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E sta é uma edição super especial da Revista Jovens Cientistas. Vou explicar a vocês o porquê. Esta revista 
nasceu dentro do Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia, um projeto 
da Universidade Federal da Bahia que, entre outras coisas, é pioneiro em formar “Jovens Cientistas”, isto 

é, ajudar jovens que estão nos ensinos fundamental e médio a desenvolver pesquisas antes mesmo de entrar na 
universidade. Isso se chama Iniciação Científica Júnior.

Por sinal, esse Programa é o criador dos Encontros de Jovens Cientistas, que reúnem todo ano um montão de 
crianças e adolescentes para apresentar trabalhos de pesquisa que desenvolveram na escola. Pois bem! Esse 
nem sempre foi o nome do Programa. Quando nasceu, ele se chamava Projeto Ciência, Arte & Magia, ou, para os 
mais íntimos, apenas CAM.

O CAM nasceu da inquietude de três irmãs educadoras, as Lira da Silva, que nas suas reflexões achavam que o 
ensino de ciências nas escolas estava fadado ao fracasso já que não ajudava o jovem a compreender o mundo à 
sua volta e nem trabalhava as suas habilidades pessoais. Com uma dose de ação e força de vontade, escreveram 
um projeto e o tiraram do papel. Fizeram parcerias com muitas escolas, e no turno oposto às aulas, com a ajuda 
de professores orientadores, estudantes dos ensinos fundamental e médio desenvolviam pesquisa científica sobre 
os mais variados temas. E sabe de onde surgiam esses temas? A partir do interesse dos próprios estudantes, que 
já pesquisavam assuntos relacionados às profissões que gostariam de seguir no futuro.

Em cerca de 10 anos, foram mais de 1000 jovens cientistas que passaram por este Projeto. Aprenderam muito com 
o método científico: aprenderam a pesquisar, a realizar experimentos, a escrever artigos, a produzir vídeos e tam-
bém muito importante, aprenderam a divulgar os trabalhos que estavam fazendo através de ações de extensão, 
explicando a contribuição dele para a sociedade. 

Todo esse movimento foi por uma ideologia: a de que é preciso compreender a ciência como parte da cultura, e 
como forma de entender o mundo à nossa volta. Somente deste jeito é possível participar de decisões que a en-
volvam, sejam relacionadas às áreas de saúde, educação, sociedade, economia, entre outras coisas. 

E depois de participar por alguns anos neste projeto que incentivou a curiosidade e a vocação científica destes 
estudantes, onde é que eles estão? O que escolheram como profissão? Como está o seu “ser humano da ciência”, 
reflexivo e crítico das próprias ações? Qual impacto um programa como este causou na vida de um estudante e 
na sua responsabilidade de ser um cidadão do mundo? É justamente isso que saberemos nas próximas páginas!

Boa Leitura!

Mariana Sebastião
Diretora de Redação da Revista Jovens Cientistas

APRESENTAÇÃO



REVISTA JOVENS CIENTISTAS - EDIÇÃO ESPECIAL:  PERFIL CIENTÍFICO

REVISTA JOVENS CIENTISTAS - EDIÇÃO ESPECIAL:  PERFIL CIENTÍFICO

10 11

ALANA SOUZA LIMA
26 anos, Engenheira ambiental

(Faculdade Área 1)

A ciência é o que move o mun-
do. Se não fossem os curio-
sos, jamais teríamos avança-

do em tecnologia como temos visto 
ultimamente. Sou formada em En-
genharia Ambiental pela Faculdade 
Área 1 (2013) e atualmente estou cur-
sando Engenharia química no IFBA e 
pós-graduação em Gestão de Micro 
e Pequenas Empresas pela Univer-
sidade Católica Dom Bosco. Devido 
as constantes mudanças de merca-
do, não atuo na área de engenharia 
ou pesquisa. Sou concursada do Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas).

A participação num projeto de edu-
cação e vocação científica como o 
Ciência, Arte & Magia (CAM) apenas 
enfatizou o meu desejo de trabalhar 
com a área de ciências exatas, a mi-
nha verdadeira paixão. Atuo em pro-
jetos como voluntária e retornei para 
a graduação para complementar os 
conhecimentos na engenharia. 

Com as atividades desenvolvidas no 
CAM, pude melhorar bastante a mi-
nha oratória e desenvolver projetos 
independente da modalidade. Partici-

pei do projeto entre os anos de 2007 
e 2008 pesquisando principalmente 
coisas na área de química. Desen-
volvi um trabalho chamado “Trunfo 
Atômico” e outros relacionados a 
cores, cheiros e sabores na química. 
Graças a esta experiência, pude 
desfrutar de outras que sempre 
contribuíram bastante para o meu 
crescimento pessoal e profissional. 
O último trabalho de pesquisa que 
realizei foi o Trabalho de Conclu-
são do Curso da Engenharia 
Ambiental, onde fiz uma pes-
quisa sobre o impacto do 
lançamento de fármacos 
e seus resíduos no meio 
ambiente e consequen-
temente na saúde da 
população. O tra-
balho foi realizado 
em parceria com 
a Bahia Far-
ma pelo projeto 
Descarte Cons-
ciente feito até 
hoje nas farmá-
cias Baianas. 

Hoje, mesmo 
atuando na área 

“A ciência 
é o que move 

o mundo”.

de gestão empresarial, vejo que o 
que mais se discute é a inovação 
nas empresas e, na maioria das ve-
zes envolve investimentos em tecno-
logias, o que está bem relacionado 
com o avanço científico.

Entre os ensinos fundamental e médio Alana estudou 
nos colégios O delta, Colégio Estadual Raphael Serraval-
le, Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, Esca-
da do Tempo e Colégio Estadual Presidente Emílio Gar-
rastazu Médici (Atual Colégio Estadual Carlos Marighela).

2008
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Sou Ana Maria Souza Marques 
e tenho 23 anos. Estudo Medi-
cina Veterináriana UFBA. Des-

de que entrei na faculdade (2012), 
faço estágio em um abrigo de ani-
mais em Salvador. Julgo importante 
pois ajudo esses animais, contribuo 
para que eles tenham um pouco de 
atenção, amor e bem-estar. Fico aos 
domingos nesse abrigo realizando 
as medicações prescritas pelo médi-
co veterinário e os curativos neces-
sários. Muitas pessoas não querem 
abdicar dos seus finais de semana 
(escolha de cada um), mas acredito 
que minha ajuda é de suma impor-
tância para esses animais. 

Eu já entrei no Projeto Ciência, Arte 
& Magia sabendo o que eu queria 
cursar na faculdade: medicina vete-
rinária! Quando entrei na universida-
de eu já tinha uma base para realizar 
apresentações orais, trabalhos, como 
fazer os slides, já possuía um currí-
culo lattes, sabia o que era um artigo, 
um relatório final, coisas que muitas 
pessoas só conhecem na faculdade, 
e acabam tendo dificuldades no co-
meço, as quais eu também teria se 
não tivesse participado do Projeto.

Com a parti-
cipação num 
projeto como o 
Ciência, Arte & 
Magia, eu apren-
di o que é exten-
são universitária 
e sua importância. 
Eu não sabia que 
existiam esses tra-
balhos de extensão, 
que podemos ajudar 
a sociedade com pe-
quenas atitudes e com 
o nosso conhecimento, 
que para a gente pode 
não parecer muito, mas que para 
outros, pode ser tudo. Levar para a 
sociedade o que a universidade pro-
duz é gratificante. Aprendi que de-
vemos sempre auxiliar o próximo, 
realizar trabalhos que ofereçam 
melhoras e conhecimento para a 
sociedade.

De 2008 a 2010, nos trabalhos que 
realizei no projeto, sempre busquei 
trabalhar com temas relacionados 
aos animais e natureza. Fiz quatro 
experimentos: “Um ecossistema en-
tre quatro paredes”, “O mistério dos 

“Para nós, o nosso conhecimentopode não ser muito. Para outros, pode ser tudo”

vegetais”, “A importância dos vasos 
xilema” e “DNA em foco”. Também 
produzi os jogos “Felina: fugindo 
da extinção” e “Trilhando Habitat”. 
Também produzi três comunicações 
orais: “A história da Sussuarana (Fe-
lis concolor)” “Ar, água ou terra?” e 
“Onde os mamíferos evoluíram?”.

Para mim, a ciência é um conjunto 
de conhecimento de várias áreas, 
que busca sempre novas desco-
bertas. Descobertas estas que irão 
contribuir de diversas formas para o 

mundo como um todo. Todos podem 
ser cientistas! A medicina veterinária 
é uma área bem atuante na ciên-
cia. Sempre realizando pesquisas e 
trabalhos que são levados às pes-
soas, principalmente do meio rural, 
buscando sempre ajudar a melhorar 
a vida destas. Hoje existem vários 
grupos de pesquisas na Escola de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da 
UFBA, com bons resultados e exten-
são universitária.

23 anos, 
Estudante de Medicina 
Veterinária
(UFBA)

Entre os ensinos 
fundamental e médio Ana 

estudou na Escola Municipal 
Hercília Moreira, na Escola 

Estadual Euricles de Matos e 
no Colégio Estadual Evaristo 

da Veiga (1º ao 3º ano).
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“O projeto Ciência, Arte 
& Magia foi o espaço onde 
pude acreditar no sonho de 
ser médico”.

Sempre gostei de matemática. 
Quando entrei no projeto Ciên-
cia, Arte & Magia, estava no 

nono ano, prestes a entrar no ensino 
médio. Neste período pensava no 
que fazer no futuro, e matemática já 
era uma das opções. Daí veio o in-
teresse de trabalhar principalmente 
com a temática da morfologia animal, 
especialmente com a simetria cor-
pórea. Como a nossa orientadora (a 
Professora Rejâne Lira) é bióloga, ela 
me estimulou bastante. Para associar 
estas duas áreas do conhecimento, 
decidi estudar a zoomorfologia em 
busca de relações de simetrias pre-
sentes na natureza.

Não me recordo exatamente o porquê 
de escolher ter medicina como profis-
são. Fiz essa escolha ainda durante a 
escola, junto com dois amigos. Depois 
de um esforço feliz, fomos aprovados 
nas provas de vestibular no mesmo 
ano. Hoje estou no penúltimo ano do 
curso de medicina, me formarei no 
ano que vem (sim, nosso curso dura 
mesmo seis anos, às vezes mais).

Participei do Ciência, Arte & Magia 
de 2008 a 2011. Lá meu primeiro tra-
balho foi uma experimentação que 

desenvolvi com uma amiga sobre in-
dicadores ácido-base. Nesta pesqui-
sa, usávamos uma interpretação que 
extrapolava as bases químicas das 
mudanças de coloração das subs-
tâncias ácidas e alcalinas, para tentar 
ilustrar mudanças no comportamento 
humano em resposta a influências do 
meio externo (a minha amiga estuda-
va especialmente o comportamento 
animal!). 

No ano seguinte, quando fui selecio-
nado para ser bolsista de Iniciação 
Científica Jr., foi que passei a estudar 
as simetrias animais, tomando como 
base as espécies presentes nas co-
leções do Museu de História Natural  
da Bahia do Instituto de Biologia da 
UFBA, bem como os kits de prepara-
ção zoológica em resina do Núcleo de 
Ofiologia e Animais Peçonhentos. 

Considero que o trabalho “Relações 
entre a matemática e a natureza: as 
simetrias nos animais” foi o primeiro 
trabalho científico que desenvolvi de 
forma completa, desde a pergunta de 
estudo, a metodologia, os resultados 
e as conclusões. Com este trabalho 
fui ao meu primeiro congresso científi-
co, que foi a Reunião Anual da Socie-

dade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, em Natal-RN. Até hoje tenho 
boas memórias desde encontro em 
Natal, pois lembro como tudo era no-
vidade. Essa, inclusive, foi a primeira 
vez que saí da Bahia! Já é possível 
notar como o projeto me proporcio-
nou várias experimentações.

Como estudante de medicina, de-
senvolvi trabalhos interessantes nos 
últimos anos, participando da cons-
trução do movimento estudantil. Parti-
cipei de estágios de vivência no SUS, 
seminários de formação, passeatas e 
conferências de saúde. Fiz até uma 
fala na 15ª Conferência Nacional de 
Saúde, que aconteceu em 2015. Isso 
me deixou muito orgulhoso, princi-
palmente pela coragem que venho 
construindo após alguns anos de 
movimento popular. 

Recentemente comecei a estudar se-
xualidades, entrei num grupo de pes-
quisa sobre o tema e fiz meu trabalho 
de monografia nesta área, investigan-
do barreiras na saúde das travestis 
e mulheres transexuais. Além disso, 
após uma indagação da Professo-
ra Rejâne, que coordena o Núcleo 
de Ofiologia e Animais Peçonhentos 

da UFBA, iniciamos outra investigação no campo dos animais peçonhentos. 
Queríamos saber se os médicos brasileiros sabiam diagnosticar e tratar os 
acidentes com esses animais. Vimos que na maioria das faculdades públicas 
de medicina, isso não é uma realidade. Ainda é preciso investir em formação 
médica para atender as necessidades da população. 

Hoje temos a tão falada medicina baseada em evidências, uma tendência que 
consiste em avaliar e criticar práticas de saúde objetivando aprimorar os trata-
mentos de doenças e exames diagnósticos. A ciência é um importante conjun-
to de saberes que tenta explicar a nossa realidade. E, como temos uma medi-
cina muito voltada ao biológico (remédios, exames, procedimentos cirúrgicos), 
a ciência assume um papel importante. 

Para exemplificar, eu mesmo tive 8 semestres (quatro anos) de formação cien-
tífica durante a faculdade, apesar de que muitas atividades eram subaprovei-
tadas. Na área que pretendo seguir, que é a saúde pública, a ciência - seja 
a epidemiologia ou as ciências sociais - tem muita relevância. Infelizmente, 
temos poucos investimentos na ciência e tecnologia no nosso país. Quando 
existem, se voltam para estudos pouco utilizados socialmente; vejo muito isso 
na pesquisa médica. 

O projeto Ciência, Arte & Magia foi o espaço onde pude acreditar no sonho de 
ser médico e, não apenas isso, pude cultivar esse sonho com estímulos diários 
dos meus amigos e amigas e das professoras que tive. Aprendi a me expres-
sar na fala e escrita com rigor científico, e isso me abriu portas para pensar 
numa carreira acadêmica. Como era estudioso, no projeto aprendi como e o 
que estudar, considerando a necessidade de solucionar problemas que afetam 
as nossas vidas e a sua relação com a natureza. 

No projeto tive meus primeiros contatos com a universidade. Sempre gostei de 
estudar, e aos poucos fui percebendo que aquele caminho era possível. Tive 
colegas do colégio militar que tinham passado na faculdade de medicina, e 
isso me estimulou a tentar medicina. 

A maioria dos meus amigos de infância que moravam na minha rua não entra-
ram na universidade, e posteriormente nosso laço foi rompido pelas constantes 
mudanças que passei. Além disso, sou o primeiro da minha família de pai e 
mãe a entrar na universidade (na verdade, descobri que tenho uma prima de 
3º grau que também se graduou, ela é psicóloga, mas mora em outro estado). 

Quando comecei o curso de medicina, percebi que já tinha uma pequena ex-
periência na produção científica, o que me facilitou os estudos de algumas 
áreas como epidemiologia, bioestatística e saúde coletiva. Não demorou muito 
para perceber que alguns temas passariam em silêncio ao longo da minha 
formação, como a saúde da população negra, saúde da população LGBT (de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), saúde mental, além de al-
guns agravos considerados negligenciados, como é o caso dos acidentes com 
animais peçonhentos. 

Sendo um jovem negro, natural da periferia de Salvador e homossexual, me 
sinto parte de todo esse contexto dito “marginal”, por isso foi essencial agregar 
estes temas que citei e alguns outros ao longo da minha passagem pela escola 
médica.

ANDRÉ LUÍS 
MELO DOS SANTOS

22 anos, Estudante de Medicina
(UFBA)

André quando participante do 
Projeto Ciência, Arte & Magia.

André estudou os primeiros quatro anos do ensino fundamental I numa escola do 
bairro onde morava na infância, chamada Escola Tia Gerusa. Foi onde aprendeu a ler 

e escrever as primeiras palavras. Os anos seguintes fez em dois colégios públicos 
da rede estadual de Salvador: Col. Est. Adroaldo Ribeiro Costa e Col. Est. Luis 

Fernando Macedo Costa. Posteriormente foi aprovado num concurso para o Colégio 
da Policia Militar, onde ficou até completar o ensino médio.

2010
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“O Ciência, 
Arte & Magia 
despertou em mim 
a centelha da luta
 pela educação”.

26 anos, Bacharel em Direito (UFBA) e 
Mestrando em Direito (UFBA)

Minha área de atuação profis-
sional é o Direito Constitucio-
nal, Direito Administrativo e a 

Justiça Restaurativa. Desenvolvo ati-
vidade de Pesquisa, no mestrado, na 
Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia. 

Quando participei do Projeto Ciên-
cia, Arte & Magia, a minha temática 
principal nos trabalhos era a quími-
ca orgânica. Alguns trabalhos foram 
“Iluminismo: pense, deixe pensar e 
multiplique”, “A história da Química 
Orgânica pela Visão de um Estudan-
te”, “Engolindo os fatos: A digestão 
começa na boca?” e “Desafiando as 
Ciências”.

Hoje penso a ciência como o conjunto 
ou modelo de conhecimento lastrea-
do na reflexão, na experiência, na ob-
servação controlada para análise dos 
fenômenos da vida, tendo no método 
científico o suporte procedimental 
para a realização do conhecimento 
científico e produção (material e ima-
terial) das respostas aos problemas 
levantados.

O Projeto Ciência, Arte & Magia foi 
importante na minha construção pes-
soal e humanitária, me dando referên-
cias e diretrizes no sonho de ser pro-
fessor-pesquisador em Direito. Além 
disso, as minhas bases instrumentais 
para a realização de pesquisas foram 
construídas no âmbito desse projeto. 

Nos últimos anos participei da Gestão 
do Centro de Estudos e Pesquisas 
Jurídicas (CEPEJ) da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal da 
Bahia, participei nos Grupos de Pes-
quisa em Controle de Constituciona-
lidade e Justiça Restaurativa e coor-
denei o periódico jurídico Revista do 
CEPEJ. 
 
O Ciência, Arte & Magia despertou 
em mim a centelha da luta pela edu-
cação. Seja nos espaços da educa-
ção formal ou informal, a lembrança 
de lá é motivadora da observação 
crítica e socialmente referenciada – 
por meio das investigações científicas 
- que realizo e fomento no âmbito da 
pesquisa científica em Direito.  

Caio cursou o ensino 
fundamental e o ensino 

médio no Colégio da 
Polícia Militar da Bahia.

Caio interpretou Charles Darwin 
em ação educativa do projeto 

‘Darwin na Bahia e a Origem das 
Espécies” quando participante do 

Ciência, Arte & Magia.

Caio avalia trabalhos de comunicação oral no 7º 
Encontro de Jovens Cientistas, 2016.

CAROLINE BOMFIM 
SANTANA SIMÕES

27 anos, 
Geóloga (UFBA) e 

Mestranda em 
Geologia (UFBA)

A  ciência para mim é a siste-
matização do conhecimento. 
É ser pensante acerca de 

problemáticas diárias e ser capaz de 
propor algo transformador. Acredito 
que a ciência passeia por sentidos 
dicotômicos variados, por exemplo: 
questionar x responder, observar x 
propor, pensar x executar, aprender 
x ensinar... Quando essas premissas 
são compreendidas, a ciência torna-
-se uma ferramenta de humaniza-
ção e evolução para a sociedade.   

Em 2011, me formei no curso 
técnico de Petróleo e Gás 
Natural no Instituto Federal 
da Bahia (antigo CEFET). 
Em 2014, formei no curso 
de graduação em Geologia 
na Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Ingressei no 
mestrado em Geologia tra-
balhando na linha de pesqui-
sa “Tectônica de Bacias Sedi-
mentares”, na UFBA, em 2015, 
e a conclusão está prevista para 
2017. Além disso, trabalho em uma 
empresa privada do setor de mine-
ração (segmento de rocha ornamen-
tal), sendo a geóloga responsável 

pelos setores de mineração e meio 
ambiente. 

Participar de um projeto como o 
Ciência, Arte & Magia despertou em 
mim o espírito de inquietude cientí-
fica e acurou meu senso crítico, e 
tais fatores foram cruciais para meu 

desenvolvimento pessoal e profissio-
nal. Lá, tive a oportunidade de escre-
ver meu primeiro artigo científico e 
aprender a falar em público. Lá, tive 
a oportunidade de compreender e 
acreditar que a ciência é a única fer-
ramenta capaz de transformar uma 
sociedade.

Durante a minha participação, de-
senvolvi trabalhos nas áreas de Fí-
sica e Astronomia. No último ano de 
participação no projeto realizei um 

trabalho na área de geofísica. Fiz 
duas comunicações orais intitu-
ladas “Uma breve história do 
universo de Stephen Hawking” 
e “Detecção de plumas con-
taminantes a partir da Física 
Aplicada (método da resisti-
vidade elétrica)”. Também tra-
balhei nos experimentos “Ter-

mômetro de Galileu”, “Saberes 
sobre saberes: Uma estratégia 

no entendimento da física mo-
derna”, “Utilização do método ele-

tromagnético para a localização de 
materiais metálicos” e participei de 
ações de divulgação científica do 
projeto.

CAIO VINÍCIUS 
DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS

2008/2009
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Todo esse processo foi decisivo para 
a minha escolha profissional. Lem-
bro que, no início do ano, sempre 
tínhamos que escolher um projeto 
novo para pesquisar e, nesse mo-
mento, o Jorge Lúcio (meu orientador 
da época) sugeriu: - “vamos aplicar 
o conhecimento de física ao planeta 
Terra?”. Pois bem, acatei a sugestão, 
e, a partir daí, surgiu o trabalho que 
publicamos na SBPC Jovem, na UNI-
CAMP, em 2008, intitulado “Detecção 
de plumas contaminantes a partir da 
Física Aplicada (método da resistivi-
dade elétrica)”. 

No decorrer do ano fui me aprofun-
dando ao tema “Ciências da Terra” 
com o grande incentivo de Jorge Lú-
cio – o qual, na época, estava fazen-
do mestrado em geociências, apesar 
de ser físico por formação. Quando 
cheguei no momento de prestar o 
vestibular - estava convicta que que-
ria física – o Jorge me chamou para 
conversar, numa daquelas tardes des-
pretensiosas que passávamos juntos 
na sala do CAM, e perguntou: - “Ca-
rol, por que você não faz geologia?”. 
Esse questionamento foi há quase 10 

anos. Hoje sou geóloga, concluinte 
do mestrado em geologia e respon-
sável pelo setor de geologia em uma 
empresa privada de mineração.

Hoje enxergo uma relação intrínse-
ca entre a ciência e a minha área de 
atuação. O geólogo é o detetive que 
tem por função inerente entender a 
dinâmica do sistema mais complexo: 
o Planeta Terra. Para isso, acredito 
que para ser um bom geólogo, antes, 
é imprescindível ser um cientista. 

Caroline participou de ação educativa “Darwin na 
Bahia e a Origem das Espécies” quando participante 

do Ciência, Arte & Magia. 

No ensino fundamental, 
Caroline estudou no 
Colégio São José, no 
Colégio da Polícia Militar e 
no Colégio Análise. Neste 
último cursou todo o seu 
ensino médio.

CRISLANDA
LIMA PEREIRA
22 anos, Estudante 
de Física 
(IFBA).

“Acredito
que a ciência 
é a possibilidade 
de agregar uma 
boa relação com 
nosso meio”.

É  indescritível falar do Pro-
jeto Ciência, Arte & Ma-

gia e da influência que ele teve na 
minha escolha profissional. Minha 
área desde então continua a mes-

ma. No período em que estive no 
projeto pude sentir como seria 

de fato estudar e trabalhar 
naquilo em que me dedica-

va durante as pesquisas.

Sou estudante do 
Curso Licencia-

tura em Física 
no Instituto 

Federal da 

Bahia. Tra-
balho dando 
aula em uma 
escola e faço par-
te de um grupo de 
pesquisa em Astrono-
mia. Entrei no projeto 
com 15 anos, em 2010, 
e aprofundar meus estu-
dos em algo que realmente 
gostava proporcionou muito em 
sentido de crescimento pessoal e 
profissional. 

Conhecer pessoas da área, pes-
soas com interesses em comum e 
principalmente ver como a Astrono-
mia desperta sentimentos variados 
nessas pessoas foi e é o que mais 
me encanta.  Hoje levar para as 
crianças um pouquinho dessa mi-
nha experiência e mostrar o porquê 
de eu ter escolhido esta área é uma 
tentativa de estimulá-las a buscar 
também realizar e construir seus 

objetivos. Lá desenvolvi o expe-
rimento “Pêndulo de Foucalt” e 

2009
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Crislanda fez o seu ensino 
fundamental no Colégio Papillon 

Nobre e o ensino médio no 
Colégio Estadual Odorico 

Tavares.

a pesquisa “Astronomia: uma ciên-
cia sem limites” com orientação do 
professor Jorge Lúcio Rodrigues.  

Mais recentemente, como estudan-
te de física, fui monitora da Oficina 
Embaixadores da Ciência e Giro da 
Física do Centro Juvenil de Ciência 
e Cultura, fiz pesquisa em ensino 
de física no Programa de Bolsas de 
Iniciação à Docência, participei de 
uma Comunidade de Prática de En-
sino de Física que teve como obje-
tivo trabalhar o ensino de Física por 

meio de oficinas diversas 
como arduíno, astronomia 
e brinquedos em cidades do 
interior da Bahia e continuo de-
senvolvendo um estudo sobre An-
tiguidade clássica e papel feminino 
na ciência. 

Acredito que Ciência hoje é co-
nhecimento. É a possibilidade de 
agregar amadurecimento, valores 
pessoais e boa relação com nosso 
meio. Ela está diretamente ligada 
com minha área de atuação.

Crislanda e o Professor Jorge Lúcio 
em Atividade do Projeto Ciência, 
Arte & Magia

DEIVISSON
FREITAS DA SILVA
25 anos, Médico (UFBA)

“Dei xei a pos ição de 
espectador e passei a 

me enx ergar enquanto 
suje ito do processo de 
produção cien tífica”.

Sou médico recém-formado. 
No Projeto Ciência, Arte & 
Magia pude perceber o quan-

to somos senhores do que virá. No 
sentido de que podemos transfor-
mar nossas dúvidas, observações 
e/ou angústias cotidianas em hipó-
teses e assim desenvolvê-las, não 
necessariamente nos levando às 
respostas esperadas, mas sempre 
nos fazendo trilhar um ca-
minho de descobertas e 
possibilidades que res-
significam a busca de 
modo que o percurso 
por si só já nos con-
templa. 

Na medicina, área em 
que o conhecimento se 
renova a cada instan-
te, essa consciência de 
que é preciso “treinar o 
olhar” para reconhecer 
o potencial “científico” 
do que se observa é fun-
damental, pois diversas 
são as grandes desco-
bertas feitas “ao acaso”, 
em meio a investigação 

que trabalhei foram a Teoria Darwi-
nista e a relação entre os jovens e 
os meios de comunicação. Desen-
volvi o jogo “Pescando a evolução”, 
trabalhei na investigação científica 
sobre “O que os jovens pensam so-
bre os meios de comunicação tele-
visivos?” e colaborei na elaboração 

e atuação na peça “Entrando 
na Mente de Darwin”.

A minha vivência como 
jovem pesquisador no 

projeto me fez enten-
der que a ciência está 
em tudo e todo lugar, 
ao nosso alcance. As-
sim, deixei a posição 
de espectador e pas-
sei a me enxergar en-
quanto sujeito do pro-
cesso de produção 
científica, paulatina-
mente reconhecen-
do meus limites e 
potenciais. Mais 

do que isso, enten-
di que toda pesquisa 

precisa ser produzida 
com um propósito com-

de uma pergunta científica que ti-
nha outros objetivos ou a partir da 
observação de um fenômeno coti-
diano. E, assim, as “verdades” se 
sucedem, fazendo surgir novos pa-
radigmas diariamente.

Durante a minha participação no 
projeto, entre os anos 2007 e 2009, 
as principais temáticas 



REVISTA JOVENS CIENTISTAS - EDIÇÃO ESPECIAL:  PERFIL CIENTÍFICO

REVISTA JOVENS CIENTISTAS - EDIÇÃO ESPECIAL:  PERFIL CIENTÍFICO

22 23

preendendo a quais interesses e 
a quem tal propósito favorecerá. A 
partir disso, vi que podemos mo-
dificar realidades a partir da nossa 
produção e que, especialmente no 
nosso contexto de uma socieda-
de majoritariamente desfavorecida 
economicamente, o campo para 
intervenções positivas, produtoras 
de consciência, igualdade e autono-
mia, é extremamente vasto e ainda 
pouco explorado.

Como es-
tudante de 
m e d i c i n a , 
in ic ia lmen-
te participei 
de um pro-
jeto bastante 
enriquecedor, 
chamado “Ma-
risqueiras da 
Ilha de Maré”. 
Tal projeto de 
diagnóstico e 
intervenção era 
interdisciplinar, 
juntamente com 
Nutrição e Enge-
nharia Elétrica, e 
visava fazer um pa-
norama da situação 
de saúde das mulheres que 
exercem esse ofício na Ilha de 
Maré, que apesar de pertencer ao 
território de Salvador, por ser uma 
ilha e remanescente quilombola, 
tem sido invisibilizada pelos órgãos 
públicos ao longo dos anos. 

Para além de todo aprendizado 
inerente ao convívio com a comuni-
dade, pude exercitar minhas habi-
lidades de pesquisador, buscando 
identificar quais patologias mais 
frequentes na comunidade, quais 
delas poderiam estar relacionadas 
ao exercício laboral, quais fatores 
de risco e proteção para aqueles 
agravos e quais intervenções se-
riam necessárias a partir daquele 
diagnóstico estabelecido. 

A partir desse projeto desenvolvi 
a minha monografia de curso que 
teve como título “Lesões oculares 
em trabalhadores da pesca: mais 
uma história de pescador?” – tive 
que ampliar o grupo pesquisado 
porque ainda não há literatura su-
ficiente sobre marisqueiras. Com 

essa monografia, obtive a aprova-
ção para ingressar na última fase 
do curso médico, o internato, e 
também obtive a publicação na 
Revista Brasileira de Saúde Ocu-
pacional.

Outra participação em projeto que 
me marcou bastante foi durante 
o intercâmbio estudantil em Ams-
terdam, através do “Ciências Sem 

Fronteiras” – programa do Go-
verno Federal. Lá, fui aprovado 
pela Universidade de Amsterdam 
(UvA) para participar de um proje-
to multicêntrico chamado RODAM 
(Research on Obesity & Diabetes 
Among African Migrants), que ob-
jetivava avaliar as prevalências de 
obesidade e diabetes nos africanos 
migrantes (i.e., que agora vivem no 
continente europeu) comparando-
-as às prevalências dessas mor-
bidades nas populações anfitriãs 
(europeias – Holanda, Alemanha e 
Reino Unido) e originárias (africa-
nas - Gana). 

Pude conviver e observar de perto 
todo o desenvolvimento e coorde-
nação de um grande projeto, com 
participação de múltiplos países 
e, principalmente, que tinha um 
cunho social como base. Como 
produto dessa participação, desen-

volvi uma revisão sistemática com 
metanálise que foi publicada numa 
revista internacional relevante na 
área da saúde pública.

A ciência é a lente pela qual cada 
um enxerga o mundo e, ao mes-
mo tempo, se reflete, fazendo com 
que enxerguemos também a forma 
como nos situamos nesse mundo. 

Nesse sentido, toda 
teoria necessaria-

mente contém, 
em algum ní-

vel, a sub-
j e t i v idade 
de cada um 
e não há 
uma forma 
única, uma 
verdade ab-
soluta, que 
explique os 
f e n ô m e -

nos ao 
n o s s o 
redor. 
T a l 

e n t e n -
d i m e n t o 

é relevante no 
meu campo de 
atuação pois me 

permite entender que a lógica sob 
a qual fui formado não é única, so-
berana nem imutável. Assim, po-
derei me deparar com pacientes e/
ou colegas que enxergam o mundo 
sob outro prisma e terei que respei-
tá-los dentro de suas visões, e usar 
do diálogo como ferramenta para 
encontrar os pontos em comum ou 
estabelecer acordos equânimes.

Deivisson se apresenta na Reunião da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência quando 
participante Ciência, Arte & Magia em 2008.

Deivisson estudou 
no Colégio da Polícia 

Militar, Unidade 
Dendezeiros, no ensino 
fundamental e médio.  

DENER 
GONÇALVES COSTA
21 ANOS, Estudante de 
Comunicação Social (UNIME).

“Percebi que eu 
era um jovem com 
capacidade e mui to 

intelige nte, mas
 fal tava uma

 oportunidade”.

A ciência é arte, é vida, é tudo 
que engloba vida. Quando 
eu entrei no projeto Ciên-

cia, Arte & Magia não tinha ne-
nhuma perspectiva de vida: 
era concluir o ensino mé-
dio e arrumar um emprego. 
Mas, graças ao projeto e à mi-
nha querida professora Bárbara 
Rosemar de Araújo, percebi que 
era um jovem com capacidade e 
muito inteligente, mas faltava uma 
oportunidade. 

Quando o projeto chegou à minha 
escola (Colégio Estadual Alfre-
do Magalhães), fiz a seleção e fui 
aprovado. Pude perceber que o 
projeto era de extrema responsabi-
lidade e dedicação. Se hoje eu faço 
uma faculdade, agradeço a esse 
projeto maravilhoso. Nunca fui tão 

grato na minha vida e não esqueço 
das dificuldades que tive no longo 
do processo.

Aprendi sozinho a superar cada 
obstáculo que surgia, mas tudo foi 
uma grande experiência de vida. 
Quando tivemos o encerramento 
na minha escola, minha mãe fez 
um discurso agradecendo a todos 
pela oportunidade, porque ela viu 
através do projeto que eu me de-
senvolvi muito e avancei bastante.

Atualmente sou estudante de Co-
municação Social. Na época do 

projeto desenvolvi o experimen-
to “sangue do diabo”, ines-

quecível. Além dos expe-
rimentos científicos, 

trabalhávamos com pesquisas de 
campo. Quando entrei na faculda-
de, eu já tinha uma base de fazer 
trabalhos acadêmicos e não tive 
vergonha de falar em público. Tudo 
isso já com a bagagem adquirida 
no projeto. Tenho características 
que até hoje conservo e gosto mui-
to de passar conhecimento para as 
pessoas. 

Aprendi muito com as professoras 
Bárbara Rosemar e Isa Malena, 
que sempre acreditaram no nosso 
potencial e nos fizeram acreditar 
também. Pude mostrar para outros 
jovens que eles poderiam estar no 
mesmo lugar que eu estava, basta-
va acreditarem em si mesmos. 

Dener estudou os ensinos 
fundamental e médio 

nos colégios estaduais 
Alfredo Magalhães, Manuel 
Novaes e Manuel Devoto, 

respectivamente. 

Dener (abaixado) com sua turma do Projeto 
Ciência, Arte & Magia no Colégio Alfredo 

Magalhães em 2009.
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30 anos, Pedagogo (UFBA) e Mestre 

em Educação e Contemporaneidade 

(UNEB).

“Deixei a posição de 
espectador e passei a 

me enxergar enquanto 
sujeito do processo de 
produção científica”.

“Posso trabalhar
 a ciência como algo que

 deve fazer parte da
 formação humana 

de qualquer pessoa em seu
 exercício de cidadania”.

Foi nessa oportunidade de par-
ticipar do Projeto Ciência, Arte 
& Magia que definitivamente 

decidi qual seria a minha profissão. 
Isso por si só já traz muitas implica-
ções para a minha vida profissional 
e pessoal, pois não se trata apenas 
de escolher uma profissão, mas de 
planejar toda uma vida em torno 
dela, como o tipo de pessoas que 
iremos conviver, os problemas que 
inevitavelmente iremos enfrentar e 
o tipo de ser humano que pretende-
mos ser a partir disso. 

Sou Pedagogo pela Universidade 
Federal da Bahia, especialista em 
Educação Científica e Populari-
zação das Ciências pelo Instituto 
Federal Baiano e mestre em Edu-
cação e Contemporaneidade pela 
Universidade do Estado da Bahia. 
Enquanto profissional estou vin-
culado à Secretaria de Educação 
do município de São Francisco do 
Conde na função de Agente de 
Apoio de Educação Infantil, e en-
quanto pesquisador estou vincula-
do ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação e Contemporaneida-
de - Departamento de Educação I 
- da UNEB. Paralelamente sou pes-
quisador colaborador da Rede Coo-
perativa de Pesquisa e intervenção 
sobre (In)formação, Currículo e 
Trabalho (REDPECT) na  Faculda-
de de Educação - Departamento de 
Educação I – UFBA.

Antes de entrar no projeto eu tinha 
a ideia de trabalhar com Educação, 
mas não era nada certo ou deci-
dido. A oportunidade de pesquisar 

sobre uma 
determinada 
atuação profis-
sional, no meu 
caso a pedagogia, 
me fez perceber que 
era isso mesmo que eu 
queria fazer, e desde en-
tão a Educação não saiu de 
minha vida, e posso dizer também 
que foi lá que iniciei a minha 
atuação como educador 
quando pude participar 
da orientação dos no-
vos estudantes do 
programa. 

Algo interessan-
te nessa relação 
foi que, no ano de 
2007 eu ainda era 
estudante do en-
sino médio, mas a 
nova coordenadora 
do projeto na minha 
escola, Enoilma Pai-
xão, me tratava como 
um colega, e assim eu 
também tinha a oportuni-
dade de participar das deci-
sões do encaminhamento pe-
dagógico das atividades além de 
compartilhar as orientações. Assim 
foi com os demais professores sub-
sequentes, Jorge Bugary e Adelson 
Costa. Isso foi bastante enriquece-
dor para a minha formação e atua-
ção profissional.

Participei do projeto de 2005 a 2010 
e lá desenvolvi vários trabalhos. 

Dentre eles os capítulos “Revolu-
ção Educacional Contemporânea - 
Iª década do século XXI” e “Teoria 
da sucessão dos fatos”, publicados 
em livros, participei do projeto de 
extensão “Darwin na Bahia e a Ori-
gem das Espécies” como diretor, 
roteirista e ator de peças teatrais 
educativas, com destaque para 
“Entrando na Mente de Darwin”, 
“Darwin & Sua Consciência” e “Vital 
- Um pedaço de Brazil” e também 
co-orientei pesquisas científicas 
de outros estudantes do projeto e 
participei na organização de even-
tos como a 7ª Semana Nacional de 
Museus - Ação Educativa Darwin 
na Bahia e a Origem das Espécies.

Hoje, continuo como pesquisador 
colaborador no colégio onde estu-

dei (Colégio da Polícia Militar) na 
consolidação da Educação Cien-
tífica voltada para os estudantes, 
desta vez nas quatro unidades da 
capital baiana (Dendezeiros, Loba-
to, Luiz Tarquínio e Ribeira) através 
do projeto A RÁDIO DA ESCOLA 
NA ESCOLA DA RÁDIO, promovi-
do pela parceria entre a escola e 
a UNEB, representada pelo Gru-
po de Geotecnologias, Educação e 
Contemporaneidade (GEOTEC). 

Também tive a oportunidade de 
integrar o Programa “A Ar-

te-Cultura de (Com)Viver 
em (Com)Unidades: 

educação em equi-
dade sócio-cogniti-

va e étnico-racial” 
que se propôs a  
intercambiar e 
difundir sabe-
res, práticas 
artístico-cultu-
rais e acadê-
micas, através 
do diálogo 
entre comuni-
dades epistê-
micas da UFBA 

e diferentes co-
munidades tradi-

cionais e específi-
cas fora do âmbito 

acadêmico, visando 
potencializar o com-

partilhamento de expe-
riências como elemento ca-

talizador de (in)formação, assim 
como compreender e registrar re-
percussões sociais dessas relações 
de intercâmbio entre a academia e 
a comunidade ampliada. Essas 
duas experiências me possi-
bilitaram ampliar e amadu-
recer a minha percepção 
a respeito do papel da 
Ciência na sociedade 
de um modo geral, e 
não restringi-la so-
mente ao contexto da 
comunidade ou am-
biente acadêmico.

Hoje vejo que a ciên-
cia não é a melhor 
forma de produção de 
conhecimentos, nem a 
única, mas de muita im-
portância para a sociedade. 
Atualmente faço uma breve 

discussão sobre os conceitos “Edu-
cação Científica” e “Ensino de Ciên-
cias” em meu trabalho de mestrado, 
e para isso tive que, inevitavelmente, 
discutir o entendimento sobre o que 
é a ciência e o que ela pode ser, e 
nessa discussão proponho o enten-
dimento da ciência enquanto uma 
tecnologia imaterial que se apresen-
ta como uma linguagem inerente à 
parte da condição humana. 

Tal entendimento influencia direta-
mente em meu trabalho como edu-
cador, uma vez que esse entendi-
mento sobre a ciência desmistifica 
a mesma enquanto algo distante da 
maioria das pessoas, ou restrito a 
uma comunidade, mas como algo 
que pertence à condição humana, 
posso trabalhar a ciência como algo 
que deve fazer parte da formação 
humana de qualquer pessoa em seu 
exercício de cidadania, de ser e fazer 
em suas dinâmicas cotidianas em 
prol de sua (sobre)vivência.

Sobre a minha contribuição para a 
sociedade, desde a escolha de mi-
nha profissão como pedagogo e 
educador atuei como orientador na 
construção de pesquisas científi-
cas, além de ter atuado como difu-
sor de (in)formação e cultura entre 
comunidades não acadêmicas num 
processo de parceria com essas co-
munidades das quais nos tratamos 
como iguais, além de ter aprendido 
muito com essas experiências, pude 
contribuir para que muitas barreiras 
fossem rompidas.
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FILIPE RAMACCIOTTI DA SILVA
26 anos, microempresário e estudante de Engenharia Civil  (UNIJORGE)

Ciência é uma arte, seja ela 
criando ou aperfeiçoando. 
Durante e após participar de 

um projeto como o Ciência, Arte & 
Magia, aprendi que todos nós como 
cidadãos precisamos contribuir de 
alguma maneira positiva para a so-
ciedade. Seja com a criação de algo 
novo, aprimoramentos dentro da 
ciência em geral, no trabalho do dia 
a dia e como pessoa. 

Atualmente sou estudante de Enge-
nharia civil pela UNIJORGE. Possuo 
formação técnica em eletromecâni-
ca pelo SENAI. Em 2009 participei 
da seleção para formação militar de 
carreira temporária pelo Núcleo de 
Formação de Oficiais da Reserva 
do Exército, vindo a atuar por dois 
anos como Tenente R2 de infanta-
ria. Através deste curso me especia-
lizei nas áreas de Resgate Tática e 
Gerenciamento de Crises Urbanas 
com emprego de Armamento Menos 
Letal. 

As formações militar e técnica me 
influenciaram a entrar no mercado 
de trabalho atuando em ambas as 
áreas em conjunto no segmento de 
segurança privada. Hoje possuo 
uma pequena empresa com a qual 
atuo com a consultoria, elaboração 
de projetos, vendas de produtos, 
manutenção e prestação de servi-
ços em Automação Residencial e 
Comercial e Segurança Eletrôni-
ca, seja para Empresas do mesmo 
ramo, seja como a elaboração de 
projetos, consultoria ou mesmo com 
o fornecimento de mão de obra ou 
para clientes particulares.

No meu período de participação 
no Ciência, Arte & Magia (2005 e 
2006), trabalhei a temática “A re-
volução industrial e a engenharia 
mecatrônica”. Lá trabalhamos com 
pesquisas científicas com foco 
no tema de trabalho, elaboramos 
apresentações em eventos de ca-
ráter estudantil, produzimos artigos 
científicos e apresentamos protó-

tipos em congressos. O estímulo 
pela pesquisa, o desenvolvimento 
e apresentação de temas de autoria 
própria e a participação em eventos 
de exposição de diferentes áreas de 
trabalho geraram, de alguma ma-
neira, uma forte influência durante a 
minha escolha por uma graduação 
e profissão.

No ano de 2006, durante a minha 
participação no Encontro de Jovens 
Cientistas, sediado na Faculdade 
de Medicina da UFBA, tive a opor-
tunidade de conhecer a Equipe do 
Clube de Robótica CIC ROBOTICS. 
Graças a eles, tive mais uma oportu-
nidade de expor trabalhos voltados 
ao meu tema de pesquisa desen-
volvido no projeto. Posteriormente 
passei a fazer parte da equipe deles 
como membro efetivo, e participei 
de eventos de níveis estadual, na-
cional e até internacional. 

Graças a essas participações, tan-
to do Ciência, Arte & Magia quanto 

do CIC ROBOTICS, recebi o convite 
da Polícia Militar da Bahia para de-
senvolver um protótipo robótico que 
pudesse manusear artefatos explo-
sivos. Em meados do ano de 2007 
e 2008, juntamente com alguns 
militares do Centro de Operações 
Especiais da Polícia, começamos 
a desenvolver o projeto, contando 
também com a parceria feita com a 
Empresa Canadense VEX ROBOTI-
CS (que forneceu o material utiliza-
do no projeto).

Infelizmente, apesar de termos 
concluído este projeto em fase de 
testes e aprovados pelas Unidades 
militares competentes no uso prá-
tico diário, o mesmo não pôde ser 
fabricado em escala industrial por 
falta de investimentos necessários. 
Ainda assim, consideramos um feito 
de suma importância, tendo em vis-
ta que o mesmo salvaria vidas civis 
e a dos militares envolvidos durante 
as operações cotidianas.

Hoje a Polícia Militar da Bahia já 
conta com todo sistema de última 
geração, porém fabricado por Em-
presas internacionais, o que nos 
desanima ao saber que possuímos 

conhecimentos suficientes para 
investir na ciência dos jovens para 
produzirem tais feitos dentro de 
nossas escolas, universidades e 
empresas.

No meu ramo de atuação, enxergo 
como ciência tudo aquilo que de-
senvolvo e utilizo em um projeto 
elaborado, focando na qualidade 
de vida proporcionada aos clien-
tes. Um exemplo está nos siste-
mas de automação residencial, 
onde já existem equipamentos que 
minimizam trabalhos domésticos e 
avaliam riscos à segurança do lar, 
tomando automaticamente proce-
dimentos de proteção durante uma 
situação de tentativa de assalto, 
por exemplo.

Estou feliz sabendo que o Projeto 
Ciência, Arte & Magia continua ca-
minhando e dando oportunidades 
para os jovens de nosso futuro. 
Se minha vontade fosse válida 
em proporções gigantescas, eu 
implantaria o trabalho dos Jovens 
Cientistas como disciplina escolar 
em caráter obrigatório.

Filipe cursou a 
maior parte do seu 
ensino fundamental 
e seu ensino médio 

no Colégio da 
Polícia Militar, Bahia.
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23 anos, Estudante de 
Engenharia Civil (UFBA)

Na escola, é muito difícil você, efetiva-
mente, ter uma ideia do que quer fazer, 
já que a universidade é uma realidade 

completamente diferente. Na universidade é 
você quem cria as oportunidades e, de uma 
forma ou de outra, acaba definindo seu rumo 
dentro de um dado curso. Apesar de ter segui-
do um destino contrário às minhas pesquisas, 
o Projeto Ciência, Arte & Magia fez reconhecer 
meus interesses - como havia feito no tempo 
que passei lá -  e persegui-los.

Sou Flávio Pereira Santana Guimarães, 23 
anos, estudante de Engenharia Civil na UNI-
JORGE. Participei do Ciência, Arte & Magia 
por um ano e meio (entre 2008 e 2009), traba-
lhando nas temáticas de causalidade nas mais 
diversas ciências, 
Física, Biologia, 
Epidemiologia, Fi-
losofia. Além dis-
so, desenvolvi os 
trabalhos “Comen-
do e Aprendendo” 
e “devorando co-
nhecimento”. 

Acredito que o 
Projeto me ama-
dureceu, princi-
palmente auxilian-
do na transição 
entre a escola e 
a universidade, já 
que lá tínhamos a 
oportunidade de 
nos dedicarmos a 
estudar tópicos de 
interesse próprio e 
ao mesmo tempo 
discutir determi-
nados conceitos importantes para a formação 
intelectual, não só como estudantes e futuros 
universitários, mas também como seres dentro 
de uma sociedade. 

É sempre importante saber que, não importa 
o tamanho da sua contribuição, contanto que 
você esteja sempre à procura de retornar algo 
de bom a sociedade, seu esforço sempre vale-
rá a pena. Ter participado de tantas apresenta-
ções em colégios públicos, museus e etc. me 
mostrou isso, e continuo seguindo esta linha.

Nos últimos anos, participei na universidade 
de uma empresa júnior por dois anos. Nela, fui 
gerente de recursos humanos, o que foi uma 
experiência muito diferente do que estava pre-
parado para viver no meu curso - Engenharia 
Civil. Foi uma experiência muito importante por-
que desenvolvi muitas ferramentas importantes 
para a empresa no período, além de poder 
construir e realizar diversos processos seleti-

vos e programas trainees ao longo dos anos. 

Lá, também me tornei Coordenador Geral do Núcleo 
de Empresas Júniores da UFBA. Nossa função era 
de representar as empresas frente à universidade e 
foi na minha gestão que demos o primeiro passo para 
oficializar as empresas como atividade de extensão. 
Atualmente tenho tentado desenvolver meu TCC vol-
tado para o tópico “negociação”, algo que não é um 
dos focos de formação do engenheiro, mas acredito 
que com meu trabalho, poderei contribuir para um re-
conhecimento da necessidade de um ensino de En-
genharia Civil mais voltado para a construção de um 
engenheiro mais “gestor” e menos “tocador de obra”.

Atualmente não possuo área de pesquisa, mas sou 
estagiário em um departamento de negócios numa 

empresa de construção 
civil e tenho ido para a 
área específica de ge-
renciamento de projetos 
e obras como enfoque 
da minha formação. 
Acredito que Ciência é 
uma daquelas palavras 
que possuem uma gama 
enorme de conceitos. Eu 
acho que vou ficar com 
o mais simples. Ciência 
é aquela interrogação 
que existe em todas as 
coisas. É a vontade de 
construir conhecimento 
sobre algo, não impor-
ta o que seja, que pode 
partir desde a erudição 
até a observação de um 
fenômeno qualquer e re-
gistro daquilo.  

Existe a Ciência formal, 
como conhecemos com seus métodos rigorosos de 
observação, mas também existe aquela Ciência sim-
ples, informal, mas ao mesmo tempo rica, que vem, 
muitas vezes, das pessoas que não tiveram acesso 
ou contato com a primeira, mas ainda assim conse-
guem construir algo rico e informativo. 

Flávio subiu o maior morro da 
Irlanda junto com o seu grupo de 

Intercâmbio.

Flávio cria com seus colegas da 
universidade um corpo de prova de 

concreto.

Flávio apresenta seu experimento 
em evento do Ciência, Arte & 

Magia em 2009.

Selfie com a Monalisa no Museu 
do Louvre, Paris, França. 

Flávio estudou no Colégio 
da Polícia Militar, Unidade 
Dendezeiros, no ensino 
fundamental e médio.
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Gabriel participa de atividade de campo ao 
museu no Projeto Ciência, Arte & Magia em 

2008

Gabriel apresenta seu jogo de ciências durante 
evento do Ciência, Arte & Magia” em 2008

Gabriel apresenta seu experimento em evento 
do Ciência, Arte & Magia em 2008

21 anos, Estudante de Relações Internacionais
(University of British Columbia, Canadá)

“Educação e 
conhecimento 

pessoal refletem 
na sociedade como 

um todo”.

GABRIEL
QUEIROZ IMHOFF

A passagem de três anos que tive no projeto Ciência, Arte & Magia (2006 a 2008) 
me ajudou profundamente. Como só tinha uns 14-15 anos, a participação foi 
importante para eu identificar quais eram os meus interesses e desinteresses 

profissionais/acadêmicos. Apresentações e pesquisas, foram alguns, de muitos outros 
meios, nos quais desenvolvi meus trabalhos nas minhas áreas de geografia e ciências.

No projeto, um dos trabalhos que desenvolvi foi a pesquisa do fundamento da geogra-
fia e dos maiores geógrafos da história. Um profundo trabalho sobre a bússola e como 
ela foi inventada foi minha principal “atração”. Desenvolvi um maior interesse em geo-
grafia e ciências sociais em geral. Como era ainda muito novo, o projeto foi um suporte 
relevante para escolha da minha área, ciências sociais, de forma abrangente. Quando 
cheguei ao segundo grau, decidi cursar relações internacionais, muito também por 
causa da minha experiência pessoal. 

Relações internacionais é minha área de estudo atualmente. Concluí o meu primeiro 
ano do bacharelado. Eu me mudei em janeiro de 2016 para Vancouver, Canadá, e es-
tudo na University of British Columbia. Línguas, política, filosofia e economia interna-
cional estão incluídos na minha lista de interesses acadêmicos, no qual, por experiên-
cias internacionais e pela minha universidade, tenho aprimorando meu conhecimento 
nas áreas citadas. No momento, meu foco profissional ambicioso é trabalhar para 
o governo canadense, na área de diplomacia/política externa, ou para UN – United 
Nations.

O principal benefício que tirei de participar de um projeto como o Ciência, Arte & Magia 
foi meu crescimento pessoal. Aprendi a lidar com multitarefa, falar em público e passei 
a ser mais responsável. A visão que passei a ter da sociedade foi o quanto a educação 
e o conhecimento pessoal refletem nela como um todo. Passei a apreciar o sabor es-
pecial que o conhecimento deriva.

Nos últimos anos, tenho focado bastante em reforçar minha base acadêmica. Me 
mudei duas vezes de país, essencialmente para estudar em outras línguas, por isso 
tenho poucos trabalhos ou projetos a relatar. Acredito que o projeto mais importante 
que desenvolvi foi das cinco semanas intensas de voluntariado na Tailândia e na Índia, 
auxiliando o ensino de inglês para crianças locais. A idade variou entre 8 e 14 anos.

Futuros projetos pessoais que tenho incluem fazer um ano de intercâmbio na Alema-
nha ou França (2017-18) e trabalhar na minha área, muito provavelmente no Canadá 
ou na Europa, mas ensinar inglês no sudeste asiático, talvez Tailândia, também é uma 
opção que considero. 

Mesmo não tendo uma conexão expressiva entre ciência e minha formação, reconhe-
ço o quanto a ciência é um pilar significante na nossa sociedade. Ciência e política 
externa são, frequentemente, dois assuntos discutidos paralelamente. Isso por causa 
da grande influência que líderes mundiais têm sobre o mundo e logicamente pelo po-
der da ciência. Uma ilustração para essa situação é a atual discussão entre nações e 
a limitação da construção de bombas nucleares.

Gabriel em Vancouver Stanley 
Park, Canadá.

Gabriel Imhoff cursou 
o ensino fundamental 

no Instituto Nossa 
Senhora do Assunção, 

em Salvador, e o ensino 
médio no Gymnase de la 

Cité, em Lausanne, Suíça.

2008



REVISTA JOVENS CIENTISTAS - EDIÇÃO ESPECIAL:  PERFIL CIENTÍFICO

REVISTA JOVENS CIENTISTAS - EDIÇÃO ESPECIAL:  PERFIL CIENTÍFICO

32 33

HAELITON
JESUS CERQUEIRA 
25 anos, Biólogo (UNIJORGE)

“A sociedade é um imenso 
laboratório de experimentos 
e fonte de conhecimento 
científico e empírico”.

C iência é “Bios”, é “Oikos” (mi-
nha vida e minha casa), não 
consigo me ver fora disso, 

Ciências é aprender a viver melhor 
em comunidade, com responsabili-
dade e sustentabilidade. 

No Projeto Ciência, Arte & Magia tra-
balhei principalmente a temática das 
teorias evolutivas. Lá desenvolvi o 
jogo “Zoogeografia” para apresentar 
no evento “Ciência Lúdica: Brincan-
do e Aprendendo com Jogos sobre 
Ciências”, participei da produção e 
edição dos vídeos da série “Jovens 
Repórteres científicos” e da Ação 
educativa “Darwin na Bahia e a Ori-
gem das Espécies”.

O projeto foi como um solo bem nu-
trido que fez a “Biologia” e o interes-
se por ciências e pesquisa germinar 
e brotar dentro de mim. Foi a base 
inicial para eu tomar a decisão de 
cursar Ciências biológicas. 

Como estudante de biologia na 
UNIJORGE e profissional da área, 
desenvolvi alguns trabalhos nos últi-
mos anos: Análise Microbiológica da 
água da Baía de Todos os Santos, na 
Comunidade de Praia Grande, Ilha 
de Maré, e seus riscos para a saúde 
local (2011), Extensão universitária 
em Iniciação Científica - Ecologia de 
Anfíbios Anuros (2013). Também fui 
responsável técnico na Execução 

do Programa de Recuperação de 
Áreas Degradadas - Monitoramento 
e resgate de Macrofauna Silvestre e 
Coordenador na Supressão de ve-
getação para via principal num em-
preendimento turístico hoteleiro no 
município de Maraú, Bahia.

Foi no Projeto Ciência, Arte & Ma-
gia que eu aprendi a direcionar mi-
nha curiosidade científica, ter mais 
responsabilidade e disciplina, me 
concentrar profissionalmente e co-
laborar com a sociedade, que é um 
imenso laboratório de experimento 
e fonte de conhecimento científico/
empírico.

Haeliton estudou 
seus ensinos 

fundamental e médio 
no Colégio Estadual 

Odorico Tavares.

Haeliton apresenta seu jogo de ciências durante 
evento do Ciência, Arte & Magia em 2007

27 anos, Engenheira 
Sanitarista e Ambiental 
(UFBA)

HILDA 
ROSA 
DOS SANTOS NETA

Eu sou formada em engenharia 
sanitária e ambiental, pela Uni-
versidade Federal da Bahia. 

Considero que Ciência é todo o conhe-
cimento adquirido pelo estudo, refle-
xão e experimentação. Na minha área 
de atuação tem ciência a todo momen-
to, todo projeto é um mundo aberto de 
conhecimento, pois estamos sempre 
em busca das melhores formas de 
calcular e modelar um problema e de 
qual melhor equação utilizar, e dentro 
dos resultados obtidos quais se aproxi-
mam mais da realidade. 

No projeto Ciência, Arte & Magia sem-
pre discutíamos alguma proble-

mática, o que sempre me 
ajudou a refletir sobre 

a minha realida-
de local, os 

proble-

mas existentes e as formas que 
poderiam ser resolvidos. Claro que 
isso pode se estender a nível mun-
dial também. Me ajudou a trabalhar 
em equipe, principalmente quando 
nos articulávamos para viajar para os 
eventos em Salvador para apresentar 
os trabalhos desenvolvidos. Aprendi a 
ser mais responsável em administrar 
dinheiro e às vezes a liderar grupos. 

No momento estou morando nos Es-
tados Unidos da América, fazendo o 
intercâmbio de au pair*. Resolvi fazer 
esse intercâmbio para aperfeiçoar meu 
inglês e ter a vivência em outra cultura. 
Antes me tornar au pair trabalhava na 
Hita Engenharia, fazendo projetos de 
saneamento para Salvador e outros 
municípios do Estado da Bahia. 

Durante a faculdade eu participei de 
dois projetos de pesquisa: o primeiro 
foi Projeto de Coleta Seletiva Solidária 
na Escola Politécnica da UFBA, orien-
tado pela professora Viviana Zanta. O 
segundo foi “Chuvas Intensas”, orien-
tado pelo professor Jorge Eurico. Na 
empresa que trabalhei estava atuando 
no projeto de ampliação do sistema de 
captação e adução (bruta e tratada) 
de água de Salvador e região metro-
politana e da ampliação da Estação de 

Tratamento de Água Principal de 
Salvador. 

A minha partici-
pação no Proje-
to Ciência, Arte 
& Magia foi de 
2006 a 2007. 

No meu primeiro ano 
meu trabalho foi voltado a 
medicina veterinária. A intenção 
era pesquisar sobre como os animais 
eram usados para criar as vacinas e 
como a saúde do animal refletia nos 
resultados encontrados. No segundo 
ano o trabalho foi voltado para enge-
nharia ambiental, foi mais experimen-
tal, de verificar como a modificação 
da paisagem e a poluição contribuem 
para a seleção natural. 

Tudo no projeto foi muito importante 
para me ajudar a compreender e es-
colher qual profissão seguir. Além de 
me orientar a fazer pesquisa, buscar 
sempre boas fontes, resumir as infor-
mações encontradas e expressá-las 
nas minhas próprias palavras. Sem 
contar que me aproximou da ciência 
experimental. 

*Au pair: Uma Au pair é uma ajudante 
vinda de um país estrangeiro e que tra-
balha e vive como se fosse parte da fa-
mília hospedeira. O Au Pair como um 
programa de intercâmbio cultural para 
jovens, de ambos os sexos, tem dura-
ção média de 12 a 24 meses.

Hilda Neta estudou no Colégio Filinto 
Justiniano Bastos durante o Ensino 
Fundamental. Fez o ensino médio no 

Centro Educacional de Seabra, ambos 
na cidade de Seabra, Bahia.
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Ciência é pesquisar, é aprofun-
dar, se dedicar, amar, observar 
e acima de tudo se questionar 

a todo momento sobre tudo ao seu 
redor. As dúvidas e curiosidades 
dos grandes pensadores da antiga 
Grécia e do Oriente Médio, permitiu 
que a sociedade avançasse a lon-
gos passos – e hoje precisamos de 
mais estudantes que se questionem 
e que sejam curiosos.

Sou formado em Engenharia Me-
cânica e atualmente dou aulas de 
Física, Química e Matemática (in-
fluência do Projeto Ciência, Arte & 
Magia) e atuo nas linhas de pes-
quisa “Enriquecimento Isotópico 
de amostras de Urânio e Plutônio”, 
“Sistemas de Monitoramento de 
Plataformas e Sondas de Petróleos” 
e “Termoanálise do comportamento 

e da eficiência de reatores nuclea-
res”, esta última juntamente com a 
IAENG na China. 

Nos últimos anos desenvolvi um sis-
tema de enriquecimento de amos-
tras de Plutônio altamente radioa-
tivo e sintético para a utilização na 
produção de energia nuclear. O pro-
jeto me rendeu uma ida até a China 
e uma parceria de 4 anos para o de-
senvolvimento do projeto.

Da mesma forma que os orientado-
res do Projeto Ciência, Arte & Magia  
fizeram a diferença na minha vida, 
tento todos os dias ser o diferencial 
na vida dos meus alunos – gostaria 
muito que eles tivessem a mesma 
oportunidade que tive em participar 
de um projeto como esse. Hoje me 
sinto um profissional completo e foi 

lá onde aprendi TUDO que utilizo 
no meu dia a dia, como professor, 
pesquisador, pai, aluno, etc. Se todo 
estudante tivesse a mesma oportu-
nidade que eu tive, tudo seria dife-
rente.

As principais temáticas que traba-
lhei no projeto foram sobre a produ-
ção de energia por meio de técnicas 
termonucleares e ensino de ciên-
cias através da Realidade Aumenta-
da e recursos de programação. Os 
principais trabalhos desenvolvidos 
foram: o experimento para refutação 
da teoria alquimistica do “flogisto” 
com a dilatação térmica de metais; 
uma maquete esquemática da Usi-
na Nuclear Angra 2 e os trabalhos 
“Educação Nuclear: Pacote de mé-
todos de ensino de energia nuclear 
no ensino médio” e “Ciência Virtual: 

Simulação de laboratórios de física 
e química através da realidade au-
mentada e virtual”. 

Atualmente eu desenvolvo pesqui-
sas na área da física nuclear – algu-
mas delas que comecei nos meus 
últimos anos no projeto e a todo 
momento eu me pergunto so-
bre algo e quanto mais eu me 
questiono, mais detalhes, 
mais profundidade é adi-
cionada a minha pesquisa.

Posso afirmar que graças 
ao Ciência, Arte & Magia 
cheguei onde estou hoje. 
Foi lá que descobri que 
além de vocação para a 
física nuclear, também ti-
nha vocação para a sala 
de aula. Procuro mostrar 
aos meus alunos a impor-
tância de “fazer ciência” e 
levo para o meu dia a dia 
em sala de aula todos os en-
sinamentos que as professo-
ras Rejâne, Rosimere, Bárbara, 
Yukari, e o professor Jorge Lúcio 
(que é como um pai para mim) me 
passaram ao longo dos melhores 
anos da minha vida. Lá encontrei a 
minha vocação científica, profissio-
nal e me encontrei como ser huma-
no – passei a pensar de forma dife-
rente sobre tudo.

Igor fez o seu ensino 
fundamental no Colégio 
Elizabeth Souza e o seu 
ensino médio no Colégio 

Estadual Odorico Tavares.

Igor quando participante do Projeto
 Ciência, Arte & Magia em 2009. 

23 anos, Engenheiro Elétrico (Faculdade Área 1)

IGOR GOMES 
DA COSTA

2009
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27 anos, Psicóloga (UFBA)

Sou Isabela Albuquerque Oli-
veira Silva, trabalho na área 
da Psicologia e estudo Psi-

canálise - grupo de estudo e curso 
livre. Me formei em Psicologia pela 
UFBA e tenho especialização em 
Psicologia Clínica e Saúde Mental.

Concluí uma residência pelo Pro-
grama de Psicologia Clínica e Saú-
de Mental – que se deu através de 
uma parceria entre a Universidade 
Federal da Bahia, o Hospital Juliano 
Moreira e a Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia. Atualmente, tra-
balho como psicóloga numa clínica 
atendendo crianças e adolescentes. 

O Projeto Ciência, Arte & Magia foi 
muito importante para o meu cres-
cimento pessoal e profissional, pois 
me possibilitou ter um melhor co-
nhecimento sobre metodologia cien-
tífica (antes mesmo de adentrar na 
vida universitária) e os aspectos éti-
cos envolvendo esse processo. Lá 
tive contato com pessoas de áreas 
profissionais diferentes e realidades 
distintas, esse projeto me permitiu 
o desenvolvimento do trabalhar em 
equipe e ser mais sensível à condi-
ção humana.

Minhas principais áreas temá-
ticas no projeto foram a Psico-
logia e ações na comunidade. 
Desenvolvi vários trabalhos. 
Alguns deles foram “Ações da 
Sala Verde contra a violência 
entre os jovens da comunida-
de do Alto de Ondina, Salvador 
– Bahia”, o experimento “Comu-
nicação e Psicologia: Ciências 
descobrindo o comportamento 
humano”, e as pesquisas “Ciência 
e tecnologia: A influência do meio 
de comunicação televisivo para os 
jovens” e “O desenvolvimento da 
Psicologia nas eras Moderna e Con-
temporânea”.

Através deste Projeto pude desen-
volver pesquisas e ter um contato 
inicial com as inúmeras possibili-
dades de atuação da profissão, no 
meu caso, Psicologia.  Ele também 
me possibilitou refletir sobre esco-
lhas profissionais, permitindo assim 
uma tomada de decisão mais solidi-
ficada quanto ao processo de esco-
lha da profissão.

Como estudante de psicologia e 
depois de formada na área, de-

senvolvi al-
guns trabalhos 
nos últimos anos. Fui 
assistente de pesquisa do Projeto 
“Exposição a eventos traumáticos, 
impulsividade, padrão de resiliência 
e frequência de transtornos mentais 
em populações vulneráveis da re-
gião Nordeste do Brasil”.

Fiz um Estágio de vivência no SUS, 
participei do projeto “ Psicologia clí-
nica e práticas institucionais no ser-
viço de psicologia João Ignácio de 

Mendonça”, fui extensionista do Pro-
grama de Orientação Profissional da 
UFBA e defendi em 2016 a monogra-
fia do Programa de Residência em 
Psicologia Clínica e Saúde Mental: 
“Clínica psicanalítica e patologia do 
contemporâneo: A queixa de fracas-
so escolar em crianças num serviço 
ambulatorial de saúde mental”.

Hoje acredito que a Ciência é o co-
nhecimento adquirido a partir de um 
rigor metodológico, o que inclui o 
objeto de pesquisa, os objetivos, as 
limitações etc. Ela está relacionada a 
muitos momentos da minha área de 
atuação, seja nos procedimentos bu-
rocráticos da instituição onde o psi-
cólogo é convocado a desenvolver 
documentos considerando um certo 
rigor científico e também nas pesqui-
sas em psicanálise que toma o sujei-
to como realidade de sua prática.

Isabela apresenta seu trabalho de Iniciação Científica Júnior quando 

participante do Ciência, Arte & Magia em 2007

Isabela estudou durante 
o ensino fundamental na 

Escola Escadinha do Saber 
e no Colégio Athenas e 
durante o ensino médio 
estudou no Colégio da 
Polícia Militar, Bahia.
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JOSENAI
DA SILVA PENHA
21 anos, Biotecnóloga (UFBA)

Atualmente trabalho na área de alimentos, 
numa empresa de gelados comestíveis. A 
participação num projeto como o Ciência, 

Arte & Magia me permitiu descobrir a afinidade 
antes de iniciar uma carreira ou profissão. Hoje 
optei pela área de alimentos porque me identifi-
quei muito, mas as experiências vividas no projeto 
me permitiram escolher essa área com vocação.

Participei do projeto de 2010 a 2012, e trabalhei 
as pesquisas principalmente nas áreas de quími-
ca, biologia e educação. Desenvolvi os trabalhos 
“Composição química do cigarro”, “biorremedia-
ção” e “influência de ondas sonoras no cresci-
mento de plantas”. Além disso, desenvolvi alguns 
jogos científicos.

A participação no Ciência, Arte & Magia foi muito 
importante na construção do meu caráter e ética 
profissional, principalmente na questão de que eu 
vejo a ciência como retorno para sociedade. O 
cientista deve sempre pensar que todo o trabalho 
desenvolvido tem que ser para a sociedade, seja 
na forma de divulgação de conhecimentos, como 
a extensão, ou na criação de produtos ou serviços 
que beneficiem a sociedade. 

O projeto me ajudou a desenvolver e entender a 
minha vocação, bem como experimentar conhe-
cimentos de diversas áreas. Outro legado foi a 
capacidade de adaptar a minha linguagem a qual-
quer tipo de público, principalmente ter didática 
na comunicação ao passar algum conhecimento. 
Isso porque as pessoas são diferentes e precisam 
de ensino que elas possam entender. Mais uma 
contribuição foi aprender a planejar carreira, to-
mar decisões, ser proativa, ter iniciativa, estudar 
muito mais, ser responsável. Com esses lega-
dos...se tornar uma grande profissional fica fácil.

Durante a faculdade de biotecnologia, desenvolvi 
uma embalagem biodegradável para acondicio-
namento de manga para exportação em parceria 
com a Embrapa para agricultores do Vale do São 
Francisco. Além disso, também participei no de-
senvolvimento de uma armadilha para captura de 
Aedes aegpty. Outro projeto envolveu a produção 
de papel feito de fibra de coco para ajudar uma 
comunidade carente a conseguir dinheiro para 
sustentar a associação de moradores. 

Acredito que a ciência é a construção de conheci-
mentos que lhe permitem criar, inovar e resolver 
problemas de forma atuante e necessária para a 
sociedade. Alimentos é pura ciência! Porque com 
conhecimento científico de cada alimento, reação, 
aromas e sabores você consegue criar e inovar 
em tecnologia, como resposta para a sociedade 
que vive em mudanças constantes.

“O cientista deve sempre 
pensar que todo o 

trabalho desenvolvido 
tem que ser para a 

sociedade”.

Josenai quando participante do Projeto 
Ciência, Arte & Magia em 2012.

Josenai estudou o ensino 
fundamental no Instituto 

Educacional Moreira da Silva 
e o ensino médio no Colégio 
Estadual Odorico Tavares, 
ambos em Salvador, Bahia.
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“O importante 
de possuir um 

conhecimento é 
poder repassá-lo”.

JURACY 
MARQUES
DE JESUS JÚNIOR
23 anos, Estudante de Engenharia 
de Minas e Petróleo (UFBA).

Estudo engenharia de minas e 
petróleo na Universidade Fe-
deral da Bahia. Nos últimos 

anos tenho me voltado para proje-
tos voluntários. Participei do projeto 
Freiwilligenbörse. É a realização de 
atividades educacionais com crian-
ças de Freiberg, cidade situada na 
Alemanha, no período que fiz inter-
câmbio na Universidade de lá entre 
abril de 2014 a fevereiro de 2015. 

Aqui no Brasil tive a oportunidade 
de participar da Anjos de Jaleco 
entre agosto e dezembro de 2015. 
É um grupo de voluntários que faz 
visitas, estando caracterizados, a 
creches, asilos e hospitais de Sal-
vador.

Academicamente falando, nestes 
últimos meses desenvolvi artigos 
relacionados à indústria do petróleo 
e às questões ambientais, e outro 
sobre o dimensionamento do mé-
todo de elevação artificial do bom-
beio mecânico.

No que tange a atuação profissional 
atual, participar do Projeto Ciência, 
Arte & Magia foi de extrema impor-
tância. A questão é que o nosso 
sistema educacional escolar não 
nos incentiva ao desenvolvimento 
da ciência, infelizmente. Com isso, 
o projeto abriu a minha mente para 

essas questões. Já tive a oportuni-
dade de estagiar e no estágio você 
tem prazos para cumprir, relatórios 
para escrever e entregar, e tudo 
isso eu já tinha vivenciado no gru-
po. E ter vivenciado anteriormen-
te deixou o caminho menos árduo 
para a execução de tais atividades. 

Participei do projeto entre 2008 e 
2010 e a minha principal temática 
de pesquisa lá foi a saúde humana. 
Desenvolvi os trabalhos “Comendo 
e aprendendo: devorando o conhe-
cimento”, “Poluição e câncer de 
pele: qual a relação?” e “Solo ele-
trizante”. 

Creio que a ciência é a junção de 
vários campos do conhecimento. 
É aprender algo e, mais do que 
aprender, saber aplicar e repassar. 
A ciência está presente em diferen-
tes âmbitos e não é diferente com 
a indústria do petróleo. São neces-
sários estudos e pesquisas para se 
conseguir evoluções. 

Hoje sinto falta do estudo da ciência 
no cenário universitário da enge-
nharia de minas e petróleo. Existe 
muito mais um despejo de informa-
ções que, infelizmente, na maioria 
dos casos, não se conectam umas 
com as outras, deixando as coisas 
desinteressantes. Poderíamos ter 

muito mais projetos, relatórios 
e artigos para desenvolver. Aju-
daria a desenvolver o pensar e 
o questionar e não o reproduzir 
como acaba acontecendo hoje. 

Participar de um projeto como o 
Ciência, Arte & Magia foi muito 
importante para mim. Aprendi 
como lidar com prazos e res-
ponsabilidades desde cedo, até 
como aprender que o importante 
de possuir certo conhecimento é 
poder repassá-lo. Como já dizia 
a grande poetisa Cora Coralina 
“feliz aquele que transfere o que 
sabe e aprende o que ensina”.

Juracy estudou os ensinos 
fundamental e médio no 
Colégio da Polícia Militar, 

em Salvador, Bahia.

Juracy em atividade de experimentação no 
Ciência, Arte & Magia, 2008

Juracy em frente à Opera Velha em
 Frankfurt, Alemanha em 2014
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“A Medicina é, além 
de ciência, arte!”.

LORENA 
GALVÃO DE ARAÚJO

26 anos, Médica (UFBA), Mestranda 
em Biotecnologia e Medicina 
Investigativa, Fiocruz Bahia.

Através do Projeto Ciência, 
Arte & Magia, descobri mi-
nha vocação pela ciência 

e pela produção de conhecimento 
ainda no ensino médio. Ao ingres-
sar na graduação, na área de Me-
dicina (desejo amadurecido durante 
a participação no projeto), iniciei 
minhas atividades de pesquisa já no 
segundo semestre, permanecendo 
no mesmo grupo de pesquisa até o 
final da graduação, em 2014. Iniciei 
meu Mestrado em Biotecnologia e 
Medicina Investigativa na Fiocruz 
Bahia no mesmo grupo, agora tra-
balhando com o estudo da resistên-
cia bacteriana.

O projeto me apresentou a um mo-
delo de ensino que nunca teria den-
tro da educação formal vista na ins-
tituição de ensino da qual eu fazia 
parte. Com isso, despertou em mim 
a curiosidade e autonomia para o 
estudo da minha área de interesse 
e para a produção científica. Ainda 
no ensino médio tive a oportunida-
de de produzir resumos, apresentar 
trabalhos em congressos, escrever 
artigos e até capítulos de livro, além 
de relatórios de pesquisa. 

Na graduação, tudo foi muito mais 
natural por conta dessa experiência 

Ciência para mim é o conhe-
cimento não superficial de 
algum(uns) assunto(s) ou 

área(s), somos cientistas de diver-
sas áreas de conhecimento durante 
todos os dias porque assumimos di-
versos papeis na sociedade. 

Observo que quanto mais você sair 
do superficial e buscar um conhe-
cimento específico sobre determi-
nada questão, mais você acumula 
experiência de vida porque durante 
o processo você ficará de frente com 
diversas áreas de conhecimento até 
chegar ao ponto levantado para de-
bate. É como um grande livro da sua 
área profissional que precisou da 
consulta de várias outras bibliogra-
fias para encontrar uma das possí-
veis soluções para o tema em ques-
tão levantado por você.

No Projeto Ciência, Arte & Magia 
tínhamos que realizar muitas pes-
quisas e desenvolver linhas de pen-
samento baseadas nessa pesquisa. 
Não era apenas ir na biblioteca, re-
sumir um livro e ler o resumo para 
os espectadores. Precisávamos en-
tender o que aquilo tudo nos dava de 
informação e como aquela informa-

anterior. Também, minhas oportuni-
dades em pesquisa foram maximi-
zadas com o currículo que consegui 
construir junto ao projeto, principal-
mente com a experiência de Inicia-
ção Científica Junior. No projeto a 
temática que trabalhei foi medicina, 
e desenvolvi os trabalhos “Medici-
na Desportiva”, “Concepções sobre 
saúde no ensino fundamental” e 
“Mente Sã, Corpo São”. 

Hoje sou graduada em medicina 
pela Universidade Federal da Bah-
ia, especialista em Infectologia pelo 
Hospital Universitário Professor Ed-
gard Santos, estudo pós-graduação 
em Controle de Infecção Hospitalar 
pela INESP e sou mestranda em 
Biotecnologia e Medicina Investi-
gativa da Fundação Oswaldo Cruz, 
com área de atuação em Epidemio-
logia Molecular. Sou médica infecto-
logista de um hospital público de re-
ferência no tratamento de Doenças 
Infecto-Contagiosas, de uma clínica 
de ortopedia e traumatologia, e da 
Prefeitura, em Ambulatório de 
HIV/AIDS.

Nos últimos anos desen-
volvi trabalhos sobre 

vigilância epidemiológica das me-
ningites bacterianas em Salvador; 
sobre o uso de dupla terapia antir-
retroviral em pacientes com infec-
ção pelo HIV; e sobre infecção de 
corrente sanguínea por enterobac-
térias produtoras de carbapenema-
se. Hoje enxergo a ciência como um 
conjunto de saberes, conhecimen-
tos (mutáveis!) adquiridos através 
do método científico. Ela está com-
pletamente abraçada com a Medici-
na, que, além de ciência, é arte!

Lorena estudou os 
ensinos fundamental 
e médio no Colégio 

da Polícia Militar, em 
Salvador, Bahia.

Lorena apresenta seu trabalho de Iniciação Científica Júnior 
quando participante do Ciência, Arte & Magia em 2007

LUIZ VAGNER
DE JESUS SANTOS
26 anos, Publicitário (UNIJORGE).

“Tenho  orgulho dos

ganhos educacionais

 que conquistei”ção iria reforçar 
a nossa linha 
de pensamento 
para determinada 
situação que colo-
cávamos à mesa 
para debate. Desse 
modo eu iniciei no 
meio acadêmico e 
profissional, digamos que com um 
passo à frente comparando-me com 
a maioria dos colegas de graduação. 

Quando eu participei do proje-
to, pude incentivar outros jovens 
da mesma idade a buscarem por 
conhecimento e realizarem suas 
metas com o máximo de esforço 
possível dentro das condições que 
lhes forem impostas. Isso porque a 
experiência de vida que se ganha 
durante esse processo é realmen-
te incrível e vai fazer uma diferença 
bastante significativa na vida desse 
jovem e das pessoas próximas.

Participei do projeto de 2005 até 
2008. Lá, minhas pesquisas foram 
voltadas em Artes Plásticas, inclusi-
ve apresentei sobre o tema na re-
união da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência na Univer-

sidade Federal de Santa Catarina 
(2006). Realizei apresentações 
orais sobre artes plásticas, expe-
rimentos de física em colégios e 
participei de congressos científicos 
com foco educacional. Hoje sou gra-
duado em Comunicação Social com 
ênfase em Publicidade e Propagan-
da e atualmente estou na reta final 
do MBA em Gestão de Negócios.

No começo fui ao projeto por indu-
ção. Gostava muito da área artísti-
ca, realizei muita pesquisa na área, 
então com o passar do tempo notei 
que o lado artístico na Comunicação 
me roubava mais a atenção. Porém 
só quando saí do projeto na meta-
de de 2008 e comecei a trabalhar, 
tive uma aproximação maior com a 
Comunicação social e me descobri 
apaixonado por Publicidade e Pro-
paganda. 
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Entendi que o que eu gostava da 
arte não eram as pinturas em si mas 
a maneira e contexto em como elas 
estavam inseridas, e na Publicidade 
e Propaganda eu teria uma liberda-
de maior para vivenciar a arte do 
jeito que eu vejo a vida. É uma área 
ampla com inúmeras possibilidades, 
assim como artes plásticas. 

Embora eu ainda não possua ne-
nhuma participação importante no 
mercado de trabalho ou premiações, 
tenho orgulho dos ganhos educacio-
nais que conquistei. Estou terminan-
do meu curso de inglês. Farei mais 
dois cursos (pequenos cursos na 
área de web) para começar a cons-
truir minha carreira e meus projetos. 
Estou me preparando para me tor-
nar um melhor profissional, alcançar 
e ultrapassar metas pessoais e pro-
fissionais.

Luiz apresenta seu experimento em evento do Ciência, Arte & Magia em 2008

Luiz Vagner estudou os 
ensinos fundamental e 

médio, respectivamente, 
na Escola Municipal São 

Domingos Sávio e no 
Colégio Estadual Evaristo 

da Veiga, em Salvador.

“Seremos eternos 
estudantes nessa 
escola que se 
chama vida”.

28 anos, Educador Físico (UNIJORGE)

Eu sempre tive a vontade de 
ser professor, e o desenvolvi-
mento de pesquisas junto ao 

Projeto Ciência Arte & Magia me fez 
colocar como meta pessoal diária o 
objetivo de sempre questionar: como 
eu posso ajudar os meus alunos 
hoje? Atualmente trabalho como pro-
fessor de Educação Física e instrutor 
de Pilates. Sou filiado a uma empre-
sa que presta assistência esportiva a 
diversas escolas e condomínios de 
Salvador. 

Participei do projeto entre os anos 
2005 e 2007. Lá desenvolvi o tra-
balho “Educação em Saúde: Qual a 
verdadeira realidade?”, abordando 
especificamente a questão das dro-
gas na adolescência. Baseado nes-
se tema, desenvolvi uma pesquisa 
teórico-prática abordando as drogas 
lícitas e ilícitas na adolescência. Com 
os resultados obtidos tive a felicidade 
de apresentar este trabalho na reu-
nião da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência em Florianó-
polis, e na Feira de Ciências da Edu-
cação Básica, em Belo Horizonte. 
Além disso, tive o trabalho publicado 
em um livro de artigos científicos. 

O projeto só fez reafirmar o meu de-
sejo apontado pela Educação Física, 
principalmente pelas minhas expe-

riências e pelos meus contatos com 
a Faculdade de Educação da UFBA. 
O desenvolvimento de pesquisa e as 
experiências interpessoais que tive 
me fizeram enxergar o mundo como 
algo que constantemente devemos 
buscar melhorias, seja no âmbito 
profissional ou pessoal. 

Não somos e nunca seremos deten-
tores de todo o conhecimento, sem-
pre seremos eternos estudantes nes-
sa escola que se chama vida. Nas 
escolas que trabalho tenho procura-
do juntamente com outros professo-
res desenvolver trabalhos interdisci-
plinares, que agucem e despertem 
nos jovens o desejo e a busca pela 
pesquisa de uma maneira geral. 

Hoje, para mim, ciência é vida. Como 
a educação física trata do bem-es-
tar do ser humano elas estão in-

terligadas assim como as 
demais disciplinas. Nada 
nesse mundo é isolado, 
todas as coisas estão 
sempre interligadas, e no 
mesmo caminho, com um 
só objetivo, que é a busca 

pelo conhecimento.

Nos ensinos fundamental e 
médio Marcos foi estudante 
do Instituto Social da Bahia 

e dos colégios estaduais 
Bizarria Mamede (7ª e 8ª 

série), Evaristo da Veiga (1° 
e 2° ano do ensino médio) 
e Oliveira Britto (3° ano do 

ensino médio).

2008
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24 anos, Administradora de Empresas 

(Faculdade Dom Pedro II).

“Tenho total ciência de 
que sem a ciência eu nada 

aprenderia”.

Participar do projeto Ciência, 
Arte & Magia me possibilitou 
um embasamento muito am-

plo em acesso a conteúdo e pesqui-
sa. Embora não tenha sido o meu 
direcionador para a escolha por ad-
ministração, me garantiu uma baga-
gem que me sustentou junto a cons-
trução de trabalhos acadêmicos, 
oratória e o Trabalho de Conclusão 
de Curso. Inclusive tive a alegria de 
contar com um grande amigo, hoje 
Mestre, Esiel Pereira, que conheci 
no Projeto, para a elaboração do 
meu trabalho de conclusão do cur-
so. Conto sempre com a sua ajuda 
em debater temas científicos ou 
acadêmicos que nos motivam e nos 
fazem relembrar o projeto.

No projeto desenvolvi muitas re-
flexões como motivação de qual 
carreira seguir, ou como começar 
a buscar por esse entendimento a 
partir de pesquisas. Lá produzi o tra-
balho “A arte das borboletas”. Hoje, 
minha área de estudos passa por 
Administração, Comunicação, Ora-
tória, Treinamento, Música, Consul-
toria e Relações Humanas.

No Projeto, o ouroboros e todo o seu 
contexto sem fim me mantinha mui-
to entusiasmada a buscar, entender 
o mundo com as minhas reflexões 
das frases questionadas sempre 
antes de todas as atividades. Hoje 
tenho certeza que não saí de lá da 

mesma forma que entrei, e que nin-
guém sai da mesma forma que en-
tra em qualquer que seja a sua porta 
de acesso ao conhecimento. 

O que temos não é só nosso. O que 
adquirimos deve ser partilhado com 
quem já entende para que ampliem, 
com quem não conhece para que 
se alerte e com nós mesmos, que 
não somos prontos, e todos os dias 
temos a oportunidade de nos rein-
ventarmos. 

Não é possível pensar em organi-
zação e pessoas sem desenvolver 
projetos. No decorrer do tempo pas-
sei a entender que sem projetos e 
planejamento nenhum objetivo pode 
ser alcançado. Desenvolvo projetos 
no meu dia a dia que facilitam o meu 
contexto organizacional.

Hoje entendo a ciência como tudo 

que nos impulsiona a buscar e ter 
certeza de que a “coisa”, por mui-
tas vezes considerada como mito, 
loucura, pode ser comprovada, seja 
por meio de lembranças, cálculos, 
textos, afirmações com resultados 
positivos ou negativos. A ciência me 
impulsiona a ser melhor e maior em 
existência junto a descobertas que 
muitas vezes são individuais e se 
tornam coletivas.

Dependo da ciência principalmente 
em sua particularidade tecnológica. 
Suas ferramentas fazem meu traba-
lho acontecer e ser engrandecido. 
Utilizo da internet, mecânica, ma-
temática, dados, arquivos, em todo 
momento, para garantir que res-
postas e produtos sejam entregues 
em tempo real e com ausência ou 
menor margem de erro. Tenho to-
tal ciência de que sem a ciência eu 
nada aprenderia.

Maria Helena se apresenta na Reunião da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência Jovem, em Campinas, quando 

participante do Ciência, Arte & Magia em 2008.

Maria Helena em atividade com grupo de crianças.

Maria Helena 
estudou os 

seus ensinos 
fundamental e 

médio nos colégios 
estaduais Ana Nery 
e Evaristo da Veiga.
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MATEUS
SANTOS CEUTA
19 anos, DJ e 
estudante de 
Produções Culturais
Eventos (IFBA).

Participei do Projeto Ciência, Arte & Magia de 2008 a 2012. Lá 
desenvolvi estudos sobre serpentes e outros trabalhos como 
“Água destilada”, “A evolução do homem” e “Biomas brasileiros”. 

Hoje estudo Produções Culturais – Eventos. Recentemente desenvolvi 
um estudo de caso acerca dos espaços e infraestruturas para eventos. 
Tive como amostra de estudo a conceituada boate novaiorquina Pink 
Elephant. Também sou deejay com um projeto de Eletro Dance Music 
e Low Bpm.

A troca de conhecimentos que tive no Projeto foi de muita importância 
para minha vida. Serviu para abrir minha mente e os meus olhos para 
enxergar o mundo de uma forma diferente, de uma forma científica. Lá 
aprendi uma frase que levo para o resto da minha vida, o “pensar, sen-
tir e agir”. Na minha escolha profissional esta frase teve grande peso.
Cresci muito a nível de conhecimento, aprendia coisas que uma crian-
ça de 4° série nunca sonharia em aprender. O legal foi chegar no en-
sino médio e relembrar coisas que aprendi. Pude evoluir não somente 
no conhecimento, mas também espiritualmente, com os momentos de 
meditação que tínhamos antes de iniciar as atividades de pesquisa. 

Hoje para mim a ciência é tudo. É pesquisa, é inovação, é lúdica, é 
dinâmica. Na minha área de atuação - eventos - há todo um estudo 
sobre ciências humanas. E para a construção de um evento bem-su-
cedido é necessário um estudo sobre uma série de fatores: segurança, 
público alvo, tipologia de evento etc.

O Ciência, Arte & Magia veio para me provar que qualquer pessoa 
pode ser útil para a sociedade. Foi um lugar onde me senti útil como 
criança. Vi que ciência não é coisa só para gente grande e que não é 
nada chato, e sim muito encantador. Vivemos acomodados graças a 
grandes pensadores e pesquisadores que se dedicaram para construir 
o mundo que temos. Desta forma adquirimos um sentimento de “não 
posso”, “não sou capaz”. Tudo isso graças a sociedade, que pouco in-
centiva a educação e a pesquisa. Agradeço a Deus e aos professores 
a oportunidade que tive de participar deste magnífico projeto.

Mateus apresenta seu experimento em evento do 
Ciência, Arte & Magia em 2008

 Mateus Ceuta estudou os ensinos 
fundamental e médio na Escola Motivar 
e no Instituto Nossa Senhora da Salette, 

ambos em Salvador.

“Vi que ciência não é 
coisa só para gente 
grande, e que não é 
nada chato, e sim 

muito encantador”.

Aciência é passado, presen-
te e principalmente, futuro. 
Trabalho com isso e quan-

to mais estudo, mais é perceptível 
como nossa visão de mundo é limi-
tada. Há tanto para se descobrir e o 
único jeito de isso acontecer é ca-
pacitando mais e mais pessoas que 
tenham o objetivo mútuo de desen-
volvimento da sociedade moderna, 
em todos os sentidos, sejam eles 
tecnológicos ou psicológicos.

Sou Bacharel em Química pela 
UFBA, e faço Mestrado na própria 
UFBA em Química Inorgânica, com 
Catálise de processos industriais. 
Além de ser professor de Química 
num curso e colégio em Salvador.

Sem dúvida o estímulo para produ-
ção científica dado no Projeto abriu 
a minha visão da Química, mesmo 
que sendo aplicado no meio bioló-
gico, me apresentando a carreira 
que eu já sabia que queria, de for-
ma prática e vivenciada. Durante a 
minha participação, que foi de 2008 
a 2010, trabalhei principalmente a 
temática da comunicação animal 
via olfato. Apresentei um jogo 
científico para a comunidade 
no Encontro de Jovens Cien-
tistas da Bahia e um tra-
balho em forma de pôster 
para a reunião anual da 
Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência 
na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.

Fiz iniciação científica du-
rante toda a minha gradua-
ção (2011-2016). Tive a opor-

tunidade de participar no Congresso 
Brasileiro de Catálise com o traba-
lho “Produção de gás de síntese a 
partir da reforma seca do metano na 
presença de oxigênio sobre catali-
sadores baseados em perovskitas 
tipo LaNixFe1-xO3” e do Encontro 
Norte – Nordeste em Catálise com o 
trabalho “Oxidação Parcial do Meta-
no para a Produção de Hidrogênio”. 

No momento da primeira orientação 
que recebi no Ciência, Arte & Magia 
tive a certeza do que eu queria fa-
zer na faculdade. Eu já tinha ideias, 
mas ter contato com o ambiente de 
pesquisa enquanto eu ainda esta-
va no ensino médio sem dúvida me 
motivou fortemente a seguir o que 
já tinha imaginado para meu futuro. 

Além de “orientação de carreira”, 
existia também uma preocupação 
com uma formação humanística 
que sem dúvida fez total diferença 
em minha vida adulta. Discussões 

24 anos, Químico (UFBA), Mestrando em 
Química Inorgânica (UFBA)

“Quanto mais
 

estudo, mais per-
cebo como nossa 
visão de mundo é 

limi tada”.

profundas sobre sentimentos e pro-
blemas da sociedade atual eram 
abordados, trazendo para adoles-
centes, que no geral são tão deso-
rientados, uma visão diferenciada 
sobre a vida. Seria de enorme im-
portância se esse projeto tivesse a 
possibilidade de tocar mais jovens.

Thiago estudou os 
ensinos fundamental 
e médio no Colégio 

Estadual Castro 
Alves e no Colégio da 
Polícia Militar, ambos 

em Salvador.
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