
A
s dificuldades enfrentadas pelos 
professores, o ensino de ciência 
nas escolas, principalmente nas 
públicas, a alfabetização científi-

ca e o reduzido número de jovens que têm 
vontade de se tornar cientistas foram al-
guns dos temas discutidos durante a 4º edi-
ção do Encontro de Jovens Cientistas (EJC). 
A abertura do evento, que foi realizado no 
Pavilhão de Aulas da Federação III (PAF III), 
entre os dias 30 de outubro e 1º de novem-
bro, no Campus de Ondina da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), teve a conferência 
“O papel social de um programa não formal 
de educação, vocação e educação científica 
na Bahia: é necessário, difícil, mas consegui-
mos!”, ministrada pela professora do Insti-
tuto de Biologia, Rejâne Lira, idealizadora e 
coordenadora do EJC.

Na ocasião, Lira explicou que o objetivo do 
EJC é divulgar as produções científicas de 
estudantes brasileiros da educação básica, 
pública e privada, bem como facilitar o aces-
so da população a temas científicos de inte-
resse social. “Com esta experiência, estamos 
contribuindo para facilitar o entendimento, 
por parte de crianças e adolescentes, de que 
a ciência é dinâmica e está presente no dia
-a-dia”, informou. “Pretendemos promover 
na comunidade uma visão sistêmica quanto 
à importância da formação de cidadãos al-
fabetizados cientificamente, ampliando sua 
compreensão do mundo, seu pensamento 
crítico frente à ciência e à tecnologia, come-
çando pelo seu cotidiano”, completou.

Além da rotina desgastante e da baixa re-

muneração recebida, Rejâne falou sobre o 
preconceito sofrido pelos educadores. “As 
pessoas enchem a boca para falar que são 
engenheiras, mas não para falar que são 
professoras”, desabafou. Segundo ela, ape-

Apesar de apenas 3% dos estudantes terem vontade de serem cientistas, ainda há esperança 
para a área. É o que afirma a professora Rejâne Lira, coordenadora do 4º EJC

nas 3% dos estudantes têm interesse pela 
carreira científica, e destes, apenas 1% que-
rem ser professores. A pesquisadora desta-
cou ainda a importância da alfabetização 
científica na vida cotidiana das pessoas, 
além de evidenciar o papel das escolas nes-
se processo de aprendizagem. “É na sala de 
aula, em tese, que as crianças descobrem a 
ciência”, disse.

Rejâne Lira finalizou a apresentação mos-
trando dados sobre a qualidade do apren-
dizado de ciência no Brasil. Ela mostrou 
que numa escala que vai dos níveis 1 a 5, 
nenhum jovem brasileiro atingiu o nível 5 
em conhecimento científico. 61,8% deles fi-
caram no nível 1, sabedoria suficiente para 
resolver problemas familiares e apresentar 
explicações científicas óbvias que se se-
guem quase imediatamente a uma evidên-
cia apresentada.

No entanto, apesar do cenário parecer desa-
nimador, muitos jovens estudantes ainda se 
interessam por assuntos relacionados à ci-
ência. Dados apresentados durante a confe-
rência apontam que 85,7% dos jovens entre-
vistados têm interesse em aprender sobre 
ciência e que 82,5% gostam de saber coisas 
novas sobre ciência. “O Encontro de Jovens 
Cientistas é um momento em que os estu-
dantes interessados na educação científica 
e na comunicação científica podem ver que 
não estão sozinhos e que a área de ciências 
é legal de se aprender e trabalhar”, afirmou. 
“Quem sabe alguns de vocês aqui presentes 
venham se unir a nós como cientistas no fu-
turo”, finalizou.

 Pretendemos promo-
ver na comunidade uma visão 
sistêmica quanto à importân-
cia da formação de cidadãos 
alfabetizados cientificamente, 
ampliando sua compreensão 
do mundo, seu pensamento 
crítico frente à ciência e à tec-
nologia, começando pelo seu 
cotidiano”
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Editorial
Estimados Estudantes e Professores,
Mais uma vez estamos aqui para agrade-
cer a participação na 4ª Edição do Encon-
tro de Jovens Cientistas (EJC), em Salva-
dor da Bahia de Todos os Santos!

A participação de vocês foi fundamental 
para o sucesso deste nosso Evento, como 
foram os Encontros de Jovens Cientistas 
da Bahia, de 2006, de 2009 e 2012, que 
antes acontecia de 3 em 3 anos e agora 
pretendemos que seja anual e nacional.

Em 2012 inovamos ampliando o núme-
ro de atividades e as premiações, que 
seguem novamente nesta Edição. Este é 
um Evento Científico, mas também So-
cial, Educativo e Cidadão e este ano, o 4º 
Encontro de Jovens Cientistas aconteceu 
de 30 de outubro a 1º de novembro, no 
Campus de Ondina da UFBA, no Pavilhão 
de Aulas da Federação (PAF III) e no Hall 
da Biblioteca Central. Espero que tenham 
gostado deste agradável e amplo espaço 
de convivência da UFBA!

Nosso objetivo é divulgar as produções 
científicas de estudantes brasileiros da 
educação básica, pública e privada. Es-
pecificamente, pretendemos facilitar o 
acesso da população a temas científicos 
de interesse social; possibilitar o enten-
dimento, por parte de crianças e adoles-
centes, da ciência dinâmica como algo 
presente no dia-a-dia; ampliar a com-
preensão científica de fenômenos físicos, 
químicos, ambientais e sociais da região 
onde os alunos moram, adotando a CRIA-
TIVIDADE como prática corrente do traba-
lho coletivo; e promover na Comunidade 
uma visão sistêmica quanto à importância 
da formação de cidadãos alfabetizados 
cientificamente, ampliando sua compre-
ensão do mundo, seu pensamento crítico 
frente à Ciência e a Tecnologia, começan-
do pelo seu cotidiano.

Profª. Drª. Rejâne Maria Lira-da-Silva
Coordenadora do 4º Encontro de Jovens 
Cientistas
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A 
programação do segundo dia do 
4º Encontro de Jovens Cientistas 
da Bahia (31/10) teve início com 
o quadro Jovens Repórteres Cien-

tíficos, no qual os estudantes inscritos pu-
deram exibir suas produções audiovisuais 
com temática de ciências. A atividade con-
tou com a apresentação de seis vídeos de 
alunos da Escola Djalma Pessoa (Sesi-Piatã) 
intitulados Cinomose, Eritroblastose Fetal, 
Células-Tronco, Semelhanças entre Homens 
e Macacos, Microbiologia, como ela é? e On-
das Bianurais. 
    Na ocasião, os estudantes, orientados 
pela bióloga Jemille Bahiana, puderam ex-
plicar os processos que envolveram pes-
quisa, criação, filmagem, edição e a forma 
como o conteúdo científico foi abordado 
nos vídeos. A atividade foi conduzida pe-
las jornalistas Mariana Alcântara e Maria-
na Sebastião, que avaliaram as produções 
e deram dicas para o aperfeiçoamento dos 
jovens no que diz respeito à produção de 
vídeos científicos.
      Em seguida, foi a vez da conferência da 
professora da Faculdade de Comunicação, 
Simone Bortoliero, que falou sobre Mídia 
Jovem em Ciência e Tecnologia. Em entre-
vista para o Pergaminho Científico, a pro-
fessora afirmou que seus estudos no Grupo 
de Pesquisa Cultura e Ciência versam sobre 

a investigação da percepção pública da ci-
ência com jovens de escolas públicas baia-
nas. “Entendemos que aqui na Bahia existe 
a necessidade de se construir uma mídia 
jovem acerca da ciência e tecnologia”, disse.
    Ainda segundo professora, a conferência 
apresentada no 4º EJC pretendeu desmisti-
ficar o papel do cientista, além de explicar 
para que servem as instituições e universi-
dades. Para ela, os resultados dos estudos 
de percepção com crianças e jovens do en-
sino público indicam uma distância entre a 
universidade e as escolas e o desconheci-
mento deles acerca dos pesquisadores bra-
sileiros. “Há um desconhecimento geral do 
que o cientista e a universidades fazem”, 
disse. “O papel da mídia está em promover 
uma reflexão sobre as práticas públicas para 
desmistificar essa área e atender a juventu-
de e professores que participam da cultura 
científica local”, completa.
TEATRO E CIÊNCIA – Vale a pena recordar 
que o primeiro dia trouxe do 4º EJC ocorreu 
a atividade Jovens Cientistas em Cena, onde 
foi a apresentada a peça “O Tesouro D’agua”. 
A encenação, que aconteceu no auditório 
do PAF III, foi organizada pela estudante de 
Medicina Veterinária Ana Maria Marques, e 
realizada por integrantes da Atividade Cur-
ricular em Comunidade e Sociedade (ACCS). 

2º EDIÇÃO DO PRÊMIO JOVEM NA CIÊNCIA

Está na programação do 4º Encontro de 
Jovens Cientistas mais uma edição do 
Prêmio Jovem na Ciência. A primeira 

foi realizada no ano passado, durante o 3º 
Encontro. Este ano, durante as apresenta-
ções, os avaliadores fizeram as respectivas 
anotações para a divulgação do resultado 
na tarde desta sexta-feira, durante a ceri-
mônia de fechamento do evento.
O Prêmio será atribuído às modalidades 
Vida de Jovem Cientista (Apresentação 
Oral), Gabinete de Curiosidades Científicas 
(Experimento), Ciência Lúdica (Jogo), Jo-
vens Repórteres científicos (vídeos) e Méri-
to Institucional. São quatro categorias para 

as modalidades de apresentação de traba-
lhos: Educação Infantil, Ensino Fundamental 
I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  
Na categoria Mérito Institucional, será pre-
miada a escola que apresentou maior mo-
bilização da sua comunidade escolar, entre 
pais, professores, coordenadores pedagó-
gicos e diretor, na participação de todo o 
Evento e inclusive melhor qualidade dos 
trabalhos. A ideia do prêmio é prestar re-
conhecimento a estudantes da educação bá-
sica com futuro promissor para a carreira 
científica do Brasil. A avaliação levará em 
conta a qualidade do Resumo e da Apresen-
tação.

RECURSOS AUDIOVISUAIS E DO TEATRO SÃO 
UTILIZADOS PARA POPULARIZAR A CIÊNCIA
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A Experiência 
Educativa com 
Jogos Eletrônicos 
no Ensino de Biologia*

contrar objetos em cenários difíceis (hidden 
object). Não é propriamente um jogo educa-
cional, porém trabalha com a concentração 
e olhar criterioso, necessários para que o 
jogador/aluno localize aquilo que precisa. 
Um bom resumo do tipo de envolvimento, 
comprometimento e emoções contraditórias 
geradas pelo jogo esta nas repostas de um 
dos alunos:  “O jogo é muito interessante e 
divertido. Os pontos positivos são a nossa 
capacidade de dedução e percepção que 
criamos no jogo. Não achei nenhum ponto 
negativo. Um professor de biologia poderia 
usar esse jogo para nos ensinar a diferen-
ciar e aprender sobre algo. A dificuldade do 
jogo é a parte de descobrir objetos que leva 
á vitima. Mas o que seria de um jogo se não 
houvesse uma dificuldade? A parte mais fá-
cil é na hora de prender o acusado. Mudan-
do a historia desse jogo poderíamos usar 
para o ensino de biologia, colocaria como 
se houvesse uma matança na Amazônia e 
nos fossemos lá como detetives ou médiuns 
para poder desvendar a historia.”
     Quando questionados os alunos referi-
ram estar cansados em relação aos métodos 
tradicionais de aprendizagem e deixaram 
claro que estes não oferecem oportunidades 
de discussão e interação entre os colegas, 
os conteúdos e os professores. Os alunos 
demonstraram gostar muito da proposta do 
uso de jogos eletrônicos para o processo da 
aprendizagem dos conteúdos biológicos. E 
elegeram a diversão e a qualidade gráfica 
como itens mais atraentes e importantes em 
um jogo.  Os estudantes acharam válido o 

Q
uando se fala em aprendizagem, o 
que está em pauta é o interesse do 
estudante como propulsor dessa 
aprendizagem. Esse interesse do 

sujeito pelo objeto se manifesta pela arti-
culação entre o afetivo e o cognitivo. Dessa 
forma torna-se de fundamental importância 
que estratégias didáticas, em uma perspec-
tiva lúdica e criativa façam parte do pro-
cesso formativo docente. Portanto buscar 
novas práticas pedagógicas é o desafio que 
deve impulsionar os professores no cotidia-
no escolar. Porém, é impossível valorizar e 
utilizar os aspectos lúdicos desconectados 
da questão da criatividade, pois um dos as-
pectos do processo criativo é a ludicidade.
    Um dos maiores desafios de Biologia é 
possibilitar ao aluno a participação nos de-
bates contemporâneos que exigem conheci-
mento biológico. A questões relacionadas a 
megabiodiversidade do Brasil, por exemplo, 
nem sempre resultam em discussões que 
possibilitem ao aluno reconhecer como essa 
biodiversidade influencia a qualidade de 
vida humana, compreensão necessária para 
que se faça o melhor uso de seus produtos. 
Para isso, as Orientações Curriculares Na-
cionais para o Ensino Médio propõem que 
os jogos e brincadeiras sejam ferramentas 
valiosas na construção do conhecimento e 
no processo da aprendizagem. No entanto, 
para que os jogos cumpram seu potencial 
didático como recurso na sala de aula, é ne-
cessário que haja planejamento e contextu-
alização, através do projeto pedagógico das 
disciplinas.
    Em 2011 no âmbito do Programa Insti-
tucional de Bolsas de Iniciação à Docência/
Licenciatura em Ciências Biológicas/Univer-
sidade Federal da Bahia sob a orientação 
da pesquisadora Rejâne Maria Lira da Sil-
va realizei uma investigação do papel da 
ludicidade na aprendizagem de conteúdos 
sobre “Biodiversidade e Classificação Bioló-
gica” através da Oficina “Jogos Eletrônicos 
e Biodiversidade”. A pesquisa foi conduzida 
com estudantes do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Odorico Tavares aqui na Bahia. 
O jogo utilizado na pesquisa foi o Cate West 
- The Vanishing Files (Gamenauts©, 2009). 
Trata-se de um jogo onde o desafio é en-

Os alunos demonstraram gostar da proposta do uso de jogos eletrônicos, mas para que os jogos cumpram 

seu potencial didático como recurso na sala de aula, é necessário que haja planejamento e contextualização.

uso de jogos eletrônicos na sala de aula, e 
gostariam inclusive de serem avaliados por 
um jogo ou mídia digital. 
     O fato de os alunos admitirem que seja 
possível aprender por meio do jogo em um 
ambiente descontraído, e ao mesmo tempo 
desafiador, demonstra que o uso dos jogos 
eletrônicos é eficiente não apenas no as-
pecto motivacional, mas no processo ensino
-aprendizagem. Assim, os jogos não podem 
ser vistos como “vilões”, “desorganizadores” 
da sala de aula. Seu emprego na Educação é 
urgente e requer um novo paradigma edu-
cacional, assim como uma melhor formação 
do professor.  Independente do conteúdo, 
em presença do jogo – que é novidade e é 
dinâmico – os estudantes se interessaram 
em saber do que se tratavam os assuntos e 
participaram integralmente. Diante do jogo, 
o desafio, o improvável, a não certeza do 
resultado final, tudo isso aguça os estudan-
tes a efetivamente inserirem-se no contexto 
da aula, de tal forma que a integração entre 
sujeitos e conteúdos acontece de maneira 
quase sempre prazerosa, alegre e descon-
traída, além de altamente interativa.

*Silvanir Pereira Souza

Licenciada e Bacharel em Ciências Biológicas (UFBA)
Professora do Colégio Estadual Almirante Barroso
Pesquisadora colaboradora do Núcleo de Ofiologia e 
Animais Peçonhentos da Bahia e do Instituto Vital Bra-
zil (Rio de Janeiro)
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Como surgiram 
os Encontros de 
Jovens Cientistas?*

E
stamos na quarta edição do Encon-
tro de Jovens Cientistas.  A história 
até aqui é longa. A primeira coisa é 
entender: de onde surgiu essa ideia 

de promover um encontro de jovens cientis-
tas? E por que esses jovens são considera-
dos cientistas? Vamos às respostas!
       No Instituto de Biologia da Universi-
dade Federal da Bahia (Ufba) funciona des-
de 2005 um projeto de educação científica, 
um centro avançado de ciências. A ideia de 
montar este projeto foi de três educadoras: 
uma bióloga, uma química e uma pedagoga. 
A intenção era trazer estudantes do ensino 
médio, principalmente de escolas públicas, 
para fazer pesquisa científica dentro da uni-
versidade, por meio de um programa cha-
mado Iniciação Científica Júnior. 
      Deu certo! Foram feitas parcerias com 
algumas escolas da cidade, que passaram a 
implantar em colaboração com a Ufba es-
tes centros de ciências. Lá, os estudantes 
desenvolviam pesquisa científica dentro da 
área que gostariam de seguir no futuro: físi-
ca, medicina, comunicação, psicologia, moda 
e muito mais. Tinha espaço para tudo! Toda 
a atividade era mediada por um professor, 
que tinha o papel de estimular, instigar e 
orientar. O estudante ia construindo o seu 
conhecimento sobre o tema através de pes-
quisa profunda, conhecendo e aplicando o 
método científico, com a ajuda deste media-
dor. Por isso, todos eles são considerados 
jovens cientistas.
        Os centros avançados de ciências cres-
ceram tanto, inclusive em cidades do inte-
rior do Estado da Bahia, que surgiu a ideia 
de reunir toda aquela galera para compar-
tilhar os conhecimentos que estavam pro-
duzindo em seus centros. Foi aí que organi-
zou-se o I Encontro de Jovens Cientistas da 
Bahia, em outubro de 2006. O evento, que 
aconteceu no prédio da primeira Faculdade 
de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, 
em Salvador, reuniu os jovens cientistas dos 
quatro centros de ciências que funciona-
vam na época para apresentar os seus ex-
perimentos, suas pesquisas de comunicação 
oral, vídeos científicos que tinham produzi-
do e assistir conferências de cientistas para 
compreender, através das suas histórias de 

vida, como era o ser humano por trás da 
ciência.
      O I Encontro foi um sucesso. Foi pauta de 
jornais locais e repercutiu muito na época. 
Era uma iniciativa inovadora para a Bahia! 
Em 2007 e 2008 foram promovidos mais 
dois eventos pelos Centros Avançados de 
Ciências, sempre no mês de outubro, para 
acompanhar a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia. Em 2007, por exemplo, foi re-
alizado o Laboratório do Mundo: o Jovem e 
a Ciência, que reuniu novamente estes estu-
dantes na Faculdade de Medicina da Bahia, 
e desta vez para apresentação de experi-
mentos. 
      Em 2008 foi a vez do Ciência Lúdica: 
Brincando e Aprendendo com Jovens Sobre 
Ciências. Este evento, que foi realizado no 
Colégio Odorico Tavares, na época parceiro 
da Ufba com um Centro de Ciências, reuniu 
os estudantes para apresentar jogos com 
temas científicos. Os grupos de cada centro 
passaram o ano inteiro fazendo pesquisa bi-
bliográfica e estudando métodos para cria-
ção de jogos com temas de ciências, e os 
resultados foram apresentados no evento.
Depois é que vem a segunda edição do En-
contro de Jovens Cientistas da Bahia. Foi 
em 2009, três anos depois da realização do 
primeiro. Reuniu os estudantes dos centros 
de ciências das escolas parceiras da Ufba 
no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 
(IGHB), também no mês de outubro. Foram 
comunicações orais, experimentos, confe-
rências de cientistas e peças teatrais, todos 
voltados aos Anos Darwin - uma iniciativa 
mundial que comemorava desde 2008 os 
200 anos do naturalista Charles Darwin. Co-
memorava-se aqui na Bahia a passagem do 
naturalista neste Estado durante o proces-
so de construção da sua Teoria da Seleção 
Natural.
     O III Encontro de Jovens Cientistas da 
Bahia só acontece em 2012, e desta vez 
com um diferencial: a possibilidade de par-
ticipação de estudantes de qualquer escola 
do Estado da Bahia, fosse parceira da Ufba 
com os Centros de Ciências ou não. Foi feita 
uma grande divulgação do evento tentan-
do reunir os estudantes destas escolas para 
apresentar as suas iniciativas e resultados 

de pesquisa. Também deu certo! Foram qua-
se 100 trabalhos no total, de escolas públi-
cas e particulares da capital e do interior do 
Estado da Bahia.
     A terceira edição do evento também 
foi realizada na Faculdade de Medicina da 
Bahia. Os participantes tiveram a oportu-
nidade de ouvir experiências incríveis de 
cientistas convidados, entre eles do pri-
meiro astronauta brasileiro Marcos Pontes. 
Também foi nesta edição que o encontro 
lançou o Prêmio Jovem na Ciência e congra-
tulou os melhores trabalhos de cada cate-
goria de inscrição e de cada nível de ensino 
(infantil, fundamental e médio). 
     Eis que chegamos à quarta edição do 
evento. Este ano, a iniciativa é nacional: 
estudantes de todos os estado do Brasil ti-
veram a oportunidade de se inscrever para 
partilhar as suas experiências com traba-
lhos. São comunicações orais, experimen-
tos, peças teatrais, jogos e conferências de 
cientistas. O espaço escolhido este ano foi 
a própria universidade. Esperamos que esta 
iniciativa possa se repetir seguidamente, 
para reunir estudantes brasileiros e com-
partilhar as suas experiências.
     Todas as iniciativas até aqui foram possí-
veis pela aprovação da ideia do evento em 
editais de instituições de fomento à pesqui-
sa, alguns anos com mais recursos, outros 
anos com menos. No entanto, o principal 
ponto foi o empenho de uma excelente co-
missão organizadora, que acredita que esta 
é uma das muitas iniciativas que a universi-
dade precisa ter para dar a sua contribuição 
à sociedade.

*Mariana Rodrigues Sebastião

Comunicóloga e mestranda do Programa de Pós-gra-
duação em Ensino, Filosofia e História das Ciências 
(UFBA/UEFS). Realizou Aperfeiçoamento em 2013 no 
Museu Nacional de História Natural e da Ciência da 
Universidade de Lisboa, Portugal. Participou do Cen-
tro Avançado de Ciências como estudante do Ensino 
Médio e atualmente é colaboradora do projeto
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O PAPEL SOCIAL DE UM PROGRAMA NÃO 
FORMAL DE EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO 
E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NA BAHIA: 

É NECESSÁRIO, DIFÍCIL, MAS CONSEGUIMOS!*

U
m dos grandes desafios que se 
apresenta para Cientistas e Jor-
nalistas atualmente é comunicar a 
ciência para a população em geral. 

Museus, Centros de Ciências, Exposições, 
Feiras de Ciências e Olimpíadas, justamente 
as principais ferramentas utilizadas pelos 
cientistas, ocuparam os últimos lugares, 
com uma frequência que variou entre nun-
ca a quase nunca, entre uma pesquisa com 
jovens ibero-americanos (POLINO, 2011). A 
Cultura Científica está imbricada em uma 
Educação Científica e Divulgação Científica 
de qualidade, e é aí que Jornalistas, Cientis-
tas e Professores de Ciências devem traba-
lhar em um só lado. 

Este é um relato da experiência da pesqui-
sa-ação sobre o papel social do Programa 
de Educação, Vocação e Educação Científi-
ca na Bahia, criado em 2005 na UFBA, uma 
discussão sobre a sua necessidade, diante 
do fraco desempenho dos estudantes bra-
sileiros no Programa Internacional de Ava-
liação de Jovens Escolares (PISA, 2006), 
as dificuldades de sua implantação e a sua 
efetiva realização. Na escala de Competên-
cia em Ciências no PISA de 2006, 61,8% dos 
alunos brasileiros ficaram no Nível 1 (até 
409,5 pontos), que evidencia um padrão de 
conhecimento científico tão limitado que 
só conseguem aplicá-lo a uma poucas situ-
ações familiares ou apresentar explicações 
científicas óbvias. 

Nenhum estudante brasileiro avaliado atin-
giu o Nível máximo (6) - acima de 707,9 
pontos - onde conseguem identificar, ex-
plicar e aplicar conhecimentos da ciência e 
conhecimentos sobre ciências em um leque 
variado de situações complexas do dia-a-
dia. A despeito dos péssimos índices, os es-
tudantes brasileiros apresentaram grande 
adesão às Ciências, uma vez que 85,7% de-
les responderam positivamente ao quesito 
tenho interesse em aprender sobre ciências 
e 82,5% ao item gosto de saber coisas no-
vas sobre ciências. 

Na avaliação das competências os alunos 
brasileiros apresentaram os melhores ín-
dices em identificar questões científicas 
(398,2 pontos) e os piores em usar as evi-
dências científicas (378,1 pontos) e isto in-
clui refletir sobre as implicações sociais da 
ciência e do desenvolvimento tecnológico. 
Na dimensão dos conhecimentos de ciên-
cias, os estudantes apresentaram a melhor 

Conversa de Cientista

pontuação (403) no conhecimento sobre os 
Sistemas Vivos (células, seres humanos, po-
pulações, ecossistema, biosfera) e a pior no 
conhecimento sobre Terra e Universo – 375 
pontos (estruturas da Terra e seus sistemas, 
energia, mudanças nos sistemas da Terra, 
história da Terra, a Terra no espaço). Não 
por acaso, as áreas específicas que os estu-
dantes manifestaram maior interesse foram 
Biologia (81,2%) e os dados do Censo Esco-
lar do Ensino Médio de 2007, do Ministério 
da Educação, mostraram que Biologia é a 
disciplina com maior adequação, o que sig-
nifica, que o Professor ensina na sua área de 
Graduação e com formação em Licenciatura, 
o que nem sempre acontece com Química e 
Física (WAISELFISZ, 2009). 

Um aspecto revelador do PISA (2006) mos-
trou que sob o ponto de vista instrumental, 
ou seja, das vantagens profissionais e labo-
rais derivadas de um melhor domínio das 
ciências, os estudantes brasileiros também 
responderam positivamente a itens como 
estudo ciências porque sei que é útil para 
mim (76,6%), vale a pena esforçar-me em 
ciências, pois isso vai ajudar-me na profis-
são que quero vir a ter (75%), vale a pena 
estudar ciências, pois o que aprendo pode 
aumentar as minhas hipóteses de trabalho 
futuras (71,2%), provavelmente por estarem 
na última etapa da educação básica e pres-
tes ou já inseridos no mercado de trabalho.

Para Waiselfisz (2009) os fatores que expli-
cam o baixo desempenho dos jovens estu-
dantes brasileiros no PISA e o abismo que 
nos separa dos resultados dos países cuja 
educação é de qualidade, é o significativo 
atraso escolar dos estudantes do Brasil, so-
bretudo no meio rural, quando comparados 
com o de outros países do mundo (média de 
8,74 anos), que tem sido combatido com a 
recente regulamentação baixando de 7 para 
6 anos, a idade de ingresso na escola; o des-
cumprimento das leis relativas à educação 
de crianças e jovens; a formação e aprovei-
tamento inadequado dos professores do En-
sino Fundamental, a alta rotatividade destes 
docentes nas escolas públicas e o equívoco 
histórico de relegar ao ensino de Ciências 
um segundo plano na formação dos estu-
dantes. 

O impacto disso é mostrado por Molina 
(2011), onde apenas 2,7% dos estudantes 
do ensino médio (de 15 a 19 anos) da Amé-
rica Latina e Espanha querem ser cientistas 

e seguir uma carreira nas áreas de ciências 
exatas ou naturais (Biologia, Química, Físi-
ca e Matemática), 56% dos entrevistados 
se disseram interessados em se 
profissionalizar em ciências sociais.
O ensino de ciências no Brasil vai mal 
e certamente esta não é uma respon-
sabilidade dos estudantes, nem tão 
pouco falta de interesse por parte 
deles. O problema é complexo e a 
principal causa, sem dúvida é a his-
tórica corrupção que leva boa parte 
dos nossos recursos que poderiam 
ser utilizados para a educação. Ain-
da assim, o Brasil tem levado a cabo 
programas com estudantes da Educa-
ção Básica, entre eles, destaco a linha 
de ação no âmbito do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 
denominada “Ciência, Tecnologia e 
Inovação para o Desenvolvimento 
Social”, Olimpíadas de Ciência, o Pro-
grama Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica Júnior – uma parceria 
entre o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o MCTI e as Fundações 
de Amparo à Pesqui-
sa estaduais –, o 
Prêmio Ciências 
no Ensino Médio 
(apoiado pelo 
MEC), o Progra-
ma de Populari-
zação da Ciência 
e Melhoria da 
Qualidade do En-
sino nas Escolas 
Públicas do País, 
denominado “A Ciência 
é de Todos” (apoiado pelo MEC e 
pela UNESCO). Foi neste âmbito que foi im-
plantado, em 2005, o Ciência, Arte & Magia, 
hoje Programa Social de Educação, Vocação 
e Educação Científica na Bahia, na Universi-
dade Federal da Bahia. 
Nosso Programa foi destacado por Roitman 
(2007, 2009) como uma das quatro recen-
tes, entre várias experiências conduzidas 
com o objetivo de consolidar a educação 
científica na Educação Básica no País, ao 
lado do Projeto ABC na Educação Cientí-
fica – Mão na Massa (Academia Brasileira 
de Ciências), Sangari do Brasil e Centro de 
Educação Científica de Natal e Macaíba – RN 
(Instituto Internacional de Neurociências de 
Natal Edmond e Lily Safra).

Conversa de Cientista

Foi  observando e experimentando, através 
da oferta da Disciplina “Ensino de Ciências: 
Criatividade e Experimentação”, oferecida 
no Programa de Pós-graduação em Ensi-
no, Filosofia e História das Ciências (UFBA/
UEFS), ao qual estou vinculada, e também 
por meio da coordenação da área de Licen-
ciatura em Biologia do Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID, 
apoiado pela CAPES), que mergulhei nas 
dificuldades dos professores de ciências. A 
partir da escuta em relação a essas dificul-
dades, principalmente no que diz respeito 
à sua prática docente, e ao seu discurso de 
que “os alunos não querem nada”, é que me 
debrucei em implantar um Projeto que auxi-
liasse Professores e Estudantes da Educação 

Básica no ensino de ciências. 
Este Programa relaciona Extensão, Ensino 
e Pesquisa-ação, através da Educação e da 
Divulgação Científica. Tem como objetivo 
principal despertar vocações científicas, 
com a expansão da cultura científica entre 

os jovens, através da criação de Cen-
tros Avançados de Ciências (CAC), co-
ordenados por professores das esco-
las, com forte papel social, educativo e 
político de produção de conhecimento. 
Temos cumprido com o propósito do 
Programa “A Ciência é para Todos”, 
uma vez que em 8 anos de atividade 
desenvolvemos uma Educação Cientí-
fica Criativa, com base na Criatividade, 
tanto dos discentes, quanto dos docen-
tes, no desenvolvimento das ativida-
des. Na sua didática o professor deve 
buscar desenvolver situações diver-
sas, através de técnicas de ensino, que 
sejam, ao mesmo tempo, inteligentes, 
interessantes e instigantes. A primei-
ra tem a ver com a razão, a segunda 
com admiração e a última com inda-
gação, favorecendo ao aluno vivenciar 
experiências com esses elementos, de 
forma concomitante, trazendo, assim, 
uma revitalização ao processo de ensi-
no-aprendizagem, de forma dinâmica, 
interativa e lúdica. A nossa questão 
metodológica fundamentou-se na in-
teração educador/educando, mediada 
pelo conhecimento científico e pela 
realidade histórico-social do aluno. 
Esta postura implicou em duas fun-
ções básicas: a função incentivadora 
e a função orientadora. Incentivadora, 
garantindo situações que estimula-
ram a participação ativa do aluno no 
desenvolvimento de seus projetos, e 
orientadora em relação ao seu objeto 
de pesquisa, orientando-o para que 
pudesse criar e desenvolver seu pró-

prio conhecimento. 

São resultados do Programa Social de Edu-
cação, Vocação e Educação Científica na 
Bahia, a participação de cerca de 600 es-
tudantes do Ensino Fundamental e Médio, a 
mobilização da população escolar em torno 
dos temas sobre a importância da Ciência & 
Tecnologia, contribuindo para a populariza-
ção desses saberes de forma mais integra-
da; a divulgação das produções feitas pelos 
estudantes, utilizando-se de procedimen-
tos científicos teórico-práticos pertinentes 
aos seus objetos de estudo, levando-se em 
conta a articulação interdisciplinar desses 
conhecimentos; facilitação do acesso ao co-
nhecimento científico a uma população es-

colar mais desfavorecida e do entendimen-
to, por parte dos adolescentes, da ciência 
dinâmica como algo presente no dia-a-dia 
e a ampliação da compreensão científica de 
fenômenos físicos, químicos, ambientais e 
sociais da região onde os alunos residem, 
adotando a criatividade como prática cor-
rente do trabalho coletivo. Levando-se em 
consideração esses pressupostos, trabalha-
mos com cinco eixos: a Escola, o Educador, 
o Educando, a Educação e o Conhecimento.
Toda a produção do Programa foi publicada 
em 5 livros e 5 livros de resumos, 42 artigos 
científicos, mais de 200 trabalhos apresen-
tados em Eventos científicos. Destacam-se 
a produção de cerca de 40 vídeos, de 2006 
a 2011, na Série “Jovens Repórteres Cien-
tíficos”; 5 jogos do  “Zooteca: Brincando e 
Aprendendo com Jogos sobre Zoologia”  e 7 
jogos  eletrônicos, concebidos e produzidos 
por jovens da Educação Básica das escolas 
parceiras do Programa.

Acreditamos que este Programa cumpriu 
com o propósito do Programa “A Ciência é 
para Todos”, uma vez que criou novas me-
todologias de ensino das ciências, a partir 
das realidades locais. É assim, que juntos, 
estamos vencendo o desafio da Educação 
Científica!

*Rejâne Maria Lira-da-Silva

Coordenadora do Programa Social de Edu-
cação, Vocação e Divulgação Científica na 
Bahia, Instituto de Biologia, Universidade 
Federal da Bahia, Campus Universitário de 
Ondina, Salvador, BA, 40.170-210, rejane@
ufba.br

Para acessar 
o artigo com todas 

as referências, 
visite nosso blog:

encontrodejovenscientistas.
wordpress.com

Ilustração: Carlos Reis

*



Dr. Berinjela Explica!

Em termos de produção conhecimen-
to, podemos dizer que sim. Historiador 
também elabora um trabalho cientifico. 
Para pesquisar na nossa área, é neces-
sário que haja técnica metodológica. 
Nenhum historiador trabalha sem suas 
fontes, pois é necessário que exista 
uma comprovação fundamentada dos 
seus escritos, caso contrário, não have-
ria cientificidade no nosso trabalho e 
o historiador seria apenas um literato. 
No entanto, por tratar-se de produção 
de conhecimento da área de ciências 
humanas, nossas pesquisas não bus-
cam construir verdades absolutas nem 
fórmulas incontestáveis. Elaboramos 
visões e interpretações subjetivas sobre 
fatos “objetivos”, pois história é, tam-
bém, narrativa.

Luiza Campos

Licenciada e Bacharel em História e Mestranda no 
Programa de Pós-Graduação em História da Uni-
versidade Federal da Bahia

Historiadores são 
Cientistas?

A maioria das aranhas possui veneno e po-
dem causar acidentes, porém nem todas 
possuem a capacidade de causar um enve-
nenamento grave em humanos. No Brasil, 
existem 20 espécies que possuem essa ca-
pacidade e estão inclusas nos gêneros La-
trodectus, Loxosceles, e Phoneutria conhe-
cidas respectivamente como viúvas-negras, 
aranhas-marrons e aranhas-armadeiras. 
Cada uma destas tem um veneno que causa 
efeitos diferentes e a gravidade do acidente 
depende de muitos fatores como a idade do 
acidentado e a quantidade de veneno que 

Qual a aranha mais perigosa do Brasil?

foi inoculada no corpo. Existem ainda as 
aranhas caranguejeiras, que apesar de não 
possuírem um veneno de grande toxicidade 
para humanos, liberam cerdas de seu ab-
dômen quando se sentem ameaçadas, que 
causam ardor e coceira. 

Ivson Santos Gomes

Estudante do 3º semestre de Ciências Biológicas da 
UFBA e estagiário do Núcleo de Ofiologia e Animais 
Peçonhentos.

O que é preciso fazer para se tornar um fotógrafo profissional?

Quem resolve ser fotógrafo tem que ser 
apaixonado pelo que faz. Tem que ter mui-
ta disciplina, dedicação e força de vontade. 
Muito se engana quem acha que a vida do 
fotógrafo é cheia de glamour, que precisa 
trabalhar pouco e ganhar muito.
Resumindo: se você quiser ser fotógrafo, as-
segure-se de que você é irremediavelmente 
apaixonado pela fotografia. Desse jeito você 
saberá que está fazendo a escolha certa. Por 

último, lembrem que qualquer pessoa pode 
aprender técnica. Mas, para ter sensibilida-
de e apuração do olhar, a pessoa tem que 
nascer com isso e saber trabalhar e desen-
volver esse lado durante toda sua vida. Tem 
que ler MUITO e viajar MUITO pra poder ter 
uma bagagem cultural ampla. Isso diferen-
cia o bom do mau fotógrafo. Ou seja, esteja 
preparado pra trabalhar com afinco e dedi-

cação pelo resto de sua vida. Mas isso te 
trará uma felicidade tão grande que o resto 
é apenas detalhe!

Jonas Grebler 

Jonas Grebler é fotografo freelancer, especializado em 
fotografia autoral e de arquitetura. Colabora constan-
temente para as revistas Casa Vogue, Casa Claudia e 
Exame PME, além de fotografar projetos arquitetôni-
cos para os profissionais da área. Seus trabalhos po-
dem ser vistos no site: www.jonasgrebler.com.

Como identificar uma 
serpente peçonhenta 

no Brasil?

Está errado quem pensa que todas as ser-
pentes são peçonhentas ou oferecem risco 
ao homem. Muito pelo contrário, a maioria 
das espécies de serpentes brasileiras não 
são peçonhentas. Mas como identificar se 
oferece risco ou não? Primeiramente, ani-
mal peçonhento é aquele que possui glân-
dulas produtoras de veneno e aparelho ino-
culador para injetá-lo na sua presa ou em 
qualquer animal que o ameace, a exemplo 
do homem. No Brasil, apenas quatro ser-
pentes podem oferecer risco de vida, são 
elas a Jararaca (Bothrops), Cascavel (Crota-
lus), Surucucu (Lachesis) e Coral (Micrurus). 
As do gênero Bothrops, Crotalus e Lachesis 
pertencem à família Viperidae, apresen-
tando entre o olho e a narina um  orifício 
termorreceptor denominado fosseta loreal, 
sendo esta uma característica fundamental 
para identificá-las como peçonhentas. A 
única que foge a essa regra é a Coral, sendo 
a dentição a característica mais correta e 
precisa que diferencia as corais verdadeiras 
(peçonhentas) das falsas. Estudar animais é 
fascinante pela imensa diversidade presen-
te em nosso país, ainda mais as fantásticas 
serpentes que tanto me inspiram!

Felipe Dias

Estagiário do Núcleo de Ofiologia e Animais Peço-
nhentos da Bahia e aluno de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal da Bahia.

A vida de um físico é bem mais difícil e mais 
complexa que as lindas cores das explosões 
nucleares e das magníficas reações eletro-
magnéticas. São necessárias muitas horas 
de dedicação e concentração para entender 
e desvendar os desdobramentos das equa-
ções que regem os princípios da física. A 
física nuclear é uma das mais fantásticas 
subáreas das físicas, porém uma das mais 
complexas. Fascina-me toda a vez que eu 
vejo a imagem de um átomo, uma reação 
nuclear ou a foto de uma usina. Já estudei 
mais de 20 horas por dia, mais de 40 folhas 
de cálculo e tive a oportunidade de conhe-
cer professores que ajudaram a construir 
todo o conhecimento que tenho. Hoje tenho 
registro internacional de físico nuclear, te-
nho tatuado nas minhas costas a equação de 
um processo físico que eu mesmo desenvol-
vi – e foi na iniciação cientifica que comecei 
e que com certeza contribuiu 100% para o 
profissional que sou hoje.

Igor Gomes da Costa

Estudante do 4º semestre de Engenharia Elétrica, téc-
nico em radioproteçãoo industrial pelo Instituto Na-
cional de Radioproteção.

Como é a vida 
de um físico?

A 
professora Iracy Picanço, da Facul-
dade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia (Ufba), é uma das 
convidadas para proferir pales-

tra no 4º Encontro de Jovens Cientistas. A 
pedagoga fará parte do Ciclo de Conferên-
cias O Ser Humano da Ciência junto com 
Alda Pepe, professora aposentada da Ufba 
e integrante do Conselho Estadual de Edu-
cação da Bahia. As educadoras proferirão a 
palestra intitulada ‘A Ciência e a Educação 
na Bahia’, nesta sexta-feira, último dia do 
evento.

Professora emérita da UFBA, Iracy Picanço 
concedeu entrevista ao Pergaminho Cien-
tífico tratando de algumas questões que 
falará em sua palestra. Discutindo sobre o 
ensino das ciências na educação básica, a 
professora acredita que a educação, para 
ser eficiente, tem que permitir o uso dos 
laboratórios por mais tempo, e isso só será 
possível com uma educação de tempo in-
tegral.  Além disso, Iracy ressalta que uma 
das mudanças necessárias na escola é na 
concepção de ciências: “É preciso retomar 
a interdisciplinaridade na educação básica”, 
explica, assinalando que a noção de ciência 
de forma interdisciplinar deve ser trazida 
desde os anos iniciais da educação. 

É justamente neste ponto que mora a di-
ficuldade. De acordo com Iracy Picanço, a 
formação dos professores é compartimen-
talizada: “Se o professor não está formado 

Se o professor possui 

uma formação comparti-

mentalizada, e não multi-

disciplinar, como ele esti-

mulará o estudante para 

amanhã atuar no campo 

da ciência?

nesta perspectiva, como ele transfere isso 
na formação dos estudantes com a ciência? 
Como estimular o estudante para amanhã 
atuar no campo da ciência?”, questiona. 
Além disso, no Brasil, há uma dificuldade 

grande para formar professores de física e 
química, e os licenciados em biologia tem 
uma presença muito maior na escola: “Biolo-
gia tem uma presença muito maior na área 
de formação de professores para este cam-
po da ciência. Você vê muito mais cursos de 
ciências biológicas, tanto na iniciativa pú-

Iracy Picanço

Professora emérita aposentada da Universidade Federal da Bahia, membro titular do Fórum de Estadual de 
Educação como representante da Academia de Ciências da Bahia, concede entrevista ao Pergaminho Cietífico e 
fala sobre a conferência “Ciência e Educação na Bahia”, ministrada durante o 4º Encontro de Jovens Cientistas

blica quanto na privada de ensino superior”, 
explica. 

A consequência disso é que o profissional 
que vai atuar na escola básica vai com a 
formação dele em ciências biológicas que 
é compartimentalizada. O estudante vê 
uma ciência compartimentalizada e não vê 
o desdobramento dela, que é a tecnologia 
como parte consequente do desenvolvi-
mento científico: “Essas bases têm que ser 
fixadas a partir da escola básica para serem 
aprofundadas e desdobradas no nível supe-
rior, mesmo mantida ainda a noção da com-
partimentalização”. 

Iracy Picanço acredita que uma alternativa 
para a mudança deste quadro problemático 
é a cobrança: “Para que se tenha condições 
de desenvolver o conhecimento científico, 
uma iniciação à produção científica, a capa-
cidade de ler e interpretar o evento da ci-
ência nos limites pedagogicamente estabe-
lecidos para as faixas escolares,  só se pode 
fazer exigindo que as escolas sejam equi-
padas para que isso se exerça desse modo”, 
explica. Para a educadora, a exigência aos 
governantes é fundamental, porque a boa 
vontade dos professores não é suficiente 
para a resolução das carências que a esco-
la sofre atualmente: “Os meninos, quando 
estimulados e dadas as condições para que 
eles se desenvolvam, eles se desenvolvem”, 
conclui.

Iracy Picanço
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CULTURA CIENTÍFICA 
E SOCIEDADE: 
ALGUMAS REFLEXÕES*
N

unca como neste momento a in-
vestigação e o desenvolvimen-
to das ciências e das tecnologias 
exerceram tanta influência no nos-

so modo de vida e de trabalho, nas nossas 
concepções de espaço e tempo, nas nossas 
capacidades de intercâmbio e de comunica-
ção em todo o planeta. As palavras tomadas 
como empréstimo são do poeta e linguista 
Carlos Vogt e ilustram a introdução do seu 
livro Cultura Científica: Desafios, que chama 
atenção para o desafio de gerar, aplicar e 
divulgar o conhecimento científico. 

Segundo o autor, apesar da inegável pre-
sença da ciência nas sociedades atuais no-
ta-se um significativo declínio em geral do 
número de alunos matriculados em cursos 
para carreiras científicas das universidades. 
Inúmeras são as explicações dadas por ele 
para este paradoxo, que vão desde os pro-
blemas relacionados à visão de educação 
relacionada aos ambientes formais de ensi-
no até à ineficiência de formas tradicionais 
de divulgação científica. 

No entanto, para Vogt, além de divulgar o 
conhecimento, a possibilidade de acesso à 
informação, há a necessidade da formação 
do cidadão no sentido em que ele possa ter 
opiniões e uma visão crítica de todo o pro-
cesso envolvido na produção do conheci-
mento científico com sua circulação e assim 
por diante. Este é um conceito relacionado 
à cultura científica que modifica os modos 
de se fazer e pensar a própria divulgação.
Para compreender a construção do conceito 
de cultura científica é preciso abarcar um 
breve conjunto de fatores que tornaram a 
ciência uma forma de conhecimento privi-
legiado. 

Uma das respostas possíveis é dada por Bo-
aventura de Sousa Santos ao explicar que 
o conhecimento científico é hoje a forma 
oficialmente privilegiada de conhecimento 
e que a sua importância para a vida das 
sociedades contemporâneas não oferece 
contestação. Segundo o autor, na medida 
de suas possibilidades, todos os países se 
dedicam à promoção da ciência, esperando 
benefícios do investimento nela. 
Ainda, para uma autora chamada Sánchez 
Mora, a ciência é uma criação humana que 
desempenha um papel indiscutível no pro-
cesso de civilização; é uma atividade inte-
lectual cujos resultados têm repercussão 
em todos os âmbitos da existência. Mora 
defende a tese de que a ciência faz parte da 
cultura, mas que, no entanto, em geral, tem-

se a falsa imagem de que a ciência é uma 
tarefa alheia às outras atividades humanas. 
Para ela, o surgimento da divisão entre ci-
ências e humanidades se deu a partir do sé-
culo XX, e mais notoriamente a partir da Se-
gunda Guerra Mundial, onde o investimento 
público e privado na ciência e, consequen-
temente, o seu incrível avanço, fez com que 
prevalecesse a linguagem especializada em 
detrimento da linguagem do “senso comum”. 
De acordo com ela, no final do século XX, 
esta comunicação apresentou um abismo 
aparentemente intransponível, resultando 
na linguagem superespecializada da ciência 
moderna. 

Ao refletir sobre a trajetória da superespe-
cialização ao longo dos séculos, é preciso 
recorrer à historiografia das ciências. Sen-
do assim, nos deparamos com as ideias do 
filósofo e matemático francês René Des-
cartes (1596-1650), apreciado como um 
dos nomes mais influentes da história do 
pensamento ocidental. É dele a autoria da 
célebre frase Cogito, ergo sum (Penso, logo 
existo). De acordo com o método cartesiano, 
formulado no século XVII, para reconhecer 
algo como verdadeiro, deve-se usar a razão 
como filtro e decompor esse algo em par-
tes isoladas, em ideias claras e distintas, ou 
seja, propõe fragmentar, dividir o objeto de 
estudo a fim de melhor entender, compre-
ender, estudar, questionar, analisar, criticar, 
o todo, o sistema. E é esse pensamento que 
vai inaugurar a divisão do saber, a espe-
cialização, e que certamente possibilitou o 
avanço do conhecimento científico. 

Crítico a esse pensamento, o sociólogo e 
filósofo francês Edgar Morin afirma que 
as ideias de Descartes são consideradas o 
marco para a institucionalização da separa-
ção do sujeito que pensa da coisa pensada, 
constituindo-se, desta forma, na ruptura en-
tre o sujeito e o objeto. Para Morin, a visão 
cartesiana impõe um paradigma, isto é, um 
conjunto de regras, padrões, teorias, mo-
delos, visões de mundo que apreende-se, 
trata-se de um legado conscientemente. “O 
paradigma cartesiano nos ensinou a separar 
a razão do imaginário, a razão do mito, o 
sensível do inteligível, a ciência da cultura e, 
porque não dizer, a ciência da arte”, afirma 
Morin. 

Para esse pensador, o conhecimento, do 
ponto de vista do pensamento complexo, 
não está limitado à ciência. Há na literatura, 
na poesia e nas artes um conhecimento pro-
fundo. Segundo Morin, é possível afirmar 

que no romance há um conhecimento mais 
sutil de seres humanos do que o encontra-
do nas ciências humanas, porque visualiza 
o homem em suas subjetividades, suas pai-
xões, seus meios, etc. Por outro lado, é pos-
sível acreditar que todas as grandes obras 
de arte contêm um pensamento profundo 
sobre a vida, mesmo quando não está im-
presso em sua linguagem. Desta forma, ca-
beria, então, à divulgação, a tarefa maior de 
exercer a partilha social do saber, levando 
ao homem comum o conhecimento do qual 
ele historicamente foi apartado e do qual 
foi-se mantendo cada vez mais distanciado, 
à medida que as ciências se desenvolviam e 
mais se especializavam.

Outro intelectual, físico e filósodo Lévy-Le-
blond,  afirma que as tarefas que os pes-
quisadores enfrentam atualmente em suas 
profissões, assim como as responsabilida-
des sociais às quais já não podem se furtar, 
exigem que tenham uma concepção mais 
ampla da atividade científica. Existe, por-
tanto, uma necessidade urgente de recon-
ciliar as diferentes tarefas que constituem o 
trabalho de um cientista, de forma que cada 
um deva compartilhar com os outros o co-
nhecimento, além de produzi-lo. Finalizan-
do seu pensamento, Lévy-Leblond advoga a 
necessidade de incluir a comunidade cientí-
fica entre o público como um todo. 

Em outras palavras, ele defende que o sen-
tido da divulgação científica não pode mais 
ser pensado em termos de transmissão do 
conhecimento científico dos especialistas 
para os leigos. Ao contrário, seu objetivo 
deve ser trabalhar para que todos os mem-
bros da nossa sociedade passem a ter uma 
melhor compreensão, não só dos conteú-
dos (resultados da pesquisa científica), mas 
também da própria natureza da atividade 
científica, suas condições históricas, sociais 
e culturais. Segundo ele, a perspectiva mais 
distante, ainda que possa parecer utópica 
neste momento, é mudar a ciência de forma 
que ela possa finalmente diluir-se na demo-
cracia. 
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que tipo de jovem 
cientista vocÊ é?

OS CAMINHOS PARA SE 
TORNAR UM CIENTISTA
VEJA O QUE FAZEM E O QUE PENSAM OS ESTUDANTES QUE 

PASSARAM PELO 4º ENCONTRO DE JOVENS CIENTISTAS!

Willian Alves Costa, 10 anos 
e Helen Mariana Silva, 11 anos

Estudantes da Escola Municipal Irmã Elisa 
Maria, apresentaram o projeto: “Aciden-
tes com animais peçonhentos”, orientados 
pela professora Rosimeire Lira. O desejo de 
Willian é se tornar um engenheiro eletrôni-
co e esse interesse nasceu a partir do conta-

to com ciências fora da escola. “Eu passei 
a gostar de ciências assistindo vídeos na 
internet sobre vários temas e assistin-
do programas na televisão”, afirmou 
Willian. Já Helena sempre gostou de 
animais e o projeto intensificou esse 
interesse. ”Este trabalho aumentou 
meu interesse pela área de Biolo-
gia e é isso que eu quero fazer no 
futuro”, concluiu Helena.

Maria Beatriz Cavalcante 
13 anos

Estudante do 8º ano do ensino fundamental 
no Colégio Antônio Vieira, apresentou, com 
mais duas colegas, o projeto “Camaleão Quí-
mico – Experiências químicas de mudança 
de cor”.  Após passar um ano no exterior e 
ter um maior contato com as ciências na es-
cola, já tem certeza que vai fazer ciência no 
futuro. “Penso que a ciência ajuda a melho-
rar a vida das pessoas, como descobertas de 
curas de doenças, e é isso que eu penso em 
fazer no futuro” contou Beatriz.

Mateus Jesus dos Santos 
15 anos

Estudante do Centro Estadual de Educação 
Profissional em Processos Industriais (CEEP) 
Newton Sucupira, Mateus está no Primeiro 
ano do Ensino Médio no curso de Eletrotéc-
nica e seu projeto apresentado no 4º Encon-
tro de Jovens Cientistas foi “Produção de 
Biodiesel a partir do azeite de dendê uti-
lizado na feitura do acarajé”. Esse projeto, 
orientado pela professora Silvia Leticia Bis-
po dos Santos, serviu de estímulo para que 
o estudante se interessasse pelo trabalho 
no laboratório. “Sempre fui bem em Ciên-
cias, quero fazer Engenharia Química e, pri-
meiramente, penso em trabalhar em labora-
tório de análises clínicas” afirmou Mateus.

Ana Victória Oliveira, 11 
anos.

Júlia Bianca de Oliveira, 10 
anos

Estudantes da Escola Municipal Irmã Eli-
sa Maria, apresentaram, sob orientação da 

professora Rosimeire Lira, o trabalho “Direção: 
Norte ou Sul?”. As duas estão tendo o primei-
ro contato com as ciências e esse projeto já 
incentivou as alunas a seguirem a carreira 
de cientista. Ana Victória, que pensa em fa-
zer Física, falou: “Através da ciência podemos 
transformar materiais, como uma garrafa pet, 
em coisas que poderão ser utilizadas duran-
te muito tempo”. Já Júlia, mais interessada 
por animais, pensa 
em ser bióloga. 
“Quero aprender 
mais sobre ani-
mais e a na-
tureza, que 
eu sou apai-
x o n a d a ” 
contou a 
aluna.

Ananda 
Pinheiro 
Oliveira Ribero
14 anos

Estudante do Colégio 
Antônio Vieira, cursan-
do o 9º ano do ensino 
fundamental, apresentou no 4º Encontro de 
Jovens Cientistas, juntamente com colegas, 
o projeto “Bagaço de cana de açúcar: Alter-
nativas para o gerenciamento de resíduos”. 
Filha de engenheiro elétrico, ela pensa em 
cursar Engenharia Mecatrônica. “Esta é uma 
área que está crescendo e sempre me inte-
ressei por Ciências e Matemática”, analisou 
Ananda.


