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Resumo 

 

Quais são as memórias e os imaginários construídos sobre uma instituição científica 

presente na Amazônia há mais de 150 anos? Desde a criação de um museu de história 

natural e etnografia no Norte do Brasil, no século XIX, até o reconhecimento do Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG) como lugar de ciência, tão notórias quanto as 

transformações pelas quais passara o museu, foram também as mudanças do ponto de 

vista comunicacional. Este artigo tem o objetivo de apresentar o projeto desenvolvido 

no Programa de Capacitação Institucional do Museu Goeldi, que busca identificar as 

memórias e os imaginários despertados entre os usuários das mídias sociais do MPEG, a 

partir do conteúdo produzido pelo projeto Viva Amazônia. Criado em 2015, o Viva 

Amazônia surgiu com o propósito de compartilhar informações sobre o bioma 

amazônico e as coleções científicas da instituição com os usuários da internet. 

 

Palavras-chave: Memória; Imaginário; Mídias Sociais; Museu Goeldi. 

 

Introdução 

 

Não almejamos nem o elefante da Índia, nem a 

girafa do continente negro. Queremos o que é 

nosso, o amazônico, o paraense, e não será preciso 

que eu (que não nasci nesta terra e que hoje me 

vejo aqui por nenhum outro motivo senão o amor à 

ciência e a vontade de criar aqui na Amazônia um 

sólido reduto para ela) tenha de mostrar ao povo 

paraense que a natureza, que nos cerca, tem 

material de sobra para encher condignamente tanto 

um Jardim Zoológico como um Horto Botânico 

(GOELDI, 1895, p. 220 apud SANJAD et. al., 

2012, p. 198).  

 

Associação filomática. Instituição científica. Horto botânico. Zoológico. Museu. 

São 150 anos construindo uma imagem (ou várias) guardada nas memórias daqueles que 

ajudaram a fazer do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) o que conhecemos hoje. 

De um lado, naturalistas, cientistas, políticos e intelectuais debruçados na missão de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
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criar um museu natural na Amazônia, levados pela importância de sua fauna e flora para 

a produção de conhecimento num Brasil que passava por grandes transformações. Isso 

ainda em meados do século XIX.
3
 Do outro, os que, pelo menos uma vez, já 

atravessaram as ruas de terra úmida do museu, apreciando esse pedaço da floresta 

amazônica incrustrado no meio de uma de suas metrópoles mais agitadas, Belém (PA). 

Falar sobre o Museu Goeldi é falar sobre afeto, memória, ciência, imaginário. É 

compreender que, apesar do reconhecimento que tem entre as mais importantes 

instituições científicas do país, a maioria da população vê apenas um parque ambiental. 

Não qualquer parque, é verdade. Afinal, a relação que a sociedade paraense estabeleceu 

ao longo do tempo com o Museu Emílio Goeldi é sustentada por um sentimento 

bastante afetuoso. Esse foi o cenário de muitos episódios que marcaram a vida dessas 

pessoas. E ainda hoje esse ritual se realiza, sobretudo nas manhãs de domingo, quando o 

fluxo de visitantes ao parque é maior comparado aos outros dias da semana.
4
 

As diferentes relações com o museu geram diferentes percepções sobre ele. 

Contudo, poucos conseguem ter uma dimensão real sobre a produção científica dessa 

instituição, presente na região há mais de um século e meio. Registraram-se ao longo do 

tempo diversas iniciativas preocupadas com a publicação desse conhecimento, ansiando 

que o mesmo ultrapassasse os muros que delimitam os 5,4 hectares de área, se levarmos 

em conta somente o Parque Zoobotânico, a base científica mais popular.
5
 Nas últimas 

décadas do século XIX, por exemplo, foram publicados os primeiros números do 

Boletim do Museu Paraense de História Natural e Etnografia,
6
 tornando-se a mais antiga 

publicação da Amazônia voltada para a divulgação científica. Carvalho (2013, p. 31-2) 

atribui ao museu papel significativo na divulgação da ciência, desde a sua criação, por 

                                                 
3 Nelson Sanjad (2010, p. 310) destaca as iniciativas locais voltadas para o incentivo das ciências naturais em Belém, 

especialmente na década de 1850. Preocupados com o desenvolvimento econômico e com a melhoria da instrução 

pública, intelectuais e políticos realizaram atividades que desembocariam na criação de uma sociedade filomática, 

embrião do que hoje conhecemos como MPEG. 

 
4 Criado em 1895, já sob a gestão de Emílio Goeldi, o Parque Zoobotânico era a festejada joia do então Museu 

Paraense de História Natural e Etnografia. Pensado para ser um “templo de bens intelectuais”, o crescente número de 

visitantes era motivo de orgulho, garantindo o sucesso da instituição e, consequentemente, verbas para a sua 

manutenção. Em 1896, estima-se que 50 mil pessoas tenham visitado o parque, o que correspondia à metade da 

população da capital paraense. O museu caíra nas graças do público (SANJAD; OREN; SILVA JÚNIOR; 

HOOGMOED; HIGUCHI, 2012). 

 
5 Além do Parque Zoobotânico, o MPEG possui mais duas bases científicas: o Campus de Pesquisa, criado em 1980 e 

localizado na periferia de Belém, e a Estação Científica Ferreira Penna, fundada em 1993, na Floresta Nacional de 

Caxiuanã, Melgaço (PA).  

 
6 O Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi é resultado dessa pioneira publicação e, atualmente, sai em duas 

edições: uma voltada para as Ciências Naturais, outra para as Ciências Humanas. Além da versão impressa, os 

números são publicados na íntegra no portal da instituição na internet.  
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conta das atividades direcionadas ao público e do conteúdo disponibilizado para a 

imprensa. No bojo dessas estratégias para tornar pública a ciência desenvolvida e 

preservada no museu, vale mencionar a criação do jornal Destaque Amazônia, em 1984, 

o primeiro veículo especializado em jornalismo científico da região. A partir da análise 

dessa publicação, Beltrão (2010, p. 21) reforça que a comunicação social não tem 

apenas a função de transmissão, mas tem a capacidade de “criar ambiente favorável para 

divulgação dos valores da ciência e da educação para ciência, ambiental e patrimonial”. 

Vale então destacar a importância das atividades desenvolvidas pelo Laboratório de 

Comunicação Multimídia do Museu Goeldi (LabCom), parte estruturante do subprojeto 

Escola da Biodiversidade Amazônica, do INCT Biodiversidade e Uso da Terra na 

Amazônia. Pensando em uma estratégia para divulgar os acervos institucionais e seu 

principal tema, ou seja, a Amazônia, o LabCom foi pioneiro ao unir em suas ações 

comunicação, educação, jornalismo, portal e mídias sociais, pesquisa de campo e 

informações técnicas sobre o manejo zoobotânico. 

Criado em 2015, o projeto Viva Amazônia surgiu com a propsota de partilhar 

informações sobre o bioma amazônico e os acervos científicos da instituição.
7
 Até aí, 

nenhuma novidade, não fosse a plataforma escolhida para a publicação desse conteúdo: 

o projeto trabalha com reportagens multimídia direcionadas para usuários da internet, 

agregando ainda a produção de vídeos, wallpapers e brindes.
8
 É resultado das atividades 

do LabCom Móvel, responsável ainda pela inserção do museu nas mídias sociais.
9
 

Nesse mesmo momento, a instituição deu o primeiro passo rumo à inserção na era da 

convergência,
10

 preocupando-se com as potencialidades que essa transformação cultural 

                                                 
7 Cf. MUSEU EMÍLIO GOELDI. Projeto Viva Amazônia. Disponível em: <http://www.museu-

goeldi.br/portal/content/projeto-viva-amaz-nia> Acesso em 7 jul. 2017. 

 
8 Desde a sua criação até agora, três séries já foram produzidas pelo Viva Amazônia. São elas: “Viva a Fauna Livre” e 

“Aves e Mamíferos”, ambas voltadas para a divulgação da coleção de animais vivos do parque, e “As Anciãs do 

Museu Goeldi”, pautando-se nas curiosidades sobre a coleção botânica da instituição. Além de reportagens, são 

produzidos vídeos de bolso, ilustrações, conjugando em suas atividades jornalismo e design. 

 
9 O Museu Goeldi, segundo Barros (2014), teve seu perfil criado no Twitter em 2010. No ano seguinte, foram criados 

os perfis no YouTube e no Facebook. A definição que a autora considera para mídias sociais, e nós acompanhamos, é 

a de Recuero (2011, p. 14): “O que se chama hoje de mídia social compreende um fenômeno complexo, que abarca o 

conjunto de novas tecnologias de comunicação mais participativas, mais rápidas e mais populares e as apropriações 

sociais que foram e que são geradas em torno dessas ferramentas. [...]”. 

 
10 Jenkins (2009, p. 343) assim define esse momento: “Bem-vindo à cultura da convergência, onde velhas e novas 

mídias colidem, onde a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor e o poder do 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. A cultura da convergência é o futuro, mas está sendo moldada hoje. 

Os consumidores terão mais poder na cultura da convergência – mas somente se reconhecerem e utilizarem esse 

poder tanto como consumidores quanto como cidadãos, como plenos participantes de nossa cultura”. 

http://www.museu-goeldi.br/portal/content/projeto-viva-amaz-nia
http://www.museu-goeldi.br/portal/content/projeto-viva-amaz-nia
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oferece no mundo contemporâneo, triunfando a narrativa transmídia e uma cultura 

participativa nunca vista até então. 

Nesse contexto, surge este artigo com o objetivo de apresentar as primeiras 

considerações sobre o projeto desenvolvido no âmbito do Programa de Capacitação 

Institucional do Museu Paraense Emílio Goeldi, aprovado em março de 2017.
11

 O 

projeto, atento à importância do Viva Amazônia para a comunicação da ciência do 

museu, preocupa-se, sobretudo com as memórias e os imaginários que esse conteúdo 

multimídia desperta nos consumidores, ou seja, nos usuários da internet. Acreditamos 

que essa nova configuração pensada para os conteúdos produzidos pelo LabCom 

contribui para a consolidação e/ou formação de novas memórias, de novos imaginários, 

sobre essa instituição que preserva parte significativa da memória da diversidade 

amazônica, suplantando a ideia de que a região se resume apenas a um complexo 

ambiental (BARROS, 2014, p. 31). De um tempo em que eram os álbuns de fotografia 

os repositórios da memória, passando pelas notícias publicadas por jornais e revistas, 

chegamos a uma era em que as mídias sociais se configuram como importante meio de 

interação, participação e produção de um conteúdo atravessado por memórias e 

imaginários.
12

 E é sobre eles que nos debruçaremos na tentativa de aproximar cada vez 

mais ciência e sociedade, além de estreitar os laços afetivos que fazem do museu, uma 

das instituições mais importantes e queridas da Amazônia. A relevância do projeto está 

no esforço de contribuir para a consolidação e ampliação das ações de comunicação e 

dos serviços educativos e de informação, um dos objetivos estratégicos do MPEG. 

 

Um caminho teórico-metodológico em construção 

  

Memória e imaginário são os dois conceitos estruturantes que conduzem a 

execução do projeto. Ressaltamos que é um olhar lançado para uma instituição que 

                                                 
11 Intitulado “Bordando memórias e despertando imaginários na era da convergência: o projeto Viva Amazônia do 

LabCom do Museu Paraense Emílio Goeldi”, o projeto foi aprovado no Programa de Capacitação Institucional do 

Museu Goeldi para o período de março a setembro de 2017. A autoria é do Me. Phillippe Sendas de Paula Fernandes, 

sob a supervisão da Me. Vanja Joice Bispo Santos, e co-supervisão da Dra. Lúcia Hussak Van Velthem. 

 
12 Levando em conta os novos suportes de memória e a maneira como ela é representada no ciberespaço, o LabCom 

Móvel desenvolveu em 2012 um projeto que buscava registrar as diferentes percepções e memórias sobre o museu, 

utilizando mídias locativas capazes de gerar conteúdo de maneira rápida e sem grandes custos. “Na atualidade é 

possível observar que, pelo computador, as memórias entram nos grandes fluxos globais de informação. Mais 

acessíveis, as novas ferramentas computacionais permitem o surgimento de outras formas de registro e de suportes de 

memória. E, assim como as fotografias analógicas eram antigamente, nos séculos XIX e XX, o principal acervo da 

vida privada da sociedade, atualmente o conteúdo digital expande tanto a produção deste acervo quanto a sua 

visibilidade” (BARROS; VASCONCELOS; CARACCIOLO; PENNER; SANTOS, 2012, p. 5). 
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contribui notoriamente para a consolidação da identidade amazônica. Estamos lidando 

especificamente com seus processos de comunicação, que revelam imaginários e 

memórias. Estes vão se atualizando e têm rupturas e permanências ao longo do tempo. 

Diante disso, o objetivo geral do projeto é compreender o processo de formação de 

memórias sobre o Museu Paraense Emílio Goeldi, considerando os imaginários que as 

atravessam, a partir do conteúdo desenvolvido pelo projeto Viva Amazônia e do 

comportamento dos usuários das mídias sociais da instituição que formam seu público-

alvo. 

Segundo Ribeiro (2015, p. 76), atualmente, vivemos numa sociedade inserida na 

“cultura da memória”. Isso revela uma sociedade assombrada pelo esquecimento, 

característica notabilizada por formas de obsessão mnemônica. Nas palavras de Fausto 

Colombo (1991), a lógica da cultura e da técnica contemporâneas, impactando 

diretamente em nosso cotidiano e modos de pensar, sustenta esses tempos onde o 

“esquecer” é tão temido. Nesse cenário, é preciso desenvolver as reflexões sobre a 

produção da memória na cultura de convergência, onde mídias tradicionais e 

alternativas estão imbricadas e a relação entre produtores e consumidores cada vez mais 

próxima. 

É importante destacar a atuação de Maurice Halbwachs (2003), responsável pela 

noção de memória como construção social, trabalhada nas primeiras décadas do século 

XX, vinculando até as coisas que supostamente seriam evocadas por uma memória 

individual como um gesto de conscientização da representação coletiva. Apesar do 

apelo individual que possuem as lembranças, a memória é sempre coletiva. Essa 

compreensão da memória como fenômeno social nos é relevante, no entanto, é preciso 

atentar para as limitações desse conceito, elaborado no século passado, num contexto 

completamente diferente das reflexões aqui propostas. O que é válido retomar é a 

importância que os grupos e as sociedades assumem na validação dessas memórias que 

se reconfiguram continuamente. 

Além disso, a reflexão de Michael Pollak (1989, p. 9) também é importante 

porque, a partir da ideia dos enquadramentos da memória, definem-se e reforçam-se os 

“sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos 

diferentes”. Esse sentimento de pertencimento estabelece a relação entre memória e 

identidade, ambas envoltas em processos de construção de sentidos. Ressaltamos a 

importância que o Museu Paraense Emílio Goeldi conquistou ao longo de sua história, 
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contribuindo para a configuração de um sentimento de pertencimento à região 

amazônica. 

Sobre o imaginário, a definição de Durand (1997, p. 18), ou seja, “o conjunto 

das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens”, se 

mostra um conceito bastante denso. O objetivo não é atribuir a esse conceito a noção de 

fantasia, mito ou ficção. A proposta é mergulhar nessa função simbólica construída em 

torno do MPEG, a partir dos conteúdos produzidos pelo projeto Viva Amazônia.
13

 

Levando em conta as particularidades da região amazônica, a reflexão de Pizarro 

(2012, p. 20) é bem-vinda ao afirmar que essa região possui formas de miscigenação 

cultural sem comparação com outras do continente, além de diferentes formas de vida 

humana relacionando-se com a natureza. Inevitavelmente, isso influi no mundo 

simbólico e nos imaginários amazônicos. Nesse sentido, Paes Loureiro (2000, p. 66) 

também fala sobre a importância do imaginário no sistema de produção cultural da 

Amazônia, assumindo papel dominante. Em diversas histórias, como nas lendas e 

assombrações, por exemplo, percebe-se o protagonismo desse imaginário, enriquecendo 

um patrimônio simbólico preservado, principalmente, pela tradição oral do seu povo. 

Partindo da ideia de que metodologia não se resume apenas ao ferramental que 

operacionaliza as etapas da pesquisa, Barbosa (2016) estabelece a questão metodológica 

como um pressuposto epistemológico. Quando nos propusemos a compreender a 

formação de memórias e imaginários a partir do projeto Viva Amazônia, essa escolha 

teórica direcionou a construção do método a ser desenvolvido. Muniz Sodré (2014, p. 

293) afirma que a comunicação como ciência trabalha em três níveis operativos: 

relacional, vinculativo e metacrítico. Abrigamos esse projeto nos dois primeiros, por se 

referirem às questões midiáticas, reconhecendo o paradigma informacional/tecnológico; 

e à noção que ultrapassa os dispositivos midiáticos, incluindo formas alternativas de 

comunicação e sociabilidade. Nosso material empírico não se resume apenas ao 

conteúdo multimídia desenvolvido no Viva Amazônia e divulgado pelas mídias sociais 

do MPEG. Para isso, num primeiro momento, convém desenvolver uma análise de 

conteúdo buscando arquétipos que nos permitam identificar quais memórias e 

imaginários sobre o Museu Goeldi despontam nessa produção. No entanto, para não 

                                                 
13 Acompanhamos Wunenburger (2007, p. 11) na tentativa de delimitar, a partir das diferentes apropriações do 

conceito, o que seria o imaginário: “[...] Conviremos, portanto, em denominar imaginário um conjunto de produções, 

mentais ou materializadas em obras, com base em imagens visuais (quadro, desenho, fotografia) e linguísticas 

(metáfora, símbolo, relato), formando conjuntos coerentes e dinâmicos, referentes a uma função simbólica no sentido 

de um ajuste de sentidos próprios e figurados”. 
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limitar o projeto somente a uma descrição do que tem sido produzido na própria 

instituição, necessita-se explorar as potencialidades que essas mídias sociais possuem, 

no sentido de perceber como esse conteúdo tem sido recebido pelos usuários das redes e 

de que forma isso tem expandido (ou não) o público dessas mídias. Dispensamos um 

estudo de recepção por achar mais conveniente uma proposta metodológica que vem 

sendo utilizada atualmente em análises voltadas também para as mídias sociais, 

chamada de etnografia virtual. Em linhas gerais, trata-se da mesma etnografia só que 

agora numa imersão no mundo da internet.
14

 A partir de então, pode-se perceber de que 

forma, seja por meio de visualizações, curtidas e/ou comentários, o projeto Viva 

Amazônia tem impactado nesse público do MPEG. 

 

O projeto Viva Amazônia: o Museu Goeldi num clique 

 

 Fundado em 1866, o Museu Paraense Emílio Goeldi ocupa o lugar de mais 

antiga instituição científica da Amazônia. Em seu acervo, são 18 coleções que somam 

cerca de 4,5 milhões de itens tombados. Das três bases científicas que compõem o 

Museu, é o Parque Zoobotânico, localizado em Belém, que desponta como um dos 

principais lugares de afeto e memória da sociedade paraense. É nele que estão abrigadas 

as coleções vivas da instituição, tornando-se um recanto da fauna e flora amazônicas, 

atraindo a atenção de quase 300 mil visitantes por ano. 

  Desde 2015, o projeto Viva Amazônia se dedica à divulgação de informações 

sobre as coleções animal e botânica do Parque, explorando as potencialidades de uma 

comunicação multimídia, que alia jornalismo e design. Ao todo, três séries já foram 

publicadas. A primeira delas, “Viva a Fauna Livre”, apresentou quatro espécies das 15 

que vivem livremente pelo zoológico: cutia, tamanduaí, garça-branca-grande e preguiça. 

Além das reportagens disponibilizadas no portal do Museu Goeldi, os usuários tinham 

acesso também a um paper toy com a miniatura de cada espécie e um vídeo ensinando 

como montá-lo. 

 Na segunda série da coleção, “Aves e Mamíferos”, o público foi convidado para 

participar da escolha dos animais: oito espécies foram apresentadas e as quatro mais 

votadas viraram os temas da série. Foram elas: araracanga, ariranha, guará e onça 

                                                 
14 Para Hine (2004, p. 80-1), estudiosa da etnografia virtual, o ciberespaço não pode ser visto como algo fora de 

qualquer relação com a vida real ou distante da chamada interação face a face. Essas tecnologias possuem um alto 

grau de flexibilidade interpretativa, devendo ser entendidas como cultura ou como artefatos culturais. 
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pintada. Tal como na série “Viva a Fauna Livre”, o conteúdo era formado por 

reportagens, paper toy e vídeos explicativos. 

 A última série do projeto Viva Amazônia, “As Anciãs do Museu Goeldi”, se 

voltou para as árvores e plantas mais antigas e históricas do Parque Zoobotânico. Até 

agora, cinco espécies foram divulgadas: vitória-régia, seringueira, samaumeira, guajará 

e castanheira. Diferentemente das séries dedicadas aos animais, o conteúdo sobre as 

árvores reuniu reportagens, papeis de parede (tanto para computadores, quanto para 

celulares) e vídeos-reportagem. 

 

Figura 1 Paper toy da onça pintada, uma das quatro espécies abordadas na série "Aves e Mamíferos", 

dentro do projeto Viva Amazônia. Além disso, foram produzidas reportagens e um vídeo explicando como 

montar as miniaturas. Fonte: Laboratório de Comunicação Multimídia (LabCom) do Museu Paraense 

Emílio Goeldi. 

 Ampliar o imaginário sobre a Amazônia: esse é um dos objetivos do projeto 

Viva Amazônia. É interessante notar que, além dos imaginários, os usuários das mídias 

sociais do Museu Goeldi, principalmente por meio de comentários e compartilhamentos, 

relatam também suas memórias com a instituição. Neste artigo, apesar de não 

delimitarmos esse material empírico, uma análise geral nos possibilitou notar que 

muitas pessoas foram provocadas a partir do conteúdo publicado. Foi uma oportunidade 

de recordar os passeios feitos no Parque Zoobotânico durante a infância. Foi uma 

oportunidade para, voluntariamente, alguns usuários relatarem episódios vividos no 
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zoológico, carregando, talvez, saudade e até mesmo melancolia. Uma queixa comum é a 

falta de algumas espécies bastante populares noutrora e que não fazem mais parte dos 

animais que hoje vivem no museu. A força do projeto Viva Amazônia está também 

nessa aproximação com o público, recorrendo às potencialidades do mundo virtual. De 

portas abertas, o Parque Zoobotânico recebe os visitantes interessados em fotografarem 

a vitória régia ou apreciarem a onça pintada, por exemplo. Encerrada a visita, a vitória 

régia e a onça pintada também podem seguir com os visitantes, em seus celulares ou 

computadores, graças aos recursos visuais explorados pelo projeto. Dessa forma, 

estreita-se a relação com esse público, levando mais conhecimento sobre a fauna e flora 

amazônicas preservadas no Museu Emílio Goeldi.  

 

Figura 2 Wallpaper da vitória-régia para computadores. A espécie foi um dos temas da série “As Anciãs 

do Museu Goeldi”, dedicada às plantas e árvores mais antigas do Parque Zoobotânico. Além disso, foram 

produzidas reportagens e vídeos-reportagem. Fonte: Laboratório de Comunicação Multimídia (LabCom) 

do Museu Paraense Emílio Goeldi. 
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Considerações finais 

 

 Este artigo surgiu com a proposta de apresentar o projeto desenvolvido no 

Programa de Capacitação Institucional do MPEG: “Bordando memórias e despertando 

imaginários na era da convergência: o projeto Viva Amazônia do LabCom do Museu 

Paraense Emílio Goeldi”. O projeto se propõe a compreender as memórias e os 

imaginários despertados nos usuários das mídias sociais, a partir do conteúdo publicado 

pelo Viva Amazônia, que se dedica à divulgação de informações sobre o bioma 

amazônico e as coleções científicas da instituição. Até agora, três séries foram 

produzidas: “Viva a Fauna Livre”, “Aves e Mamíferos” e “As Anciãs do Museu 

Goeldi”. 

 Neste trabalho, apresentamos as considerações iniciais sobre o projeto. Parte do 

material empírico segue sendo coletado, o que possibilitará melhor análise sobre como o 

conteúdo produzido tem provocado os usuários da internet, atentando-se para a questão 

da memória e do imaginário sobre a instituição e a Amazônia. É importante ressaltar 

que o Viva Amazônia deve estender seus temas para as outras coleções do Museu 

Goeldi. Para a instituição científica mais antiga da região, ações que aproximem cada 

vez mais o público de suas atividades de pesquisa, reforçando laços e fortalecendo 

atividades educativas e de divulgação científica são de grande relevância, tanto do ponto 

de vista institucional, quanto do ponto de vista social. 

 O alerta para o cuidado com a Amazônia é constante e atrai os olhos do mundo 

para a região. O projeto Viva Amazônia cumpre papel fundamental chamando a atenção 

para esse bioma tão importante para o planeta. Após essas linhas gerais, nosso foco se 

direcionará para os usuários das mídias sociais, considerando as reações que esse 

material desperta neles, ansiando que a preservação ambiental seja um valor cada vez 

mais consolidado entre aqueles que compartilham dessas informações. 
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