
Navegador  
da Exposição

Pensado para o público 
de todas as idades, este 
navegador vai te ajudar a 
navegar pelos conteúdos 
da exposição. 

Boa Visita!



Embarcando 
Numa 
Viagem

Desde que o mundo é mundo, nós queremos 
saber como é que todo esse mundo pôde ser 
criado. Falando assim, parece complicado... e é 
mesmo! Ao longo da história da Humanidade, as 
explicações foram as mais diversas: religiosas, 
mitológicas, fantasiosas... até que chegaram os 
cientistas. E cientista que se prese, não aceita 
qualquer explicação e pronto, acabou. Os ins-
trumentos fundamentais da Ciência são a obser-
vação, o questionamento e a experimentação 
baseada na razão.  

Charles Darwin foi uma criança curiosa e um 
jovem observador. Desde pequeno, adorava 
coleções: besouros, moedas e conchas. Aos 16 
anos, por incentivo do pai, foi estudar medicina, 
mas interrompeu o curso para se dedicar à in-
vestigação dos seres vivos. Em 1831, Darwin 
partiu numa expedição pelo mundo a bordo do 
navio HMS Beagle. 



Vamos embarcar em uma 
viagem sobre as descobertas 
não só de Darwin, mas tam-
bém de outros estudiosos, 
anteriores a ele, contem-
porâneos e sucessores. 
Vamos juntos?

A exposição tem 4 núcleos 
temáticos, divididos em 
500 m2. A visita completa 
leva pelo ao menos 1 hora.



Núcleo 01

A Ciência  
Antes de  
Darwin



Antes de Darwin, embora alguns 
naturalistas já realizassem coletas e 
comparações entre grupos de animais, 
a ideia de evolução ou uma crítica da 
ideia de uma criação única ainda era 
pouco comum. 

Entre os séculos XVIII e XIX, chamava-se 
naturalista o estudioso da História Natural, ou 
seja, da natureza, dos astros, animais vegetais e 
minerais. 



Diminua o 
Ritmo! 

Perceba a 
relação entre 
o horizonte 
de dentro e 
de fora.

- JANELA - JARDIM -
ÁRVORES - ÉDEM - CÉU



- CAVALO – 
CACHORRO 
– VACA —- 
– POMBO  
– BANANA —
PERA –——
ERVILHA – 
MILHO 

DOMESTICAR, segundo o 
dicionário, é fazer com que alguma 
coisa seja submetida ao controle do 
homem. 

A domesticação é um saber ancestral, 
quase tão antigo quanto as primeiras 
sociedades. Darwin pesquisou a do-
mesticação para comprovar uma de 
suas teorias: a possibilidade de 
transmitir características de uma 
geração a outra.



“Num desses dias, fui ao jardim botânico, onde 
muitas plantas, conhecidas por sua enorme 
utilidade, podiam ser vistas crescendo. As folhas 

dos pés de cânfora, pimenta, canela e cravo 
tinham um aroma maravilhoso; e a fruta-pão, a 
jaca e a manga rivalizavam na grandiosidade de 

suas folhagens.”  Charles Darwin

AH, O JARDIM 
BOTÂNICO

Repare na réplica do recipiente para transporte e 
aclimatação de plantas feita especialmente para a 
exposição. Aclimatação é um termo usado para 
descrever o processo de um organismo ajustar-se a 
mudanças em seu habitat.



Antigamente, era moda na Europa criar 
pombos para concursos. Nesse tipo de feira, 
criadores competiam para produzir 
variações de pombos com cor, bico e penas 
diferentes. Não é curioso? 

Chamamos de “seleção artificial” o processo de 
domesticação em que a ação humana seleciona 
características desejadas em animais ou 
vegetais modificando as espécies ao longo dos 
anos.  

Darwin consultou uma série de criadores e 
começou sua própria criação de pombos, che-
gando a ter 90 aves em sua casa. O objetivo dele 
era estudar a transmissão e a seleção de 
características nos seres vivos. Se os criadores 
de pombos conseguiam selecionar as carac-
terísticas das aves, será que a natureza e o meio 
poderiam fazer uma “seleção natural”?  

Pombos  
De  

Darwin 



“O CÃO É  
O MELHOR 
AMIGO DO 

HOMEM”

O velho ditado existe porque o cachorro foi 
provavelmente o primeiro animal a ser 
domesticado pelos seres humanos. Há 
indícios arqueológicos de que a domes-
ticação tenha começado no período da 
Era Glacial, 500 mil anos atrás.  

A motivação inicial parece ter sido a caça 
compartilhada, pois a audição e o faro dos 
cães facilitavam a busca das presas, ao passo 
que a engenhosidade humana tornava viável 
caçar presas antes impossíveis para os cães. 
Algumas raças de cães de caça possuem o 
corpo longilíneo! Essa característica serve 
para que o animal possa pegar a presa com 
mais facilidade em um buraco. 



Núcleo 02

UM NOVO 
TEMPO



O tempo existe 
ou foi 

inventado?  

Quantos 
tempos o 

tempo tem?  

O tempo pode 
parar ou rodar 
ao contrário?



No vídeo “Anti-horário”, os artistas Gisela 
Motta e Leandro Lima correm como se 
fossem os ponteiros dos minutos, e o filho 
do casal representa o marcador dos 
segundos. A obra simula um relógio 
acelerado. 

É um consenso a percepção que temos de 
que o tempo passa mais rápido hoje em dia. 
Nesta sala existem várias maneiras de contá-
lo. Você consegue percebê-las?

MINIMUNDO: Os drones mais modernos têm esse efeito de 
transformar a imagem em uma panorâmica esférica que lembra 
a Terra vista do céu. 

O aplicativo “Mix” possui uma função que simula a fotografia no 
formato minimundo. Que tal fazer como os artistas e criar sua 
própria foto minimundo no Arboreto do Jardim Botânico? 



A Idade 
Da Pedra

É possível estudar o tempo a partir da idade das 
pedras! A Geologia é a ciência que pensa a 
história da Terra a partir das rochas, dos minerais 
e das paisagens.  

A análise das camadas da crosta terrestre e dos 
fósseis nos mostrou que o planeta e os seres 
vivos passaram por muitas mudanças ao longo do 
tempo. Pesquisando as eras geológicas, os 
cientistas puderam recalcular a idade da Terra, de 
6 mil anos, como dizia a interpretação do texto 
bíblico, para 4,5 bilhões de anos.  

Essas descobertas foram importantes para 
fundamentar a teoria de Darwin. Segundo a teoria 
da evolução, eram necessários longos períodos de 
tempo para que as espécies pudessem se adaptar 
ao meio, evoluir e alcançar as formas que 
conhecemos hoje.  



Esta Pedra 
Estava Viva

Os fósseis são restos ou 
vestígios de seres vivos que 
ficaram preservados em rochas 
ou outros materiais naturais, 
como gelo e âmbar (seiva de 
árvores).  

O DNA dos fósseis pode ser 
usado para clonar organismos 
extintos há tempos, como nos 
filmes? O que você acha disso? 



Pela observação atenta dos detalhes de 
um fóssil, podemos descobrir o ambiente 
em que um animal viveu, do que se 
alimentava ou até se quebrou um osso por 
ser envolver em brigas. 

Quer mais informações? Como um 
paleontólogo, você pode usar a tela 
tátil digital da exposição para 
examinar mais detalhes dos fósseis. 
Vamos tentar?  

Olhando 
De Perto



OLHANDO  
DE PERTO

Darwin coletou fósseis de um mamífero 
gigantesco na Patagônia. O esqueleto desse 
animal era semelhante ao dos tatus que hoje 
habitam a região, só que menos flexíveis e 
mais lentos, mas sua carapaça rígida, seu 
tamanho e uma perigosa cauda pesada 
compensavam. Evidências sugerem que, 
milhares de anos atrás, seres humanos 
habitantes da América do Sul caçavam 
essas criaturas e aproveitavam-nas como 
alimento, vestimenta e até como abrigo!  
A caça, associada às mudanças climáticas da 
época, fez com que essas e outras criaturas 
gigantes desaparecessem. Já os tatus 
menores, que conseguiam se esconder e se 
proteger com maior facilidade, sobreviveram 
até hoje. 



Antes dos estudos da Paleontologia, 
homens e mulheres já tinham en-
contrado restos de dinossauros.  
A falta de uma resposta científica 
alimentou uma série de mitos, e um 
deles, surgido na China, é o do 
dragão, um réptil gigante que seria 
capaz de cuspir fogo. Hoje os dra-
gões saíram da mitologia e fazem 
sucesso nas séries de TV. 

Dragões  
No Ar



Diorama parece nome de brinquedo, não? Mas 
é coisa séria. O diorama é uma modalidade de 
maquete, em três dimensões, que pode 
representar episódios históricos, habitats 
naturais e outros cenários.  

O artista Bruno Dante faz três dioramas, 
misturando elementos em escalas diferentes 
da realidade. Um dos dioramas exibe uma 
cena da primeira missão científica do Império, 
organizada pelo antigo Museu Real, atual 
Museu Nacional, em parceria com o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

Quadro 
Em 3D

COMPARE A IMAGEM ACIMA COM O DIORAMA 
DA COMISSÃO CIENTÍFICA NESTA SALA. 



Núcleo 03

A Jornada 
De Darwin



Velas 
Ao Mar

Darwin foi convidado, em 1830, com 22 anos, 
para participar da tripulação de uma viagem 
patrocinada pelo governo britânico. A principal 
missão do navio era mapear o litoral da América 
do Sul. O HMS Beagle aportou no Rio de Janeiro, 
em Montevidéu, na Terra do Fogo (Patagônia), 
nas ilhas Galápagos e em diversos pontos do 
continente. 

A rota inicial previa a navegação por dois anos, 
mas a viagem durou cinco! Darwin estava 
empolgado e explorou o continente e as ilhas, 
fazendo coletas e preenchendo dezenas de 
cadernos de viagem.  

Sobre a viagem do Beagle, Darwin teria dito, em 
sua autobiografia, que foi “de longe, o evento 
mais importante” de sua vida e que determinou 
toda a sua carreira.



O Estranho 
Semelhante

Numa missão anterior do Beagle, sem a 
presença de Darwin, o capitão do navio 
raptou três indígenas habitantes da Terra do 
Fogo. Uma era uma criança de cerca de dez 
anos, e os outros dois, jovens. Os três foram 
levados para a Inglaterra, educados e 
“civilizados”.  

Passados onze anos, o capitão os trouxe de 
volta, agora adultos, como parte de uma 
experiência. Um dos objetivos da segunda 
viagem do Beagle, essa com Darwin a bordo, 
era devolver os três habitantes ao seu povo, 
mas a missão civilizatória não foi bem-
sucedida.

Etnocentrismo	é	o	ato	de	julgar	e	atribuir	valor	a	culturas	

diferentes	da	nossa	baseando-se	na	própria	cultura.	É	uma	
reação	nega<va	ao	contato	com	grupos		culturas	diferentes	
da	nossa,	provocando	estranhamento,	repulsa	e	medo.	



\

O artista Paulo Nazareth, em sua 
performance, aparece usando ossos 
de animais amarrados na cabeça, 
como uma representação do 
homem “exótico”. Nazareth 
recupera suas origens negra e 
indígena para falar dos grupos 
excluídos.

PERFORMANCE é uma modalidade de arte que 
combina teatro, música, poesia ou vídeo, com 
ou sem o público, para produzir uma 
experiência e fazer pensar. Uma forma de 
registrar a performance é a fotografia.



“Um dia, ao arrancar uma velha casca 

de árvore, vi dois besouros raros, e 

segurei um em cada mão; depois vi um 

terceiro, de novo tipo, que não poderia 

perder, de modo que coloquei o que eu 

segurava na minha mão direita direto 

na minha boca. Eis que ele soltou um 

fluido intensamente ácido, que 

queimou minha língua, o que me forçou 

a cuspir o besouro, que estava 

arruinado, assim como aquele 

terceiro.”

Nesta sala temos uma caixa com 
besouros. Observe-os. São todos iguais? 
Quais as diferenças? Como são 
organizados na coleção?  

Charles Darwin



A Forma 
dos Bicos

Darwin foi o primeiro naturalista a explorar o 
arquipélago de Galápagos em uma expedição e 
documentou algumas espécies de animais, 
como os tentilhões, lagartos e tartarugas. 

No arquipélago, Darwin observou uma grande 
variedade de pássaros, com formatos de bicos 
diferentes, que depois descobriu serem todos 
tentilhões. Bicos com formatos diferentes os 
ajudavam na alimentação: largo e robusto para 
comer sementes duras, afiado e fino para 
insetos e larvas... 

Darwin procurou entender por que esses 
pássaros, que eram da mesma família, 
possuíam características tão diferentes. Ele se 
perguntou: Como aquelas espécies chegaram a 
Galápagos? Será que, com o passar do tempo, 
as gerações de uma espécie poderiam sofrer 
mudanças? Por que a mesma espécie tinha 
aves diferentes entre si? 



O Som do 
Ambiente  

O músico Pedro 
Mibiele criou 
três áudios para 
esta sala. Ele 
interpretou o 
som dos mares e 
estudou o canto 
das espécies de 
pássaros exi-
bidas aqui.

UM	DOS	SONS	DELES	PARECE	UM	SAPO	

MAS	É	NA	VERDADE	UM	TUCANO.	



“Vi como um garotinho de seis ou sete 

anos de idade foi golpeado na cabeça 

com um chicote (antes que eu pudesse 

intervir) porque me havia servido um 

copo de água um pouco turva… E essas 

são coisas feitas por homens que 

afirmam amar ao próximo como a si 

mesmos, que acreditam em Deus, e 

que rezam para que Sua vontade seja 

feita na Terra!”  

Além da descrição de plantas e animais, 
Darwin também observou a vida social do 
Brasil, e a escravidão o impactou bastante. 

Charles Darwin



Refino

O pintor Jean-Baptiste Debret fez parte da Missão 
Artística Francesa, que veio ao Brasil em 1816. Debret 
trabalhou como pintor da Corte, e sua missão era 
representar acontecimentos ilustres e cenas oficiais. Mas 
não foi só isso retratou. Em seus desenhos está o dia a 
dia das ruas e das casas brasileiras, estão as florestas e 
os índios, está a vida cotidiana da população negra 
escravizada. 

A obra “Refino #3 e #4” de Tiago Sant’ana 
critica a aceitação da escravidão na obra de 
Debret. Nos vídeos o artista, primeiro cobre as 
pranchas de Debret com açúcar, para depois 
retirar pouco a pouco o açúcar que colocou.  

O ciclo do açúcar tinha como motor a mão de obra 
escravizada. Escavar o açúcar significa, na obra, 
desconstruir o passado colonial e os horrores da 
escravidão e propor um novo lugar para a memória 
negra.  

As cenas de Debret ainda serão visíveis hoje? Ainda 
podemos ver a memória da escravidão no Brasil de hoje?



DAR  
FORMA  
A PELE

Taxidermia, do grego “dar forma à pele”, é 
uma técnica usada para preservar seres 
vivos, com o objetivo de conservá-los e 
estudá-los. É popularmente conhecida 
como “empalhar”, já que os animais eram 
preenchidos com palha e barro para 
substituir o que havia em seu interior.  

Darwin recebeu, em sua passagem pelo 
Brasil, um gato do mato. Aqui, entre os 
animais empalhados, você seria capaz de 
dizer onde ele está? Use sua observação! 
As pistas já foram dadas, e agora é com 
você! 



A Origem  
Das Espécies

Núcleo 04



Finalmente 
O Livro

Publicado em 1859, A Origem das 

Espécies, de Charles Darwin, que aborda 

a teoria da evolução natural, esgotou-se 

rapidamente. O livro era discutido em 

toda parte. A teoria de Darwin contribuiu 
para o avanço da ciência e chocou parte 

da sociedade, que acreditava tratar-se 

de um questionamento direto aos 

escritos da Bíblia, uma heresia. 



A Revolução Industrial introduziu as fábricas 
na Europa, as máquinas geraram um aumento 
na produção, mas isso também significou um 
crescimento indesejado da poluição. A fuligem 
das chaminés grudava nas cascas das árvores, 
onde pousam as mariposas, um tipo de inseto 
de voo noturno. Aos poucos, as mariposas 
brancas começaram a sumir, consumidas por 
predadores. Já as mariposas pretas, que se 
camuflavam melhor nas cascas das árvores 
cobertas pela fuligem, aumentaram, pois se 
adaptaram às novas condições ambientais. 

A Curiosa  
História  
Das Mariposas

Descubra	mais	sobre	a	teoria	do	mime?smo	
desenvolvida	pelo	naturalista	Bates		numa	das	
vitrines	desta	sala.	



Evolução! A palavra significa “mudar ao longo do 
tempo”. Progredir, alterar, crescer, desenvolver, 
florescer, melhorar, aumentar. 

Darwin verificou que, na luta pela sobrevivência, os 
seres vivos mais aptos para conseguir alimento 
sobrevivem; já os outros são eliminados. O 
cientista deu o nome de seleção natural a esse 
processo. 

Os indivíduos que têm características vantajosas, 
as quais contribuem para sua sobrevivência em 
um determinado ambiente, viverão até a idade de 
reprodução e deixarão descendentes, definindo o 
caminho evolutivo daquela espécie.

Nem Sempre  
o Mais Forte 
Vencerá

A	obra	DNA	dos	ar?stas	Gisela	MoEa	e	Leandro	Lima	nos	

provoca	a	refle?r	sobre	a	busca	desenfreada	pelo	

aumento	de	performance	nas	sociedades	
contemporâneas.		
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