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Divulgação científi ca para a população ainda é um 
desafi o para a ciência contemporânea.
Alguns pesquisadores querem mudar este quadro

88
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A 
divulgação científi ca faz parte do trabalho 

dos pesquisadores. Publicação de artigos, 

participação em eventos acadêmicos, apre-

sentação de painéis estão entre as ferramen-

tas usadas pelos cientistas para darem visibi-

lidade aos seus estudos e comunicarem com seus colegas. 

A divulgação entre os pares é, sem dúvida, supervaloriza-

da e, entre muitos cientistas, a única forma de divulgação 

adotada. Mas, nos últimos anos, a comunicação científi -

ca está passando por um processo de mudança, pautado 

pela crescente necessidade de socializar a pesquisa e seus 

resultados. 

 A conseqüência é um aumento do número de cien-

tistas preocupados em dialogar, também, com o públi-

co não especializado, em se fazerem ser compreendidos 

e em despertar, entre a sociedade, o interesse pelos as-

suntos científi co-tecnológicos. O resultado deste esforço 

pode ser visualizado em dados estatísticos. As três pes-

quisas nacionais sobre percepção pública da ciência re-

alizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-

ção (MCTI) nos anos de 1987, 2006, 2010 mostram que o 

interesse da população por Ciência e Tecnologia (C&T), 

em geral, é contínuo e crescente: 20% (1987), 41% (2006) 

e 65% (2010).

Contudo, as mesmas pesquisas revelam que a imensa 

maioria dos entrevistados não conhece os cientistas bra-

sileiros, nem as instituições que se dedicam a fazer ciên-

cia no Brasil. Outra conclusão signifi cativa é a de que, 

quanto menor a escolaridade e a classe econômica, me-

nor é o interesse por C&T. Isso pode explicar porque tan-

tos pesquisadores paraenses têm buscado divulgar seus 

trabalhos entre a população mais carente.
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O pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi, 

Mário Jardim - que trabalha, entre outras coisas, com 

conservação, manejo e produção de frutos e palmito 

em comunidades tradicionais - é um exemplo disso. Ele 

tem atuado diretamente na difusão dos conhecimentos 

científi cos para as localidades onde o acesso aos meios 

de comunicação é difi cultado. “Como resultado, conquis-

tei a confi ança por parte dos moradores das populações 

tradicionais e consegui despertar o interesse de jovens 

comunitários em ingressar no nível superior de ensino 

e aprenderem novas técnicas para induzir o crescimento 

produtivo a partir do saber local”, diz. Para o engenheiro 

fl orestal, o cientista precisa entender que a pesquisa não é 

realizada para atender a um público específi co, mas para 

atender a uma sociedade que anseia por novos conheci-

mentos e por maior qualidade de vida.

A prestação de contas à sociedade é outro bom motivo 

que leva pesquisadores a buscarem uma interação maior 

com o público “leigo”. “Além de minimizar a distância 

entre a sociedade e as Instituições de Ensino e Pesquisa, 

a divulgação serve para mostrar como são aplicados os 

recursos públicos”, destaca Mário Jardim.

 “É de grande importância a transmissão dos resul-

tados científi cos à comunidade em geral, principalmente 

em casos de pesquisas fi nanciadas por recursos governa-

mentais, afi nal, foi esta sociedade que patrocinou e está 

patrocinando estes trabalhos”, enfatiza Wellington Fon-

seca, pesquisador do Campus Tucuruí da Universidade 

Federal do Pará (UFPA).

Interiorizando o saber
Se popularizar a ciência nos grandes centros urbanos 

já é algo complicado, a situação é ainda pior nas peque-

nas cidades do interior amazônico. Pois é com grande 

criatividade que alguns pesquisadores têm encarado este 

desafi o.

O Laboratório de Engenhocas, programa de extensão 

da UFPA coordenado pelo professor Wellington Fonseca, 

é um exemplo de experiência bem sucedida no que diz 

respeito à disseminação da C&T num município peque-

no. Uma equipe composta pelo pesquisador e por alunos 

de diversas engenharias têm promovido em escolas de 

Tucuruí (situada a 290km de Belém) apresentações lúdi-

cas e interativas utilizando materiais alternativos, reciclá-

veis e de baixo custo, articuladas com outros projetos de 

extensão, como o “EngenhaTube”, “Jogoteca Tucunaré”, 
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“Introdução à Supercondutividade e Nanotecnologia” e 

“Feira de Ciências e Inovação Tecnológica”. 

Em 2012, o grupo apoiou a organização da 1ª Feira de 

Ciências das Escolas Estaduais de Ensino Médio de Tucu-

ruí e para 2013 já garantiu fi nanciamento junto ao CNPq 

para a realização de novas feiras. O professor Wellington 

Fonseca acredita que o trabalho de popularização da ci-

ência no município tem contribuído para estimular nos 

jovens o interesse pelo conhecimento. “Não pretendo que 

todos sigam uma carreira científi ca, mas quero que a so-

ciedade pare de perder futuros cientistas, engenheiros, 

professores e outros profi ssionais. Às vezes, só falta um 

‘empurrãozinho’ para que os mais jovens venham se inte-

ressar em cursar uma faculdade”, enfatiza o coordenador. 

O professor Wellington tem na internet uma grande 

aliada na difusão do saber científi co. Além de Feiras, o pes-

quisador desenvolve o Projeto de Extensão “EngenhaTu-

be”, ao qual dentro de um canal do Youtube os estudantes 

de engenharia ligados ao Projeto postam vídeos didáticos 

sobre Ciências. Já no site labengenhocas.ufpa.br, estão dis-

poníveis diversas informações cientifi cas, como vídeos, ar-

tigos, roteiros de experimentos, entre outros.
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Não pretendo que todos 
sigam uma carreira 
científi ca, mas quero 
que a sociedade pare de 
perder futuros cientistas, 
engenheiros, professores 
e outros profi ssionais”.
Wellington Fonseca, coordenador do 
Laboratório de Engenhocas
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O ensino de ciências nas escolas tem sido tema de diver-

sos estudos em todo o Brasil e as conclusões quase sempre se 

convergem. Em geral, o ensino de ciências é pobre de recur-

sos, desestimulante e desatualizado. A formação dos pro-

fessores é insufi ciente, as condições de trabalho precárias e 

há pouco estímulo à qualifi cação. As defi ciências graves em 

laboratórios, bibliotecas, material didático, inclusão digital e 

outras agravam a situação.

Além de superar as adversidades diárias, os professores 

precisam encontrar as ferramentas e a linguagem apropria-

das para conseguir transmitir aos jovens em idade escolar o 

entusiasmo pela C&T e nem sempre estão preparados para 

isto. Formar professores aptos a desenvolverem em seus alu-

nos uma atitude refl exiva, crítica e investigativa é um grande 

desafi o para as universidades. 

O professor Wellington Fonseca alega que as universida-

des, em função dos critérios de avaliação das agências de fo-

mento, supervalorizam a comunicação científi ca voltada tão 

somente à comunidade acadêmica. “Quando somos alunos 

de graduação, mestrado ou doutorado, não nos é repassado 

a importância de partilhar os resultados de nossas pesquisas 

com a sociedade. Fomos e somos até hoje estimulados sim a 

publicar, mas publicar artigos em congressos e em periódi-

cos científi cos, pois ainda é a principal forma de avaliação”.

O pesquisador Jesus Brabo, que por dez anos coorde-

nou o Clube de Ciências da UFPA e agora trabalha no Ins-

tituto de Ensino de Matemática e Ciências (IEMCI/UFPA), 

atuando na formação inicial e continuada de professores, 

acredita que o desafi o das universidades continua sendo 

a formação de educadores capazes de iniciar os jovens no 

“fazer/pensar ciência”. Segundo ele, as críticas nas quais as 

universidades privilegiam a formação de “reprodutores” e 

não “produtores” de conhecimento têm gerado refl exões e 

mudanças positivas no ensino de graduação nos últimos 

dez anos.  O resultado é o aumento de cursos e projetos 

voltados à superação de antigos problemas: excessiva espe-

cialização, aulas focadas no professor, avaliação centrada 

na memorização de conteúdos e distanciamento entre te-

oria e prática.

Em projetos como o Clube de Ciências da UFPA, dedi-

cado a “iniciação científi ca infanto-juvenil”, os professores-

-estágiários - alunos de licenciatura que, muito em breve, 

estarão lecionando nas escolas - têm a oportunidade de irem 

muito além de apresentar informações, mas de desenvolver 

em seus alunos habilidades e atitudes inerentes ao conheci-

mento científi co, tais como formulação de problemas; sele-

ção, interpretação e utilização de informações; coleta, trata-

mento e análise de dados; apresentação e defesa de ideias, 

execução de trabalhos em equipe e outros. 

Mas, para que o professor possa por em prática es-

sas diretrizes em sala de aula, necessita de subsídios pro-

fi ssionais e condições de trabalho adequadas. “Somente 

com aperfeiçoamento contínuo dos cursos de licencia-

tura e melhorias das condições de trabalho será possível 

fazer com que as escolas contem com professores bem 

preparados, capazes de diversifi car estratégias de ensino 

e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação”, 

ressalta Jesus Brabo. 
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A difusão científi ca e o ensino básico
A educação científi ca no ensino básico permite que 

o aluno atue, desde cedo, na condição de autor de pro-

jeto de pesquisa, que seja um protagonista em ciências, 

capaz de redescobrir, reinventar e até mesmo gerar co-

nhecimento científi co-tecnológico a partir de problemas/

observações que ele mesmo formula, seguindo o método 

científi co investigativo. “É preciso formar, na educação 

básica, cidadãos críticos que tenham atitudes, conheci-

mentos e habilidades básicas sobre ciência, para prepará-

-los para a vida, mesmo que não venham a seguir carreira 

como pesquisador”, ressalta a professora da rede pública 

estadual, Josineide Pantoja da Costa. 

Os projetos coordenados por Josineide em escolas pú-

blicas do município de Igarapé-Miri (a 78km de Belém) 

têm conquistado reconhecimento até mesmo em esfera 

internacional. Ela cita as parcerias com instituições de 

ensino e pesquisa, como UFPA e Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) como importantes conquis-

tas de seu trabalho. “Tenho sempre buscado aproximar 

os alunos da educação básica ao ambiente universitário. 

Com isso, temos conseguido estimular professores e alu-

nos a trabalharem com projetos de pesquisa nos ensinos 

fundamental e médio, acarretando resultados muito po-

sitivos nas escolas do nosso município”, justifi ca a pes-

quisadora.

A Feira Científi ca do Colégio Manoel Antônio de 

Castro (MAC), realizada anualmente em Igarapé-Miri, 

é uma das atividades desenvolvidas pela professora Jo-

sineide e por outros colegas do ensino básico com vistas 

a democratizar o conhecimento científi co produzido por 

alunos e professores pesquisadores do ensino fundamen-

tal e médio de escolas públicas da cidade. Os melhores 

trabalhos apresentados são credenciados a participar de 

outros grandes eventos científi cos que ocorrem em vários 

estados do Brasil e até mesmo em outros países.

É preciso formar, na educação 
básica, cidadãos críticos que tenham 
atitudes, conhecimentos e habilidades 
básicas sobre ciência, mesmo que 
não venham a seguir carreira como 
pesquisador”.
Josineide Pantoja, pesquisadora e professora do ensino básico

Projeto de Extensão “Jogoteca Tucunaré”, da UFPA/Campus Tucuruí, ensina 
educadores a repassarem o saber científi co de forma lúdica
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O projeto “Saúde na escola: pesquisa de helmintos uti-

lizando métodos parasitológicos”, desenvolvido por estu-

dantes de escolas públicas de Igarapé-Miri, sob orientação 

da professora Josineide Pantoja, por exemplo, foi um dos 

350 projetos apresentados na Mostra Internacional de Ci-

ência e Tecnologia (Mostratec), maior feira de ciências da 

América Latina, realizada em 2012 no município de Novo 

Hamburgo (RS). 

Outro projeto, o “Higienização das mãos: adote essa 

ideia” foi premiado  em  3º  lugar  na  categoria  Ciências Bio-

lógicas  entre  os mais  de  100  projetos  da  área  de  Ciências  

Biológicas apresentados durante a realização da II Mostra 

Científi ca do Norte e Nordeste.  O projeto recebeu credencial 

para participar do Foro Internacional em Ciência e Ingenie-

ría, Categoria Supranível, realizado no Chile em 2012. 

“Utilização de Resíduos da Agroindústria do Açaí para 

Produção de Adubo Ecológico, Utilizando Equipamento 

Alternativo” foi outro projeto vencedor, desenvolvido por 

alunos do ensino básico de Igarapé-Miri. Pela pesquisa 

bem fundamentada e pela grande relevância socioam-

biental, o projeto foi 1º lugar na categoria Ciências Agrá-

rias na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febra-

ce), em São Paulo. Após o reconhecimento, o projeto foi 

convidado a compor a conferência Rio +20, recebendo 

elogios até mesmo do ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Marco Antonio Raupp.
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Feiras e Mostras
Experiências como estas só evidenciam a importância de se esti-
mular ações conjuntas voltadas aos processos de democratização 
do conhecimento e de alfabetização científi ca no interior e na ca-
pital. Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Secti) promove a Mostra de  Ciência  e  Cultura,  
projeto  itinerante  criado  com  o objetivo  de  levar  ao  público  
do  interior  do  Estado  do  Pará,  ações  educativas, científi cas  e  
culturais  que  contribuam  para  a  formação socioeducacional  e 
cultural de crianças e jovens em diferentes regiões do Estado. Por 
meio da realização das mostras no interior, uma parcela signifi ca-
tiva  da  população paraense tem acesso ao  conhecimento  cientí-
fi co  gerado  em  algumas  das  principais Instituições de Ciência e 

Tecnologia da Amazônia Oriental.  Somente em 2012, cerca de 20 
mil pessoas participaram das atividades realizadas nos municípios 
de Marabá, Conceição do Araguaia, Soure, Terra Alta, Capanema, 
Paragominas, Moju, Abaetetuba, São Miguel do Guamá, Cametá 
e Igarapé-Miri. A expectativa da Secretaria é ampliar o número de 
parceiros e de municípios atendidos.  
Em Belém, a Secti realiza, em parceria com diversas instituições 
de ensino e pesquisa, a Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Com  sua  continuidade  no  calendário  de  grandes  
eventos  realizados  na capital, a cada ano a Feira se consolida 
como um espaço interativo destinado a dar visibilidade ao conhe-
cimento científi co-tecnológico em âmbito local.

Durante a Rio+ 20, 
ministro de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Marco 
Antonio Raupp, conhece 

projeto dos estudantes de 
Igarapé-Miri
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Ensinando a divulgar
“É muito importante comunicar a relevância da pesqui-

sa e da educação científi ca para a comunidade não acadê-

mica. A questão é: se, às vezes, não conseguimos nos co-

municar nem com os nossos pares, como dialogar, de fato, 

com a sociedade?”. A indagação do pesquisador Eduardo 

Yukihara, doutor em Física pela Universidade de São Paulo 

(USP), o levou a criar o blog “Ciência Prática”. Além de 

reunir dicas sobre como estruturar artigos, formatar gráfi -

cos, organizar monografi as e apresentar trabalhos em con-

gressos, o site se propõe a disseminar todo tipo de infor-

mação que possa ser útil no dia-a-dia de quem faz ciência.

De acordo com o autor do blog, o ‘Ciência Prática’ 

tenta estimular pesquisadores a compartilhar suas expe-

riências para o benefício dos estudantes brasileiros em 

geral. “Esperamos que, ao ajudar os jovens pesquisado-

res a melhor apresentar resultados de suas pesquisas, a 

comunicação com a sociedade também seja melhorada”, 

argumenta Eduardo Yukihara.

O blog foi criado em 2011 em caráter experimental, 

dois anos depois, já soma quase 130 mil acessos. Atual-

mente segundo Eduardo, os leitores têm apoiado bastan-

te a iniciativa, por meio de mensagens de apoio e par-

ticipação com questionamentos e comentários no blog. 

O desafi o agora é aumentar o número de colaboradores. 

“Espero ver o blog enriquecido por autores experientes 

de outras áreas além da Física e motivados a contribuir 

para a formação de jovens pesquisadores. Por esse moti-

vo, convido a todos, pesquisadores e estudantes, a visitar 

o espaço e contribuir da forma que acharem melhor”.

Ciência na Web
Confi ra alguns canais relacionados à divulgação, difusão e 
popularização da Ciência disponíveis na web:

BLOGS
Ciência na Escola (cienciasnaescola.wordpress.com/)

Ciência Prática (cienciapratica.wordpress.com/) 

Agência Tubo de Ensaio (agenciatubodeensaio.blogspot.com.br/) 

SITES
Revista Ver-a-Ciência (veraciencia.pa.gov.br/)

Jornal Beira do Rio (ufpa.br/beiradorio/novo/)

Destaque Amazônia (museu-goeldi.br/sobre/NOTICIAS/
destaque/seleciona_destaque.html)

Contando Ciência na Web (ccw.sct.embrapa.br) 

Laboratório de Engenhocas (labengenhocas.ufpa.br)

Ponto Ciência (pontociencia.org.br)

REDES SOCIAIS
Laboratório de Engenhocas – UFPA (facebook.com)

Engenhatube Camtuc (youtube.com)

Ponto Ciência (youtube.com/user/pontociencia) 

ReVCieN- Revolução Científi ca (youtube.com/user/ReVCieN)

Projeto sobre açaí, desenvolvido por professores e alunos paraenses, é 
premiado na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, em São Paulo


