3. Para quem visita pouco o Museu, o motivo 
seria: 
(foi instruído que poderia ser escolhida mais de 
uma alternativa) Alunos Funcion. Total 
Estava fechado desde que entrei no Instituto 27,4% 2,0% 19,6% 
Falta de tempo 46,0% 52,0% 47,9% 
Falta de interesse 8,8% 16,0% 11,0% 
A exposição não traz elementos 
interessantes/instigantes 5,3% 8,0% 6,1% 
Exposição não muda 23,9% 16,0% 21,5% 
Outro. Qual? 
Alunos:  
- Falta de oportunidade e ligação com o curso; 
- Visitou com a Geologia Geral e depois fechou; 
- Entrei no IGc, visitei a 1a vez e depois ficou 
fechado; 
- Ficou fechado por muito tempo; 
- O museu estava sempre fechado; 
- Ficou em reforma; 
- Não abre a noite durante o período de aula do 
curso; 
- horário de funcionamento restrito; 
Funcionários: 
- Horário de funcionamento não coincide com os 
meus livres; 
- Necessidade de novos materiais em exposição 8,8% 2,0% 6,7% 
4. Por que visita o Museu? 
(foi instruído que poderia ser escolhida mais de 
uma alternativa) Alunos Funcion. Total 
Por lazer, deleite, prazer 53,6% 50,0% 52,5% 
Para observar um mineral ou rocha que está 
estudando/pesquisando 45,7% 9,4% 34,2% 
Gosta de colecionar 13,0% 3,1% 9,9% 
Nenhum motivo específico 13,0% 21,9% 15,8% 
Outro: 
Alunos: 
- Estudo de Geologia; 
- Gostaria de começar a colecionar; 
- Ajudar nas monitorias tirando dúvidas; 
- Porque estava levando um visitante que não 
conhece; 
- Para observar a coleção e levar alguém para 
conhecer; 
- Monitoria; e 
- Faço monitorias. 
 
Funcionários: 
- Curiosidade (2 respondentes); 
- Conhecimento geral; 
- Filho mais interessado; 
- A serviço; 6,5% 14,1% 8,9% 
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5. Considera a visita ao Museu de Geociências 
importante para sua formação/atividades? Alunos Funcion. Total 
Sim 84,8% 67,2% 79,2% 
Não 7,2% 25,0% 12,9% 
Em termos: 
Alunos: 
- Para familiarização com rochas e minerais; 
- Ajuda a conhecer alguns elementos da 
natureza, mas sem aprofundamentos; 
- Há uma questão de curiosidade envolvida na 
visita, além disso o bacharelado disponibiliza 
amostras para estudo; 
- Não é muito instigado, mas seria um ótimo 
complemento! 
- O primeiro contato com espécimes minerais e 
treinar a identificação dos mesmos. 
Funcionários: 
- É diretamente relacionada à atividade 
acadêmica; 
- Para conhecimento das áreas de pesquisa do 
Igc. 
- Apesar de não atuar na área de mineral, gosto 
de tirar dúvidas ou por curiosidade (professor); 
- Sou professor de mineralogia 6,5% 6,3% 6,4% 
Sem resposta 0,0% 1,6% 0,5% 
6. O que acha da exposição do Museu quanto a 
aparência? Alunos24 Funcion. Total 
Boa 
Alunos 
- Mas poderia melhorar. 
Funcionários 
- Mas precisa melhorar a iluminação dos 
minerais 88,4% 93,7% 90,1% 
Ruim 5,1% 3,1% 4,5% 
Outro: 
Alunos 
- Poderia ser melhor; 
- Poderia melhorar; 
- Excelente; 
- Boa. Muito escondido; 
- Um pouco confusa; 
- Boa mas pouco atrativa; 
- Não muito atrativa; 
- O ambiente precisa ser convidativo… vontade 
de entrar…precisa ser atrativo! E chamar 
atenção; 
Funcion.: 
- Algo taciturno. 5,8% 1,6% 4,5% 
Sem resposta 0,0% 1,6% 0,5% 

 

                                            
24 O total dessa coluna não é 100% pois um dos alunos não respondeu. 
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7. E quanto ao ambiente? Alunos Funcion. Total 
Agradável 
Alunos: 
- Pouco incentivado aos alunos; 
- Mas deveria ter lugares para podermos ficar 
mais tempo. Ex.: mesas, bancos; 92,8% 90,6% 92,1% 
Desagradável 
Funcionários: 
- Falta interagir com visitantes; 2,2% 3,1% 2,5% 
Outro: 
Alunos: 
- Triste; 
- Agradável. Poderia ser maior; 
- Agradável mas pouco escondido; 
- Frio; 
- Não receptivo, não empolgante; 
- Não instigante. 
Funcionários:  
- Escuro; 
- Muito escuro; 
- Um pouco pesado! 4,3% 4,7% 4,5% 
Sem resposta 0,0% 1,6% 0,5% 
8. O que acha da exposição do Museu quanto 
ao entendimento? (Comente, se quiser) Alunos Funcion. Total 
Fácil de entender 
Alunos: 
- Desde que se entenda um pouco sobre 
minerais; 
- Depois que alguém dá a dica. 
Funcionários: 
- Pelo que vi parece ser muito boa. Dinâmica e 
interativa. 43,5% 53,1% 46,5% 
Médio 
Alunos 
- Poderia haver mais placas explicativas; 
- Fácil para quem é do meio, falta uma 
introdução do tema, formação e etc.; 
- Para leigos da área precisa ter mais 
informações simples; 
- Poderia ser mais arrumado em relação à 
disposição dos minerais; 
- Explicação de como os minerais/rochas estão 
organizados; 
- É necessária a explicação para o público leigo; 
- Poderia ser mais claro a divisão dos minerais; 
- Fico perdida quanto as variedades de um 
mesmo mineral; 
- Seria interessante se houvesse um texto 
explicando a disponibilidade do material; 
- Com monitor é entendível, mas para leigos há 
falta de informação; 
- Não há painel e não há folheto explicativo; 
- Reaver conhecimento prévio. Não é 
autoexplicativo; 
Funcionários: 
- Falta monitoramento e manipulação do 
material; 
- Mereceria fornecer explicações quanto à 
natureza e origem dos minerais. 44,9% 39,1% 43,1% 
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8. O que acha da exposição do Museu quanto 
ao entendimento? (Comente, se quiser) Alunos Funcion. Total 
Difícil de entender: 
Alunos: 
- Fácil para estudantes da área, difícil para 
visitantes; 
- Acho difícil achar qualquer mineral 
- Difícil para pessoas de fora do Igc (plaquinhas 
para visitantes?) 
- Não há explicações sobre amostras para os 
que não conhece. 
Funcionários: 
- Falta explicações, por exemplo para que serve 
o material; 5,8% 6,3% 5,9% 
Sem resposta 
Alunos: 
- Entendimento?; 
- não fui atendida entrei sozinha; 
- fácil para quem estuda, difícil para o público 
leigo 4,3% 1,6% 3,5% 
9. A forma como o Museu está organizado 
possibilita a localização de itens específicos de 
forma: (Comente, se quiser): Alunos Funcion. Total 
Fácil 
Alunos: 
- Sequência de minerais e rochas com relação a 
comp. química e formação; 
- a organização por grupos (sulfetos, óxidos, 
etc.) é simples e didática!; 
- para nós que temos mais conhecimento, não 
sei para um leigo; 
- para quem o conhece e para estudantes, 
pesquisadores e professores da área; 37,0% 34,4% 38,1% 
Médio 
Alunos: 
- As indicações por tipos poderiam estar mais 
destacadas; 
- precisaria de um informativo indicando o que 
está em cada seção; 
- desde que se entenda um pouco sobre 
minerais; 
- com conhecimento prévio sim. 
Funcionários: 
- Para o leigo é difícil; 
- Às vezes é difícil encontrar o que se procura. 56,5% 32,8% 51,0% 
Difícil 
Alunos: 
- Não há indicação de como seguir, não há 
sequência lógica para leigos; 
- Acho difícil achar qualquer mineral; 
- não só para os que tem conhecimento prévio. 3,6% 3,1% 4,0% 
Sem resposta 
Alunos: 
- não sei, nunca procurei algo específico. 
Funcionários: 
- Depende. Se a pessoa tiver um mínimo de 
conhecimento, a localização é fácil. Se for um 
leigo, médio; 
- Não sei como o museu está organizado 
atualmente 1,4% 15,6% 5,9% 
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10. Contribua para a exposição do Museu de 
Geociências opinando se os temas abaixo 
deveriam fazer parte da exposição (Assinale 
uma das colunas)    
História da Terra e do Universo Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 66,2% 72,7% 68,2% 
Sim, em exposição temporária 24,8% 16,7% 22,3% 
Não 0,7% 0,0% 0,5% 
Não tenho opinião sobre isso 8,3% 10,6% 9,0% 

Sistema Terra Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 66,2% 66,7% 66,4% 
Sim, em exposição temporária 20,7% 18,2% 19,9% 
Não 3,4% 0,0% 2,4% 
Não tenho opinião sobre isso 9,7% 15,2% 11,4% 

Ciclo das rochas Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 76,6% 60,6% 71,6% 
Sim, em exposição temporária 15,2% 18,2% 16,1% 
Não 2,1% 0,0% 1,4% 
Não tenho opinião sobre isso 6,2% 21,2% 10,9% 

Critérios de identificação dos minerais (ex.: cor, 
traço, dureza, etc.) Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 50,3% 56,1% 52,1% 
Sim, em exposição temporária 30,3% 22,7% 28,0% 
Não 11,0% 0,0% 7,6% 
Não tenho opinião sobre isso 8,3% 21,2% 12,3% 

Divisão por assuntos Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 45,5% 43,9% 45,0% 
Sim, em exposição temporária 36,6% 21,2% 31,8% 
Não 7,6% 3,0% 6,2% 
Não tenho opinião sobre isso 10,3% 31,8% 17,1% 

Geologia do Brasil Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 53,1% 48,5% 51,7% 
Sim, em exposição temporária 40,7% 31,8% 37,9% 
Não 2,8% 1,5% 2,4% 
Não tenho opinião sobre isso 3,4% 18,2% 8,1% 

Geologia de São Paulo Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 42,1% 40,9% 41,7% 
Sim, em exposição temporária 48,3% 39,4% 45,5% 
Não 3,4% 1,5% 2,8% 
Não tenho opinião sobre isso 6,2% 18,2% 10,0% 

O que é Geologia, Geociências e Educação 
Ambiental Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 61,4% 56,1% 59,7% 
Sim, em exposição temporária 28,3% 24,2% 27,0% 
Não 3,4% 3,0% 3,3% 
Não tenho opinião sobre isso 6,9% 16,7% 10,0% 

Campo de atuação da Geologia, Geociências e 
Educação ambiental Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 52,4% 40,9% 48,8% 
Sim, em exposição temporária 37,2% 28,8% 34,6% 
Não 4,1% 4,5% 4,3% 
Não tenho opinião sobre isso 6,2% 25,8% 12,3% 

O processo de pesquisa: campo e laboratório Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 19,3% 27,3% 21,8% 
Sim, em exposição temporária 60,0% 40,9% 54,0% 
Não 9,0% 6,1% 8,1% 
Não tenho opinião sobre isso 11,7% 25,8% 16,1% 

 



 151 

 
Áreas de pesquisa do Instituto Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 27,6% 33,3% 29,4% 
Sim, em exposição temporária 45,5% 39,4% 43,6% 
Não 16,6% 7,6% 13,7% 
Não tenho opinião sobre isso 10,3% 19,7% 13,3% 

História do Instituto Alunos Funcion. Total 
Sim, na exposição de longa duração 32,4% 39,4% 34,6% 
Sim, em exposição temporária 37,9% 31,8% 36,0% 
Não 19,3% 6,1% 15,2% 
Não tenho opinião sobre isso 10,3% 22,7% 14,2% 

História da Geologia, Geociências e Educação 
Ambiental Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 34,5% 42,4% 37,0% 
Sim, em exposição temporária 45,5% 28,8% 40,3% 
Não 9,7% 1,5% 7,1% 
Não tenho opinião sobre isso 10,3% 27,3% 15,6% 

Contribuição da área para o dia-a-dia das 
pessoas Alunos Funcion. Total 

Sim, na exposição de longa duração 55,2% 50,0% 53,6% 
Sim, em exposição temporária 34,5% 21,2% 30,3% 
Não 4,8% 6,1% 5,2% 
Não tenho opinião sobre isso 5,5% 22,7% 10,9% 

Outros temas: Alunos Funcion. Total 
Na exposição de longa duração 
Alunos: 
- terremotos; 
- multimídia, sugestão: desenvolver games 

(para crianças) com estrutura dos minerais, 
nomes dos minerais, etc., utilizar vídeos e 
outros recursos audiovisuais, para tornar as 
visitas mais atrativas e interativas; 

- importância para a sociedade no dia-a-dia; 
- geólogos famosos e suas histórias; 
- Geologia marinha, Geocronologia, História 

da Paleontologia; 
- Paleontologia 
Funcionários: 
- Personagens importantes na Geologia do 

Brasil; 
- Gemologia; 
- Equipamentos antigos e atuais - evolução 

desses equipamentos; 
- Recursos minerais e importância para a 

sociedade; Geociências e arte. 4,1% 9,1% 5,7% 
Na exposição temporária 
Alunos: 
- germinação de cristais e influência dos 

geólogos na economia 
Funcionários: 
- Geologia e literatura; 
- Paleontologia aplicada a geologia; 
- Atividades vulcânicas, maremotos, tornados 

e outros aspectos climáticos diretamente 
relacionados à geologia; 

- Exposição temporária sobre geologia de 
outros estados brasileiros.  1,4% 7,6% 3,3% 
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Contribuição da área para o dia-a-dia das 
pessoas Alunos Funcion. Total 
Outros temas: Alunos Funcion. Total 

Não informou 
Alunos: 
- Talvez adicionar alguma atividade mais 

relacionada com a importância do meio 
ambiente; 

- importância do estudo em Geociências para 
o desenvolvimento social. 

Funcionários: 
- fósseis 1,4% 1,5% 1,4% 
Não tenho opinião sobre isso 93,1% 81,8% 89,6% 

Tabela 4.11 – Dados da Pesquisa sobre visita ao Museu de Geociências do IGc. 
  
De acordo com os dados da Tabela 4.11, a grande maioria (95,7%) dos alunos e dos 

funcionários já visitou o Museu de Geociências. Os alunos costumam ser levados ao 

Museu no primeiro semestre como parte das atividades da disciplina de Geologia 

Geral, no caso do bacharelado, ou Sistema Terra, no caso da licenciatura. 

Especificamente no caso do Sistema Terra, os alunos recebem instruções para 

tentar descobrir como o Museu está organizado. 

Tanto os alunos como os funcionários confirmaram que frequentam muito pouco o 

Museu: 37,1% frequentam uma vez por ano e 28,7%, mais de uma vez, sendo que 

não chega a ser uma vez por mês. Neste quesito, os funcionários se distinguem dos 

alunos porque a maioria declarou que frequenta mais de uma vez, mas o resultado 

foi influenciado pelo fato da grande maioria dos alunos ter assinalado que frequenta 

uma vez.  

A principal justificativa pela baixa frequência ao Museu foi a falta de tempo (47,9%). 

Em relação aos alunos, o segundo motivo seria porque ficou fechado por muito 

tempo (27,4%) e, em terceiro, porque a exposição não muda. No caso dos 

funcionários, houve um empate sobre o segundo motivo entre falta de interesse e 

porque a exposição não muda (16%). Daqueles que assinalaram “Outro”, a maioria 

fez referência ao período em que o Museu ficou recentemente fechado. 

O principal motivo da visita ao Museu é lazer (52,5%) e, o segundo, para observar 

um mineral ou rocha que está estudando/pesquisando (34,2%).  

Os resultados dessas três últimas perguntas são importantes, porque a finalidade 

original da montagem do Museu, de ser um laboratório de aulas práticas, 

comprovadamente não está sendo cumprida. 
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Apesar da baixa frequência, a visita é considerada importante para a 

formação/atividade de 79,2% dos respondentes. E mais de 90% consideram a 

aparência boa e o ambiente agradável. Dos oito comentários sobre a aparência, sete 

mencionam que ela poderia melhorar e dois que assinalaram “Boa” fizeram 

comentários sobre melhoria.  

Em relação ao entendimento, a pergunta é a que mais gerou comentários e os 

respondentes ficaram divididos: no total, 46,5% consideraram fácil e,  43,1%, médio. 

Os alunos e funcionários mostraram resultados diferentes, pois 44,9% dos alunos e 

39,1% dos funcionários consideraram médio, enquanto 43,5% dos alunos e 53,1% 

dos funcionários consideraram fácil. Nos comentários, a maioria menciona a falta de 

explicações no espaço expositivo. 

A avaliação da organização do museu para localização de itens específicos foi 

considerada média por 51,0%, mais para os alunos (56,6%) do que os funcionários 

(32,8%), pois a maioria destes considerou fácil (34,4%) enquanto somente 37,0% 

dos alunos concordaram com isso. Os comentários dessa pergunta também indicam 

que faltam explicações. 

Esses itens devem ser aprofundados por pesquisa qualitativa pois, se a maioria dos 

alunos considera a visita importante para sua formação, visita pouco por falta de 

tempo, será que o fato do entendimento e da organização, considerados médios, 

influenciam na decisão? Se o espaço fosse melhor organizado e simples de 

entender aumentaria a frequência? 

Sobre os temas, a ordem para exposição de longa duração, conforme o Quadro 

4.12, foi: 1o para Ciclo das Rochas (71,6%), 2o para História da Terra e do Universo 

(68,2%), 3o para Sistema Terra (66,4%), 4o para o que é Geologia, Geociências e 

Educação Ambiental (59,7%), 5o para Contribuição da área para o dia-a-dia das 

pessoas (53,6%), 6o para Critérios de identificação dos minerais (52,1%), 7% para 

Geologia do Brasil (51,7%). Os demais temas tiveram menos do que 50%. 
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Quadro 4.12 – Opinião sobre temas no espaço expositivo.  
 
O tema que as pessoas mais assinalaram que não deveria fazer parte da exposição 

é a História do Instituto (15,2%), seguido de áreas de pesquisa do Instituto (13,7%), 

embora este último tenha ficado em 3o lugar em exposição de curta duração 

(43,6%), atrás de Processo de Pesquisa (54,0%) e Geologia de São Paulo (45,5%). 

Esses resultados mostram certo padrão: em primeiro lugar os respondentes 

elegeram as ideias básicas e a finalidade geral das geociências – Ciclo das Rochas, 

História da Terra e do Universo e Sistema Terra - seguida da explicação dessa área 

de estudo e aplicações e, por último, a história do Instituto e suas áreas de pesquisa. 

 

 

4.4. Desenvolvimento conceitual  
 

 

O desenvolvimento conceitual foi realizado conforme o método recomendado por 

McKenna-Cress e Kamien (2013) e consiste em brainstorming, organização do 

conceito, documentação visual, e agrupamento de temas.  

Ao mesmo tempo em que esse método era aplicado, a equipe fez uma análise das 

atividades, descrita no final desse capítulo. 

 

0% 25% 50% 75% 100% 

Ciclo das Rochas 
História da Terra e do Universo 

Sistema Terra 
O que é Geol., Geoc. e Ed. Ambiental 

Contribuição da área 
Critérios de identificação dos minerais 

Geologia do Brasil 
Campo de atuação 

Divisão por assuntos 
Geologia de São Paulo 

História da Geologia 
História do Instituto 

Áreas de pesquisa do Instituto 
Processo de pesquisa 

Longa Duração Curta Duração Não Não opinou 
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4.4.1. Brainstorming  
 

 

O Brainstorming foi feito por tema, que era então mencionado e os comentários 

recolhidos, sendo que os apresentados a seguir foram discutidos e incluídos por 

consenso.  

 

1. História dos Museus 

o Papel educacional 

o Aproximar-se da Sociedade 

o O que é Sociedade? Quem? 

o Museu universitário 

2. Museologia 

o Museus de ciências desvalorizado no Brasil 

o Profissional necessário (museologia) 

o Museologia x Realidade 

o Leituras – Tendências e Museologia 

o Pouca identificação com museologia (trabalhos teóricos) 

o Museus de ciências não contemplado em políticas da museologia 

3. Visita à exposição Túnel da Ciência 

o Shopping 

o Lei Rouanet para arte x museus de ciências 

o Arte visual no museu de ciências 

o Exposição estereotipada – fórmula 

o Excesso de informação 

4. Visita ao MAE 

o Postura aberta 

o Respeito 

o Liberdade 

o Interdisciplinaridade 

5. Visita à Pinacoteca 

o Democrático 

o Paixão pelo assunto 
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o Mediadora: diferencial 

o Contagiante 

o Admiração 

o Oportunidade de interpretar a obra 

o Aconchegante 

o Experiência enriquecedora 

o Ambiente agradável 

o Organização temática clara 

6. História das Geociências  

o Comunidade geológica (local) desvaloriza o acervo 

o Profissionais de coleção 

o História das coleções foi “divisor de águas” 

o Falta de consciência sobre o patrimônio 

o Acumulador não é colecionador 

o Comunidade geológica (local) não tem interesse na história ou no acervo 

o Acervo desvalorizado 

o Novo olhar para o acervo 

o Critério de musealização do acervo 

o História das coleções (provocou) desconforto 

7. Museus de minerais, rochas e fósseis (baseado na pesquisa de dados 

secundários do CNM): localização geográfica e variedade de exposições 

o Cooperativa 

o Geociências (com ênfase na) ideia 

o (Importância da) Pesquisa generativa 

o Objeto (deve estar na) exposição 

o Interativo 

8. Visita ao Butantã 

o Disponibilidade pessoal 

o Intercâmbio de experiências com outros museus 

o Experiência tátil 

9. Aula sobre documentação 

o Controle (do) acervo 

10. Temas atuais das geociências 

o Temas próximos da sociedade 
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o Terremotos 

o Sistema Terra 

o Vulcão 

o Tsunami 

11. USP 

o Formar indivíduos críticos 

o Conhecimento desinteressado 

12. Experiência na Bienal ou pesquisa externa 

o Espaço de convívio social 

o Arte e ciência 

o Simplicidade da ciência 

o Ciência no dia-a-dia 

o Inclusão pela área educativa 

o Missão clara da exposição 

13. Pesquisa interna 

o Consulta interna (necessária) 

o Museu não funciona para os alunos do IGc 

o Alunos do IGc: chamar de volta 

14. Dados sobre visitação ao Museu de Geociências 

o Visitante espontâneo: como atender? 

o Horário limitado 

15. Diagnóstico do Plano Museológico 

o Diagnóstico provoca 

 

 

4.4.2. Agrupamento de temas 
 

 

Em seguida, esses comentários foram separados em três grupos: Ideias, Plano 

Museológico e Exposição. Os comentários colocados em Plano Museológico e 

Exposição são os que a equipe deseja que constem neles, enquanto os colocados 

em Ideias são os que deseja que constem  tanto no plano museológico como na 

exposição.  
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Depois disso, cada os comentários foram organizados dentro de cada grupo, 

conforme as figuras 4.13, 4.14 e 4.15: 

 
Figura 4.13 – Organização das Ideias. 

 
Figura 4.14 – Organização do Plano Museológico. 



 159 

 
Figura 4.15 – Organização da Exposição. 
 
A discussão resultante dessa atividade levou à definição da missão e da proposta 

conceitual da exposição. 

A missão foi definida como “Promover a valorização do patrimônio geológico por 

meio da aproximação entre as Geociências e a Sociedade”. 

Objetivos: aproximar-se da sociedade, desenvolver o senso crítico e promover o 

conhecimento de ordem desinteressada. 

Valores: Postura aberta, de respeito e cooperativa, valorizar a liberdade, 

democratizar o conhecimento, promover a interdisciplinaridade, mostrar paixão pelo 

assunto e disponibilidade pessoal para trocas de experiência. 

Visão: Tornar-se uma referência regional em museu de geociências, democratizando 

o acesso para os públicos acadêmico e não acadêmico. 

 

 

4.5. Proposta conceitual da expografia 
 

 

O espaço expositivo foi concebido para ser um local de pesquisa permanente sobre 

visitação e divulgação das geociências: 
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Longa duração: 

- Seção de minerais: organizados por classificação sistemática, sendo que 

pesquisas generativas serão realizadas para desenvolver uma sinalização que 

facilite a consulta do público acadêmico; 

- Seção ciclo das rochas: esse espaço apresentará as vitrines das rochas 

integrada à ideia da Terra como um Sistema em movimento e de como isso traz 

informações sobre a História da Terra e do Universo. A paleontologia será 

integrada nessa seção. 

- Seção de experiência tátil: voltado ao público não acadêmico, essa seção dará 

continuidade às pesquisas generativas iniciadas na Bienal sobre ensino das 

geociências. 

 

Curta duração: 

- Seção de temas atuais: esse espaço integrará gradualmente as constatações 

das seções de experiência tátil e de ciclo das rochas.  

- Seção Geologia: Ciência de Coleções: esse espaço será ocupado de forma 

alternada por temas relacionados à história da geologia e a importância das 

coleções com a finalidade de valorizar o patrimônio e por temas que integrem as 

disciplinas do IGc ao museu.  

 

A escolha das seções foi feita considerando-se que o Museu de Geociências do IGc 

é o principal lugar onde o público acadêmico pode ter acesso ao acervo de minerais, 

rochas, fósseis, meteoritos e espeleotemas na capital paulista e, ao mesmo tempo, 

onde a sociedade tem oportunidade de conhecer o tema geociências, uma vez que 

este não é uma disciplina da educação básica, apesar de assuntos relacionados 

serem tratados diariamente no noticiário (crise da água, mudanças climáticas, 

desastres naturais, petróleo, entre outros).  

Em relação ao público acadêmico, considerou-se que se pretende atraí-lo não só 

para incentivar o uso do museu por parte dos estudantes para estudo, mas para 

mostrar a importância de se conservar o patrimônio no museu, disponibilizando-o 

para seus pares, o que pode originar mais pesquisas, e encorajar doações. Em vista 

disso, decidiu-se enfrentar a situação em longo prazo por meio da exposição, 

criando-se uma seção chamada “Geologia: ciência de coleções” para abordar esse 
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assunto de forma variada e que seja de interesse inclusive do público não 

acadêmico. Essa seção irá alternar exposições sobre grandes personagens das 

geociências e suas coleções e sobre algum assunto que integre uma disciplina da 

grade curricular do IGc, com a finalidade de incentivar o hábito de consultar o museu 

para pesquisar e estudar. No caso específico da seção de minerais organizados pela 

ordem sistemática, a equipe do museu irá conduzir uma pesquisa para desenvolver 

uma forma mais eficiente de sinalização para localizar amostras na exposição. Essa 

seção irá incluir a dos holótipos e as gemas.  

Em relação aos visitantes não acadêmicos foram criadas duas seções, a de 

experiência tátil e a de temas atuais. A seção de experiência tátil será desenvolvida 

para conhecer melhor este público e é uma continuidade da pesquisa generativa 

conduzida na Bienal. Pretende-se criar um espaço que também proporcione 

acessibilidade. A seção de temas atuais, de curta duração, abordará um assunto em 

evidência na mídia do ponto de vista das geociências e considerando as 

constatações que surgirem na seção de experiência tátil.  

Finalmente, na seção ciclo das rochas serão expostas as rochas por tipo e a relação 

entre elas, transmitindo a ideia da Terra como sistema e que o estudo das rochas 

pode trazer informações sobre a origem da Terra e do Universo.  

 

 

4.6. Plano Museológico do Museu de Geociências do Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo 
 

 

O Museu de Geociências do Instituto de Geociências (IGc) é a seção responsável 

pelo acervo de minerais, rochas, fósseis, meteoritos e espeleotemas do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo (USP). 

Este plano museológico foi elaborado colaborativamente pela equipe do Museu de 

Geociências do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, no âmbito 

da pesquisa de mestrado de Lúcia Shibata. 

Um plano museológico é um “instrumento de planejamento estratégico do museu, 

que definirá sua missão e função específica na sociedade”, conforme Lei no 11.904 
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de 14 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2014), que institui o Estatuto de Museus e dá 

outras providências.  

O presente plano foi elaborado adotando-se como referência a publicação “Plano 

Diretor” (DAVIES, 2001), editado pelo órgão britânico Museums & Galeries 

Commission na sua série “Guidelines for a Good Practice” e o processo de 

Planejamento Estratégico de Mercado (KOTLER; KOTLER, 1998). Exceto se 

indicado, os dados deste documento foram extraídos dos Relatórios Anuais do 

Museu de Geociências de 1992 a 201425.  

Dessa forma, as partes (A) e (B) tratam do Diagnóstico Interno e Externo, a parte (C) 

é dedicada à Análise de Pontos Fortes, Fracos, Ameaças e Oportunidades e, 

finalmente, a parte (D) trata dos Programas do Museu de Geociências desenvolvidos 

para os próximos três anos.  

 

 

A. Diagnóstico do Ambiente Interno 
 

 

O Museu de Geociências do Instituto de Geociências (IGc) é um dos acervos 

museológicos da Universidade de São Paulo (USP), que é uma universidade pública 

mantida pelo governo do estado de São Paulo, ligada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A USP foi criada pelo Decreto 

6.283 de 1934 (SÃO PAULO, 1934) para as seguintes finalidades: 

 
a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; 
b) transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou 
desenvolvam o espírito, ou sejam úteis à vida; 
c) formar especialistas em todos os ramos de cultura, e técnicos e 
profissionais em todas as profissões de base científica ou artística; 
d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e 
das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências palestras, 
difusão pelo rádio filmes científicos e congêneres. 

 

A USP foi originalmente composta por dez institutos oficiais: a Faculdade de Direito 

(fundada em 1827), a Faculdade de Medicina (implantada em 1912), a Faculdade de 

                                            
25 Há dados sobre a história e acervo da instituição em diversas publicações da USP. No entanto, 
durante a elaboração desse plano, constatou-se que as informações específicas sobre o acervo 
deveriam ser organizadas no âmbito de uma pesquisa específica, com metodologia própria que inclua 
a coleta de depoimentos, em vista de contradições encontradas. 
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Farmácia e Odontologia (derivada da Escola Livre de Farmácia de São Paulo 

fundada em 1898), a Escola Politécnica (fundada em 1893), o Instituto de Educação; 

a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Instituto de Ciências Econômicas e 

Comerciais, a Escola de Medicina Veterinária (fundada em 1919 como Instituto de 

Veterinária), a Escola Superior de Agricultura (criada em 1901 como Escola Agrícola 

Prática de Piracicaba) e a Escola de Belas Artes. O decreto previa também o 

desenvolvimento por tais institutos de laboratórios, gabinetes, museus e bibliotecas. 

Atualmente, a USP tem 31 acervos museológicos segundo a Comissão de 

Patrimônio Cultural (vide quadro A.1)26.  

                                            
26 Os dados do quadro foram retirados do “Catálogo das Coleções Especiais e Acervos Museológicos 
da USP” (2003). 
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Unidades de Ensino Observações 
Escola de Enfermagem  
• Centro Histórico-Cultural de Enfermagem Ibero-

Americana (1992) 

História da enfermagem 

Escola Politécnica  
• Museu de Rochas, Minérios e Minerais (s.d.) 

Indisponível 

Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz 
• Centro de Ciências, Educação e Artes Luiz de 

Queiroz (1934) 

Predominante da área agrícola 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
• Museu da Farmácia (1990) 

Profissão do farmacêutico-
bioquímico 

Faculdade de Educação 
• Museu de Educação e do Brinquedo (1988) 

Brinquedos antigos, artesanais, 
jogos tradicionais do Brasil e de 
outros países 

Faculdade de Medicina 
• Museu Histórico Prof. Carlos da Silva Lacaz (1976)  
• Museu Ceroplático Augusto Esteves (1980) 
• Museu Técnico Científico do Instituto Oscar Freire 

(1934) 

 
• História da medicina 

 
• Lesões dermatológicas 
• Estudo da medicina legal 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
• Museu de Anatomia Veterinária Prof. Plínio Pinto e 

Silva (s.d.) 

 

Faculdade de Saúde Pública 
• Coleção Entomológica de Referência (1937) 

Exemplares de insetos de 
importância para a saúde pública 
e veterinária 

Instituto de Biociências 
• Acervo Didático de Vertebrados do Departamento 

de Zoologia (s.d.) 
• Herbário do Departamento de Botânica (1937) 

 
• Aulas práticas 
 
• Pesquisa 

Instituto de Ciências Biomédicas 
• Museu de Anatomia Prof. Alfonso Bovero (1934) 

 
• pesquisa 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
• Museu de Instrumentos de Cálculo Numérico, 

atual Museu de Computação Professor Odelar 
Leite Linhares (1) (1953) 

História 

Instituto de Geociências 
• Museu de Geociências (1934) 

 
Aulas práticas 

Instituto Oceanográfico 
• Museu do Instituto Oceanográfico (1988) 

Difusão e pesquisas do Instituto 
Oceanográfico 

Museus  
Museu de Arqueologia e Etnologia (1989)27  
Museu de Arte Contemporânea  
• Acervo de Arte Moderna e Contemporânea (1963) 

 

Museu Paulista  
• Museu Paulista (1963) 
• Museu Republicano Convenção de Itu (várias) 

 

Museu de Zoologia (1969)  
Institutos Especializados  

Centro de Biologia Marinha  Atualmente desativado 
Instituto de Estudos Brasileiros 
• Coleção de Artes Visuais (1968) 

Artistas brasileiros e estrangeiros 

Outros  
Centro de Divulgação Científica e Cultural 
• Museu de Ecologia (1988) 
• Museu de Física (1990) 

 

                                            
27 Refere-se ao ano da fusão do antigo Museu de Arqueologia e Etnologia (1964) do Instituto de Pré-
História, dos setores de arqueologia e etnologia do Museu Paulista e do Acervo Plínio Ayrosa 
(FFLCH). 
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Estação Ciência (1990) Centro de ciências (parcialmente 
fechado para reformulação) 

Quadro A.1 – Acervos da USP organizados por tipo e data de incorporação. 
 

Esses acervos foram organizados por motivos diversos e em diferentes épocas e, 

embora muitos deles adotem “Museu” no nome, os museus estatutários da USP, 

que têm autonomia administrativa, são apenas quatro: o Museu de Arqueologia e 

Etnologia, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Paulista e o Museu de 

Zoologia. 

Apesar disso, e distanciando-se das definições a USP, o Museu de Geociências é 

considerado um museu, segundo a Seção 1 do Artigo 3 do Estatuto do Conselho 

Internacional de Museus (ICOM) (INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS, 

2014) e a Lei no 11.904 de 14 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009), que institui o 

Estatuto de Museus e dá outras providências, pois faz parte de uma instituição 

permanente de uma universidade pública, cujos recursos são fornecidos pelo 

governo estadual do estado de São Paulo, aberta à visitação pública. 

 

 

A.1. História da Instituição 
 
 
O Museu de Geociências foi criado em 1934 com o nome de Museu de Mineralogia, 

por iniciativa do Prof. Dr. Ettore Onorato, titular da cadeira de Mineralogia e Geologia 

do curso de História Natural e seus assistentes, Rui Ribeiro Franco e Reynaldo 

Ramos Saldanha da Gama. O curso estava vinculado à então Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, que funcionava na Alameda Glete, nos Campos Elíseos. 

O Museu era usado como laboratório de aulas práticas das disciplinas de Geologia e 

Química e era fechado para visitação pública.  

Em 1957 foi criado o bacharelado em Geologia e, em 1969, como resultado da 

reforma universitária da USP, os cursos de Física, Química, Matemática e 

Estatística, Biociências, Geologia, Psicologia e Pedagogia tornaram-se faculdades 

ou institutos autônomos. A Geologia passou a integrar o Instituto então criado de 

Geociências e Astronomia, sendo que as disciplinas de Prospecção Mineral e de 

Geologia Aplicada à Engenharia foram transferidas para a Escola Politécnica. Nessa 
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época, o curso de Geologia e o Museu foram transferidos para o campus da Cidade 

Universitária e instalados provisoriamente em barracões (INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS, 2014). 

Em 1972, o Instituto Astronômico e Geofísico, que havia sido incorporado pela USP 

em 1946 como instituto anexo, foi transformado em unidade, composta pelos 

departamentos de Astronomia, Geofísica e Meteorologia (INSTITUTO DE 

ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS, 2014). Nesse mesmo 

ano, as Geociências constituíram o Instituto de Geociências, composto pelos 

Departamentos de Geologia Geral (DGG), Paleontologia e Estratigrafia (DPE) e 

Mineralogia e Petrologia (DMP).  

Em 1977 o Instituto de Geociências foi transferido para o endereço atual, na Rua do 

Lago, 562, também na Cidade Universitária, sendo que o acervo do Museu foi 

transferido somente em 1987.  

Em 1990, um projeto para ampliar as instalações do IGc foi aprovado com recursos 

do Fundo de Construção da Universidade de São Paulo (FUNDUSP) e patrocínio do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), resultando na construção da parte 

do edifício que atualmente abriga a Biblioteca e o atual espaço expositivo, ocupado 

em 1991, com o nome Museu de Geociências.  

Esse novo espaço permitiu que, além dos minerais, a exposição incluísse seções 

específicas para rochas, gemas, fósseis e meteoritos. 

Em 1999 o IGc foi reestruturado com a criação de dois departamentos, de 

Mineralogia e Geotectônica (GMG) e Geologia Sedimentar e Ambiental (GSA), e 

extinção dos departamentos de Geologia Geral, de Geologia Econômica e Geofísica 

Aplicada, de Mineralogia e Petrologia e de Paleontologia e Estratigrafia. 

É importante destacar que o Museu de Geociências é responsável pelo acervo de 

minerais, rochas e fósseis que estão em exposição no espaço expositivo principal 

(primeiro andar do edifício), no acervo de reserva e nas vitrines localizadas nos 

corredores do edifício. No IGc há dois outros acervos que não contam com espaços 

expositivos, o de Paleontologia, que tem cerca de 40.000 itens e é administrado pelo 

GSA e o da Coleção Didática. Recentemente o IGc começou a estudar a 

implementação de uma litoteca que abrigará as coleções dos professores. Por falta 

de documentação, não se sabe oficialmente o motivo pelo qual cada acervo está sob 

os cuidados de equipes diferentes, mas supõe-se que o acervo da Coleção Didática 

havia sido constituído para atender as necessidades do curso no período em que 
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este foi transferido para o edifício atual e o Museu permaneceu nos barracões e, 

portanto, foi inicialmente constituída com diversos de seus itens.  

Os objetivos do Museu de Geociências, de acordo com o Regimento do Museu de 

Geociências (MUSEU DE GEOCIÊNCIAS, s.d.,p.1)(vide Anexo D), são: 

 
§ 1o -  Contribuir para a preservação e conservação do acervo do 
Museu que se constitui em: minerais, minérios, gemas, rochas, 
fósseis e meteoritos. 
 
§ 2o - Tornar conhecido este acervo através da realização de 
exposições e da utilização dos mais modernos métodos de 
divulgação. 
 
§ 3o - Manter intercâmbios: firmar acordos, contratos e convênios 
com entidades congêneres e outras de caráter público ou particular, 
nacionais ou estrangeiras, para realização de programas de 
intercâmbio e cooperação. 
 
§ 4o - Incentivar o interesse pelo acervo estimulando as pesquisas, 
estudo, ensino neste campo. 

 

 

A.2. Gestão e Pessoal 
 

 

De 1934 a 1939, o Museu de Geociências, então denominado Museu de 

Mineralogia, foi administrado por seu fundador, o Prof. Dr. Ettore Onorato. 

Atualmente, sabe-se muito pouco sobre quem foram seus sucessores e como o 

Museu funcionava. Nos anos 1960 havia uma comissão de professores e, por um 

longo período, o funcionário Juvenal Kohl de Queiroz, que ingressou na universidade 

em 1945 na área gráfica, ocupou o cargo de Auxiliar de Conservação no Museu. Em 

1972, com o afastamento do Sr. Queiroz, o Prof. Dr. Darcy Pedro Svísero tornou-se 

o docente responsável pelo Museu e contava apenas com um funcionário.  

Em 1981 foi contratada a naturalista Maria Lúcia Rocha Campos para se dedicar 

integralmente ao Museu. Inicialmente, ela reorganizou o Museu e atendeu a 

demanda por visita de grupos escolares e gradualmente estruturou-o como uma 

instituição museológica, sendo que, em 1991 o Regimento do Museu de 

Geociências foi aprovado e, em 6 de janeiro de 1992, o Conselho foi instalado.  
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O Regimento atual foi reestruturado em 2000 (vide Anexo D) e estabelece três níveis 

hierárquicos: o Conselho, a Coordenadoria e a Seção Técnica (MUSEU DE 

GEOCIÊNCIAS, s.d.).  

 

 

A.2.1. O Conselho e a Coordenadoria 
 

 

O Conselho é composto por docentes, sendo um representante de cada 

Departamento, que devem eleger um presidente entre eles. Segundo o Regimento 

(MUSEU DE GEOCIÊNCIAS, s.d.), tem as seguintes competências: 

 
§ 1o - Elaborar o Regulamento do Museu de Geociências do Instituto 
de Geociências da Universidade de São Paulo e prover as alterações 
posteriores julgadas necessárias, estas com aprovação de 2/3 de 
seus membros, submetendo-as à Congregação do IG-USP. 
 
§ 2o - Eleger entre os professores do IGc 1 (um) Coordenador e seu 
Suplente, responsáveis pela coordenação das atividades do Museu. 
 
§ 3o - Fixar a orientação e as normas das atividades do Museu. 
 
§ 4o - Deliberar sobre as atividades de conservação e preservação 
de peças do acervo do Museu. 
 
§ 5o - Sugerir ao Conselho Técnico Administrativo do Instituto de 
Geociências propostas de aquisição de peças e objetos destinados a 
enriquecer o acervo do Museu. 
 
§ 6o - Propor ao Conselho Técnico Administrativo do Instituto de 
Geociências a aquisição de outros bens móveis que contribuam para 
melhorar a distribuição e exposição do acervo. 
 
§ 7o - Organizar e encaminhar aos órgãos competentes do Instituto 
de Geociências o plano geral de trabalho e a programação anual das 
atividades culturais e educativas, bem como, o orçamento previsto 
para sua execução. 
 
§ 8o - Opinar previamente sobre publicações a serem editadas ou 
promovidas pelo Instituto de Geociências, a respeito do Museu. 
 
§ 9o - Propor a realização de cursos e conferência, no âmbito dos 
objetivos do Museu. 
 
§ 10o - Sugerir à Congregação do Instituto de Geociências acordos, 
contratos e convênios celebrados com entidades congêneres e 
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outras, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, para o 
estabelecimento de um programa de intercâmbio e cooperação. 
 
§ 11o - Sugerir aos colegiados competentes do Instituto de 
Geociências a contratação de especialistas nacionais ou 
estrangeiros para a realização de trabalhos, estudos ou pesquisa 
sobre assuntos geológicos relacionados ao Museu. 
 
§ 12o - Solicitar aos colegiados competentes do Instituto de 
Geociências nomeações, ajustes de pessoal de serviços e obras. 
 
§ 13o - Sugerir ao Conselho Técnico Administrativo do Instituto de 
Geociências a fixação e revisão periódica do preço dos ingressos 
para acesso às exposições permanentes ou temporárias, assim 
como o de fotos, catálogos e outros artigos produzidos ou 
reproduzidos dentro das finalidades do Museu. 
 
§ 14o - Providenciar para que o Museu disponha dos recursos 
orçamentários necessários à execução de suas atividades mediante 
o preparo em tempo hábil de programas e projetos a serem incluídos 
no Orçamento do Programa do Instituto de Geociências. 
 
§ 15o - Promover, através dos órgãos e entidades capacitadas, o 
aperfeiçoamento e a especialização de pessoal nas técnicas 
museológicas. 
 
§ 16o - Providenciar junto aos Colegiados competentes, a segurança 
do Museu. 
 
§ 17o - Determinar  o  horário de funcionamento do Museu. 

 

A Coordenadoria é exercida pelo presidente do Conselho ou por um professor por 

ele designado e, segundo o Regimento (MUSEU DE GEOCIÊNCIAS, s.d.), tem as 

seguintes competências: 

 
§ 1o - Encaminhar através de sua seção técnica os planos de 
trabalho propostos pelo Conselho do Museu. 
 
§ 2o - Participar das reuniões  do Conselho do Museu, sem direito a 
voto, a convite de seus membros, caso a coordenadoria não seja 
exercida pelo próprio presidente. 
 
§ 3o - Garantir a manutenção e segurança do acervo do Museu. 
 
§ 4o - Determinar as providências necessárias para a realização de 
pesquisas e estudos no acervo do Museu. 
 
§ 5o - Providenciar com terceiros a execução de serviços e outras 
necessárias ao perfeito funcionamento do Museu e a manutenção, 
conservação a segurança de suas instalações ouvindo o Conselho 
do Museu ou "ad referendum" do mesmo em caso de risco iminente 
que ponha em perigo seu acervo. 
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§ 6o - Providenciar a aplicação dos recursos orçamentários na 
execução dos programas de trabalho, autorizando despesas e 
pagamentos desses programas dentro das respectivas dotações. 
 
§ 7o - Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal técnico e 
administrativo indispensável ao funcionamento do Museu. 
 
§ 8o - Conceder isenção de pagamento de ingresso para visita ao 
Museu de pessoas, grupos ou entidades. 
 
§ 9o - Autorizar a distribuição gratuita de catálogos, postais e demais 
materiais postos à venda na Portaria do Museu. 
 
§ 10o - Autorizar, "ad referendum" do Conselho o deslocamento de 
peças do acervo do Museu em caso de força maior, perigo de dano 
iminente ou por motivo de segurança. 
 
§ 11o - Encaminhar ao Diretor do Instituto de Geociências da USP o 
Relatório Anual das atividades do museu. 

 

Atualmente, a presidente do Conselho é a Profa. Dra. Eliane Aparecida Del Lama, o 

vice-presidente é o Prof. Dr. Luiz Eduardo Anelli e os demais membros do Conselho 

são o Prof. Dr. Fábio Ramos Dias de Andrade e o Prof. Dr. Joel Barbujiani Sígolo.  

 

 

A.2.2. Seção Técnica do Museu 
 

 

A Seção Técnica é exercida por funcionários contratados com dedicação exclusiva 

ao museu. O chefe da seção técnica, segundo o Regimento (MUSEU DE 

GEOCIÊNCIAS, s.d.), tem as seguintes competências: 

 
§ 1o - Manter e controlar o acervo do Museu. 
 
§ 2o - Organizar a exposição permanente do Museu. 
 
§ 3o - Organizar ou, em caso especial, coordenar os serviços 
necessários a exposição itinerantes, comemorativas. 
 
§ 4o - Conceder, de acordo com as normas vigentes, autorização a 
pessoas, grupos ou entidades para realizar pesquisas, reproduções, 
fotografias, filmagens, no interior do Museu. 
 
§ 5o - Receber as peças e objetos que serão integrados ao 
patrimônio do museu.  
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§ 6o - Propor a formação do quadro de pessoal do Museu. 
 
§ 7o - Apresentar, com auxílio do Coordenador, relatório anual das 
atividades desenvolvidas pelo Museu. 
 
§ 8o - Sugerir a escala de férias e as alterações necessárias. 
 
§ 9o - Conceder, de acordo com as normas vigentes, a retirada 
temporária de amostras do acervo. 
 
§ 10o - Propor, ao Conselho do Museu modificações no horário de 
funcionamento do mesmo. 
 
§ 11o - Orientar, dirigir, coordenar e controlar as atividades técnico-
científicas do Museu. 
 
§ 12o - Propor modificações para melhor aproveitamento da 
exposição do acervo. 
 
§ 13o - Determinar e supervisionar os trabalhos da Secretária do 
Museu. 

 

A Sra. Rocha Campos ocupou a chefia técnica de 1981 a 2005 e foi responsável por 

diversas realizações entre as quais a estruturação dos serviços do museu, a 

reorganização do acervo, a ocupação do atual espaço expositivo e criação da atual 

exposição de longa duração, que incluiu a confecção do mobiliário, a participação 

nas atividades da universidade e o estabelecimento de contatos com importantes 

colecionadores do país, que levou à criação em 2001 (oficializada em 2003), da 

Associação de Amigos do Museu, que, embora tenha sido extinta em 2005, 

dinamizou as atividades do museu. A sua gestão teve outros dois destaques 

decorrentes das demandas da sociedade: a abertura do museu para visitação 

pública e o início do serviço educativo.  

Após a aposentadoria da Sra. Rocha Campos em 2005, a chefia técnica foi 

assumida pelo geólogo Ideval Souza Costa. A equipe do museu conta ainda com 

outros dois funcionários, contratados em regime da Consolidação das Leis de 

Trabalho, conforme segue: 

 

Ideval Souza Costa 

Geólogo e Chefe-Técnico  

Ideval é bacharel em Geologia (2003) e mestre em Mineralogia Aplicada (2012) pelo 

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Ideval sempre esteve 
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envolvido com as atividades do museu, tendo ali estagiado por meio da Fundação 

de Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) (1994 e 1995), e pela bolsa trabalho 

da Coordenadoria de Assistência Social da Universidade de São Paulo (COSEAS) 

(1996), além de ter atuado esporadicamente como voluntário. Em 2004 foi 

contratado como geólogo, via concurso público, e, desde 2005, atua como chefe 

técnico. Além da chefia técnica, suas principais funções são coordenar a área de 

educação e prestar serviço geológico para a sociedade como identificação de 

amostras. Participa também de cursos na área de museologia e educação. 

 

Daniel Machado 

Técnico de Museu 

Daniel é bacharel em Relações Públicas (2000) pela Universidade Anhembi 

Morumbi e trabalha na USP desde 1987, sendo que atua no Instituto desde 1991. 

Aprendeu mineralogia na prática. Atualmente é responsável pela área de 

comunicação social. 

 

Miriam Della Posta de Azevedo 

Técnica de Museu 

Miriam é bacharel em História (2004) pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas e mestre em Mineralogia Aplicada (2013) pelo Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo. Foi contratada pelo museu em 2005 como técnica de 

museu. Atualmente é responsável pela área de acervo. 

 

 

A.2.3. Estagiários e Voluntários 
 

 

O Museu conta também com a colaboração de alunos de graduação do IGc para 

conduzir a visita de grupos escolares e auxiliar em outras atividades relativas à 

manutenção e conservação do acervo.  
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Nos anos 1980 28  os alunos colaboravam como voluntários e, nos anos 1990, 

passaram a ajudar na monitoria de grupos escolares, cujas atividades eram 

mantidas com recursos próprios do Museu, ou como estagiários em programas 

vinculados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Fundação de Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP), Bolsa Trabalho 

da COSEAS/USP, Bolsa Estágio da Reitoria, Bolsa DPE e bolsas criadas pelo 

próprio IGc.  

De 2005 a 2013 o projeto “Fins de Semana e Feriados em Museu e Acervos da 

Cidade Universitária” da Pró-Reitoria de Cultura manteve dois estagiários para 

atender visitantes nos finais de semana e feriados. 

Em 2014, em vista da dispensa dos seguranças do Museu de Geociências devido à 

crise financeira da USP, o museu deixou de abrir aos finais de semana. 

 

 

A.3. Acervo 
 

 

O acervo do Museu de Geociências é composto por minerais, rochas, fósseis, 

meteoritos, espeleotemas e outros itens, como mesa de lapidação, microscópio, 

documentos, livros e recursos didáticos. O acervo foi inicialmente formado pela 

coleção pessoal do Prof. Dr. Ettore Onorato e por alguns itens da coleção de 

geologia proveniente do Museu Paulista (GOMES, 2007). Os assistentes do Prof. Dr. 

Onorato, Rui Ribeiro Franco e Reynaldo Ramos Saldanha da Gama (que 

posteriormente se tornaram docentes) também fizeram doações ao Museu. Outra 

contribuição importante foi a do também docente italiano Barão Ottorino de Fiori di 

Cropani29.  

Ainda nos anos 1930, uma coleção de amostras de minerais, denominada Araújo 

Ferraz, parece ter sido adquirida, mas não há documentação da coleção e a equipe 

tampouco encontrou familiares desse colecionador. 

Conforme levantamento realizado pela Sra. Rocha Campos em 1987, o acervo foi 

ampliado substancialmente com a aquisição da Coleção Luiz Paixão em 1951 e com 

                                            
28  Segundo informação verbal de professores, os alunos, antes dos anos 1980, ajudavam na 
manutenção do Museu. 
29 Informação verbal fornecida pelo Prof. Dr. Darcy Pedro Svísero. 
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a doação da coleção C. L. Schnyder em 1984. A Coleção Luiz Paixão é composta de 

amostras de minerais, meteoritos e gemas (originalmente contava-se mais de 

10.000 peças), material de suporte para exposição e conjunto de fichários com 

informações sobre as amostras, identificadas por numeração própria. Não se sabe o 

critério adotado para compra dessa coleção. A Coleção Schnyder de 1.787 minerais 

e mineraloides foi doada com um conjunto de fichários contendo informações sobre 

as amostras, identificadas por numeração própria. 

Há também a coleção didática da Ward’s Science, que é uma loja norte-americana 

especializada em recursos para ensino de ciências, adquirida não se sabe se pelo 

Museu ou pelo IGc. Essa coleção está guardada na mapoteca de rochas e usada 

somente em exposições de curta duração. 

Outra coleção que foi provavelmente recebida por doação é a de Ricardo V. 

Diringshofen, composta de 442 amostras de minerais e documentos com a 

descrição de cada item pelo próprio colecionador. Não se sabe o motivo mas a 

numeração do colecionador não foi mantida. 

O quadro A.2 apresenta as doações e aquisições a partir de 1994: 
Ano Doação de 

Professor 
Doação de 

Aluno 
Outros  

doadores 
Aquisição Total 

1994 7 - 260 - 267 
1995 - - 94 91 185 
1996 - - - - 0 
1997 1 3 87 7 98 
1998 7 1 113 2 127 
1999 4 - 14 12 30 
2000 3 - 12 0 18 
2001 14 1 16 1 32 
2002 19 3 22 2 46 
2003 1 3 1 27 32 
2004 2 - 5 2 9 
2005 3 - 24 2 29 
2006 22 - 5 - 27 
2007 4 - 290 - 294 
2008 14 1 - - 15 
2009 5 1 - - 6 
2010 2 1 7 - 10 
2011 3 4 1 - 5 
2012 5 1 12 - 18 
2013 2 1 47 - 50 
2014 23 1 112 - 137 

Quadro A.2 – Doações e Aquisição de Amostras para o Museu de Geociências. 
 
Observações: 

• Em 1994, das 238 doadas, 226 foram recebidas de Edson e Laércio Endrigo, das quais 223 

eram calcitas ópticas para serem doadas a ensino médio ou vendidas; 



 175 

• Em 1995, 56 das amostras adquiridas são minerais raros da Rússia, China, Groelândia, 

Tadjikistão, Índia, Kazakhistão e Kirgísia e foram destinadas a pesquisa de mineralogia dos 

complexos alcalinos carbonatíticos, pegmatíticos e dos elementos raros a eles associados; 

• Em 1995, duas alexandritas foram adquiridas com verba da Pró-Reitoria de cultura; 

• Aquisições com verbas de suvenires e serviços prestados à comunidade: 29 em 1995, 12 em 

1998, 12 em 1999; 

• Em 2002, o Museu recebeu também a doação de 1,5 tonelada de material gemológico da 

colecionadora Renée Sasson e 2 mesas de lapidação da empresa Lapidart; 

• Em 2003, o Museu recebeu também a doação de 2000 fósseis e 800kg de minerais do Jornal 

São Paulo Shimbun. Com exceção de um mineral, as aquisições desse ano foram de 

minerais lapidados; 

• Em 2005, foi recebida a doação da coleção de José Osmir de França Guimarães; 

• Em 2007, 280 amostras da coleção Tesouros da Terra, Minerais e Rochas foram doadas por 

Sidney Consino dos Santos e Rodney Eloy; 

• Em 2012, três dos oito itens doados vieram de outros museus: Geologie und Mineralogie am 

Museum für Naturkeende Berlin (Celestina e calcita no calcário – Pedreira de calcário de 

Rüdersdorf, Brandenburg, Alemanha) e Mineral State Collection from Munich ( Willemita na 

limonita – Preguiça, Portugal; e Triphylita – Hagendorf-Süd, Bavaria, Alemanha); 

• Em 2013, 105 dos minerais doados são lapidados em formato de ovo ou bola, provenientes 

da coleção pessoal do geólogo Luiz de Oliveira Costa, da primeira turma do curso de 

Bacharelado em Geologia (formados em 1960), cedidos pela viúva Maria Tereza Barra Costa; 

• Em 2013, a Fundação Memória Votorantim doou 44 amostras de minérios de diversas 

regiões brasileiras e seis vitrines de base de madeira e tampo de vidro de 0,8m x 0,5m x 1 m; 

e 

• O doador mais recorrente foi Luiz Menezes e família, tanto na forma de pessoa jurídica como 

física. 

 

 

A.3.1. Documentação 
 

 

O mais recente inventário do acervo de minerais, rochas e fósseis foi iniciado no ano 

de 2015, portanto, ele ainda não foi catalogado. Logo, não se sabe ainda a 

quantidade de itens do acervo e tampouco as características das coleções. As 

primeiras tentativas de inventariar o acervo foram empreendidas no final dos anos 

1990 e início dos anos 2000, nos âmbitos de projetos de organização do banco de 
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dados informatizado e multimídia do Museu30 e a contagem totalizou 6.789 itens. Em 

vista dos problemas derivados da capacidade do software, que pode ter resultado na 

perda de dados, conforme mencionado abaixo, decidiu-se iniciar um novo inventário. 

Sobre o critério de identificação dos minerais, adotou-se, para as amostras da 

exposição de longa duração, a classificação de James Dwight Dana. Nas gestões 

anteriores aos anos 1980, não se sabe quais critérios foram adotados e, portanto, as 

informações relacionadas devem ser revisadas.  

Os registros dos itens do acervo, quando há, foram feitos por diferentes meios. 

Alguns dados de itens recebidos por meio de doação, transferência ou aquisição 

foram registrados em livros, outros, em fichas em papel cartão (estas estão 

acomodadas em seis gavetas de aço, cujo critério adotado não foi desvendado). A 

partir dos anos 1980 foi utilizado um programa criado no Sistema Operacional em 

Disco pelo setor de informática do IGc, migrado para o software Access em 1991. A 

alimentação de dados, porém, foi interrompida, diante da constatação de que, 

ultrapassado um certo volume de dados, parte deles se perdem. Depois disso, foi 

cogitada a adoção do software Excel, abandonada quando o setor de informática do 

IGc apontou o mesmo problema do Access. 

 

 

A.3.2. Conservação 
 

 

As atividades de conservação limitavam-se à limpeza anual dos exemplares em 

exposição e colocação de desumidificadores improvisados com sílica-gel, para as 

amostras de halitas. Nos últimos anos, como decorrência da pesquisa de mestrado 
                                            
30 Em 1997 foi iniciado o projeto de organização do banco de dados informatizado e multimídia do 
Museu que contou com um estagiário por ano, supervisionado pela Sra. Maria Lucia Rocha Campos, 
e sob orientação de Rita Parisi Conde. Esse projeto foi até 2001 e o estágio foi proporcionado pelo 
COSEAS. Em 1998 e 1999 foi conduzido projeto de organização do acervo de meteoritos do Museu 
que contou com um estagiário por ano, supervisionado pela Sra. Maria Lucia Rocha Campos, e sob 
orientação do Prof. Dr. Celso B. Gomes. Esse projeto foi até 2001 e o estágio foi proporcionado pelo 
COSEAS. Em 2000 e 2001 foi conduzido o projeto de organização do banco de dados informatizado 
e multimídia do museu referente à paleontologia, que contou com dois estagiários, supervisionado 
pela Sra. Maria Lucia Rocha Campos, e sob coordenação do Prof. Dr. Paulo Roberto dos Santos. O 
estágio foi proporcionado pelo COSEAS. Em 2000 e 2001 foi conduzido o projeto de organização do 
banco de dados informatizado e multimídia do museu referente à mineralogia, que contou com dois 
estagiários, supervisionado pela Sra. Maria Lucia Rocha Campos, e sob coordenação do Prof. Dr. 
José Barbosa de Madureira Filho. O estágio foi proporcionado pelo COSEAS. 
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de Miriam Della Posta de Azevedo, técnica do Museu, atualmente responsável pelas 

atividades relacionadas ao Acervo, essas atividades se ampliaram e aperfeiçoaram: 

• Limpeza do acervo: essa atividade tornou-se mais técnica, com a utilização 

de instrumentos mais adequados, como pinceis especiais e compressor; 

• Controle do ambiente: antes inexistente, a primeira etapa está em 

andamento, com a manutenção dos aparelhos de ar condicionado para 

controle de temperatura do ambiente de exposição e aquisição de 

desumidificadores para as áreas de exposição e reserva técnica; e 

• Controle dos exemplares em exposição: em vista da falta de registro 

fotográfico dos exemplares quando foram adicionados ao acervo, esse 

controle sempre foi aleatório, detectado por algum visitante, professor ou 

estudante/voluntário da Instituição. Atualmente, os exemplares que 

apresentam algum tipo de alteração passam, depois de registrados, por 

medida mitigadora e periodicamente avaliados.  

Em 2001 foi feita a medição dos níveis radiométricos das amostras pelo físico 

Walter Siqueira Paes com contador Geiger, que concluiu que visitantes e 

funcionários não estão expostos a risco de radiação. 

 

 

A.4. Exposições 
 

 

O Museu de Geociências exibe o acervo no espaço expositivo principal (localizado 

no 1o andar do IGc) e em vitrines e prateleiras localizadas nos corredores e no 

saguão do edifício. No espaço expositivo principal fica instalada a exposição de 

longa duração e, às vezes, recebe as de curta duração. Nos corredores das salas de 

aula há vitrines e prateleiras com itens do acervo que raramente são trocados. No 

saguão do edifício esporadicamente são apresentadas exposições de curta duração 

criadas pelo Museu de Geociências, por organizador de evento que ocorra no IGc, 

ou por algum professor ou departamento. 
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A.4.1. Exposição de longa duração 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura A.3 – A exposição de longa duração na 
Cidade Universitária, antes de ser transferida para o 
IGc. Fonte: Museu de Geociências do IGc, s.d. 
 

A primeira exposição de longa duração de 1934 e a que foi instalada nos barracões 

quando da mudança para a Cidade Universitária (vide figura A.3), organizadas pela 

ordem classificatória, exibiam somente amostras de minerais em vitrines que se 

assemelham às dos museus de História Natural em Paris e Londres. Essas vitrines, 

feitas de madeira e vidro, foram infestadas de cupins e foram substituídas na década 

de 1990 por outras, com o mesmo desenho, mas feitas de alumínio e vidro (vide 

figura A.4). 

 
 
 
 
 
 
Figura A.4 – As vitrines de alumínio e vidro. Fonte: 
Museu de Geociências do IGc, s.d. 
 

 

Em 2000 as vitrines foram substituídas com os recursos obtidos da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (vide A.10. Financiamento e 

Fomento) e desde então a exposição passou a exibir também rochas, meteoritos e 

fósseis. Com relação aos minerais, foram criadas vitrines específicas para as 

gemas, os holótipos nomeados pelos mineralogistas do IGc, os espeleotemas de 

cavernas e os minerais de origem orgânica. Outras vitrines específicas foram criadas 

para a Coleção Schnyder, as rochas mais antigas do mundo e a aplicação 

econômica dos minérios. Essas vitrines foram inspiradas nas exposições de museus 

no exterior.  
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Especificamente sobre a exposição de espeleotemas, ela foi resultado do projeto 

supervisionado pela Sra. Maria Lucia Rocha Campos e sob orientação do Prof. Dr. 

Ivo Karmann, da qual participaram bolsistas pelo COSEAS e a maquetista Regina 

Mazzocato no período de 1997 a 1998 para a produção da ambientação e exposição 

das amostras. O projeto foi executado com recursos próprios do museu e foi 

originalmente proposto em 1992 pelo Dr. Karmann à Sociedade Brasileira de 

Espeleologia para expor seu acervo de minerais de cavernas e teve apoio da Pró-

Reitoria de Cultura e Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A vitrine foi substituída em 

2001 por outra projetada pela Una Arquitetos, e ambientação pelo aluno da ECA 

Jorge Oyakawa com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e 

com recursos próprios do Museu de Geociências. O painel fotográfico (6,6m x 

1,20m) foi confeccionado em 2001 (figuras A.5).  

As vitrines atuais foram projetadas para ter baixo custo de manutenção, por isso, 

têm prateleiras de vidro e não necessitam de lâmpadas internas. Além disso, foram 

instaladas vitrines encostadas às paredes para maximizar o espaço de circulação. A 

aparência geral se assemelha a da coleção de minerais da Universidade Pierre et 

Marie Curie em Paris e do Museu Amsterdam Sauer (Figura A.6). Segundo a equipe 

do museu, isso é compreensível pois o design das vitrines foi inspirado no primeiro e 

a firma que executou o serviço foi a mesma que projetou as vitrines do Museu 

Amsterdam Sauer. 

Atualmente, as seções do Museu estão dispostas conforme a planta baixa da figura 

A.8. e quadro A.9. 
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Figuras A.5 – Pôster e vitrines das Cavernas do Museu de Geociências. 
 

 
Figuras A.6 – Visão geral do espaço expositivo do Museu de Geociências (à esquerda) e Museu da 
Amsterdam Sauer (à direita). (A foto à esquerda foi cedida pelo Museu de Geociências). 

 

 
Figuras A.7 – Vitrines de minerais do Museu de Geociências. 
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Figura A.8 – Planta baixa do Museu de Geociências. Fonte: Museu de Geociências, s.d. 
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Seção Forma de organização 
Coleção Didática 
2.141 amostras 
(vitrines 1 a 36) 
 

Minerais exibidos em um armário suspenso de madeira com 
prateleiras de vidro e apresentados em ordem sistemática, isto é, 
conforme composição química, cada qual acompanhado de uma 
etiqueta contendo seu respectivo nome, composição química, 
local de origem e nome do doador. (vide figuras A.7) 

Minérios e sua 
utilização 
72 amostras 
(vitrines 37 a 42) 

Algumas rochas e minerais são exibidos em armários suspensos 
de madeira com prateleiras de vidro. Cada exemplar é exibido ao 
lado de um objeto em pequena escala que representa a aplicação 
desse recurso e uma etiqueta explicativa. (vide figura A.10) 

Minerais formadores 
de rochas 
metamórficas 
70 amostras 
(vitrines 43 a 45) 

Como revela o nome, minerais característicos de rochas 
metamórficas. (vide figura A.10) 

Coleção de Rochas 
70 metamórficas 
71 sedimentares 
58 ígneas 
Total: 199 
(vitrines 46 a 54) 
 

As rochas são exibidas em um armário suspenso de madeira com 
prateleiras de vidro e divididas nos três grandes tipos: ígneas, 
metamórficas e sedimentares, sendo que cada exemplar tem 
uma etiqueta contendo seu nome, local de origem e nome do 
doador. Cada um dos diferentes tipos de rochas tem etiquetas 
coloridas da mesma cor que seus minerais formadores, dispostos 
em outra vitrine. (vide figura A.11) 

Gemas 
652 

As gemas estão afixadas em um fundo preto e cada uma tem um 
número correspondente. Ao lado delas há uma etiqueta com 
todos os nomes comerciais correspondentes. 

Cavernas 
96 amostras 
 

Essa seção foi produzida para uma exposição temporária em um 
evento específico da área e depois transferida ao museu. 
Consiste de um pôster com várias fotos de cavernas e alguns 
exemplares de estalagmites e estalactites em armários de 
alumínio e vidro. 

Coleção  
Schnyder 
232 amostras 

Coleção de minerais e rochas de características extraordinárias, 
exibida em um armário que parece de uso doméstico. Cada 
exemplar tem uma etiqueta com nome e origem. Há também uma 
etiqueta maior ao lado dos armários informando quem foi o 
colecionador cuja família doou os exemplares. (vide figura A.11) 

Outras 
610 amostras 

Itens exibidos em armários de alumínio e vidro, a maioria 
contendo um tema: amostras e minerais em destaque, rochas 
antigas, variedades de cores, meteoritos, minerais novos 
(holótipos) e mineraloides (petróleo e âmbar – figura A.13). 
Geralmente possuem etiquetas com o nome, composição 
química, local de origem e doador.  
Há também uma mesa com fósseis e um pôster de dinossauro 
utilizados em apresentações para grupos escolares e uma 
maquete de uma casa, a última construída pela empresa júnior 
do IGc, com recursos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária, com o objetivo de mostrar os minerais e rochas 
presentes em uma residência típica. 

Quadro A.9 – Descrição das vitrines do Museu de Geociências. 
 
Total de 4.072 amostras 
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Figuras A.10 – Vitrines de aplicação (esquerda) e minerais de rochas metamórficas (direita). 
 

 
Figuras A.11 – Vitrines de rochas (esquerda) e da Coleção Schnyder (direita). 

 

 
Figuras A.12 – Vitrines de rochas antigas (esquerda) e variedade de cores (direita). 
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Figura A.13 – Vitrine de mineraloides. 

 

Em 2004 foi produzida com a assessoria da Biblioteca Braille do Centro Cultural de 

São Paulo uma exposição para visitantes com deficiência visual, com escolha de 23 

amostras, criação de etiquetas em Braille e apostila em Braille sobre geologia. As 

etiquetas estão guardadas. 

 

 

A.4.2. Exposições de curta duração, itinerantes e externas 
 

 

As exposições de curta duração são geralmente concebidas pela equipe do Museu 

com a utilização do acervo e, em alguns casos, por algum docente do Instituto que 

geralmente usa seu próprio acervo. Há também exposições concebidas e 

organizadas por profissionais de outras áreas mediante submissão de proposta, 

ocorrendo sem periodicidade regular e por iniciativa do interessado, não havendo 

chamada de submissão de propostas.  

As exposições itinerantes e externas (quadro A.14) são geralmente concebidas por 

terceiros e a participação do Museu varia, podendo ser pelo empréstimo de itens do 

acervo e a concepção e/ou assessoria de uma parte da exposição. 

 
Ano Exposições de curta duração Exposições itinerantes e externas 

1991 
 

José Bonifácio Cientista  
Exposição cedida pelo BNDES, que a 
organizou em 1989, para marcar a 
inauguração das novas instalações do 
Museu. 

Canadá – Geologia e Clima  
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Ano Exposições de curta duração Exposições itinerantes e externas 
1992 
 

Diamante Fascinação 
Organizada em cooperação com o 
Instituto Gemológico Brasileiro para 
exibir 20 amostras da coleção 
Diamantes Fancy  

Diamante Fascinação  
Exposição (ao lado) levada à Aliança 
francesa, Rio Claro em convênio com a 
UNESP e Franca em são Paulo e ao 
Museu de Diamante em Diamantina 
(MG)  

1993 Cristais, Flores do Reino Mineral 
Organizada com o Studio Flash para 
divulgar conhecimento sobre minerais 
com fotos de Carlos Cornejo  

Expo-Antártica 
Exposição organizada pala o 37o 
Congresso Brasileiro de Geologia 
sediado no IGc com painéis fotográficos 
do CIRM por meio de cooperação com o 
CIRM e CNPq . 

Cristais, Flores do Reino Mineral  
Exposição (ao lado) foi levada ao Museu 
do Diamante em Diamantina (MG), ao 
Museu Luiz de Queiroz  em Piracicaba 
(SP), ao Ecomuseu de Itaipú Binacional 
em Foz do Iguaçú (PR) e à Estação 
Consolação do Metro  

Brasil, Jardim Mineral 
Organizada pelos fotógrafos Carlos 
Cornejo e Silvia Rita, foi apresentada na 
Galeria de Artes da Aliança Francesa 
(empréstimo de bateias e peneiras de 
garimpo de ouro) 

1994  O Brasil dos Viajantes 
Exposição organizada pela Profa. Dra. 
Ana Maria de Moraes Belluzo da 
FAU/USP no MASP (empréstimo de 
amostras) 

Centro Cultural de Belém (Lisboa, 
Portugal) 

1995  Geociências e seu papel no 
desenvolvimento e no bem estar da 
sociedade 

Organizada Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) e pelo 
Banco do Brasil, o evento tinha o 
objetivo apresentar as Geociências para 
os alunos de Ensino Fundamental I. 

1996 
  

Exposição de Joias  
Organizada pelos alunos do Atelier 
Rodolfo Penteado e pelos alunos do 
Curso “Pedras, de onde vêm e para 
onde vão". 

Reino Mineral - 1a Exposição Coletiva de 
Colecionadores 
1ª Exposição de Minerais dos estudantes 
de Geologia 

Organizada pelo Prof. Dr. José Barbosa 
de Madureira Filho. 

Ciclo da Vida 
Exposição de fósseis de paleobotânica 
organizada com a Profa. Dra. Mary 
Elizabete de Oliveira. 

Monblanc 
Organizado pela marca, o Museu 
emprestou réplicas de famosos 
diamantes. 

O Fascínio da Joia 
Evento do Shopping Center Paulista 
com exposição de joias, o Museu 
organizou uma exposição de minerais e 
réplicas de diamantes famosos. 

A Cidade que virou o Século – São Paulo  
Organizada pelo Museu Paulista em 
comemoração aos 100 anos de abertura 
de exposições ao público (empréstimo 
de 10 minerais). 
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Ano Exposições de curta duração Exposições itinerantes e externas 

1997 
 

Pedra D’Ara  
Lançamento do livro do mesmo nome de 
Helena Armond, com exposição sobre 
os minerais citados. Esse evento fez 
parte da “Semana dos Museus” 
organizado pela Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão. 

Caverna e Seus Minerais  
Resultado do projeto mencionado 
anteriormente sob orientação do Prof. 
Dr. Ivo Karmann. 

Águas-Marinhas Brasileiras 
Exposição de fotos, textos e amostras 
de colecionadores e joias, e workshop 
sobre técnicas de lapidação pela 
Associação Brasileira de Gemologia e 
Mineralogia. 

Uma Visita às Minas de Esmeraldas e 
Alexandritas de Carnaíba (BA) 

Organizada pelo gemólogo, publicitário e 
fotógrafo Carlos Barroso com curadoria 
de Prof. Dr. José B. De Madureira Filho 
e participação de Ingo Wender e Rainer 
A. Schutz Gutler e a designer de joias 
Cecília Rodrigues. 

Evento do Serviço Promocional do 
Diamante – De Beers 

(empréstimo de réplicas de diamantes) 
Rio de Janeiro 

Retrospectiva de móveis e joias antigas  
Organizado pelo Banco de Boston e 
convênio com joalherias no Rio de 
Janeiro, Curitiba e São Bernardo do 
Campo. 

1998 
  

Diamantina – 400 anos de exploração 
mineral  

Organizada com o Centro de Estudos e 
Pesquisas dos Estudantes de Geologia 
(CEPEGE) em comemoração aos seus 
40 anos. 

Fósseis do Nordeste do Brasil – 
Formação Santana  

Organizada pelo Prof. Dr. Luís Eduardo 
Anelli. 

Acampamento Antártico  
VI Seminário sobre Pesquisa Antárctica, 
realizado pelo Centro de Pesquisas 
Antárticas da USP. 

 

1999 Dinossauros Batem Asas 
Organizada com o Prof. Dr. Luís 
Eduardo Anelli e a Oficina de Réplicas. 

Mostra de Material de Divulgação e 
Ensino de Ciências 

(empréstimo de amostras do museu e 
réplicas da oficina de Réplicas). 
Organizado pela Estação Ciências, 
Centro de Difusão Científica, 
Tecnológica e Cultural da Pró-Reitoria 
de Cultura da USP. 

2000  
 

A Magia dos Minerais 
Exposição de arte de pinturas 
associadas a minerais e metais. 
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Ano Exposições de curta duração Exposições itinerantes e externas 

2001 
 

Mastigando o Passado 
Organizado pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo 
Anelli e pelo Laboratório de 
Paleontologia e Sistemática, sobre 
crânios e dentes fósseis. 

Cavernas Turismo e Conservação  
Organizado pelo Museu. 

Acampamento Antártico  
IX Seminário sobre Pesquisa Antárctica, 
realizado pelo Centro de Pesquisas 
Antárticas da USP. 

Mineral do Mês 
Realizado por dois meses pelo 
estagiário com bolsa do COSEAS Sylvio 
Dutra Gomes. 

 

2002 Riqueza Mineral de São Paulo 
Organizado com a Pró-Reitoria para em 
comemoração do aniversário de São 
Paulo. 

As rochas mais antigas da Terra 
Iniciativa do Prof. Wilson Teixeira, que 
doou a maior parte das amostras. 

Geologia através das lentes (maio). 
Exposição de fotos na Semana do 
Geólogo. 

 

2003 A estética dos colecionadores 
Exposição na Semana do Geólogo com 
amostras de coleções dos membros da 
Associação Amigos do Museu de 
Geociências. 

Estética dos Minerais por Renato Soares 
Exposição de fotos na Semana do 
Geólogo.   

Geologia e Meio Ambiente na Cidade de 
São Paulo  

Organizado pelo Museu em homenagem 
ao aniversário de São Paulo. 

Paisagens da América do Sul  
Exposição de fotos de Leandro 
Mantesso na Semana de Cultura e 
Extensão da USP 

A Memória da Terra no Museu de 
Geociências  

Organizada pelo Museu de Geociências 
e curadoria do Prof. Dr. Francisco 
Homem de Mello da FAU-USP no 
Saguão do Gabinete da Reitoria da 
USP. 

2004  
 

A Evolução do Conhecimento Geológico 
da Cidade de São Paulo 

Organizada pelo aluno Sylvio Gomes 
com apoio da Biblioteca e do Instituto 
Geológico sobre mapas geológicos. 

Patagônia, da Terra do Gelo à Terra do 
Fogo  

Exposição de fotos de Danilo Reis 
Rolim. 

Pedras Preciosas 
Organizada pelo Intermeios Serviços e 
Apoio a Eventos S/C Ltda., realizada no 
Shopping Parque Dom Pedro 
(empréstimo de amostras). 
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Ano Exposições de curta duração Exposições itinerantes e externas 

2005 Minerais industriais da Cidade de São 
Paulo  

Organizada pelo museu sobre os 
minerais extraídos em São Paulo. 

A Estética dos Colecionadores  
Exposição de amostras de 
colecionadores particulares. 

Coleção José Osmir de França 
Guimarães  

Organizada para homenagear o 
colecionador, cuja coleção foi doada 
após a sua morte ao Museu de 
Geociências. 

A Memória da Terra no Museu de 
Geociências da USP 

Realizada na Reitoria da USP com 
curadoria e montagem do Prof. Dr. 
Francisco Homem de Mello da FAU-
USP. 

2006  Dinos na Oca e Outros animais pré-
históricos 

Empréstimo de meteoritos, rochas 
antigas e fósseis 

A Origem da Vida  
Empréstimo de meteoritos, rochas e 
minerais para exposição do Museu de 
Zoologia da USP. 

Vestígios Pré-Históricos 
Empréstimo de crânios fósseis para 
exposição do Colégio Marista 
Arquidiocesano de São Paulo. 

Paleo Expo 2006  
Empréstimo de réplicas de fósseis para 
exposição da UFSCar. 

2007  Acampamento Antártico 
Exposição sobre equipamentos de 
pesquisa usados em expedições 
científicas na Antártica realizada durante 
o XV Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa 
Antártica. 

Pedras Preciosas  
Empréstimo de minerais e réplicas de 
diamantes famosos para exposição 
organizada pela Intermeios Serviços e 
Apoio a Eventos S/C no Shopping 
Metrópole em São Bernardo do Campo  

Estação Ciências 
Empréstimo de minerais e rocha para 
exposição de curta duração 

2008 Acampamento Antártico 
Exposição sobre equipamentos de 
pesquisa usados em expedições 
científicas na Antártica realizada durante 
o XVI Simpósio Brasileiro sobre 
Pesquisa Antártica. 

Pedras Preciosas 
Empréstimo de minerais e réplicas de 
diamantes famosos para exposição 
organizada pela Intermeios Serviços e 
Apoio a Eventos S/C no Shopping 
Bulevar Metrô Tatuapé.  

Evolução para Todos 
Organizada junto com os Museus de 
Anatomia Veterinária e de Zoologia da 
USP na Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia. 

2009  Ampliação do Olhar 
Exposição no Palácio dos Bandeirantes 
do Governo do Estado de SP. 
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Ano Exposições de curta duração Exposições itinerantes e externas 

2010  
 

Noruega Polar 
Organizado pelo Centro de Pesquisa 
Antártica e pelo Consulado Geral da 
Noruega, participação na montagem. 

Conchas 
Ciclo expositivo intitulado “Eu, Cientista 
da Terra” de colecionadores amadores. 

 

2011 Tesouros da Minha Sala 
Ciclo expositivo intitulado “Eu, Cientista 
da Terra” com amostras de professores 
do IGc. 

Pedaços da Terra 
Empréstimo de minerais e rochas para 
exposição realizada no SESC Vila 
Mariana. 

Frei Veloso e a Tipografia do Arco do 
Cego 

Empréstimo de minerais para exposição 
na Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

2012  Tesouros da Minha Sala 
Ciclo expositivo intitulado “Eu, Cientista 
da Terra” com amostras de professores 
do IGc.  

Polaris 80 dias de veleiro pela Antártica e 
Georgia do Sul 

Montagem de exposição de fotos de 
Maristela Colucci, realizada durante o 
XIX Simpósio Brasileiro sobre Pesquisa 
Antártica. 

22a Bienal Internacional do Livro de São 
Paulo 

Exposição de minerais no estande da 
Editora Planeta de Agostini 

Praia das Geociências 
Exposição de minerais, rochas e fósseis 
no 46o Congresso Brasileiro de Geologia 
em Santos. 

Pedaços Vale Paraibanos da Terra 
Empréstimo de minerais e rochas para 
exposição no SESC Taubaté.  

Semana Nacional da Ciência e 
Tecnologia 

Exposição de minerais e rochas no 
Parque CIENTEC/USP. 

2013  Semana Nacional da Ciência e 
Tecnologia 

Exposição de minerais e rochas no 
Parque CIENTEC/USP. 

Catavento Cultural e Educacional 
Empréstimo de minerais para exposição 
didática. 

2014  31a Bienal de Arte de São Paulo 
Empréstimo de minerais e rochas e 
atendimento ao público na instalação 
Landversation (Terraconversa) de 
Otobong Nkanga. 

Geodiversidade, do Brasil à Cidade 
Empréstimo de minerais e vitrines para 
exposição na Escola Municipal de 
Astronomia no Parque do Ibirapuera. 

Quadro A.14 - Exposições organizadas pelo Museu de Geociências do IGc entre 1991 e 2014. 
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A.5. Público  
 

 

O público do Museu de Geociências pode ser dividido em público interno, formado 

por alunos, funcionários e professores do IGc, e público externo, sendo que o 

segundo divide-se em grupos escolares e visitantes espontâneos.  

 

 
Quadro A.15 – Total consolidado de visitantes do Museu de Geociências de 1993 a 2014. 
 
De 1993 a 2014 o total de visitantes variou bastante (Quadro A.15). O primeiro pico 

de visitantes foi observado em 1996 e 1997 quando o Museu foi visitado por 15.480 

e 17.500, respectivamente. Esse resultado foi influenciado pelas citações da mídia, 

um total de 91 e 140, respectivamente (em 1995 houve 20 citações), 

especificamente relacionadas às exposições de águas marinhas e de esmeraldas 

que, sozinhas, responderam por 55 e 33 citações, respectivamente. Nota-se, ao 

longo do tempo, uma relação entre a visitação e as citações na mídia, que 

influenciam a visita dos grupos escolares.  

As grandes quedas de visitação em 1999, 2013 e 2014 devem-se ao fechamento do 

espaço expositivo. Em 1999 o espaço foi reformado e reaberto em 2000. No verão 

de 2013 o volume de chuvas causou problemas de infiltração e causou o 

desabamento do forro, resultando no fechamento do espaço expositivo até agosto 

de 2014. A reabertura, no entanto, foi prejudicada pela greve de funcionários iniciada 

em junho daquele ano e pela crise financeira da USP, que levou ao corte do serviço 
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de segurança do espaço expositivo. O espaço só foi reaberto para atendimento em 

dias úteis em novembro de 2014 devido à realocação de pessoal interno do IGc. 

As greves na universidade, que geralmente ocorrem em junho, influenciam bastante 

a visitação pois causa o fechamento do espaço expositivo.  
 

 

A.5.1. Público externo  
 

 

A partir de 2004 o Museu de Geociências começou a fazer um registro mais 

detalhado de visitantes.  

 
Quadro A.16 - Visitantes do Museu de Geociências de 2004 a 2012. 
 
De acordo com o quadro A.16, o principal público do museu é de grupos escolares, 

dos quais os ensinos fundamental II e médio são os mais representativos. A 

visitação de grupos escolares é tão significativa que, no quadro de sazonalidade 

A.17, nota-se que acompanha o ano letivo, com brusca queda nos períodos de férias 

escolares.  
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Quadro A.17 - Sazonalidade de visitação do Museu de Geociências do IGc (2004 a 2012).  
 

Em relação aos grupos escolares, no quadro A.18 nota-se que, na média de nove 

anos, cerca de 52% são provenientes de instituições particulares, 19% de escolas 

estaduais e 11% de escolas municipais. 

 
Quadro A.18 - Visitação por tipo de instituição de 2004 a 2012.  
 

Ainda em relação aos grupos escolares, é importante observar que uma parcela 

relevante é proveniente da Grande São Paulo e do Interior, conforme o quadro A.19.  
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Quadro A.19 - Visitação de grupos escolares por região geográfica.  
 

Em relação aos demais públicos, destaca-se a visitação do público espontâneo, que 

visita o Museu geralmente a lazer sem o acompanhamento do educativo e, em 

alguns casos, para identificação de mineral ou rocha por ele trazido.  No quadro 

A.16 nota-se que a visitação desse público atingiu um pico em 2005, que deve ter 

sido causado pela realização da Feira Nacional de Fornecedores e Empresas de 

Geologia (FENAFEG) no IGc e ao início do projeto coordenado pela Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão intitulado “Fins de Semana e Feriados em Museu e Acervos da 

Cidade Universitária”, que levou à abertura dos museus e acervos do campus do 

Butantã nos finais de semana e feriados no horário das 10 às 16 horas).  

A identificação de amostras de minerais é solicitada (por garimpeiros, joalheiros, 

colecionadores, alunos, comerciantes, etc.) para finalidades diversas. Na época da 

existência da Associação de Amigos do Museu, parte da verba proveniente da 

contribuição de seus associados custeava essa atividade, com a emissão de laudos 

de autenticidade. Atualmente é feita uma pré-avaliação e encaminhamento a 

especialistas. 

Em 2010 o Museu fez um trabalho de identificação das amostras da coleção de 

minerais e rochas dos Colégio Albert Sabin e Colégio Nossa Senhora das Graças e, 

em 2014, do Colégio Liceu Pasteur.  

O Museu de Geociências não concebeu programas para aumentar a diversidade de 

visitantes. O público de terceira idade, que respondeu por menos de 1% do total 
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nesse período de nove anos, surgiu como reflexo das ações da Universidade 

voltadas para esse segmento. 

 

 

A.6. Educação  
 

 

As ações da área de educação são voltadas ao atendimento de grupos escolares. A 

visitação por parte deste público foi iniciada na década de 1980 e foi consolidada na 

década de 1990 pela participação do Museu de Geociências em programas de 

integração com o Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério 

(CEFAM), com o Centro de Estudos e Pesquisas de Admin. Municipal (CEPAM) e 

com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), vinculadas à 

Secretaria de Estado da Educação. Na década de 2000 não há registro de 

participação regular nesses programas, então supõe-se que a formação de público 

da década de anterior foi o suficiente para sustentar a visitação. 

Desde meados da década de 1990 ao final da década de 2000, o Museu de 

Geociências ofereceu cursos de Difusão Cultural voltados a adultos, crianças e 

professores. Para os adultos, foi ministrado o curso “Pedras: de onde vêm e para 

onde vão” (em 1995 e 1997) para tornar o conhecimento acessível ao leigo e cursos 

sobre joias e gemas, chamados “Gemologia Básica” (2002 a 2008) e “O que tem a 

joia brasileira?” (2003). Para crianças de 9 a 12 anos, foram ministrados cursos nas 

férias de julho: “Entendendo a Terra” (2002 a 2004), “Dinossauros e Meio Ambiente” 

(2005 a 2007), “Minerais e Meio Ambiente” (2006 e 2007) e “Escola da Terra” 

(2008). Para os professores foi ministrado o curso  “Conceitos sobre as Ciências da 

Terra” (2007 e 2008) em julho sobre o uso do acervo do museu como instrumento 

pedagógico. 
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A.6.1. Roteiro da visita de grupos escolares 
 

 

As visitas de grupos são agendadas por escolas. Se combinado previamente, o 

educativo aloca um estagiário ou voluntário para atender o grupo com base na faixa 

etária e assunto. A visita geralmente transcorre na seguinte ordem: 

a) Atendimento do grupo na porta do IGc; 

b) Comunicação de regras básicas e indicação da localização dos banheiros; 

c) Apresentação sobre Geociências na sala de aula; 

d) Visita ao museu. 

Os temas abordados durante as visitas de grupos escolares são relacionados aos 

conhecimentos das Geociências e Educação Ambiental. O responsável pela área 

geralmente faz apresentação sobre o “Tempo geológico” (idade da Terra), “Big 

Bang” (origem da Terra e do Universo) ou “Tudo ao mesmo tempo agora” (que 

mostra a Terra como um sistema sempre em movimento). O treinamento é informal 

e os estagiários e  voluntários geralmente abordam os mesmos assuntos.  

Em geral, a equipe nota que as Geociências são novidade para o público. 

 

 

A.7. Pesquisa 
 

 

As pesquisas sobre o acervo são geralmente realizadas antes da musealização do 

objeto, no caso dos itens doados por professores do IGc, como é o caso dos 

holótipos descritos pelo Prof. Dr. Daniel Atêncio, sendo que nem todos os 

professores e pesquisadores doam as amostras estudadas para o acervo do Museu 

de Geociências. 

Nos relatórios anuais há menção de alguns termos de intercâmbio, cooperação 

técnica, convênio e iniciação científica para estudo de amostras do acervo, como o 

de 1997, sobre meteoritos com o Museu Nacional – UFRJ e com o Alfredo Brogione, 

geólogo da Itália, e a de 2000, sobre amianto. Essas pesquisas não ocorrem 

regularmente e o Museu de Geociências aparece como intermediário para viabilizar 

o estudo. 
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Em 2013 a responsável pelo acervo, Miriam Della Posta de Azevedo, defendeu seu 

mestrado em mineralogia conduzindo uma pesquisa para criar instrumentos 

referentes aos cuidados com as amostras de acervos geológicos a fim de dar 

condições para que os itens fiquem disponíveis pelo maior tempo possível para o 

público usando como referência o acervo do Museu de Geociências. Descreveu a 

deterioração devido à umidade relativa do ar (deliquescência ou desidratação), a 

deterioração por oxidação, as variações de cor nos minerais devido à exposição a 

luz, e o isolamento de minerais radioativos e asbestiformes (AZEVEDO, 2013).  

Em 2012 o chefe técnico, Ideval Souza Costa, defendeu seu mestrado em 

mineralogia para o qual fez experimentos de cristalização para uso como recurso 

didático. 

 

 

A.8. Arquitetônico e urbanístico 
 

 

Figuras A.20 – Entrada do Museu de Geociências (esquerda) e Réplica do Allosaurus no térreo 
(direita). 
 

O Museu de Geociências ocupa atualmente os seguintes espaços: 

• No 1o andar (vide planta baixa na figura A.8): 

o Espaço expositivo principal (foto à esquerda das figuras A.20); 

o Sala de preparação para amostras (indicada como laboratório de 

informática na planta baixa); 

o Laboratório Interativo de Cristalização; 

o Sala de administração.  
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• Corredores e saguão: rochas, réplica de Allosaurus (figura 20) vitrines e 

prateleiras; 

• Piso térreo: Reserva técnica de 14 m2 ocupada com 11,22 m2 de arquivos de 

aço deslizantes. 

 

A reforma realizada em 2000 foi feita com recursos da FAPESP e o projeto foi 

elaborado pela UNA Arquitetura Ltda. e executado pela POLIS Engenharia e 

Arquitetura Ltda. Parte das vitrines foram substituídas com auxilio financeiro da 

Reitoria. 

 

 

A.8.1. Espaço expositivo principal 
 

 

O espaço expositivo principal ocupa uma área de 460 m2 no 1o andar do edifício do 

IGc e o piso é de resina epóxi. 

Neste espaço há reverberação do som, causando incômodo quando há pequenos 

grupos de pessoas. 

O edifício tem elevadores para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, porém, 

não dispõe de sinalização tátil para acesso de deficientes visuais nem exposições 

adaptadas para pessoas com outras necessidades especiais. Conforme 

mencionado, há etiquetas em Braille para 23 amostras, mas não estão atualmente 

na exposição de longa duração. 

Há pouca sinalização no campus para chegar ao Museu e geralmente passa 

despercebida, além dela indicar direções para o “Acervo de Minerais e Rochas” e 

não “Museu de Geociências”. No ponto de ônibus do IGc não consta indicação para 

o museu. 
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A.8.2. Reserva técnica 
 
 

 A reserva técnica está instalada em uma área de 14 m2 no piso térreo, no 

Departamento de Mineralogia e Geotectônica (GMG) e a maior parte das amostras 

do acervo está distribuída em quatro armários de aço deslizantes que totalizam 

11,22 m2, sendo que a maioria dos itens está protegida por embalagens em 

polietileno (figura A.21).  

Uma parte do acervo, correspondente a quatro 

mapotecas, está guardada no Laboratório Interativo 

de Cristalização do Museu e em um armário de 

madeira na sala contígua à sala da administração do 

museu.  

O acervo da reserva está distribuído em locais 

diferentes devido à falta de espaço no Instituto.  
 
 
 

Figura A.21 – Reserva técnica do Museu de Geociências. Fonte: 
Miriam Della Posta de Azevedo 

 

 

A.9. Segurança 
 

 

Atualmente há um segurança terceirizado no Museu de Geociências nos dias úteis. 

Esse segurança, conforme mencionado anteriormente, foi realocado de outra área 

do IGc desde 2014, em vista do corte do serviço mantido pela reitoria em 

decorrência da crise financeira. Este corte resultou no fechamento do Museu de 

Geociências durante os finais de semana.  

A segurança é fundamental para o funcionamento do Museu pois os visitantes 

geralmente supõem que o acervo tem alto valor de mercado. Em 1987 o Museu de 

Geociências sofreu duas tentativas de assalto. 
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A.10. Financiamento e Fomento 
 

 

As finanças são controladas pela administração do IGc. A receita gerada no Museu, 

por doação de escolas na ocasião da visita de grupos escolares e, até 2014, pela 

venda de souvenires da loja31, é entregue à tesouraria do IGc.  

Nos anos 1990 e 2000 o Museu de Geociências costumava buscar patrocínio e 

apoio para organizar e montar exposições, conseguindo custear muitas atividades, 

inclusive aquisição de acervo, com a verba da extinta Associação de Amigos do 

Museu. 

As grandes obras de reforma foram realizadas com recursos obtidos em editais, 

sendo que as mais importantes foram: 

- Estruturação do espaço expositivo em 1990, com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do FUNDUSP; 

- Ampliação e replanejamento do espaço expositivo e de apoio em 1999 com 

recursos da FAPESP, que envolveu a substituição do piso, melhorias na 

iluminação, na rede elétrica e na construção de novas vitrines; e 

- Troca de caixilhos das janelas e proteção do meteorito Itapuranga em 2012 com 

recursos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. 

 

 

A.11. Comunicação Social 
 

 

A área de Comunicação Social cuida da identidade visual e produção de material 

impresso de divulgação do Museu de Geociências, do agendamento de grupos 

escolares, da organização, concepção e viabilização de exposições de longa e curta 

durações, do contato e empréstimo de amostras para ilustração de publicações, do 

contato e coordenação da participação em exposições itinerantes e externas e apoio 

a eventos e, a partir de 2015, da atualização do website. 

                                            
31 A loja dentro do Museu de Geociências funcionou até 2014. 
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A identidade visual do Museu de Geociências foi elaborada em 1998 pelos designers 

Cristine Miocque e Goebel Weyne da empresa Stolarsk Arquitetos e Associados, 

que criaram o logotipo, a sinalização interna e externa. 

 

 
 
Figura A.22 – Logotipo do Museu de Geociências. Fonte: Museu de Geociências. 
 

O logotipo (vide figura A.22) faz referência ao sistema cristalino do quartzo, que é 

um mineral abundante. 

A assessoria de imprensa, que inclui a divulgação de exposições, clippings e contato 

com jornalistas, costumava ser feita pelo Museu de Geociências até a criação de um 

setor de eventos no IGc em 2005, que assumiu essas atividades. 

Quando era realizada pelo Museu de Geociências, a assessoria incluía a produção 

de cartões com fotos de amostras do acervo que eram distribuídos para a imprensa 

e um mailing de pessoas que organizaram ou participaram de exposições no IGc, 

além dos representantes de instituições da USP. Os cartões que sobravam eram 

colocados à venda na loja do museu. No início eram feitos artesanalmente mas, em 

1998, com o novo logotipo, os cartões passaram a ser totalmente impressos na 

gráfica. Nos anos 1990 a área atuou também para conseguir a inclusão do Museu 

de Geociências como atração nas principais publicações de turismo e lazer. 

O website do Museu, que entrou no ar em 2002, é atualizado pelo setor de 

informática do IGc. A partir de 2015 a área de Comunicação Social do Museu de 

Geociências assumirá essa atividade.  

Em 2014 um perfil no Facebook foi criado e é mantido coletivamente pela equipe do 

Museu de Geociências, sendo que não é administrado com a finalidade específica 

de formação de público ou divulgação das geociências. 
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B. Diagnóstico do Ambiente Externo 
 

 

O Museu é afetado por eventos ocorridos no ambiente externo, dentre os quais se 

destaca os promovidos dentro do campus, as exposições externas e surtos de 

doenças. 

 

 

B.1. O Campus na Cidade Universitária 
 

 

Conforme mencionado, o Museu de Geociências localiza-se dentro do campus da 

Cidade Universitária, cercada por muros, que tem uma identidade visual diferente da 

cidade de São Paulo. Dentro do campus, não há sinalização clara sobre a existência 

tampouco sobre a localização do Museu de Geociências. Há apenas algumas placas 

indicando “Museus e Acervos” em alguns pontos, sem detalhamento, sendo que 

perto do IGc há sinalização para o “Acervo de Minerais e Rochas”. É possível que a 

decisão da visita seja afetada por esses fatores.  

 

 

B.2. Relacionamento com Colecionadores 
 

 

A Associação de Amigos do Museu foi uma organização sem fins lucrativos, criada 

em 2001 e oficializada em 2003, cujos membros eram, na maioria, colecionadores e 

profissionais ligados à área. Os membros da associação contribuíam com um valor 

mensal que era investido, entre outras atividades, na aquisição de acervo. Em 2005, 

a notícia de que o Ministério Público iria apurar conflitos de interesses referente à 

direção de fundações privadas na Universidade de São Paulo, apesar de não estar 

relacionados com a Associação, fez com que a Direção do Instituto optasse pela sua 

extinção. 
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B.3. Exposições itinerantes e externas 
 

 

As exposições itinerantes e externas dão visibilidade ao Museu de Geociências, mas 

nenhuma pesquisa foi feita para obter evidências se a visitação aumenta nesses 

períodos. 

Não há atualmente política de empréstimo de itens que preveja a contratação de 

seguro ou manuseio adequado. Entretanto, o seguro é contratado se envolver uma 

amostra de grande valor, como no caso do meteorito Itapuranga emprestado em 

2006 para exposição “Dinos na Oca e Outros animais pré-históricos”. 

 

 

B.4. Eventos  
 

 

Eventos da área promovidas no Instituto, como a Feira Nacional de Fornecedores e 

Empresas de Geologia, aumentam a visitação ao Museu de Geociências.  

 

 

B.5. Surtos de doenças 
 

 

Os surtos de doenças, como as gripes aviária e suína em 2010, reduzem a visitação 

ao Museu.  

 

 

B.6. Greves 
 

 

Como mencionado anteriormente, as greves reduzem a visitação ao Museu. 
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B.7. Sociedade 
 

 

O Museu de Geociências empresta, sempre que solicitado, itens do acervo para 

atividades pedagógicas de escolas. 

Em 2000, o Museu de Geociências participou de projetos de desenvolvimento de 

potencial turístico Francotur/Juquery e Ecomuseu Estrada de Ferro Perus-Pirapora 

junto com o Instituto de Ferrovias e Preservação do Patrimônio Cultural, o Instituto 

Paulista de Ecologia Humana, FEHIDRO, FAU-USP e membros da sociedade civil. 

Em 2003 recebeu o Selo “Amigos da História e Geografia” outorgado pela 

Sociedade de Amigos do Instituto Histórico e Geográfico. 

Em 2010 o Museu fez um trabalho de identificação das amostras da coleção de 

minerais e rochas dos Colégio Albert Sabin e Colégio Nossa Senhora das Graças e, 

em 2014, do Colégio Liceu Pasteur.  

Atualmente não há nenhuma ação concebida pelo Museu de Geociências que 

contemple o público acadêmico nem o do entorno.  

 

 

B.8. Outros Museus de Geociências 
  

 

Conforme levantamento efetuado com base no cadastro de museus do IBRAM, na 

capital paulista há somente um outro acervo de minerais e rochas, o do Museu 

Geológico Valdemar Lefèvre, no Parque da Água Branca, atualmente fechado por 

questões administrativas, onde o público acadêmico pode ter acesso a um amplo 

acervo de minerais e rochas. 

Sobre o tema Geociências, ele está presente no museu acima e na Estação Ciência, 

que está parcialmente aberta.  
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C. Análise de Pontos Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças 
 

O quadro C.1 apresenta a análise de pontos fortes e fracos. 
Item Ponto 

Forte 
Ponto Fraco Ações Centralidade Relevância 

A.1. História da 
Instituição 

 A falta de documentação da história do Museu 
faz com que se perca informações importantes 
sobre a formação do acervo e a relação com as 
Coleções Didática e Paleontológica 

Documentar a história do Museu: 
- Criar uma linha de pesquisa histórica com 

metodologia para coletar depoimentos dos 
funcionários mais antigos do Instituto e 
comparar tais dados com os das 
publicações da USP para descobrir a 
constituição das outras coleções; 

- Fazer o inventário; 
- Vistoriar a Coleção Didática. 

Alta Alta 

A.2. Gestão e 
pessoal 

     

• Conselho  Os membros do Conselho sempre mudam e é 
possível que a falta de conhecimento sobre as 
atividades do Museu possam acarretar em 
descontinuidade de programas em curso. 

Garantir a continuidade das atividades por meio 
da elaboração do plano museológico, que dará 
uma visão geral sobre as atividades, programas 
e necessidades do Museu de Geociências. 

Alta Alta 

• Indicação 
da chefia 

 Por ser um cargo de confiança, não tem 
mandato definido e pode mudar de chefia a 
qualquer momento. A falta de conhecimento 
sobre as atividades do Museu pode ser uma 
ameaça ao seu desenvolvimento. 
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Item Ponto Forte Ponto Fraco Ações Centralidade Relevância 

• Estagiários 
e 
Voluntários 

A formação e desempenho 
desse pessoal é um ponto 
forte, algumas escolas 
chegam a solicitar o 
atendimento de determinado 
estagiário ou voluntário. 

Nas épocas de provas e 
atividades de campo, esse 
pessoal fica indisponível. 

Garantir o atendimento ao público: 
- recrutar candidatos de diferentes 

anos; 
- agendar grupos conforme o 

calendário dos cursos do IGc; 
- oferecer atividades diferenciadas 

durante época de provas ou 
viagem de campo, que não 
dependa tanto dos estagiários e 
voluntários; 

- recrutar voluntários que dominem o 
assunto (por exemplo: funcionários 
aposentados do IGc); e 

- estudar a criação de programas 
interdisciplinares que conte com 
estagiários e voluntários de outros 
institutos da USP (por exemplo: 
química, biologia, física, geografia, 
literatura e história). 

Baixa Baixa 

A.3 Acervo      
• Inventário  A falta de um inventário faz com 

que não se saiba como o 
acervo foi formado e suas 
características, o que prejudica 
o planejamento de atividades. 

Criar um banco de dados unificado 
para registrar os dados do acervo, de 
forma a viabilizar diversas pesquisas: 
- criar um banco de dados adequado 

para conter inventário; 
- definir o que faz parte do acervo; e 
- tentar recuperar itens do acervo 

que estão em outras coleções. 

Alta Alta 

  A falta de critérios e de um 
inventário unificado faz com que 
não seja possível fazer a 
catalogação. 

  Em caso de roubo ou 
problemas de conservação, as 
informações originais dos 
exemplares podem não ser 
recuperadas. 
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Item Ponto Forte Ponto Fraco Ações Centralidade Relevância 

• Propriedade  Não há documentos que registrem 
a doação dos itens, o que deixa o 
Museu em situação vulnerável. 

- criar registro de doação dos itens; e 
- promover debates sobre a propriedade 

dos itens; e 

Alta Alta 

  Outras instituições de ensino e 
pesquisa, como a UFRJ, 
determinam que todas as amostras 
pesquisadas e coletadas em campo 
sejam registradas como acervo do 
Museu. 

Pesquisar se esta prática de registrar todas 
as amostras pesquisadas e coletadas em 
campos com verbas do IGc já foi adotada e, 
caso positivo, o motivo de ter sido 
descontinuada. Caso nunca tenha sido 
instituída, pesquisar e promover debates 
sobre o tema.  

Média Alta 

• Amostras-
tipo 

As amostras-tipo dão 
status ao museu e é a 
razão pela qual seja 
citado em guias de 
mineralogia.  

 Garantir a conservação e salvaguarda 
dessas amostras com mais ações de 
conservação. 

Média Média 

• Coleção 
Didática 

 O período em que o Acervo 
permaneceu fechado antes da 
mudança para o atual endereço 
gerou questões obscuras sobre a 
propriedade dos itens dessa 
coleção e da Coleção Didática. 

Fazer uma pesquisa histórica para 
recuperar as amostras retiradas do Museu 
quando da mudança do IGc em 1972 e 
estudar a integração com essa Coleção. 

Alta Alta 

• Verba para 
aquisição 

 A falta de verba para aquisição faz 
com que se perca oportunidades de 
compra de itens oferecidos por 
garimpeiros e colecionadores. 

A aquisição de acervo é importante para o 
ensino e para elevar a qualidade do Museu. 
Porém, é preciso saber o que adquirir, 
portanto, é fundamental organizar o acervo 
para elaborar projetos para obter recursos 
de editais. 

Baixa Baixa 

• Doação  As doações de amostras feitas por 
alunos e professores é baixa e 
sempre partem dos mesmos 
indivíduos. 

Encorajar a doação espontânea 
promovendo exposições e apresentações 
sobre a importância de conservar as 
amostras no Museu. 

Alta Alta 
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Item Ponto Forte Ponto Fraco Ações Centralidade Relevância 
• Conservação  A falta de estrutura adequada 

para a área de exposições e 
reserva técnica prejudica a 
conservação do acervo e faz 
com que os potenciais 
doadores sintam-se receosos 
de fazer doações. 

A conservação do acervo é fundamental 
para as atividades do Museu, para isso, é 
necessário: 
- pesquisar sobre conservação, tanto em 

relação a práticas como a parte 
arquitetônica; 

- estabelecer intercâmbios com outros 
museus; e 

- garantir recursos, por meio da 
elaboração de projetos para obter 
recursos de editais. 

Média Média 

A.4. Exposições As exposições de curta 
duração são 
oportunidades para 
colocar questões em 
discussão, democratizar o 
acesso, abordar temas 
atuais e aumentar o 
público. 

As exposições atuais são 
centradas no objeto museal e 
não se comunicam com os 
visitantes. 

Conduzir pesquisas na concepção de 
exposições para aumentar a eficiência da 
comunicação e aumentar o número de 
visitantes. 

Alta Alta 

A.5 Público      
• Visitação  Não há atualmente ações de 

democratização de acesso ao 
Museu. 

Democratizar o acesso ao Museu é uma de 
suas funções básicas. Para isso, é 
necessário elaborar programas para 
públicos diversos (ex.: necessidades 
especiais, interesses específicos e faixas 
etárias diferentes). 

Alta Média 

A.6 Educação e 
Cultura 

     

• Treinamento Atualmente, é oferecido 
um treinamento informal 
aos estagiários e 
voluntários. 

Os estagiários e voluntários 
não se reúnem para discutir 
sobre o conhecimento obtido 
durante as visitas. 

Como representantes do Museu, do IGc e 
da própria Universidade durante as visitas 
escolares, é fundamental treinar os 
estagiários e voluntários para que adotem 
uma conduta adequada e transmitam os 
valores da instituição. Para isso, deve-se 
elaborar um programa de treinamento de 
novos estagiários e voluntários, que inclua a 
realização de reuniões periódicas para troca 
de informações. 

Alta Alta 
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Item Ponto 

Forte 
Ponto Fraco Ações Centralidade Relevância 

• Perfil de 
grupos 

 Atualmente, não se sabe se os 
grupos escolares que visitam o 
museu correspondem a públicos 
cativos. 

Se os grupos escolares forem grupos cativos, o Museu 
corre o risco de perder público caso desistam de visitá-lo. 
Para confirmar isso e elaborar programas para 
diversificar os grupos, é importante conhecer melhor os 
grupos e saber como ouviram falar do Museu. 

Médio Médio 

A.7 Pesquisa  A falta de programas de pesquisas 
regulares afeta todas as áreas do 
Museu. 

No plano museológico, foram definidas três áreas de 
pesquisa: acervo, comunicação e educação. 

Alta Alta 

A.8 
Arquitetônico e 
Urbanístico 

 O museu não tem saída de incêndio, 
o que pode expor os visitantes a 
riscos no caso de um evento adverso.  

Em vista da falta de saída de incêndio, é fundamental um 
plano de evacuação, em que o pessoal, os estagiários, 
voluntários e seguranças sejam treinados para conduzir 
os visitantes com segurança para fora do edifício em 
caso de evento adverso. 

Alta Alta 

  As vitrines não têm controle de 
umidade e luz, o que pode afetar a 
conservação das amostras 

Pesquisar a variação de umidade e luz e seu efeito no 
acervo. 

Média Média 

  Há reverberação do som no espaço 
expositivo, o que causa incômodo na 
visitação e torna difícil o atendimento 
dos grupos no museu. 

Estudar maneiras de evitar a reverberação. Média Média 

A.9 Segurança      
• Pessoal  O corte de seguranças do Museu de 

Geociências causou o fechamento 
nos finais de semana e no horário do 
almoço, causando redução de 
visitação. 

Por enquanto não há o que fazer quanto ao acesso físico 
porque não há recursos. Enquanto isso, o acesso virtual 
deve ser estudado.  

Alta Alta 
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Item Ponto Forte Ponto Fraco Ações Centralidade Relevância 
• Equipamento 

e pessoal 
 O fato das câmeras de vigilância estarem 

desligadas e da ausência de treinamento 
específico do pessoal de segurança pode 
deixar o museu vulnerável a furtos, como 
foi o caso do desaparecimento de itens 
dois anos atrás. 

O fato dos seguranças serem de 
firma terceirizada, que fazem rodízio 
de posições, inviabiliza ações de 
treinamento. O ideal seria a 
instalação de câmeras e alarme e de 
um segurança fixo para o museu. 

Média Média 

A.10 
Financiamento e 
fomento 

A capacidade de 
obter verbas de 
agências de pesquisa 
tem sido essencial 
para atualizar o 
Museu. 

Falta de recursos regulares faz com que 
se perca oportunidades de investir e fazer 
reformas rápidas. 

Fazer um mapeamento de editais 
das Pró-Reitorias da USP, da 
FAPESP e de outras fontes para 
fazer um planejamento. 

Alta Alta 

A.11 
Comunicação 

 Uso da Internet e das redes sociais sem 
objetivo definido nem regularidade. 

Dar mais dinamismo a relação com 
público externo por meio das redes 
sociais e estabelecer objetivos. 

Alta Alta 

  A forma de organização da exposição do 
Museu dificulta a localização de itens, 
conforme pesquisa conduzida 
internamente. 

Conduzir uma pesquisa para 
melhorar a localização de itens da 
exposição. 

Alta Alta 

Quadro C.1 – Análise dos pontos fortes e fracos do Museu de Geociências. 
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O quadro C.2 apresenta a análise das oportunidades e ameaças. 

 
Item Ameaça Oportunidade Ações Centralidade Relevância 

B.Ambiente 
Externo 

     

B.1. Campus na 
USP 

 

 Ações de outros museus do campus, como 
os programas voltados para a terceira idade, 
aumentam e diversificam o público do 
Museu. As atividades dos demais acervos e 
museus do campus podem levar ao aumento 
de visitação e a sua divulgação. 

Podemos aprender com a 
experiência de outros museus, 
desenvolvendo programas 
conjuntos para diversificar o 
público. 

Média Alta 

 O isolamento do campus 
e falta de sinalização 
pode afetar a decisão 
sobre a visitação do 
Museu.  

 Particularmente para o público 
espontâneo, colocar um link do 
mapa da USP na seção do 
Museu no website do IGc, para 
facilitar a localização.  

Alta Alta 

B.2. Relação com 
colecionadores 

 Os colecionadores são importantes para o 
desenvolvimento da geologia por sua ampla 
rede de contatos e potenciais doações.  

Promover eventos para 
colecionadores. 

Média Média 

B.3. Exposições 
itinerantes e 
externas 

Falta de política de 
empréstimo de itens do 
acervo pode acarretar 
em manuseio 
inadequado e prejuízo 
em caso de roubo. 

A participação em exposições externas pode 
aumentar a visibilidade. 

Para evitar problemas com o 
manuseio e segurança dos 
itens, elaborar uma política de 
gestão de acervo que 
contemple empréstimos. 
Sobre exposições externas, 
articular a participação do 
Museu em eventos ligados à 
geociências. 

Alta Alta 

B.4. Eventos  Os eventos realizados dentro do Instituto 
podem levar ao aumento de visitação (ex.: 
FENAFEG) e melhorar a imagem 
institucional do museu. 

Realizar exposições temáticas 
de acordo com os eventos 
internos e externos 

Baixa Alta 

B.5. Surtos de 
doenças 

A ocorrência de surtos 
de doença pode resultar 
em baixa visitação. 

 Usar as redes sociais para 
responder perguntas, caso 
surjam dúvidas quanto a 
infraestrutura. 

Baixa Baixa 
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 Ameaça Oportunidade Ações Centralidade Relevância 

B.6. Greves As greves e suas 
repercussões 
reduzem a visitação 
do Museu. 

 Fornecer informações 
atualizadas sobre 
funcionamento e acesso 
ao museu em mídias 
sociais. 
 

Alta Alta 

B.7. Sociedade 
 

 Temas relacionados a geociências são recorrentes no 
noticiário e têm alto apelo (por exemplo: crise hídrica, 
mudanças climáticas, desastres naturais), o que pode 
ser uma oportunidade para divulgar o Museu e as 
Geociências e, consequentemente, aumentar a 
visitação. 

Promover exposições de 
curta duração sobre 
temas populares. 

Média Alta 

B.8. Outros 
museus de 
Geociências 

Há pouco 
relacionamento com 
os outros museus. 

 Estabelecer objetivos 
comuns com outros 
museus para divulgar as 
geociências. 

Baixa Baixa 

Quadro C.2 – Análise das oportunidades e ameaças do Museu de Geociências. 
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D. Programas do Museu de Geociências para o próximo triênio 
 

 

Nos últimos anos, vários assuntos ligados às geociências têm estado em evidência. 

Na esfera internacional, discute-se as mudanças climáticas e desastres naturais 

causados por inundações, deslizamentos, terremotos, tsunamis e avalanches. 

Nacionalmente, o tema dominante foi o excesso e escassez de chuva. Em São 

Paulo, o assunto onipresente foi a crise no abastecimento de água e assuntos 

relacionados, como ações para aumentar a capacidade de mananciais, zoneamento 

dessas áreas, escavação de poços e contaminação de solo. A contribuição das 

geociências para esses assuntos é oferecer uma visão da complexidade do sistema, 

dos reflexos que ações e políticas de uso de recursos têm no longo prazo. 

Esse tipo de conhecimento depende de avanços na área acadêmica e o Museu de 

Geociências é o local que conserva as evidências da origem e história da Terra na 

forma de minerais, rochas e fósseis, cuja conservação é importante não só para 

viabilizar estudos como para documentar a história da Terra e dessa ciência de 

coleções. 

Para enfrentar esses desafios, a missão do Museu de Geociências é promover a 

valorização do patrimônio geológico por meio da aproximação entre Geociências e a 

Sociedade. 

Os objetivos do Museu de Geociências são promover acesso ao acervo, o 

desenvolvimento de senso crítico da sociedade e o conhecimento desinteressado. 

As ações do museu serão pautadas por valores como respeito, liberdade, 

cooperação, democratização do conhecimento, interdisciplinaridade, paixão pelo 

assunto e disponibilidade para troca de experiências. 

A visão é tornar-se uma referência regional em museu de geociências, 

democratizando o acesso para o público acadêmico e não acadêmico. 

Para alcançar esses objetivos e visão, o Museu de Geociências do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo formulou três programas principais: de 

Acervo, de Comunicação Social e de Educação e Cultura. Cada programa terá seus 

próprios objetivos de pesquisa e incluirá ações referentes a outras áreas, exposição, 

financiamento. As questões socioambientais são inerentes as geociências, então 

serão contempladas nos programas de Comunicação Social e de Educação e 

Cultura. Por ser administrativamente uma seção  do IGc, as questões sobre gestão 
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de pessoal, arquitetura e segurança não foram incluídos nesse plano pois devem ser 

resolvidas com a direção do instituto. No entanto, ações referentes à essas áreas 

estão previstas nos programas a seguir. 
 
 
D.1. Programa de Acervo 
 

 

O objetivo dessa área é disponibilizar física e virtualmente o acervo.  

Para isso, nos próximos três anos, a área se dedicará ao inventário e catalogação 

dos itens do acervo, ao estudo sobre critérios de seleção, manutenção e manuseio 

da exposição tátil e à pesquisa histórica sobre as origens e formação da coleção. 

O inventário é fundamental para conhecer melhor a instituição, disponibilizar o 

acervo, determinar os itens que podem ser emprestados e políticas relacionadas. 

Além disso, permitirá ações de documentação e regularização dos itens do acervo.  

A área de acervo pretende também aproximar-se dos responsáveis pelas Coleções 

Didática e Paleontológica e da litoteca do IGc para definir critérios de musealização.  

A pesquisa histórica sobre as origens e formação da coleção permitirá esclarecer 

dúvidas em relação aos critérios adotados pelos professores italianos contratados 

quando da criação da USP sobre a institucionalização ou não das amostras de 

pesquisa. Em longo prazo, a área pretende promover o debate se é legítimo ou não 

que as amostras coletadas por seus pesquisadores, docentes e discentes, enquanto 

vinculados ao IGc e com suas verbas e equipamentos, devem ser registradas ou 

não como acervo.  

 

 

D.2. Programa de Comunicação Social 
 

 

Esta área tem o objetivo de criar uma imagem institucional de credibilidade para 

alcançar a visão e conceber exposições que atendam aos interesses dos públicos 

acadêmico e não acadêmico, considerando que é um dos poucos lugares que o 
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público acadêmico tem acesso ao objeto museal ao mesmo tempo que é um dos 

poucos espaços em que o tema geociências é tratado. 

Para isso, nos próximos três anos incorporará a pesquisa de público em suas 

atividades e tomará as medidas necessárias para implementar a proposta conceitual 

da expografia. Ao mesmo tempo, fará um mapeamento dos editais para obter 

recursos para implementar suas atividades. 

Conforme a proposta conceitual, o espaço expositivo será um local de pesquisa 

permanente sobre visitação e divulgação das geociências.  

A pesquisa relacionada à seção de longa duração de minerais e de ciclo das rochas 

terá a finalidade de desenvolver uma sinalização que facilite a consulta e o estudo 

do público acadêmico. 

A pesquisa relacionada à experiência tátil dará continuidade às pesquisas 

generativas iniciadas na Bienal para desencadear noções de geociências a partir da 

percepção do visitante ao mesmo tempo que promoverá a acessibilidade. 

Na seção de curta duração de temas atuais, serão desenvolvidas exposições que 

têm potencial para atrair o público não acadêmico e serão concebidas de modo que 

integre as constatações das seções de experiência tátil e de ciclo das rochas. 

Conforme o diagnóstico, o número de visitantes tem caído. Como são influenciados 

por citações na mídia, mesmo o de grupos escolares, essa seção orientará à 

assessoria de imprensa e as divulgações nas redes sociais sobre essas exposições. 

Na seção Geologia: Ciências de Coleções, os temas escolhidos serão coordenados 

com as áreas de Acervo e Educação e Cultura, para atender aos objetivos 

estratégicos em longo prazo voltados ao público interno: criar uma imagem de 

credibilidade, mostrar a importância de conservar as amostras no museu e dar 

oportunidade ao aluno do IGc de usar o museu como um local onde pode consolidar 

a sua aprendizagem. Para isso, a área irá propor temas que integrem as disciplinas 

do IGc ao museu.  
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D.3. Programa de Educação e Cultura 
 

 

O objetivo dessa área é promover a inclusão de públicos e a integração com outras 

áreas do IGc, refletindo sobre o que significa ser um laboratório de aulas práticas na 

atualidade.  

Nos próximo triênio a área desenvolverá e implementará um programa de 

treinamento de estagiários e voluntários que lhes proporcione liberdade para 

desenvolver programas voltados a públicos específicos, como os de situação de 

vulnerabilidade social, deficiência e terceira idade, entre outros. Esse programa 

também contemplará procedimentos para medidas a serem tomadas em caso de 

emergência, como incêndio e mal súbito.  

Articulará uma aproximação com a Licenciatura em Geociências e Educação 

Ambiental e com os programas de educação de outros museus da USP, de 

geociências e governamentais para ampliar a visitação ao museu.  

A área também passará a atuar nas redes sociais para manter interesse no assunto 

com o mínimo de texto possível e na plataforma de maior apelo para grupos 

escolares, concentrado em um objetivo específico a ser revisado a cada semestre. 

No primeiro semestre, em linha com a decisão sobre a proposta conceitual da 

exposição, o tema será “Sistema Terra”, em que as imagens serão selecionadas 

para dar a noção sobre os processos que moldam a Terra. 

 

 

4.7. Análise do Processo  
 

 

A análise do processo foi feita por meio da pesquisa generativa. Cada um recebeu 

uma folha em branco dividida ao meio, sendo que a parte de cima significa 

importante e, a de baixo, não importante. Os temas discutidos no brainstorming 

foram avaliados de forma relativizada em uma folha dividida ao meio, sendo que 

quanto mais alto a atividade foi colocada no papel, mais importante, e, quanto mais 

baixo, menos importante (figuras 4.7.1).  
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Figuras 4.7.1 – Avaliações do processo. 
 

 

 

 

 
Quadro 4.7.2 – Avaliação cruzada dos temas. 
 

O quadro 4.7.2 apresenta a avaliação cruzada: a altura refere-se à média da 

avaliação dos sujeitos da pesquisa (referentes às figuras 4.7.1), o volume é 

proporcional à quantidade de comentários gerados no brainstorming, e a cor mostra 

em que plano(s) os comentários foram colocados. Dessa forma, a atividade na 

Pinacoteca foi a melhor avaliada pelos sujeitos da pesquisa (está no ponto mais 

alto), enquanto os temas atuais das Geociências foi considerado como de menor 
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importância. Em relação às atividades que geraram mais comentários, ou seja, as 

que, no quadro têm maior volume, estão a atividade na Pinacoteca e a História das 

Geociências, enquanto a aula sobre Documentação, apesar de bem avaliada, gerou 

poucos comentários no brainstorming. Apresento a seguir observações sobre a 

avaliação de cada atividade. 

 

1. História dos Museus: conforme o quadro 4.7.2, cada participante atribuiu um valor 

e esse tema motivou quatro comentários (papel educacional; aproximar-se da 

sociedade; o que é a Sociedade? Quem?; e museu universitário) colocados em 

“Plano Museológico”. 

Os participantes tiveram dificuldades para compreender os textos devido à 

terminologia da área de humanas. Apesar disso, essa atividade atingiu o objetivo de 

mostrar que a tipologia de um museu não estabelece limites fixos de tipos de 

exposição.  

 

2. Museologia: conforme o quadro 4.7.2, o tema foi considerado bastante importante 

para os participantes e gerou seis comentários (museus de ciências desvalorizado 

no Brasil; profissional necessário (museologia); museologia x realidade; leituras – 

tendências e museologia; pouca identificação com museologia (trabalhos teóricos); 

museus de ciências não contemplados em políticas da museologia), colocados em 

“Plano Museológico”. 

Os participantes tiveram dificuldades na compreensão de textos e parte disso é a 

falta de identificação com os exemplos, que geralmente referem-se a museus de 

arte e história. Essa opinião foi também influenciada pelo sentimento de que 

políticas públicas do setor também são direcionadas para essa área.  

 

3. Visita técnica à exposição Túnel da Ciência: conforme o quadro 4.7.2, a exposição 

gerou opiniões variadas e cinco comentários (shopping; Lei Rouanet para arte x 

museus de ciências; Arte visual no museu de ciências; Exposição estereotipada – 

fórmula; Excesso de informação). Esses comentários em “Exposição”, sendo que os 

comentários “Exposição estereotipada – fórmula” e  “Excesso de informação” foram 

colocados como aspectos a evitar, enquanto “Arte visual no museu de ciências” foi 

ressignificado no sentido de “apelo visual” como recurso. “Lei Rouanet para arte x 

museus de ciências” foi colocado no Plano Museológico e “Shopping” em Ideia.  



 218 

A avaliação como negativa e neutra por parte dos participantes tem mais a ver com 

a percepção da exposição do que a relevância. Ela foi bastante importante porque 

gerou muitos comentários sobre o que não desejam fazer. Por trás desses 

comentários nota-se a intenção de fazer uma transição, de cópia de exposições para 

a concepção de uma exposição que esteja de acordo com suas próprias 

necessidades e valores. 

 

4. Visita ao MAE: conforme o quadro 4.7.2, a visita foi considerada bastante positiva. 

Gerou quatro comentários (postura aberta, respeito, liberdade e interdisciplinaridade) 

colocados em “Ideias”. 

Essa atividade foi extremamente importante, porque mostrou na prática o que 

significa os resultados do desenvolvimento do pensamento museológico. A 

importância é comprovada por terem colocado os comentários no plano das “Ideias”, 

que devem estar na missão e no plano museológico. 

 

5. Visita técnica à Pinacoteca: conforme o quadro 4.7.2, a visita foi considerada 

muito positiva. Gerou dez comentários, um em “Plano Museológico” (mediadora: 

diferencial), quatro em “Ideias” (democrático, paixão pelo assunto, experiência 

enriquecedora e ambiente agradável) e cinco em “Exposição” (contagiante, 

admiração, oportunidade de interpretar a obra, aconchegante e organização 

temática clara). 

Essa visita técnica teve um efeito excepcional nos participantes, particularmente 

porque não compreendiam o que poderiam aprender em um museu de arte. De 

certa forma, essa noção de que as reflexões geradas por museus de outras 

tipologias persiste, conforme os comentários gerados no tema dois, “Museologia”. 

Apesar disso, nesta visita puderam entender qual o resultado das reflexões sobre 

museologia. Os comentários sobre essa atividade influenciaram todos os três 

planos: “Plano Museológico”, “Ideias” e “Exposição”. 

 

6. História e Coleções de Geociências: conforme o quadro 4.7.2, o tema foi 

considerado bastante positivo. Gerou dez comentários, dos quais três foi colocado 

em “Plano Museológico” (novo olhar para o acervo; critério de musealização do 

acervo; história das coleções (provocou) desconforto) e sete em  “Ideias” 

(comunidade geológica (local) desvaloriza o acervo; profissionais de coleção; 
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história das coleções foi “divisor de águas”; falta de consciência sobre o patrimônio; 

acumulador não é colecionador; comunidade geológica (local) não tem interesse na 

história ou no acervo; acervo desvalorizado. 

A apresentação da historia das Geociências e suas coleções, junto com a visita à 

Pinacoteca, foram as atividades que mais impactaram o grupo, como se pode ver na 

quantidade e tipo de comentários. Ela mudou o olhar da equipe para o acervo e a 

função do museu, influenciou políticas e gerou muitas problematizações que podem 

ser notados no plano museológico.  

 

7. Museus de minerais, rochas e fósseis (CNM): este tema refere-se à pesquisa de 

dados secundários sobre a variedade de instituições museológicas que fazem 

referência às geociências e tipos de exposições (vide capítulo três). Conforme o 

quadro 4.7.2, esse tema não foi considerado importante. Gerou cinco comentários, 

um em “Plano Museológico” ((importância da) Pesquisa generativa), dois em “Ideias” 

(cooperativa e geociências (com ênfase na) ideia) e dois em “Exposição” (objeto 

(deve estar na) exposição e interativo) 

Essas informações não são novidade para os participantes, mas o objetivo foi 

alcançado: incluir essas considerações nas suas atividades. 

 

8. Visita técnica ao Butantã: conforme o quadro 4.7.2, foi considerada bastante 

positiva. Gerou três comentários, um em “Plano Museológico” (intercâmbio de 

experiências com outros museus), um em “Ideia” (disponibilidade pessoal) e um em 

“Exposição” (experiência tátil). 

Essa visita técnica foi extremamente importante para estruturar o inventário e a área 

de educação e cultura. Além disso, a forma como a Mariana Soler e a Larissa Foroni 

conduziram as discussões inspirou os participantes.  

 

9. Aula sobre documentação: conforme o quadro 4.7.2, essa atividade teve 

avaliação variada. Gerou um comentário colocado em “Plano Museológico” (controle 

(do) acervo). 

Esta aula sobre documentação, ministrada por Camila Aparecida da Silva, foi 

conduzida num momento em que a equipe estava definindo uma forma de fazer  o 

inventário, então resolveu muitas questões práticas. 
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10. Temas atuais das geociências32: conforme o quadro 4.7.2, esse tema teve 

avaliação variada. Gerou cinco comentários, todos colocados em “Exposição” 

(temas próximos da sociedade, terremotos, sistema Terra, vulcão, tsunami). 

A avaliação foi influenciada pelo fato de não considerarem esses temas atualmente 

na expografia nem em outras atividades, como atuação nas redes sociais e da área 

de educação e cultura. Foi discutida a relevância de tratar esses temas no museu. 

 

11. USP: conforme o quadro 4.7.2, só um avaliou a importância, sendo que gerou 

dois comentários colocados em “Plano Museológico” (desenvolver o senso crítico e 

promover o conhecimento desinteressado). 

Nessa atividade os participantes discutiram sobre o alinhamento dos objetivos da 

universidade com os do Museu de Geociências. 

 

12. Experiência na Bienal ou pesquisa de público externo: conforme o quadro 4.7.2, 

gerou avaliações variadas e seis comentários, sendo dois em “Plano Museológico” 

(inclusão pela área educativa e missão clara da exposição), três em “Ideias” (espaço 

de convívio social; arte e ciência; e simplicidade da ciência) e um em “Exposição” 

(ciência no dia-a-dia). 

Essa atividade colocou várias questões em perspectiva e o potencial da pesquisa 

generativa como instrumento de colaboração.  

 

13. Pesquisa de público interno: esse tema refere-se à pesquisa sobre a opinião da 

comunidade IGc (vide item 4.3) e foi considerada positiva e neutra. Gerou três 

comentários, dois foram colocados em “Plano Museológico” (consulta interna 

(necessária) e alunos do IGc: chamar de volta) e um em “Ideias” (museu não 

funciona para os alunos do IGc). 

Os resultados da pesquisa interna foram inesperados para os participantes, 

principalmente o fato dos alunos assumirem que frequentam raramente o museu e 

consideram média a facilidade de localização de itens no museu. Isso fez com que 

se preocupassem em atrair esse visitante.  

 

                                            
32 Esses temas não foram discutidos em uma atividade específica no processo, mas eles permeiam o 
tema Geociências. Por isso, achei importante pedir que refletissem se esses temas deveriam estar no 
Museu de Geociências ou em seu planejamento. 
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14. Dados sobre visitação ao Museu de Geociências: esses dados referem-se aos 

dados de visitação (vide item A.5, Público, em Plano Museológico). Conforme o 

quadro 4.7.2, foi considerada de importância neutra. Gerou dois comentários, um 

colocado em “Plano Museológico” (horário limitado) e outro em “Ideias” (visitante 

espontâneo: como atender?). 

Esses dados não os surpreenderam mas colocam desafios em relação ao visitante 

espontâneo e ao que não considera vir ao museu. 

 

15. Diagnóstico do Plano Museológico: conforme o quadro 4.7.2, o diagnóstico foi 

avaliado como positivo. Gerou um comentário (diagnóstico provoca) colocado em 

“Ideias”. 

Aqui foi avaliada a importância de fazer um diagnóstico, por isso foi colocado como 

algo que provoca ações, sendo necessário fazer periodicamente.  

 

16. Reuniões Individuais: essas atividades foram avaliadas como muito positivas 

(como um dos participantes não respondeu, não foi colocado no quadro). 

As reuniões individuais foram realizadas pois os participantes apresentavam 

diferentes níveis de colaboração e necessidades. As reuniões foram positivas para 

ambas as partes. 

 

17. Avaliação do Processo: o processo foi considerado muito positivo (como um dos 

participantes não respondeu, não foi colocado no quadro). 

 

O desenvolvimento conceitual transcorreu sem pontos de conflito, pois os 

comentários que surgiram no brainstorming coincidem com os assuntos que vinham 

sendo discutidos ao longo do processo.  

Um aspecto que chama atenção é que na atividade “Como você vê o Museu?”, 

realizada em outubro de 2014, realizada depois da fase de História dos Museus e da 

Museologia, visitas técnicas ao MAE e à Pinacoteca, e do Diagnóstico do Museu, os 

participantes ainda mostravam uma postura passiva. O resultado pode ter sido 

influenciado pela greve, pois houve uma quebra no ritmo do processo. Já no 

resultado final do Plano Museológico e da Proposta Conceitual da Expografia, nota-

se uma postura totalmente diferente, em que a equipe assume compromissos. A 

diferença no processo, a partir de 2015, foram as reuniões individuais, que 
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resultaram em atitudes voltadas à pesquisa. Isso ocorreu porque tanto nas reuniões 

individuais quanto nas coletivas, as informações foram organizadas e relativizadas, 

com a adoção de técnicas de pesquisa de design, o que fez com que pudessem 

atribuir prioridades e, por fim, traçar estratégias individuais e coletivas.  

Os temas que mais tiveram impacto foram a história dos museus e o 

desenvolvimento do pensamento museológico, pois as visitas técnicas reforçaram, 

na prática, esses assuntos que, quando abordados nas aulas teóricas, não geraram 

identificação pelos sujeitos da pesquisa. Se por um lado eles foram importantes para 

problematizar as atividades do Museu de Geociências e influenciarem o Plano 

Museológico, por outro, deve-se destacar que as formações originais dos sujeitos 

também foram importantes nesse processo. A historiadora, por exemplo, conseguiu 

enxergar como a pesquisa histórica pode contribuir para conhecer o acervo e, dessa 

forma, influenciar os objetivos e práticas da instituição. No futuro talvez seja possível 

promover iniciações científicas com outras instituições da universidade para 

aumentar o conhecimento sobre o acervo e ampliar as possibilidades de ensino e 

pesquisa, tornando-se, quem sabe, um laboratório de práticas. 
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Considerações Finais 
 

 

A construção de uma expografia requer um processo colaborativo que envolva a 

elaboração de um plano museológico?  

Antes de responder essa pergunta, acho importante fazer algumas considerações. A 

primeira é que o plano museológico está diretamente relacionado ao diagnóstico e 

aos dados a que o grupo tem acesso. No caso do Museu de Geociências, além de 

um diagnóstico analítico dos dados consolidados de relatórios anuais, o plano foi 

influenciado por reflexões geradas pela pesquisa-ação participativa. De acordo ao 

item 4.7. Análise do Processo, o plano foi influenciado pela história dos museus, da 

museologia e da geociências, pela experiência adquirida por meio das visitas ao 

MAE, Pinacoteca e ao Butantã, pela distribuição geográfica dos museus de 

geociências e respectivos tipos de exposições, por fazer parte de uma instituição de 

ensino de ciência pura e pelos resultados das pesquisas em relação aos públicos 

acadêmico e não acadêmico.  

A segunda consideração é sobre a missão recém-formulada do Museu de 

Geociências. Conforme relatado no início do capítulo 4, antes de iniciar o processo, 

a equipe, com base na definição de missão e análise das missões de outros 

museus, definiu a missão como “instigar o interesse de diversos públicos por 

pesquisa sobre o Sistema Terra através de evidências geológicas”. Ao final do 

processo, a missão foi definida como “promover a valorização do patrimônio 

geológico por meio da aproximação entre Geociências e a Sociedade”. Ao 

compararmos essas missões, nota-se uma mudança de perspectiva. Na primeira 

missão, o museu pretende motivar o interesse na pesquisa por meio do acervo, 

enquanto na segunda o museu se concentra no fato museológico, a relação do 

homem com o objeto. Esse deslocamento é reforçado no plano museológico, em 

que foi colocada uma ênfase na pesquisa sobre como essa relação ocorre.  

A elaboração do plano museológico como resultado da pesquisa-ação participativa 

atingiu o resultado esperado de criar um ambiente propício para colaboração com a 

definição clara de papeis. Isso é evidenciado se compararmos a percepção inicial do 

Museu com o plano museológico. Na percepção inicial, os participantes 

expressaram que aspectos como exposição, diversidade de público, inclusão, entre 
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outros, dependiam da decisão de superiores, enquanto no plano museológico todas 

essas questões foram tratadas por iniciativa da própria equipe. Se analisarmos o 

regimento interno do museu, essas questões deveriam ser tratadas por eles 

mesmos, que representam a seção técnica, mas esta clareza sobre seus papeis só 

surgiu no fim do processo. 

Sobre a proposta conceitual da expografia, nota-se um grande alinhamento com a 

missão do Museu de Geociências e objetivos de curto e longo prazos. O espaço 

expositivo torna-se um lugar de pesquisa do fenômeno museológico e, 

estrategicamente, vai motivar reflexões sobre o patrimônio. Essas reflexões, que 

deverão culminar com o debate sobre a importância do acervo para a história das 

geociências e investigar a prática dessa ciência, são fundamentais para definir a 

política de formação de acervo, pois uma coisa é definir que esse acervo terá 

puramente função didática e então sua maior qualidade será a variedade e outra é 

definir que ele é o local onde se guarda evidências regionais da evolução da Terra e 

que tais evidências estarão disponíveis para verificações e pesquisas futuras.  

A importância da conservação e disponibilização de amostras para pesquisadores é 

ressaltada por Matioli (2014) na sua análise de coleções mineralógicas de museus 

de ciências da Terra e museus de ciências naturais do sudeste brasileiro que 

menciona casos em que as minas de onde certos minerais foram extraídos se 

tornaram exauridas e a conservação dessas amostras permite que se corrijam erros 

científicos. Um dos casos mencionados é o do metal “ouro preto”, descrito em 1711 

pelo padre jesuíta André João Antonil em homenagem à cidade e que era 

considerado o primeiro mineral descrito do país até 1995, quando a pesquisa do 

mineralogista belga Jacques Jedwab o invalidou. Esse metal, antes abundante, hoje 

é extremamente raro, até nas coleções.  

A proposta conceitual da exposição do Museu de Geociências, mesmo que dependa 

de mais elaboração para que seja implementada tal qual idealizada, já orienta 

algumas decisões sobre a forma como os assuntos serão tratados. O Museu 

pretende, por exemplo, criar uma imagem de credibilidade ao mesmo tempo que 

será um espaço de convivência e de colaboração. 

Então, respondendo a pergunta acima, a construção da expografia não necessita 

obrigatoriamente de um plano museológico, mas no contexto específico do Museu 

de Geociências da Universidade de São Paulo, esse instrumento foi fundamental, 

principalmente por ter sido gerado pela pesquisa-ação participativa, pois isso 
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possibilitou que os comentários gerados durante o brainstorming refletissem o teor 

das reflexões geradas nas reuniões individuais e compartilhadas com o grupo. 

A expografia priorizava a apresentação do objeto museal com terminologia 

acadêmica da área das geociências que correspondiam às informações que o 

museu tinha e que, por sua vez, limitava a forma de exposição do acervo. Além 

disso, não era motivo de questionamento pois era a adaptação das exposições de 

coleções de geologia. Essa pesquisa conseguiu superar esses limites.  

Infelizmente, a pesquisa não chegou na fase de elaboração da exposição e testes 

de protótipos. Na minha opinião, isso iria consolidar esse processo, porque foi 

conduzida pelo modelo de colaboração visionária (“visionary collaboration”), 

segundo McKenna-Cress e Kamien (2013), e a exposição iria verificar se teria 

formado uma equipe que pudesse colaborar no modelo de grupo central (“core 

group collaboration” em inglês). 

E por não ter chegado a essa fase de protótipos, esta pesquisa não foi capaz de 

desvelar como transmitir conhecimentos de Geociências ao público não acadêmico, 

mas trouxe uma constatação valiosa, de que não é preciso saber como transmitir 

conhecimentos de Geociências, mas como permitir que esse público o faça sozinho, 

pois as Geociências ainda tem as características que atraíram tantos colecionadores 

no passado: é tangível e tem apelo estético. A diferença é que atualmente a maioria 

das pessoas sabe que a Terra tem bilhões de anos, que os recursos naturais 

demoram para ser formados, que existem fenômenos como terremotos, avalanches 

e ciclones, e até que “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.  

Esse processo pode ser adotado por qualquer instituição? Acho que sim, mas, antes 

disso, a instituição deve se perguntar se ela compreende o que significa trabalhar de 

forma colaborativa. A colaboração requer que a organização saiba mediar pontos de 

conflitos, que os indivíduos estejam preparados para se expressarem e ouvirem os 

outros, o que pode implicar mudança na sua cultura organizacional. Uma coisa é 

fazer uma pesquisa de público e formular programas para atendê-lo e outra coisa é 

promover debates entre uma equipe cujos indivíduos têm diferentes habilidades para 

se expressar. 

O resultado, no caso do Museu de Geociências, foi positivo. Na atividade inicial, a 

equipe do Museu de Geociências mostrou uma postura passiva, em que o desejo de 

construir um museu mais próximo à sociedade dependia de vontade política externa. 

Já no plano museológico e na proposta conceitual da expografia, a equipe assumiu 
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esse compromisso, definiu programas e seções no espaço expositivo para alcançar 

esse objetivo. A pesquisa-ação participativa possibilitou que a equipe visse sua 

atividade como pesquisa e incluiu a pesquisa na exposição.  
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Apêndices 
 

Apêndice A - Relatório de atividades realizadas durante o projeto 
 

As atividades realizadas para provocar reflexão da equipe estão descritas no quadro 

abaixo. 

 
Atividade/Data Assunto e Referências 

Atividade 1: aula 

Data: 17/1/2014 

História dos Museus: da Grécia até os Gabinetes de Curiosidades 

Referências: 

- Capítulo 2, “Memoria, interpretación y relato. Pasado y evolución del 

museo” do livro “Museología y Museografía” (FERNANDEZ, 2010);  

- Capítulos 4 e 5, “Courting Nature”, escrito por Paula Findlen e “The 

culture of Curiosity”, por Katie Whitaker, do livro “Cultures of Natural 

History” (JARDINE et al, 2005).  

Atividade 2: Aula 

Data: 24/1/2013 

História dos Museus: do Gabinetes de Curiosidades até as Exposições 

Universais 

Referências: 

- A Comunicação em Museus e Exposições em Perspectiva Histórica 

(BARBUY, 2010); 

- A exposição universal de 1889 em Paris: visão e representação na 

sociedade industrial (BARBUY, 1999); 

- Capítulo 2, “Memoria, interpretación y relato. Pasado y evolución del 

museo” do livro “Museología y Museografía” (FERNANDEZ, 2010); e 

- Capítulo 13, “The Natural History of the Earth”, escrito por  Martin Guntau, 

do livro “Cultures of Natural History” (JARDINE et al, 2005).  

Atividade 3: aula 

Data: 31/1/ 2014 

História dos museus: Do século XX à atualidade. 

Referências: 

- Capítulo 3, “Presente y futuro. El museo y la sociedade actual”” do livro 

“Museología y Museografía” (FERNANDEZ, 2010);  

- O Brasil Descobre a Pesquisa Científica: os museus e as ciências 

naturais no século XIX (LOPES, 1997); 

- Christiano Stockler das Neves e o Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (SILVA, 2006); 

- Capítulos II e III da Parte 3 do livro “La memoria del mundo: cien años de 

museología, 1900-2000”, de María Bolaños (BOLAÑOS, 2002).  
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Atividade 4: visita 

técnica 

Data: 6/2/2014 

 

 

Visita técnica à exposição itinerante “Túnel da Ciência” no Shopping Frei 

Caneca, organizada pela Sociedade Max Planck da Alemanha. 

Como os grupos seriam recebidos somente nesta semana nessa 

exposição, agendei a visita e pedi que lessem o “Roteiro de observação 

para visita a museus e exposições” elaborado pela Profa. Dra. Marília 

Xavier Cury (MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA, 2013). 

Referência:  

- Roteiro de observação para visita a museus e exposições (MUSEU DE 

ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA, 2013). 

Atividade 5: análise de 

exposição e 

documento do ICOM 

Data: 13/2/2014 

A aula teve uma parte prática e outra teórica. Na primeira, fizemos uma 

Análise da exposição “Túnel da Ciência”, seguindo o “Roteiro de 

observação para visita a museus e exposições” elaborado pela Profa. Dra. 

Marília Xavier Cury. Na segunda, discutimos pontos do Seminário Regional 

da Unesco sobre a Função Educativa dos Museus. 

Referências: 

-  Capítulo 1 da Parte 1, “Seminário Regional da Unesco sobre a Função 

Educativa dos Museus” do volume 2 de “O ICOM-Brasil e o Pensamento 

Museológico Brasileiro – documentos selecionados” (BRUNO, 2010b); 

- Roteiro de observação para visita a museus e exposições (MUSEU DE 

ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA, 2013). 

Atividade 6: aula sobre 

os documentos do 

ICOM 

Data: 20/2/2014 

Aula sobre a Mesa-Redonda de Santiago e as Declarações de Quebec e 

Caracas, além do conceito de Geodiversidade. 

Referências: 

- Capítulo 2, 3 e 4 da Parte 1, do volume 2, “A Respeito da Mesa-Redonda 

de Santiago”, “A Declaração de Quebec” e “Vinte Anos de Santiago: a 

Declaração de Caracas”, respectivamente, de “O ICOM-Brasil e o 

Pensamento Museológico Brasileiro – documentos selecionados” (BRUNO, 

2010b). 

- Capítulos 1, 2 e 3, respectivamente "Defining Geodiversity", “Describing 

Geodiversity” e “Valuing Geodiversity”, do livro “Geodiversity: valuing and 

conserving abiotic nature” (GRAY, 2004). 

Atividade 7: visita ao 

Museu de Arqueologia 

e Etnografia (MAE) 

Data: 24/2/2014 

Aula ministrada pela Dra. Carla Gibertoni Carneiro sobre as ações 

educativas do MAE-USP. 

Atividade 8: visita 

técnica à Pinacoteca 

do Estado 

Data: 26/2/2014 

Visita conduzida pela educadora Heloíza Sensulini Soler Olivares sobre as 

ações educativas da Pinacoteca. 

Atividade 9: reunião Reunião para discussão do planejamento museológico e o questionário da 
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Data: 14/3/2014 pesquisa quantitativa. 

Referências: 

- Lei no 11.904, que Institui o Estatuto dos Museus (BRASIL, 2009); 

- Plano diretor (DAVIES, 2001); 

- Capítulo 2, “A preparação da base através do planejamento estratégico” 

do livro “Administração de Marketing de Philip Kotler (KOTLER, 1993); 

- Capítulo 3 do livro “Museum Strategy and Marketing” (KOTLER; KOTLER; 

1998); 

- Projetos museológicos elaborados pela Profa. Dra. Marília Xavier Cury do 

Museu Hering (CURY, 2010), do Museu Histórico de São Francisco do Sul 

– Programa Monumenta (CURY, 2006) e do Museu Tijucas (CURY, 2011). 

Atividade 10: reunião 

Data: 20/3/2014 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Atividade 11: reunião 

Data: 28/3/2014 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Atividade 12: reunião 

Data: 4/4/2014 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Atividade 13: reunião 

Data: 11/4/2014 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Atividade 14: reunião 

Data: 17/4/2014 

Aula sobre missão, visão e valores. 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Referências: 

- Plano diretor (DAVIES, 2001); 

- Administração de Marketing (KOTLER, 1993); e 

- Museum Strategy and Marketing (KOTLER; KOTLER; 1998). 

Atividade 15: reunião 

Data: 25/4/2014  

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Atividade 16: reunião 

Data: 8/5/2014 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

(semana passada não teve aula devido ao feriado) 

Atividade 17: reunião 

Data: 16/5/2014 

Reunião para discussão sobre o planejamento museológico e o 

questionário da pesquisa quantitativa. 

 

Data: 23/5/2014 Aula cancelada devido à assembleia da greve.  

Atividade 18 

Data: 22/8/2014 

Reunião para discussão sobre os rumos da greve e a aplicação do 

questionário da pesquisa quantitativa. 

Um dos reflexos imediatos foi a dispensa do segurança terceirizado do 

espaço expositivo, causando o fechamento do Museu de Geociências para 

visitas do público espontâneo. Como a greve ainda não chegou ao fim, não 
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se sabe ainda se outro segurança será designado. Há insegurança sobre a 

continuidade das atividades. O questionário da pesquisa será 

implementado assim que a greve terminar. Uma artista nigeriana, Otobong 

Nkanga, convidou o Museu a participar de sua obra na 31a Bienal de São 

Paulo. 

Atividade 19: Bienal 

Data: 2/9/14 

Em vista da greve e do aceite ao convite para participar da obra da artista 

Otobong Nkanga, os funcionários do museu participaram de uma reunião 

na 31a Bienal de São Paulo com a artista. Propus à equipe que 

realizássemos uma pesquisa direcionada ao público não acadêmico, o que 

foi aceito por eles e pela artista. As amostras pré-selecionadas pela artista 

no acervo foram então dispostas na mesa destinada à ocupação do 

museu. 

Local: Bienal 

Data: 5/9/14 

Ajustes à tabela de pesquisa a ser aplicada. 

Local: Bienal 

Data: 9/9/14 

Finalidade e preenchimento da tabela. 

Atividade 20 

Local: IGc 

Data: 6/10/14 

Reunião para discussão sobre a programação e pesquisa quantitativa. 

Exercícios de improviso conforme sugerido pelo “design thinking for 

museums” de Dana Mitroff Silvers (2014), para provocar participação e 

empatia. Esses exercícios foram preparatórias para a pesquisa generativa, 

conforme (SANDERS; STAPPERS, 2012), na qual deveriam expressar, em 

grupo, opiniões sobre o museu e expectativas. 

Depois da atividade foi apresentada os conceitos básicos da pesquisa 

generativa e foram discutidos os resultados preliminares da pesquisa na 

Bienal e determinadas as próximas ações.  

Sobre a pesquisa quantitativa, propus substitui-la por outra, qualitativa, 

visto que o museu está fechado. A equipe decidiu prosseguir com essa 

pesquisa pois pode ser, mais a frente, instrumento para apoiar suas 

atividades. 

Referências: 

- 101 Design Methods (KUMAR, 2013); 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012); e 

- Design Thinking for Museums (SILVERS, 2014). 

Atividade 21 

Local: IGc 

Data: 20/10/14 

 

Reunião sobre design, pesquisas quantitativas e qualitativas e a coleção 

de geologia do Museu Nacional de História Natural (Paris).  

Referência: 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

- Design Thinking for Museums (SILVERS, 2014). 
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Atividade 22 

Local: IGc 

Data: 6/11/14 

 

Reunião sobre a imagem da ciência usando como referência o texto 

“Cinema e imaginário científico” (OLIVEIRA, 2006), apresentação do 

Museu de Mineralogia MINES Paristech (Paris), o uso de ferramentas 

digitais para formar públicos, como o projeto art140  do MoMa. 

Referências: 

- ART140 (ART140, 2014); 

- Cinema e imaginário científico (OLIVEIRA, 2006). 

Atividade 23 

Local: IGc 

Data: 17/11/14 

Reunião sobre expografia e a imagem da ciência em centros de ciências 

franceses, o “Palais de la Découverte” e o “Cité des Sciences et de 

l’Industrie”. Discutiu-se também a pesquisa na Bienal.  

(O espaço expositivo do museu foi reaberto na semana passada pois o IGc 

decidiu realocar um dos seguranças terceirizado no Museu, uma vez que a 

reitoria determinou a retirada do segurança por ela designado ao museu.) 

Período: 24 de 

novembro a 8 de 

dezembro de 2014 

Local: IGc 

Aplicação da pesquisa quantitativa no IGc. 

Atividade: 24 

Local: IGc 

Data: 10/12/14 

Análise das atividades na Bienal. 

 

Atividade: 25 

Local: IGc 

Data: 15/1/15 

Apresentação da Camila Aparecida da Silva intitulada “Documentação 

Museológica”, mestranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades 

em Museologia da Universidade de São Paulo. 

Atividade: 26 

Local: Instituto Butantã 

Data: 27/1/15 

Visita ao Instituto Butantã conduzida por Mariana Galera Soler, 

Supervisora em Educação do Museu Biológico e mestranda do Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São 

Paulo, e Larissa Foronda, Coordenadora do Museu Histórico, sobre o 

Instituto e como as atividades do setor educativo foram criadas, 

planejadas, conduzidas e mantidas. Além disso, apresentaram reflexões 

sobre o processo de inventário e peculiaridades do acervo. 

Atividade 27 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 6/2/15 

Reunião sobre cronograma, a proposta de reuniões individuais e o 

requerimento de consentimento de realização do projeto de mestrado, 

solicitado pelo Conselho. 

Atividade 28 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 13/2/15 

Apresentação do centro de ciências escocês “Dynamic Earth” e reuniões 

individuais. 

Acervo: reunião sobre as atividades da área e planejamento de atividades. 

Comunicação: reunião sobre as atividades da área e concepção de 

pesquisa generativa voltada à percepção do público (SANDERS; 

STAPPERS, 2012).  
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Educativo: reunião sobre a atuação do educativo. 

Referência:  

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

Atividade 29 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 20/2/15 

Apresentação da exposição sobre História da Cristalografia, do Museu de 

História da Ciência do Museu Nacional de História Natural (Paris), visitada 

em julho de 2014 e reuniões individuais. 

Acervo: Discussão sobre atividades. 

Comunicação: Concepção da pesquisa generativa.  

Educativo: Análise das atividades do educativo.  

Referência: 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

Atividade 30 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 27/2/15 

Foram feitas somente reuniões individuais pois o responsável por 

comunicação entrou em férias. 

Acervo: Discussão sobre “Bem e patrimônio cultural” (BRUNO, 2010b) 

Educativo: Relato das atividades do educativo. 

Referências: 

- “Bem e patrimônio cultural” (BRUNO, 2010b). 

Atividade 31 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 5/3/15 

Foram feitas somente reuniões individuais pois o responsável por 

comunicação entrou em férias. 

Acervo: Discussão sobre o “A interdisciplinaridade em Museologia” 

(BRUNO, 2010b); 

Educativo: Relato das atividades do educativo e proposta de análise com 

base em jogos teatrais. 

Referências: 

- “A interdisciplinaridade em Museologia” (BRUNO, 2010b). 

- Jogos Teatrais na Sala de Aula: Um Manual para o Professor (SPOLIN, 

2012) 

Atividade 32 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 13/3/15 

Apresentação sobre a História das Geociências e suas Coleções 

Acervo: Texto “Sistema da Museologia” e “Museologia e ciências humanas 

e sociais” (BRUNO, 2010b); 

Comunicação: Discussão sobre a aplicação e análise de resultados da 

pesquisa generativa (SANDERS; STAPPERS, 2012). 

Educativo: discussão sobre jogos teatrais. 

Referências: 

- “Sistema da Museologia” e “Museologia e ciências humanas e sociais” 

(BRUNO, 2010b) 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 
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- Jogos Teatrais na Sala de Aula: Um Manual para o Professor (SPOLIN, 

2012) 

Atividade 33 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 27/3/15 

Apresentação do Museu da Geodiversidade e da pesquisa generativa 

concebida pela área de Comunicação. A responsável pelo acervo teve que 

sair mais cedo. 

Comunicação: apresentação da pesquisa generativa e ajustes com base 

nos comentários das outras áreas. 

Educativo: discussão sobre os jogos teatrais. 

Referências: 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

- Jogos Teatrais na Sala de Aula: Um Manual para o Professor (SPOLIN, 

2012) 

Atividade 34 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 2/4/15 

Apresentação do Museu de Minas e Metais. 

Acervo: discussão sobre problematizações surgidas em reuniões 

anteriores. 

Comunicação: reunião sobre o formato final da pesquisa generativa a ser 

aplicada e avaliação. 

Educativo: início da concepção do programa de treinamento de voluntários 

da monitoria conforme os jogos teatrais.  

Referência: 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

- Jogos Teatrais na Sala de Aula: Um Manual para o Professor 

(SPOLIN, 2012) 

Atividade 35 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 10/4/15 

Reunião somente com a área de Comunicação e os problemas de se 

aplicar a pesquisa generativa devido à escassez de visitantes 

espontâneos. 

Atividade 36 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 17/4/15 

O responsável pela Comunicação teve problemas de saúde e não 

compareceu. 

Acervo: discussão sobre o texto “Exposição: texto museológico e ciências 

humanas e sociais” (BRUNO, 2010b) e objetivos. 

Educativo: discussão sobre o programa de treinamento de voluntários da 

monitoria conforme os jogos teatrais. 

Referências: 

- texto “Exposição: texto museológico e ciências humanas e sociais” 

(BRUNO, 2010b) e objetivos. 

- Jogos Teatrais na Sala de Aula: Um Manual para o Professor 

(SPOLIN, 2012). 
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Atividade 37  

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 4/5/15 

O responsável pela Comunicação teve problemas de saúde e não 

compareceu. 

Acervo: discussão sobre o texto “A difusão do patrimônio: novas 

experiências em museus, programas educativos e promoção social” 

(BRUNO, 2010b) e plano museológico, em que proporá a discussão das 

seguintes questões: desenvolvimento de imagem institucional de 

credibilidade, esclarecimento das atribuições do conselho e dos 

funcionários, a importância de se fazer o inventário e a catalogação, a 

regularização da situação dos itens do acervo; a revisão da classificação 

dos itens do acervo, alguns foram feitos há muito tempo e estão 

desatualizados; e mecanismos de controle do acervo. 

Educativo: discussão sobre as atividades e formas de avaliação.  

 

Referência:  

“A difusão do patrimônio: novas experiências em museus, programas 

educativos e promoção social” (BRUNO, 2010b). 

Atividade 38 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 11/5/15 

Apresentação sobre o Museu de Ciências da Terra e início da discussão 

sobre objetivo e missão do museu de forma ampla, estratégica.  

Acervo: discussão sobre o texto “Museologia e Identidade” (BRUNO, 

2010b) e plano museológico, em que proporá a discussão das seguintes 

questões: definição sobre o que deve ser musealizado; promoção de ciclo 

de palestras ou rodas de conversas no IGc sobre o assunto; cuidar do 

patrimônio da história da ciência por meio das amostras; disponibilizar o 

acervo em todas as formas: física, virtual, exposição e ação educativa; não 

dar costas à função primordial, de ser um laboratório de aulas práticas – 

para isso, devemos definir o que seria hoje um laboratório de aulas 

práticas; inserção da sociedade; criação de uma área específica para 

crianças de até 5 anos – em termos de espaço e acervo.  

Comunicação: discussão e análise sobre a pesquisa generativa que 

aplicou com visitante espontâneo. 

Educativo: discussão sobre o texto “A difusão do patrimônio: novas 

experiências em museus, programas educativos e promoção social” 

(BRUNO, 2010a) e necessidade de programas de inclusão. 

Referências: 

- “A difusão do patrimônio: novas experiências em museus, programas 

educativos e promoção social” (BRUNO, 2010b); 

- “Museologia e Identidade” (BRUNO, 2010b). 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 
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Atividade: 39 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 20/5/15 

O responsável pela Comunicação está em férias. 

Acervo: discussão sobre o plano museológico. 

Educativo: discussão sobre possibilidade da pesquisa generativa no Museu 

de Geociências e plano museológico do educativo.  

Referência: 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

Atividade: 40 

Local: Instituto de 

Geociências 

Data: 3/6/15 

Brainstorming e discussão sobre plano museológico, proposta conceitual e 

avaliação final. 

Referência: 

- Convivial Toolbox – Generative Research for the Front End of Design 

(SANDERS; STAPPERS, 2012). 

Quadro A.2.1. - Atividades conduzidas com a equipe do Museu de Geociências. Fonte: Lúcia 
Shibata. 
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Apêndice B - Kit de ferramentas da pesquisa-ação generativa “Como você vê o 
Museu?” 
 

• Palavras: 

 

caverna, praia, lago, deserto, campo, rio, montanha, alto, baixo, médio, frio, quente, 

calor, neve, vento, chuva, pedra, rocha, mineral, aluno, estudante, professor, 

monitor, mediador, agente, instituto, museu, universidade, amostra, campo, viagem, 

público, visitante, pesquisador, exposição, espaço, funcionário, janela, dinheiro, 

conservação, poder, fazer, criar, falhar, escolha, opção, nós, eles, sim, não, horário, 

hora, agenda, ausência, abundância, cheio, vazio, satisfação, cidadania, inclusão, 

exclusão, particular, nicho, especialista, entender, aprender, responsabilidade, 

responder, atender, deficiente, criança, adulto, diversidade, mulher, homem, 

sociedade, reclamar, discutir 

 

• Figuras de expressão: 
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• Formatos simbólicos 

 

® ☝ ☟ ☝ ☟ ✌ ✍ ♤ ♧ ♡ ♢ ☼ ☂ ☄ ☄ ✄ ✄ ✄ ✎ 
✎ ✎ ✏ ✏ ✏ ✑ ✓ ✉ ✈ ✆ ✆ ✆ ★ ★ ★ ➯ ➱ ➲ 
↔ + ↔ ↔ ± K K J J L L  
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Apêndice C - Kit de ferramentas da pesquisa-ação generativa sobre os grupos 
escolares 
 

• Palavras: 

 

Educador, espaço, professor, aluno, parceiro, professor 

 

• Figuras 

  

 

 

 

 

• Formatos simbólicos 

 

☝ ☟ ☝ ✌ ✌ ✌ ✍ ✍ ✍ ♡ ♡ ♡ ☼ ☼ ☼ ☄ ☄ ☄ 
✄ ✄ ✄ ✎ ✎ ✎ ✉ ✉ ✉ ✈ ✈ ✈ ✆ ✆ ✆ ★ ★ ★ 
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Apêndice D - Pesquisa sobre visita ao Museu de Geociências do IGc 
 

 
1. Você já visitou o Museu de Geociências 

do IGc? 
 
☐ Sim. 
☐ Não. VÁ PARA A QUESTÃO 10 
 
2. Com que frequência visita o Museu? 

(pode ser antes da época em que ficou 
fechado, entre 2013 e 2014)  

 
☐ Pelo menos 1 vez por semana. VÁ PARA A 

QUESTÃO 4 
☐ Pelo menos 1 vez por mês. VÁ PARA A 

QUESTÃO 4 
☐ 1 vez por ano.  
☐ Mais do que 1 vez por ano 
☐ Outro 
 
3. Para quem visita pouco o Museu, o motivo 

seria: 
 
☐ Estava fechado desde que entrei no Instituto  
☐ Falta de tempo 
☐ Falta de interesse 
☐ A exposição não traz elementos 

interessantes/instigantes 
☐ A exposição não muda 
☐ Outro. Qual? 
_____________________________________
_______________________________ 
 
4. Por que visita o Museu? 
 
☐ Por lazer, deleite, prazer 
☐ Para observar um mineral ou rocha que está 

estudando/pesquisando 
☐ Gosta de colecionar  
☐ Nenhum motivo específico 
☐ Outro: 
_____________________________________
_______________________________ 

5. Considera a visita ao Museu de 
Geociências importante para sua 
formação/atividades? 

 
☐ Sim 
☐ Não 
☐ Em termos. Explique 
_____________________________________
_______________________________ 
 
6. O que acha da exposição do Museu 

quanto a aparência? 
 
☐ Boa 
☐ Ruim  
☐ Outro:_________________________ 
 
7. O que acha do ambiente do Museu? 
 
☐ Agradável 
☐ Desagradável 
☐ Outro:_________________________ 
 
8. O que acha da exposição do Museu 

quanto ao entendimento? (Comente, se 
quiser) 

 
☐ Fácil de entender 
☐ Médio 
☐ Difícil de entender 
Comentário: 
_____________________________________
_______________________________ 
 
9. A forma como o Museu está organizado 

possibilita a localização de itens 
específicos de forma: 
(Comente, se quiser) 

 
☐ Fácil 
☐ Médio 
☐ Difícil 
Comentário: 
_____________________________________
_______________________________ 
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10. Contribua para a exposição do Museu de Geociências opinando se os temas abaixo deveriam 
fazer parte da exposição (assinale uma das colunas):  

 

Tema 

Sim, na 
exposição 
de longa 
duração 

Sim, em 
exposição 
temporária 

Não 

Não 
tenho 

opinião 
sobre isso 

História da Terra e do Universo     
Sistema Terra     
Ciclo das rochas     
Critérios de identificação dos minerais 
(ex.: cor, traço, dureza, etc.) 

    

Divisão por assuntos: Mineralogia, 
Petrografia, Sedimentologia, Estratigrafia, 
Paleontologia, Geocronologia, 
Hidrogeologia, Geomorfologia, Recursos 
Minerais, Mapeamento, Topografia, 
Geoquímica, Geotecnologias, etc. 

    

Geologia do Brasil      
Geologia de São Paulo     
O que é Geologia, Geociências e 
Educação Ambiental 

    

Campo de atuação de Geologia, 
Geociências e Educação Ambiental 

    

O processo de pesquisa: campo e 
laboratório 

    

Áreas de pesquisa do Instituto      
História do Instituto     
História da Geologia, Geociências e 
Educação Ambiental 

    

Contribuição da área para o dia-a-dia das 
pessoas 

    

Outros temas:  
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

    

 
11. Você é: 
 
☐ Funcionário 
☐ Professor 
☐ Aluno da Geologia desde ______ (informe o ano de ingresso, por ex.: 2012) 
☐ Aluno da Licenciatura desde _______(informe o ano de ingresso, por ex.: 2012) 
☐ Mestrando 
☐ Doutorando 
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Anexos 

Anexo A - Folheto do Museu de Minas e do Metal 

 

 
Imagem AN1. Mapa do MMM. Fonte: MM GERDAU MUSEU DAS MINAS E DO METAL, 2014. 
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Imagem AN2. Mapa do MMM (continuação). Fonte: MM GERDAU MUSEU DAS MINAS E DO 
METAL, 2014. 
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Anexo B – Instituições museológicas que fazem referência direta às 
geociências ou exibem minerais e/ou rochas com destaque 
 

 
Nome Cidade Tipo de instituição 
Acervo com fósseis: 20 instituições   
Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe - 
DNPM 

Crato - CE Pub, Federal.  

Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price e 
Museu dos Dinossauros – Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro 

Uberaba - MG Pub, Federal.  

Laboratório de Pesquisas Paleontológicas - Universidade 
Federal do Acre 

Rio Branco - AC Pub, Federal.  

Museu Campos Gerais - Universidade Estadual de Ponta 
Grossa 

Ponta Grossa - PR Pub, Estadual.  

Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre - RS Outra, Universidade 
comunitária sem fins 
lucrativos.  

Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter - Universidade 
Federal de Pelotas 

Pelotas - RS Pub, Federal.  

Museu de Ciências Naturais da PUC Minas Belo Horizonte - MG Priv.  
Museu de Ciências Naturais da Universidade do Paraná Curitiba - PR Pub, Federal.  
Museu de Ciências Naturais do Centro Universitário - 
Univates 

Lajeado - RS Priv, Fundação.  

Museu de História Natural da Universidade Regional do Cariri 
- URCA 

Crato - CE Pub, Estadual.  

Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri – 
Geoparque Araripe 

Santana do Cariri - 
CE 

Pub, Estadual.  

Museu de Paleontologia do Instituto de Geociências da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre - RS Pub, Federal.  

Museu de Paleontologia e Estratigrafia Professor Dr. Paulo 
Milton Barbosa Landin - UNESP 

Rio Claro - SP - 

Museu de Paleontologia Vingt-un Rosado da Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido 

Mossoró - RN Pub, Federal.  

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo São Paulo - SP Pub, Estadual.  
Museu de Zoologia João Moojen - Universidade Federal de 
Viçosa 

Viçosa - MG Pub, Federal.  

Museu Dom José - Universidade Estadual Vale do Acaraú e 
pela prefeitura 

Sobral - CE Priv, Fundação.  

Museu Educativo Gama d’Eça - Universidade Federal de 
Santa Maria 

Santa Maria - RS Pub, Federal.  

Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios - 
Universidade Federal do Rio Grande 

Rio Grande - RS Pub, Federal.  

Museu Universitário da Universidade Federal do Acre - 
Acervos Históricos, Artes (Pinacoteca) e História Natural 

Rio Branco - AC Pub, Federal. 

Acervo com minerais: 8 instituições   
Museu Amsterdam Sauer Rio de Janeiro - RJ Priv, Empresa.  
Museu das Minas e do Metal  Belo Horizonte - MG Priv, Associação.  
Museu de Minerais e Gemas do Centro Gemológico do 
Nordeste - Universidade Federal de Campina Grande 

Campina Grande - PB Pub, Federal.  

Museu de Mineralogia e Arte Sacra Congonhas - MG Pub, Municipal.  
Museu do Carvão Criciúma - SC Privada: Associação 
Museu do Diamante Diamantina - MG Pub, Federal.  
Museu Mina Modelo Caetano Sonego Criciúma - SC - 
Museu Nacional de Gemas, integrado ao Museu de 
Geociências da Universidade de Brasília 

Brasília - DF Outra, Mista, Município 
e Empresa.  

Acervo com Rochas: 1 instituição   
Núcleo Antártico - Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria - RS Pub, Federal.  
Acervo com minerais e rochas: 18 instituições   
Casa Arthur Bernardes ligada à Universidade Federal de 
Viçosa 

Viçosa - MG Pub, Federal.  
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Centro de Ciências de Araraquara - UNESP Araraquara - SP Pub, Estadual.  
Espaço Catavento Cultural e Educacional São Paulo – SP Outra, Mista, Pub. 

Estadual e Associação 
Museu Antártico - FURG Rio Grande - RS Pub, Federal.  
Museu de Ciência e Tecnologia - Universidade do Estado da 
Bahia 

Salvador - BA Pub, Estadual.  

Museu de Geociências Odette Rezende Roncador - Centro 
Universitário de Brasília (UniCEUB) 

Brasília - DF Priv, Empresa.  

Museu de Geologia - CPRM Porto Alegre - RS Pub, Federal.  
Museu de Geologia - Universidade Estadual de Maringá Maringá - PR - 
Museu de História Natural da UFLA Lavras - MG Pub, Federal.  
Museu de História Natural Diaulas Abreu - Instituto Federal 
Sudeste de Minas Gerais 

Barbacena - MG Pub, Federal. 

Museu de Minerais e Rochas - Universidade Federal do 
Pernambuco 

Recife - PE Pub, Federal.  

Museu de Minerais e Rochas - Parque Pedra da Cebola Vitória - ES Público: Municipal 
Museu de Minerais e Rochas Carlos Isotta Manaus - AM Pub, Federal.  
Museu de Minerais e Rochas Heinz Ebert - Universidade 
Estadual Paulista 

Rio Claro - SP Pub, Estadual.  

Museu de Mineralogia e Petrologia Luiz Englert da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre - RS Pub, Federal.  

Museu Geológico do Estado de Rondônia Porto Velho - RO Pub, Estadual.  
Museu Geológico e Cartográfico de Osório - CPRM Osório - RS Outra, Particular.  
Museu Mineral Mário Moacyr Porto - Mineração Tomaz 
Salustino 

Currais Novos - RN - 

Acervo com minerais, rochas e fósseis: 30 instituições   
Centro de Pesquisa e Museu de Antropologia, Etnografia, 
Arqueologia, Paleontologia e Espeleologia de Cáceres - 
Universidade do Estado do Mato Grosso 

Cáceres - MT Pub, Estadual.  

Estação Ciência - USP São Paulo - SP Pub, Estadual.  
Museu Antares de Ciência e Tecnologia - Universidade 
Federal de Feira de Santana 

Feira de Santana – 
BA 

- 

Museu Câmara Cascudo - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

Natal - RN  

Museu da Geodiversidade - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

Rio de Janeiro - RJ Pub, Federal.  

Museu da Terra e da Vida - CENPALEO - Universidade do 
Contestado /Mafra 

Mafra - SC Priv, Fundação.  

Museu da Terra e do Homem - Centro Universitário de João 
Pessoa (UNIPÊ) 

João Pessoa - PB Priv.  

Museu das Culturas Dom Bosco - Universidade Católica Dom 
Bosco 

Campo Grande - MS Priv, Associação.  

Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da 
Universidade Federal de Ouro Preto 

Ouro Preto - MG Pub, Federal.  

Museu de Ciências da Terra - CPRM Rio de Janeiro - RJ Pub, Federal.  
Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef - Universidade 
Federal de Viçosa 

Viçosa - MG Pub, Federal.  

Museu de Ciências Naturais - Universidade Luterana do 
Brasil 

Canoas - RS Priv. 

Museu de Ciências Naturais – Universidade Caxias do Sul Caxias do Sul - RS - 
Museu de Ciências Naturais do Centro de Estudos Costeiros 
Limnológicos e Marinhos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul 

Imbé - RS Pub, Federal.  

Museu de Fósseis - DNPM Crato - CE Pub, Federal 
Museu de Geociências - Universidade de Brasília Brasília - DF Pub, Federal.  
Museu de Geociências - Universidade de São Paulo São Paulo - SP Pub, Estadual.  
Museu de Geociências da Universidade Federal do Pará Belém - PA Pub, Federal.  
Museu de História Natural – Universidade Federal de Alagoas Maceió - AL Pub, Federal.  
Museu de História Natural da Universidade Federal de 
Alfenas 

Alfenas - MG Pub, Federal.  

Museu de História Natural de Alta Floresta - Universidade do 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Alta Floresta Pub, Estadual.  

Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade 
Federal de Minas Gerais 

Belo Horizonte - MT Pub, Federal.  

Museu de História Natural Mário Tolentino da Universidade São Carlos - SP Pub, Federal.  
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Federal de São Carlos 
Museu de Minerais e Rochas - Universidade Federal de 
Uberlândia 

Uberlândia - MG Pub, Federal.  

Museu Geológico São Paulo - SP Pub, Estadual.  
Museu Geológico da Bahia Salvador - BA Pub, Estadual.  
Museu Interdisciplinar de Ciências da Universidade Paraense Umuarama - PR Priv, Associação.  
Museu Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 

Rio de Janeiro - RJ Pub, Federal.  

Museu Regional do Alto Uruguai – Museu de Ciências – 
Universidade Regional Integrada 

Erechim - RS Priv, Fundação.  

Museu Zoobotânico Augusto Ruschi - Universidade de Passo 
Fundo 

Passo Fundo - RS Priv, Fundação. 

Sem minerais, rochas ou fósseis: 29 instituições   
Eco-Museu da Ilha da Pólvora - Universidade Federal do Rio 
Grande 

Rio Grande - RS Pub, Federal.  

Museu da Cidade de Salto Salto – SP Pub, Municipal.  
Casa da Descoberta - – Centro de Divulgação de Ciência da 
Universidade Federal Fluminense 

Niterói – RJ Pub, Federal 

Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de 
São Paulo 

São Carlos - SP Pub, Estadual 

Centro Integrado de Ciência e Cultura - UNESP São José do Rio 
Preto – SP 

Outra, Mista, Municipal 
e Fundação.  

Espaço Ciência Interativa do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Nilópolis - RJ Pub, Federal.  

Espaço TIM UFMG do Conhecimento  Belo Horizonte - MG Pub, Federal.  
Espaço UFF de Ciências da Universidade Federal 
Fluminense 

Niterói - RJ Pub, Federal.  

Mostra Permanente de Sismologia da Universidade de 
Brasília 

Brasília - DF Pub, Federal.  

Museu da Mina Araçariguama - SP Pública: municipal 
Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina – Universidade 
Estadual de Londrina 

Londrina - PR Pub, Estadual.  

Museu de Malacologia Prof. Rosa de Lima Silva Melo – 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Recife - PE Pub, Federal.  

Museu de Malacologia Professor Maury Pinto de Oliveira da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

Juiz de Fora - MG Pub, Federal.  

Museu de Topografia Professor Laureano Ibrahim Chaffer da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre - RS Pub, Federal.  

Museu Dinâmico de Ciências de Campinas da Universidade 
de Campinas 

Campinas - SP Pub, Municipal.  

Museu do Petróleo organizado com a Petrobrás Mossoró - RN Outra, Mista, Prefeitura 
Municipal de Mossoró 
e Empresa de capital 
privado.  

Museu Interativo de Astronomia Prof. Raquel M. Rocha 
Bandeira de Mello - Universidade Federal de Santa Maria 

Santa Maria Pub, Federal.  

Museu Oceanográfico Universidade do Vale do Itajaí Balneário Piçarras - 
SC 

Priv, Fundação.  

Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de 
Brasília  

Brasília - DF - 

Observatório Astronômico Frei Rosário - Universidade 
Federal de Minas Gerais 

Caeté - MG Pub, Federal.  

Parque da Ciência de Ipatinga - Universidade Federal de 
Viçosa 

Ipatinga - MG Pub, Federal.  

Parque da Ciência de Viçosa - Universidade Federal de 
Viçosa 

Viçosa - MG Pub, Federal.  

Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São 
Paulo 

São Paulo - SP Pub, Estadual.  

Planetário da Universidade Federal de Goiás Goiânia - GO Pub, Federal 
Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis - SC Pub, Federal.  
Planetário de Londrina – Universidade Estadual de Londrina Londrina - PR Pub, Estadual.  
Planetário de Vitória da Universidade Federal do Espírito 
Santo 

Vitória - ES Pub, Federal.  

Planetário Professor José Baptista Pereira - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre - RS Pub, Federal.  
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Seara da Ciência - Universidade Federal do Ceará Fortaleza - CE Pub, Federal.  
Sem informações sobre o acervo: 2 instituições   
Museu de Geociências e Litoteca de Santa Catarina Florianópolis - SC Priv, Associação.  
Museu de Minerais Dr. Odorico Rodrigues de Albuquerque Fortaleza - CE Pub, Estadual. 
Quadro Anexo AN3. Instituições museológicas no Brasil que fazem referência às geociências ou 
possuem minerais e/ou rochas com destaque organizadas por tipo de acervo. Fonte: Cadastro 
Nacional dos Museus do IBRAM (2011), modificado por Lúcia Shibata em 2015.  
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Anexo C - Instituições museológicas que fazem referência às geociências que 
têm vínculos com instituições de ensino superior 
 
Região Norte (duas instituições) 
 
Acre 
 

Universidade Federal do Acre (UFAC): 

-‐ Museu Universitário da UFAC: Acervos Históricos, Artes (Pinacoteca) e 

História Natural (tem fósseis); e 

-‐ Laboratório de Pesquisas Paleontológicas (tem fósseis). 

 

Pará 
 

Universidade Federal do Pará  

-‐ Museu de Geociências da UFPA (minerais, rochas e fósseis). 

 

Região Nordeste 
 
Alagoas 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL):  

-‐ Museu de História Natural – UFAL (tem minerais, rochas e fósseis) 

 

Bahia 
 

Universidade do Estado da Bahia: 

-‐ Museu de Ciência e Tecnologia: ciência e tecnologia (tem minerais e rochas). 

 

Universidade Federal de Feira de Santana: 

-‐ Museu Antares de Ciência e Tecnologia: ciência e tecnologia (tem minerais, 

rochas e fósseis).  

 

Ceará  
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Universidade Estadual Vale do Acaraú (mantenedora, junto com a prefeitura) 

-‐ Museu Dom José: dedicado à história regional, pertence à Diocese de Sobral 

(tem fósseis) 

 

Universidade Federal do Ceará  

-‐ Seara da Ciência: centro de ciências 

 

Universidade Regional do Cariri  

-‐ Museu de História Natural da Universidade Regional do Cariri: história natural, 

tem fósseis; e 

-‐ Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri: faz parte do 

Geoparque Araripe (tem fósseis). 

 
Paraíba 
 

Centro Universitário de João Pessoa 

-‐ Museu da Terra e do Homem (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Universidade Federal de Campina Grande 

-‐ Museu de Minerais e Gemas do Centro Gemológico do Nordeste. 

 

Pernambuco 
 

Universidade Federal do Pernambuco  

-‐ Museu de Minerais e Rochas (tem minerais e rochas). 

 

Universidade Federal Rural de Pernambuco  

-‐ Museu de Malacologia Prof. Rosa de Lima Silva Melo. 

 

Rio Grande do Norte 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

-‐ Museu Câmara Cascudo (tem minerais, rochas e fósseis). 
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Universidade Federal Rural do Semi-Árido  

-‐ Museu de Paleontologia Vingt-un Rosado da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (tem fósseis). 

 

Região Centro-Oeste 
 
Distrito Federal 
 

Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) 
-‐ Museu de Geociências Odette Rezende Roncador: dedicado à biologia e 

geologia do Cerrado (tem minerais e rochas) 

 

Universidade de Brasília 

-‐ Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília: ciência e 

tecnologia; 

-‐ Museu de Geociências (tem mais de 5.000 itens entre minerais, rochas, 

fósseis e meteoritos); 

-‐ Mostra Permanente de Sismologia; e 

-‐ Museu Nacional de Gemas (integração à universidade aguarda decisão 

judicial). 

 
Goiás 
 

Universidade Federal de Goiás 

-‐ Planetário da Universidade Federal de Goiás. 

 
Mato Grosso 

-‐ Centro de Pesquisa e Museu de Antropologia, Etnografia, Arqueologia, 

Paleontologia e Espeleologia de Cáceres (tem minerais, rochas e fósseis). 

 
Mato Grosso do Sul 
 

Universidade Católica Dom Bosco 

-‐ Museu das Culturas Dom Bosco (tem minerais, rochas e fósseis). 
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Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul  

-‐ Museu de História Natural de Alta Floresta (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Região Sudeste 
 
Espírito Santo 
 

Universidade Federal do Espírito Santo  

-‐ Planetário de Vitória. 

 

Minas Gerais 
 

Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais 

-‐ Museu de História Natural Diaulas Abreu (tem minerais e rochas) 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

-‐ Museu de Ciências Naturais da PUC Minas (tem fósseis). 

 

Universidade Federal de Alfenas 

-‐ Museu de História Natural da Universidade Federal de Alfenas  (tem minerais, 

rochas e fósseis). 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

-‐ Museu de Malacologia Professor Maury Pinto de Oliveira. 

 

Universidade Federal de Lavras 

-‐ Museu de História Natural da UFLA (tem minerais e rochas). 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

-‐ Observatório Astronômico Frei Rosário 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

-‐ Espaço TIM UFMG do Conhecimento: centro de ciências; 
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-‐ Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de 

Minas Gerais (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 

-‐ Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Universidade Federal de 

Ouro Preto (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Universidade Federal de Uberlândia 

-‐ Museu de Minerais e Rochas (tem minerais, rochas e fósseis)  

 

Universidade Federal de Viçosa 

-‐ Casa Arthur Bernardes: aborda a história da mineração e a memória do 

Presidente Bernardes, que defendia a exploração do petróleo e de minério de 

ferro de nossas jazidas (tem minerais e rochas); 

-‐ Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef: tem cerca de 1000 minerais e 

500 rochas e aborda solos; 

-‐ Museu de Zoologia João Moojen (tem fósseis); 

-‐ Parque da Ciência de Viçosa (apoio da universidade): centro de ciências; e 

-‐ Parque da Ciência de Ipatinga (convênio com a universidade): centro de 

ciências. 

 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

-‐ Centro de Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor Price e Museu dos 

Dinossauros (tem fósseis). 

 

Rio de Janeiro 
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro  

-‐ Espaço Ciência Interativa: centro de ciências. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

-‐ Museu da Geodiversidade (tem minerais, rochas e fósseis); e 

-‐ Museu Nacional (tem minerais, rochas e fósseis).  
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Universidade Federal Fluminense  

-‐ Casa da Descoberta – Centro de Divulgação de Ciência da Universidade 

Federal Fluminense : centro de ciências; e 

-‐ Espaço UFF de Ciências: centro de ciências. 

 

São Paulo 
 

Universidade de São Paulo 

-‐ Estação Ciência – USP: centro de ciências (tem minerais, rochas e fósseis); 

-‐ Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo: ciência e 

tecnologia; 

-‐ Museu de Geociências (tem minerais, rochas e fósseis); 

-‐ Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (tem fósseis); e 

-‐ Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo: 

centro de ciências. 

 

Universidade Estadual de Campinas 

-‐ Museu Dinâmico de Ciências de Campinas: centro de ciências. 

 

Universidade Estadual de São Paulo 

-‐ Centro de Ciências de Araraquara: centro de ciências (tem minerais e 

rochas); 

-‐ Centro Integrado de Ciência e Cultura: centro de ciências;  

-‐ Museu de Minerais e Rochas Heinz Ebert (tem minerais e rochas); e 

-‐ Museu de Paleontologia e Estratigrafia Professor Dr. Paulo Milton Barbosa 

Landin (tem fósseis). 

 

Universidade Federal de São Carlos 

-‐ Museu de História Natural Mário Tolentino da Universidade Federal de São 

Carlos (tem minerais, rochas e mais de 1.200 fósseis). 
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Região Sul 
 
Paraná 
 

Universidade do Paraná  

-‐ Museu de Ciências Naturais da Universidade do Paraná (tem fósseis). 

 

Universidade Estadual de Londrina 

-‐ Planetário de Londrina; e 

-‐ Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina: ciência e tecnologia. 

 

Universidade Estadual de Maringá  

-‐ Museu de Geologia (tem minerais e rochas)  

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

-‐ Museu Campos Gerais (tem fósseis). 

 

Universidade Paranaense  

-‐ Museu Interdisciplinar de Ciências da UNIPAR (tem minerais, rochas e 

fósseis). 

 

Rio Grande do Sul 
 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

-‐ Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (tem mais de 7.200 itens de paleontologia). 

 

Univates 

-‐ Museu de Ciências Naturais do Centro Universitário (tem fósseis). 

 

Universidade Caxias do Sul  

-‐ Museu de Ciências Naturais (tem minerais, cerca de 450 rochas e 100 

fósseis). 
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Universidade de Passo Fundo 

-‐ Museu Zoobotânico Augusto Ruschi (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Universidade Federal de Pelotas 

-‐ Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter (tem fósseis). 

 

Universidade Federal de Santa Maria  

-‐ Museu Interativo de Astronomia Prof. Raquel M. Rocha Bandeira de Mello; 

-‐ Núcleo Antártico – UFSM: divulgação científica do Programa Antárctico 

Brasileiro (tem rochas); e 

-‐ Museu Educativo Gama d’Eça (tem fósseis). 

 

Universidade Federal do Rio Grande 

-‐ Eco-Museu da Ilha da Pólvora – FURG;  

-‐ Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios (tem fósseis); e 

-‐ Museu Antártico – FURG (tem minerais e rochas). 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  

-‐ Planetário Professor José Baptista Pereira; 

-‐ Museu de Ciências Naturais do Centro de Estudos Costeiros Limnológicos e 

Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (tem minerais, 

rochas e fósseis); 

-‐ Museu de Mineralogia e Petrologia Luiz Englert (tem cerca de 3.600 minerais, 

2.000 rochas e meteoritos); 

-‐ Museu de Paleontologia do Instituto de Geociências da UFRGS (tem fósseis); 

e 

-‐ Museu de Topografia Professor Laureano Ibrahim Chaffer. 

 

Universidade Luterana do Brasil  

-‐ Museu de Ciências Naturais (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Universidade Regional Integrada 

-‐ Museu Regional do Alto Uruguai – Museu de Ciências (tem minerais, rochas e 

fósseis). 
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Santa Catarina 
 

Universidade do Contestado 

-‐ Museu da Terra e da Vida - CENPALEO (tem minerais, rochas e fósseis). 

 

Universidade do Vale do Itajaí 

-‐ Museu Oceanográfico Univali. 

 

Universidade Federal de Santa Catarina  

-‐ Planetário da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Anexo D - Regimento do Museu de Geociências do Instituto de Geociências / 
USP 
 

 

CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, E SEDE 

 

Artigo 1o - O Museu de Geociências do  Instituto de Geociências/USP, funcionará 

em caráter permanente na Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", junto 

ao Instituto de Geociências na Rua do Lago, 562, na Cidade Universitária, São 

Paulo. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 2o -  Os objetivos do Museu são: 

§ 1o -  Contribuir para a preservação e conservação do acervo do Museu que se 

constitui em: minerais, minérios, gemas, rochas, fósseis e meteoritos. 

 

§ 2o - Tornar conhecido este acervo através da realização de exposições e da 

utilização dos mais modernos métodos de divulgação. 

 

§ 3o - Manter intercâmbios: firmar acordos, contratos e convênios com entidades 

congêneres e outras de caráter público ou particular, nacionais ou estrangeiras, para 

realização de programas de intercâmbio e cooperação. 

 

§ 4o - Incentivar o interesse pelo acervo estimulando as pesquisas, estudo, ensino 

neste campo. 
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CAPÍTULO III 

 

DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Artigo 3o - São órgãos da administração do museu: 

Direção constituída por: 

 

I - Conselho do Museu 

§ 1o - Conselho do Museu, constituído por 1 (um) representante docente de cada 

Departamento do Instituto de Geociências. 

 

a) A Presidência será exercida por um dos membros deste Conselho eleito entre 

seus pares. 

 

II - Coordenadoria 

§ 2o - Será exercida pelo Presidente do Conselho ou  por 1 (um) dos Professores do 

Instituto de Geociências escolhido pelo Conselho do Museu. 

 

III - Seção Técnica 

§ 3o - Seção Técnica será exercida pelos funcionários especialmente contratados 

para o desempenho das atividades do Museu. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

TÍTULO I 

DO CONSELHO DO MUSEU 

 

Artigo 4o - São da competência e atribuições os seguintes itens: 

§ 1o - Elaborar o Regulamento do Museu de Geociências do Instituto de Geociências 

da Universidade de São Paulo e prover as alterações posteriores julgadas 

necessárias, estas com aprovação de 2/3 de seus membros, submetendo-as à 

Congregação do IGc-USP. 
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§ 2o - Eleger entre os professores do IGc 1 (um) Coordenador e seu Suplente, 

responsáveis pela coordenação das atividades do Museu. 

 

§ 3o - Fixar a orientação e as normas das atividades  do Museu. 

 

§ 4o - Deliberar sobre as atividades de conservação e preservação de peças do 

acervo do Museu. 

 

§ 5o - Sugerir ao Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Geociências 

propostas de aquisição de peças e objetos destinados a enriquecer o acervo do 

Museu. 

 

§ 6o - Propor ao Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Geociências a 

aquisição de outros bens móveis que contribuam para melhorar a distribuição e 

exposição do acervo. 

 

§ 7o - Organizar e encaminhar aos órgãos competentes do Instituto de Geociências 

o plano geral de trabalho e a programação anual das atividades culturais e 

educativas, bem como, o orçamento previsto para sua execução. 

 

§ 8o - Opinar previamente sobre publicações a serem editadas ou promovidas pelo 

Instituto de Geociências, a respeito do Museu. 

 

§ 9o - Propor a realização de cursos e conferência, no âmbito dos objetivos do 

Museu. 

 

§ 10o - Sugerir à Congregação do Instituto de Geociências acordos, contratos e 

convênios celebrados com entidades congêneres e outras, públicas e privadas, 

nacionais ou estrangeiras, para o estabelecimento de um programa de intercâmbio e 

cooperação. 
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§ 11o - Sugerir aos colegiados competentes do Instituto de Geociências a 

contratação de especialistas nacionais ou estrangeiros para a realização de 

trabalhos, estudos ou pesquisa sobre assuntos geológicos relacionados ao Museu. 

 

§ 12o - Solicitar aos colegiados competentes do Instituto de Geociências 

nomeações, ajustes de pessoal de serviços e obras. 

 

§ 13o - Sugerir ao Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Geociências a 

fixação e revisão periódica do preço dos ingressos para acesso às exposições 

permanentes ou temporárias, assim como o de fotos, catálogos e outros artigos 

produzidos ou reproduzidos dentro das finalidades do Museu. 

 

§ 14o - Providenciar para que o Museu disponha dos recursos orçamentários 

necessários à execução de suas atividades mediante o preparo em tempo hábil de 

programas e projetos a serem incluídos no Orçamento do Programa do Instituto de 

Geociências. 

 

§ 15o - Promover, através dos órgãos e entidades capacitadas, o aperfeiçoamento e 

a especialização de pessoal nas técnicas museológicas. 

 

§ 16o - Providenciar junto aos Colegiados competentes, a segurança do Museu. 

 

§ 17o - Determinar  o  horário de funcionamento do Museu. 

 

Artigo 5o - O Conselho do Museu reunir-se-á no início e/ou no final de cada 

semestre, ou em casos excepcionais que justifiquem convocação extraordinária, por 

2/3 de seus membros. 

 

Artigo 6o - Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho, cabe a seus 

membros escolherem no ato o seu substituto. 

 

Artigo 7o - Compete ao Presidente do Conselho do Museu: 

§ 1o - Convocar o Conselho do Museu e presidir suas reuniões na forma 

estabelecida pelas normas internas. 
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§ 2o - Encaminhar as deliberações do Conselho aos órgãos competentes. 

  

TÍTULO II 

DO COORDENADOR 

 

Artigo 8o - Ao Coordenador compete: 

§ 1o - Encaminhar através de sua seção técnica os planos de trabalho propostos 

pelo Conselho do Museu. 

 

§ 2o - Participar das reuniões  do Conselho do Museu, sem direito a voto, a convite 

de seus membros, caso a coordenadoria não seja exercida pelo próprio presidente. 

 

§ 3o - Garantir a manutenção e segurança do acervo do Museu. 

 

§ 4o - Determinar as providências necessárias para a realização de pesquisas e 

estudos no acervo do Museu. 

 

§ 5o - Providenciar com terceiros a execução de serviços e outras necessárias ao 

perfeito funcionamento do Museu e a manutenção, conservação a segurança de 

suas instalações ouvindo o Conselho do Museu ou "ad referendum" do mesmo em 

caso de risco iminente que ponha em perigo seu acervo. 

 

§ 6o - Providenciar a aplicação dos recursos orçamentários na execução dos 

programas de trabalho, autorizando despesas e pagamentos desses programas 

dentro das respectivas dotações. 

 

§ 7o - Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal técnico e administrativo 

indispensável ao funcionamento do Museu. 

 

§ 8o - Conceder isenção de pagamento de ingresso para visita ao Museu de 

pessoas, grupos ou entidades. 

 

§ 9o - Autorizar a distribuição gratuita de catálogos, postais e demais materiais 

postos à venda na Portaria do Museu. 
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§ 10o - Autorizar, "ad referendum" do Conselho o deslocamento de peças do acervo 

do Museu em caso de força maior, perigo de dano iminente ou por motivo de 

segurança. 

 

§ 11o - Encaminhar ao Diretor do Instituto de Geociências da USP o Relatório Anual 

das atividades do museu. 

  

TÍTULO III 

DA SEÇÃO TÉCNICA 

 

Artigo 9o - Compete ao chefe da seção técnica: 

§ 1o - Manter e controlar o acervo do Museu. 

 

§ 2o - Organizar a exposição permanente do Museu. 

 

§ 3o - Organizar ou, em caso especial, coordenar os serviços necessários a 

exposição itinerantes, comemorativas. 

 

§ 4o - Conceder, de acordo com as normas vigentes, autorização a pessoas, grupos 

ou entidades para realizar pesquisas, reproduções, fotografias, filmagens, no interior 

do Museu. 

 

§ 5o - Receber as peças e objetos que serão integrados ao patrimônio do museu.  

 

§ 6o - Propor a formação do quadro de pessoal do Museu. 

 

§ 7o - Apresentar, com auxílio do Coordenador, relatório anual das atividades 

desenvolvidas pelo Museu. 

 

§ 8o - Sugerir a escala de férias e as alterações necessárias. 

 

§ 9o - Conceder, de acordo com as normas vigentes, a retirada temporária de 

amostras do acervo. 
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§ 10o - Propor, ao Conselho do Museu modificações no horário de funcionamento do 

mesmo. 

 

§ 11o - Orientar, dirigir, coordenar e controlar as atividades técnico-científicas do 

Museu. 

 

§ 12o - Propor modificações para melhor aproveitamento da exposição do acervo. 

 

§ 13o - Determinar e supervisionar os trabalhos da Secretária do Museu. 

 

 

 

Maria Lúcia Rocha Campos 

Respondendo pela Comissão 

 

 




