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Em nome do presidente ILDEU DE CASTRO 
MOREIRA, convoco os sócios quites da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de 
julho de 2018, quinta-feira, com início às 18h00,

no Auditório da Reitoria da Universidade Federal de 
Alagoas, em Maceió, por ocasião da 70ª Reunião Anual.

A Assembleia terá a seguinte Pauta:
1. Comunicações da Diretoria;
2. Discussão e aprovação da Ata da Assembleia Geral      
Ordinária de 2017;
3. Relatório Anual da Diretoria;
4. Balanço Financeiro Anual;
5. Propostas e Moções;
6. Comunicações dos Sócios.

Informações adicionais poderão ser prestadas pela 
Secretaria da SBPC: Fone: (11) 3259.2766 
E-mail: diretoria@sbpcnet.org.br.

São Paulo, junho de 2018.

PAULO ROBERTO PETERSEN HOFMANN
Secretário-geral da SBPC

Assembleia Geral Ordinária dos Sócios  da SBPC

CONVOCAÇÃO

Publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
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Editorial

Reuniões Regionais da SBPC: 
A ciência em trânsito

A SBPC comemora 70 anos de sua fundação no dia 8 de julho e, ao longo dessa trajetória, vem 
tendo uma atuação destacada na construção do sistema de educação, ciência, tecnologia e inovação brasi-
leiro. A história da SBPC é também marcada por muitas lutas pela consolidação de uma cultura científica 
no Brasil. Dentre as várias atividades da nossa Sociedade voltadas para a difusão dos avanços da ciência 
e tecnologia nas diversas áreas do conhecimento, as reuniões regionais tornaram-se um espaço impor-
tante e privilegiado para os debates sobre políticas públicas para a educação, ciência e tecnologia em 
diversas regiões do País. Locais que precisam da ebulição natural provocada pelos participantes destes 
eventos com essências tão regionais. Acredito mesmo não haver lugar mais especial para a SBPC difundir 
a importância do conhecimento científico e tecnológico, em lugares incríveis, muitas vezes com carac-
terísticas tão distintas, deste Brasil continental. Elas vêm sendo realizadas há mais de meio século, com 
o objetivo de levar o debate científico para todos os cantos do País, com programação variada e sempre 
destacando as questões pertinentes às comunidades locais.
Ainda na década de 1950, a SBPC já realizava, além das tradicionais reuniões anuais, encontros extraor-
dinários, de menor escala, para debaterem assuntos específicos como, por exemplo, o desenvolvimento 
da física nuclear e a utilização pacífica da energia atômica no Brasil (1956). A partir da década de 70, 
esses eventos começam a ser conhecidos como reuniões regionais ou especiais e, com a intensificação do 
movimento de levar o debate científico para o interior do País, essas reuniões passaram, cada vez mais, a 
ser realizadas fora dos grandes centros urbanos. 
Desde a primeira de todas, em Rio Claro (SP), realizada de 2 a 12 de abril de fevereiro de 1973, até a mais 
recente, em Rio Verde, Goiás, em maio deste ano, a SBPC já organizou 61 Reuniões Regionais, levando 
esses eventos transformadores e cheios de vitalidade científica e cultural a todas as regiões do País: do 
Amazonas até o Rio Grande do Sul.
Passamos por quase 50 cidades brasileiras, algumas mais de uma vez. Temos certeza de que cada evento 
foi único e que a presença da SBPC nessas cidades transformou as vidas das pessoas envolvidas – tanto 
dos participantes quanto dos organizadores, palestrantes e comunidade local. Com estas reuniões pode-
mos mostrar, nem que tenha sido um só pouco, que o conhecimento e a educação não são apenas sonhos, 
mas bens de todo o cidadão brasileiro, independente de sua classe social. O mais emocionante destes 
eventos é ver no Dia da Família na Ciência o brilho nos olhos dos meninos e de seus familiares, o que nos 
faz acreditar que a educação para todos é possível e que um dia seremos uma nação desenvolvida. 
Tivemos edições em cidades de difícil acesso, como, por exemplo, Oriximiná, no Pará.  Para chegar lá era 
preciso ir de barco (o que levava oito horas desde Santarém) ou lancha (quatro horas da mesma cidade). 
Foram duas edições, uma em 2008 e outra em 2012, ambas memoráveis. Até hoje, quem participou não 
se esquece da satisfação de todos os participantes daquela comunidade. 
Cada edição é uma lembrança indelével que reverbera por anos. Elas chamam a atenção para os proble-
mas dessas regiões e mostra que o conhecimento científico é o instrumento mais poderoso para se buscar 
soluções em conjunto com o toque peculiar das comunidades locais. 
Nesta edição, resgatamos uma parte das histórias das reuniões regionais da SBPC. Entrevistamos Silene 
Maria Araújo de Lima, secretária regional da SBPC no Pará de 2004 a 2007, que participou das RR em 
Ilha de Marajó e em Oriximiná. Ela falou sobre as dificuldades enfrentadas e os ganhos para a ciência 
brasileira com a realização destes eventos.
Em seu artigo, o presidente de honra da SBPC, Ennio Candotti, que retomou as RR nos anos 2000 e rea-
lizou um grande número delas, conta suas experiências mais marcantes, especialmente durante a década 
de 1980. 
Damos um espaço especial desta edição para contar como foi a nossa última Reunião Regional, realizada 
entre os dias 15 e 19 de maio, no campus Rio Verde do Instituto Federal Goiano. Consistente com sua tra-
dição, o tema do evento contemplou as questões mais importantes para a região: “Cerrado: Ciência, Ino-
vação, Crescimento Econômico, Desenvolvimento Sustentável e Sociedade”. Foi uma semana marcada 
pela grande interação com o público, por sessões com salas lotadas e por debates riquíssimos. Memorável 
a cerimônia de abertura, num anfiteatro lindíssimo, novinho em folha, com mais de 500 cadeiras, lotado, 
sendo inaugurado por uma RR de nossa SBPC em seus 70 anos.
Este é um ano de muitas atividades para esta entidade septuagenária. Nossa próxima parada será Maceió, 
onde realizaremos a 70ª Reunião Anual da SBPC. Será uma parada muito especial para a nordestina que 
assina este editorial. 
Enfatizando ainda que por todo ano teremos uma série de atividades para celebrar as sete décadas de 
nossa fundação. Desde exposições até debates sobre políticas públicas de CT&I a serem propostas aos 
nossos candidatos aos cargos eletivos de 2018. A agenda completa dos 70 anos da SBPC está em nossa 
página web, sbpcnet.org.br. Participem levando seu conhecimento e entusiasmo! 

Vanderlan da Silva Bolzani, vice-presidente da SBPC 

“O USO EXCESSIVO DE AGROTÓXICOS AMEAÇA 
SERIAMENTE OS ECOSSISTEMAS ALÉM DE 
REPRESENTAR UM PROBLEMA GRAVE PARA A 
SAÚDE. A PRESENÇA DESSES COMPOSTOS NOS 
ECOSSISTEMAS TERRESTRES E AQUÁTICOS 
REPRESENTA UM RISCO PARA OS ORGANISMOS, 
COM VÁRIOS EFEITOS NEGATIVOS JÁ REPORTA-
DOS E RESULTANTES DESTA EXPOSIÇÃO. A SAÚ-
DE HUMANA É A MAIS AFETADA PELOS EFEITOS 
ADVERSOS DO USO DE AGROTÓXICOS”, trecho do 
manifesto da SBPC contra o PL  nº 6.299/2002, conheci-
do como “Lei do Veneno”, que altera lei dos agrotóxicos, 
divulgado em 22 de maio e endossado por mais de 20 
sociedades associadas.

“TEMOS SECRETARIAS REGIONAIS EM QUASE 
TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS. QUEREMOS 
TER EM TODOS ELES, POIS É IMPORTANTE A 
COMUNIDADE CIENTÍFICA ESTAR MAIS IN-
TEGRADA COM POLÍTICAS PÚBLICAS. NOSSA 
REUNIÃO ANUAL AQUI (EM RIO BRANCO, EM 
2014) FOI MUITO BEM SUCEDIDA E AGORA 
QUEREMOS QUE A COMUNIDADE CIENTÍFI-
CA LOCAL TAMBÉM TENHA OPORTUNIDADE 
DENTRO DA SBPC”, disse Ildeu de Castro Moreira, 
presidente da SBPC, durante a constituição da Comis-
são Local para a organização da Secretaria Regional da 
SBPC no Acre, em 13 de maio.

“ALÉM DE GRANDE CIENTISTA, O PROFESSOR 
MASCARENHAS TEM UMA CARACTERÍSTICA 
QUE POUCOS TÊM: LIDERANÇA POLITIZA-
DA, QUE TEM UM OLHAR À SUA VOLTA NÃO 
APENAS DE PESQUISADOR, MAS DE GRANDE 
HUMANISTA QUE ELE É. DE IDENTIFICAR 
PESSOAS E COLOCÁ-LAS À FRENTE DE GRAN-
DES PROJETOS, AGREGÁ-LAS EM PONTOS 
ESTRATÉGICOS PARA O PAÍS”, disse Vanderlan 
Bolzani, vice-presidente da SBPC, sobre o lançamento 
do projeto “SBPC Recordar”, que traz uma série de 
vídeos com depoimentos de personalidades da entidade, 
em 21 de maio. O primeiro é com o professor Sergio 
Mascarenhas.

“CREMOS QUE É FUNDAMENTAL QUE O CNE 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO), ALÉM 
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, OUÇA OS DIVER-
SOS SETORES ENVOLVIDOS EM DEBATE TÃO 
IMPORTANTE PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
– OS GESTORES, UNIVERSIDADES, ENTIDADES 
EDUCACIONAIS, PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO, 
ENTIDADES CIENTÍFICAS, ETC.”, trecho da carta 
que a SBPC enviou ao presidente do CNE, Eduardo 
Deschamps, solicitando a realização de um encontro 
entre a Câmara Bicameral da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e a SBPC e suas sociedades cientí-
ficas afiliadas, além da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC), em 04 de maio.

“É PRATICAMENTE IMPOSSÍVEL IMAGINAR-
MOS MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA 
DAS PESSOAS NO MUNDO EM DESENVOLVI-
MENTO SE NÓS NÃO TIVERMOS LUZ. ELA É, 
PORTANTO, UMA IMPORTANTE ALIADA PARA 
O ALCANCE DOS OBJETIVOS DE DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU”, 
declarou ao Jornal da Ciência o coordenador de Ciên-
cias Naturais da Unesco no Brasil, Fábio Eon, sobre a 
primeira celebração do Dia Internacional da Luz, no 
dia 16 de maio de 2018. A SBPC é um nodo do Dia 
Internacional da Luz no Brasil e estimulou a realização 
de atividades por todo o País.

Poucas & Boas



Paralelamente às reuniões anuais, a entidade começou na década de 50 a realizar eventos menores 
conhecidos como reuniões extraordinárias, sempre com um tema específico. A partir da década de 70, 

esses eventos mudaram de nome e passaram a se chamar reuniões especiais ou regionais
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SBPC 70 anos

A SBPC, ao longo dos seus 70 anos, reú-
ne especialistas de todas as áreas para promover 
discussões de temas determinantes para o desen-
volvimento do País. Ainda na década de 1950, já 
realizava, além das tradicionais reuniões anuais, 
encontros extraordinários, de menor escala, para 
debaterem assuntos específicos como, por exem-
plo, o desenvolvimento da física nuclear e a uti-
lização pacífica da energia atômica no Brasil 
(1956), o regime de tempo integral nas universida-
des e institutos de pesquisas (1957), universidade 
e desenvolvimento (1958), o programa de energia 
atômica brasileiro (1959), a ciência, a tecnologia 
e o papel da Comissão Supervisora do Plano dos 
Institutos - COSUPI (1960). 
A partir da década de 70, esses eventos começam 
a ser conhecidos como reuniões regionais ou es-
peciais e, com a intensificação do movimento de 

levar o debate científico para o interior do País, 
essas reuniões passaram, cada vez mais, a ser 
realizadas fora dos grandes centros urbanos. São 
eventos de divulgação científica semelhantes às re-
uniões anuais, porém com temas focados nas ques-
tões pertinentes às comunidades locais. 
A entidade já realizou 61 destas reuniões. A pri-
meira foi a Reunião Regional em Rio Claro (SP), 
realizada de 02 a 12 de abril de 1973. De lá para 
cá, a SBPC, esteve presente em 49 cidades com 
esses eventos, na maioria, cidades no interior das 
regiões Norte e Nordeste. 

Um exemplo é a reunião regional realizada no 
Vale do São Francisco, nos campi da Universida-
de Federal do Vale do São Francisco (Univasf), 
nas cidades de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, entre 
os dias 27 e 30 de novembro de 2007. O evento 
foi realizado às margens do Velho Chico e, por 
isso, teve como tema “Água: abundância e escas-
sez”, remetendo a todos os aspectos relacionados 
à água, como agricultura, saúde, turismo e lazer, 
revitalização e interligação de bacias, entre outros 
pontos. Durante o evento foram debatidas questões 
sobre a interligação de bacias hidrográficas, revi-
talização do Rio São Francisco e a água como ele-
mento de lazer e turismo.

Algumas cidades receberam o evento mais de uma 
vez, como Cruzeiro do Sul (AC), Feira de Santana 
(BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre 
(RS), Oriximiná (PA), Recife (PE), Santa Ma-
ria (RS), Piracicaba (SP), Santos (SP) e São Luís 
(MA). A capital amazonense foi a campeã, com 
quatro edições, seguida de Recife, com três. 
Em Oriximiná, no Pará, a primeira Reunião Regio-
nal na cidade foi entre 4 e 7 de novembro de 2008. 
O evento superou as expectativas em número de 
participantes - cerca de 1,3 mil -, atraindo mais 
que o dobro dos 600 inscritos. Outra característica 
marcante daquela Reunião foi a participação maci-
ça do público jovem, principalmente bolsistas de 
iniciação científica Pibic-Jr, participantes do Pro-
grama de Ação Interdisciplinar (PAI). Diante dos 
resultados tão positivos, a SBPC decidiu realizar 
uma segunda edição pouco menos de quatro anos 
depois, de 27 a 29 de abril de 2012, com o tema 
“Educação e Ciência na Amazônia”.
Não era uma tarefa fácil chegar à cidade, acessível 
somente por barco (o que levava oito horas desde 
Santarém) ou lancha (quatro horas da mesma ci-
dade). Mesmo assim, os organizadores do evento 

destacaram a satisfação dos palestrantes e ressal-
taram a “vontade de trabalhar” e a “força de trans-
formação da sociedade” dos cientistas em geral.
Os participantes tampouco mediram esforços para 
chegar a Oriximiná. Francisca Gomes, na época 
estudante de Tecnologias em Produção Pesquei-
ra, saiu com um colega de Fonte Boa (AM) e os 
dois viajaram cinco dias em barco, por mais de 
1100km, até o local do evento. 
Vera Maria Fonseca de Almeida e Val, pesquisado-
ra do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia (Inpa) e diretora da SBPC entre os anos 2007 
e 2009, lembra com carinho da primeira edição 
do evento na cidade. “Acho que foi um dos locais 
mais remotos que a SBPC já foi. O acesso era di-
fícil, mas tivemos muita satisfação em realizar o 
evento. Tanto que todos os professores/pesquisa-
dores aceitaram o convite”, lembra. Segundo Val, a 
participação do público foi, de fato, surpreendente. 
“Não achávamos que íamos atrair tantas pessoas e 
levamos menos material do que usaríamos. Diante 
disso, tivemos de fazer uma força-tarefa para levar 
mais material e contornar a situação”, conta. 
Ela recorda que a mobilização para participar do 
evento foi geral. “Conseguimos atrair de crianças a 
idosos. E, por isso, a satisfação foi enorme, porque 
observamos que a sede de educação, de sabedoria 
e conhecimento é grande, mesmo nos locais mais 
remotos do País”, afirma.

VIVIAN COSTA

Conhecimento nos rincões do Brasil

“Tenho certeza de que Oriximiná, 
Tabatinga e outras cidades ganharam 
muito com os eventos realizados pela 

SBPC - mostrando que o sonho da 
educação para todos é possível e que o 
Brasil é um só e se preocupa também 

com seus mais remotos rincões”, 
ressalta Vera Maria Fonseca de 

Almeida e Val



               4JUNHO  2018

Ao lembrar outra Reunião Regional, em Tabatinga 
(AM), na fronteira com a Colômbia, realizada de 
17 a 20 de março de 2009, Val ressalta a riqueza 
das experiências com a comunidade local. “Fui dar 
aula para crianças, em torno dos 10/11 anos, sobre 
mapeamento genético, e me preparei para usá-los 
como exemplos. Ou seja, queria ressaltar as suas 
diferenças. Mas, quando cheguei lá, todos tinham 
o mesmo biótipo: cabelo escuro e liso. Tive de im-
provisar. Aprendi a moldar a aula de acordo com o 
público”, disse ao observar que em eventos assim, 
todos aprendem. 

Para a pesquisadora do Inpa, a presença da SBPC 
nessas cidades transformam as vidas das pessoas 
envolvidas – tanto dos participantes quanto dos 
organizadores e palestrantes. “Tenho certeza de 
que Oriximiná, Tabatinga e outras cidades ganha-
ram muito com os eventos realizados pela SBPC, 
mostrando que o sonho da educação para todos 
é possível e que o Brasil é um só e se preocupa 
também com seus mais remotos rincões”, ressal-
ta. E completa “é certo que as crianças ganharam 
um sopro de esperança de sair dali e poder fazer 
uma faculdade, aprimorando seus conhecimentos 
e se tornando o profissional que ela sonha, seja ele 
médico, engenheiro, ou qualquer outro. Ali, eles 
conseguiram ter voz e conseguiram visibilidade!”.

Fazer a diferença 

A Reunião Especial da SBPC em Alcântara, no 
Maranhão, realizada de 22 a 26 de abril de 2013, 
teve uma proposta diferente – em um formato sem 
conferências e apresentações de trabalhos científi-
cos – o evento proporcionou atividades, ao longo 
da semana, para os alunos e professores dos ensi-
nos básicos e agentes da saúde do município.  O 
tema do evento foi “Ciência, educação, saúde”.
Rute Maria Gonçalves de Andrade, secretária-
geral da SBPC na época, explica que as reuniões 
regionais e especiais podem ser “menores em in-
tensidade de pessoas”, em comparação com as re-

uniões anuais, porém, são capazes de gerar impac-
tos até mais profundos que suas versões nacionais. 
“Estas reuniões, guardadas as devidas proporções, 
são muito relevantes pelo fato de levar a ciência de 
qualidade para locais onde as pessoas dificilmen-
te teriam possibilidade de participar da Reunião 
Anual ou de outros grande eventos científicos que 
acontecem no País”, afirma.  Ela lembra que em 
2008 mais de 1300 pessoas participaram do evento 
em Oriximiná, que teve 600 inscritos. Em 2012, na 
segunda edição da RR na cidade, mais de 800 pes-
soas se inscreveram, muitos deles jovens – além 
dos visitantes da comunidade local, somando mais 
de 1600 participantes. 
A Reunião em Alcântara teve como tema “Alcân-
tara ontem, hoje e amanhã: saúde, educação e 
ciência” e reuniu cerca de quatro mil crianças e 
mais de 100 professores do ensino fundamental, 
além de dezenas agentes comunitários de saúde. 
As atividades foram realizadas em escolas muni-
cipais nos polos educacionais de Marudá, Oitiua, 
Raimundo Su e Arehengaua, todos no interior do 
Maranhão.
Andrade lembra que o evento foi muito importante 
para a comunidade. “Para a população de Alcân-
tara foi um despertar para muitas coisas que po-
deriam aprender e fazer, para oportunidades que 
existem aí fora que ela não estava tendo conheci-
mento. Para a SBPC, foi uma atividade de divulga-
ção científica de extrema importância, que levou 
realmente a ciência para a população, diretamente, 
sem intermediários.”
Quanto à organização, Andrade observa que a re-
cepção dos parceiros é sempre positiva, uma vez 
que eles têm a visão de que eventos como as re-
uniões podem gerar bons frutos e alavancar o de-
senvolvimento científico local.
Andrade também colaborou com as edições das re-
gionais em Juazeiro-Petrolina, Chapadinha, Impe-
ratriz, Vitória de Santo Antão e Caruaru e destaca 
que há alguns percalços, sempre ligados ao  atraso 
na liberação dos recursos, na entrega de material 
e nas condições  da estrutura física do local do 
evento. Mas ela ressalta que a SBPC sempre se 
desdobra para resolver os problemas e realizar um 
evento primoroso. 
A pesquisadora afirma que a recepção da popula-
ção é algo que sempre emociona e a instiga a pen-
sar o que mais pode ser feito perante a grandeza do 

País e grandiosidade de seu povo. “São momentos  
únicos, e sempre somos cobrados com a seguinte 
pergunta: ‘quando vocês voltarão?’ E é aí que resi-
de a questão que eu creio que a SBPC se debruce 
para pensar em como se pode fazer isso”, afirma.  
“Se nós da SBPC queremos que a Educação e a 
Ciência façam parte do cotidiano da vida de todos 
nós brasileiros, temos que ampliar muito as reu-
niões regionais e especiais,  porque o efeito delas 
é muito significativo e, se nós chegamos aos locais 
mais longínquos e acendemos esta fogueira, temos 
a obrigação de alimentá-la para não sobrar só uma 
brasinha que pode se apagar. As pessoas precisam 
ser instigadas, estimuladas, empurradas (no bom 
sentido). E isso as reuniões regionais fazem muito 
bem e precisam continuar fazendo cada vez mais”.
Helena Bonciani Nader, presidente de honra da 
SBPC, lembra que neste ano, ao participar de uma 
palestra, cruzou com uma estudante de pós-gra-
duação que seguiu na carreira acadêmica após par-
ticipar da segunda edição de Oriximiná. “Ela esta-
va na plateia e, ao pedir a palavra, nos contou que 
aquele evento fez toda a diferença para ela, pois a 
motivou e a muitos colegas a seguirem estudando. 
Ela havia concluído a graduação e estava em São 
Paulo fazendo mestrado”, recorda. 
Em 2014, a SBPC realizou a RR do Vale do Paraí-
ba, realizada na cidade de São José dos Campos 
(SP), entre os dias 05 e 06 de junho. Segundo Na-
der, que era presidente da SBPC na época, a ci-
dade foi escolhida devido ao ambiente acadêmico 

“Os professores e toda a comunidade científica começam a 
perceber que eles têm em si um valor humano, de conhecimento 

científico que pode, com simplicidade, fazer com que a 
comunidade se aproprie desse conhecimento”, afirma o reitor 

da Uespi, Nouga Cardoso Batista
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e empresarial do município e região, voltado para 
tecnologias de ponta. “Escolhemos São José dos 
Campos por ela ser um polo tecnológico, além de 
contar com instituições de alta relevância para o 
Brasil e o mundo. Na época, o evento conseguiu 
articular um diálogo entre diferentes universidades 
e parques tecnológicos”, conta.
Nader diz que se sente privilegiada por ter partici-
pado dessas reuniões porque aprendeu muito mais 
sobre o Brasil. “Cada evento nos traz uma expe-
riência nova e um aprendizado. Em Alcântara, 
por exemplo, conheci uma diretora de escola que 
fazia merenda, cuidava da limpeza, buscava água, 
porque não haviam funcionários suficientes e nem 
água lá, e ela ainda criou uma biblioteca. Aprendi 
muito com ela. Participar desses eventos nos traz 
conhecimentos e ainda me faz continuar sonhando 
que é possível mudar com educação esse País”.

Interação da universidade com 
a comunidade local 

As reuniões regionais e especiais reforçam e cha-
mam a atenção para problemas da região e, por 
isso, toda programação científica contempla as 
questões locais, que são discutidas durante todo o 
encontro. Um exemplo claro disso foi a Reunião 
Regional em São Raimundo Nonato, uma pequena 
cidade de 32 mil habitantes no interior do Piauí. O 
evento foi realizado de 20 a 23 de abril de 2016, 
com o tema “O homem e o meio ambiente: da 
pré-história aos dias atuais”.  O objetivo ali era 
ressaltar o imenso patrimônio histórico da cidade, 
que abriga no Parque Nacional Serra da Capivara 
a maior concentração de sítios pré-históricos no 
continente americano e a maior quantidade de pin-
turas rupestres do mundo.
Andrade também ajudou a organizar essa Reunião, 
que, segundo ela, contribuiu para mostrar o caráter 
científico e educacional que envolve a presença do 
Parque Nacional Serra da Capivara, uma unidade 
de conservação federal, no Estado do Piauí. 
A RR em São Raimundo Nonato teve 300 inscri-
tos para as conferências e mesas redondas, e mais 
de 380 participantes dos minicursos ministrados 
entre os dias 21 e 22 de abril. A grande maioria 
dos inscritos, cerca de 780 pessoas, era da própria 
cidade. Além da comunidade local, participantes 
de outros 14 estados viajaram até a cidade para a 
Reunião. Somando aos estudantes inscritos para 
a sessão SBPC Jovem, cerca de 1700, a RR teve 
mais de 3 mil participantes. Mas a participação foi 
muito além dos inscritos.
Na época, o reitor da Universidade do Estado do 
Piauí (Uespi), Nouga Cardoso Batista, disse que 
a realização da RR no campus da cidade foi um 
incentivo para que haja uma maior interação entre 

a universidade e a comunidade local. “Durante o 
evento, tive a oportunidade de conversar com alu-
nos da Universidade, professores, da comunidade 
de São Raimundo Nonato e entorno e percebi o en-
tusiasmo daquelas pessoas que, ao entrar em con-
tato com o conhecimento, começam a desenvolver 
sonhos, individuais e coletivos, vislumbrando uma 
perspectiva de desenvolvimento científico regio-
nal, nas mais diferentes áreas”, disse. 
Por outro lado, o contato com esse deslumbra-
mento das pessoas da cidade provoca a comuni-
dade acadêmica para que realizem o impacto que 
podem ter na sociedade. “Os professores e toda 
a comunidade científica começam a perceber que 
eles têm em si um valor humano, de conhecimento 
científico que pode, com simplicidade, fazer com 
que a comunidade se aproprie desse conhecimen-
to”, afirma o reitor da Uespi.

Empreitada

Para o físico Ennio Candotti, as reuniões regionais 
e especiais têm uma grande oportunidade de pul-
verizar a presença da entidade em outros estados. 
Ele lembra que, em 2003, em uma de suas qua-
tro gestões como presidente da entidade, ganhou 
um grande incentivo, após o então ministro da 
Educação, Cristovam Buarque, desafiar a SBPC 
a realizar mais eventos deste tipo. “Eu respondi 
que se tivéssemos financiamento, faríamos 
dez reuniões em um ano. E assim, fizemos”, 
lembra.
A primeira reunião desse grande proje-
to foi realizada em novembro de 2003, 
em Campina Grande (PB), depois, em 
dezembro, em Fortaleza (CE). Em 2004, 
foram realizadas sete edições: em Recife 
(PE), São Luís (MA), Teresina (PI), uma em 
Porto Alegre, Santa Maria e Canoas (RS), depois 
Belém (PA), Manaus (AM) e Feira de Santana 

(BA) e, em fevereiro de 2005, o ciclo foi concluí-
do em Recife. Segundo Candotti, hoje presidente 
de honra da SBPC e diretor-geral do Museu da 
Amazônia (Musa), essas reuniões, por terem tido 
parte do financiamento vindo do MEC, tinham 
também o objetivo de contribuir para a capacita-
ção, atualização e educação continuada dos pro-
fessores do ensino Médio e Fundamental dessas 
diversas regiões. Candotti ressalta as parcerias 
com as secretarias estaduais para a viabilização 
desses eventos. “As reuniões regionais e espe-
ciais também envolvem as secretarias de ciência, 
tecnologia e inovação dos estados. E nessas dez, 
incluímos as secretarias de educação. Isso foi mui-
to importante”. Nos anos seguintes a esse ciclo, 
acrescenta o presidente de honra da SBPC, as reu-
niões regionais passaram a ter apoio significativo 
do  Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
hoje MCTIC.
Em maio de 2018, a SBPC realizou a Reunião 
Regional em Rio Verde, em Goiânia (leia mais na 
página 9) e já está em busca de uma nova cidade 
para sediar mais um evento desses e, assim, con-
tinuar levando sonhos, conhecimentos, difundindo 
e popularizando a ciência e, principalmente, refle-
tindo em conjunto sobre as questões fundamentais 
para o desenvolvimento do Brasil.

“Estas reuniões, guardadas 
as devidas proporções, são 

muito relevantes pelo fato de 
levar ciência de qualidade 
para locais onde as pessoas 

dificilmente teriam possibilidade 
de participar da Reunião Anual 

ou de outros grande eventos 
científicos que acontecem no 

País”, afirma Rute Maria 
Gonçalves de Andrade
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Em 1978 os Estatutos da SBPC foram re-
formados. Até então o Conselho da Sociedade era 
eleito nacionalmente podendo seus membros ser 
reconduzidos indefinidamente. Nomes ilustres da 
ciência brasileira o compunham, em sua maioria 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Com a reforma, 
os conselheiros passaram a ser eleitos por quatro 
anos, regionalmente e sem recondução, e o Conse-
lho passou, assim, a ter uma maior representativi-
dade da atividade cientifica nacional.  
As regiões, denominadas A, B, C, D, E e F corres-
pondem, aproximadamente, ao Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul.  
Haveria, no mínimo, dois representantes eleitos 
pelos sócios de cada Região, sendo o número dos 
demais proporcional ao número de sócios, mas 
obedecendo a um algoritmo que reduziria as dis-
paridades de representação em favor dos estados 
com maior número de sócios. 
As secretarias regionais, segundo o Estatuto de 
1978, seriam representações da Sociedade nos es-
tados. O regimento previa também a possibilidade 
que as regionais tivessem conselhos e diretorias de 
mais de um membro, eleitos localmente.
A SBPC se preparava para atuar nacionalmente, 
com atividades o ano todo. Se em 1980 realizava 
uma reunião por ano e publicava apenas a revis-
ta Ciência & Cultura, passaria a realizar reuniões 
regionais e ter também uma revista de divulgação 
científica: a Ciência Hoje, com redação no Rio de 
Janeiro e correspondentes nos estados próximos 
às regionais, (inicialmente no Pará, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Minas, Paraná, Brasília, Ceará, 
São Carlos e São Paulo, Bahia, Santa Catarina e 
Acre).  
Em 1984 surgia também no Rio, na redação da 
Ciência Hoje, o Informe das Regionais, que logo 
se transformaria no Informe da Ciência Hoje, o 
precursor do Jornal da Ciência Hoje de 1990 (em 
papel e e-mail diário), que em 1997 passaria a ser 
denominado Jornal da Ciência. 
Em 1986 nasceria o Ciência Hoje das Crianças, 
encarte bimestral da Ciência Hoje, e em 1988 a 
SBPC contribuiria decisivamente para a criação de 
Ciencia Hoy, na Argentina: a Ciência Hoje ganha-
va uma irmã latino-americana.
A SBPC, que havia militado na resistência à dita-
dura  (as Reuniões Anuais de 1974 a 1984 são elo-
quentes testemunhas desta luta), se preparava para 
a construção de um Estado Democrático e, em 
1985, influiria na criação do Ministério de C&T e, 
logo depois, em 1988, na redação de importantes 
capítulos da Constituição em favor dos direitos hu-

manos, da ciência, do meio ambiente, dos direitos 
individuais e coletivos, dos índios e quilombolas.
Para ganhar a atenção e o apoio dos deputados 
constituintes, foram realizadas nos estados reu-
niões, conferências, manifestações, programas de 
divulgação científica, como o “Ciência às Seis e 
Meia” (iniciado no Rio de Janeiro em 1981). Em 
1987 as secretarias regionais eram 26.
Um financiamento específico para os programas 
de popularização da ciência como o “Ciência às 
Seis e Meia” nas secretarias regionais e a mobi-
lização em favor da criação das FAPs (Fundações 
de Amparo à Pesquisa) nos estados foi obtido jun-
to à Finep, em 1986.
De fato, na Constituição de 1988 foi incluído um 
parágrafo que permitiria a vinculação de recursos 
federais e estaduais para o fomento da C&T. As 
Constituições Estaduais na década de 1990 inclui-
riam a criação das FAPs e a vinculação de recursos 
para o fomento da pesquisa e a sua popularização.

São da mesma época os primeiros movimentos em 
favor da criação de praças, jardins botânicos, cen-
tros e museus de ciências: o Mast e o Ciência Viva, 
no Rio de Janeiro, a Estação Ciência, em São Pau-
lo, o Centro de Ciências, em São Carlos, um pou-
co mais tarde, o Seara da Ciência, em Fortaleza, o 
Espaço Ciência de Recife e o Centro de Ciências, 
em Campina Grande, são exemplos de centros que 
surgiriam em muitos estados. O Museu Paraense 
Emílio Goeldi, em Belém, foi ampliado naqueles 
anos.
Como parte deste mesmo movimento, surgiram 
nos estados as Secretarias Estaduais e Municipais 
de C&T. Em 1993, na Reunião Anual da SBPC 
realizada em Recife e por iniciativa da Secretaria 
Regional de Pernambuco, foi criada a ExpoCiên-
cia, que promoveria a discussão de questões do 
desenvolvimento tecnológico e industrial,  parti-
cularmente em tecnologia da informação e biotec-
nologia. 
Na mesma época (1990), a revista Ciência Hoje 
das Crianças passou a ser mensal e autônoma 
e também em 1993, na RA de Recife, nasceu a 
SBPC Jovem.
Em 2003, as reuniões regionais receberam forte 
incentivo do MEC, com o então ministro Cristo-
vam Buarque, que durante a abertura da reunião de 
Recife daquele ano conclamou a SBPC a realizar 
mais encontros mobilizadores em favor da edu-
cação, dos direitos humanos, da C&T e do meio 
ambiente. 
O desafio foi prontamente aceito, solicitando o 
apoio do MEC para a realização de 10 reuniões 
regionais.

Neste mesmo ano e nos seguintes, o Ministério 

de Ciência e Tecnologia (na época sem o I&C das 

Inovações e Comunicações!), as Secretarias Es-

taduais de C&T, de Educação e as Faps também 

contribuíram com apoio financeiro e logístico para 

a realização das reuniões regionais. Desde então 

as reuniões regionais, por vezes especializadas e 

outras temáticas, passaram a compor parte signi-

ficativa do quadro de atividades permanentes da 

SBPC em todo o território nacional.

Os anos 80 e as reuniões regionais: uma década 
ganha para a ciência e a divulgação científica

CRÉDITO: SBPC

O desafio foi prontamente 
aceito, solicitando o apoio do 
MEC para a realização de 10 

reuniões regionais

Ennio Candotti foi presidente da SBPC 
por quatro mandatos (entre 1989 e 
2007). Atualmente é diretor do Museu 
da Amazônia.
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Entrevista

“As reuniões regionais 
são transformadoras”

MARCELO RODRIGUES

JUNHO 2018

Levando a cabo o seu princípio de difundir e va-

lorizar a ciência em cada canto do País, a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) realiza 

desde a década de 70 reuniões regionais (RR) e espe-

ciais no interior do País.

Na primeira década deste século, foram marcantes al-

gumas reuniões regionais realizadas no Norte do País, 

mais especificamente no interior do Pará, que culmi-

naram com a Reunião Anual (RA) da entidade, em 

2007, realizada naquele estado.

A professora do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Silene Ma-

ria Araújo de Lima, secretária regional da SBPC no 

Pará de 2004 a 2007, foi responsável por organizar 

e participar ativamente dessas reuniões e, para a do-

cente, dois desses eventos foram importantíssimos e 

representam marcos na história da entidade: a de Ilha 

de Marajó, em 2005, e a de Oriximiná, em 2008. Se-

gundo ela, as reuniões regionais são transformadoras, 

pois abrem a janela do conhecimento e as portas das 

universidades.

Nesta entrevista concedida ao Jornal da Ciência, 

Lima fala do clima nestas reuniões, das dificuldades 

enfrentadas e dos ganhos para a ciência brasileira com 

a realização destes eventos.

Jornal da Ciência – Como foi 
realizar essas reuniões regionais 
e quais são as razões de ser de-
las?

Silene Maria Araújo de Lima - 
Nós fomos muito ambiciosos e eu destaco esse ad-
jetivo porque nós queríamos realizar uma Reunião 
Anual bastante significativa que marcava os 50 anos 
da nossa universidade. Então, o reitor vestiu a cami-
sa, com o presidente da SBPC à época, professor En-
nio Candotti, as secretarias regionais estavam muito 
fortalecidas e nós tínhamos inclusive um acento na 
reunião de diretoria, algo muito bom do ponto de vis-
ta político.
Já que nós tínhamos todos esses ventos a favor, pen-
samos: “então vamos fazer diferente”. Como era no 
Norte, nós fizemos vários movimentos. O primeiro 
deles era tentar alcançar locais que nunca tiveram al-
cance. Pensamos em Altamira e lá fizemos uma reu-
nião. Nós fizemos uma série de reuniões, em Manaus 
inclusive, para convocar o pessoal de lá para a RA 
de 2007.
A ideia era exatamente levar o poder do conhecimen-
to científico numa linguagem acessível para essas co-
munidades. No caso de Marajó, em particular, além 
da beleza natural, nós estávamos confrontando o me-
nor IDH do Pará e, se duvidar, do Brasil.

JC - E na prática, como se deu a 
realização?

SMAL - Nós demos aulas em escolas munici-
pais para promover os cursos. Convocamos tam-
bém um grupo de pessoas totalmente mobilizadas 
para passar conhecimento onde quer que fossem, 
independente das dificuldades de locomoção. Nós 
passamos um dia e meio dentro de um barco desde 
Belém até a Ilha do Marajó percorrendo as popula-
ções ribeirinhas.
O impacto foi maravilhoso em termos de troca 
de conhecimento e não somente para nós. Nessas 
regiões há muita sabedoria popular, artesanatos, 
cultura indígena, os trabalhos de domesticação de 
animais. Então, o impacto aconteceu, e, sem dúvi-
da, também entre a gente, houve uma troca.

JC - Como acontecia a interfa-
ce dessas particularidades lo-
cais com a ciência?

SMAL - Nós tentávamos promover cursos 
que dessem algum retorno para essas regiões. Em 
Marajó, por exemplo, onde há áreas de agricultura 
familiar, nós levávamos palestra sobre economia 
solidária para a agricultura familiar.
Eu me lembro claramente que um membro da di-
retoria, o professor José Antônio Aleixo, junto à 
Marília, sua esposa, foi dar palestras dentro dessa 
comunidade. E não só as pessoas locais aprende-
ram bastante, mas também os marajoaras, a fazer 
um manejo diferenciado. Isso é um exemplo de 

Silene Maria Araújo de Lima

“A ideia era exatamente 
levar o poder do 

conhecimento científico 
numa linguagem acessível 
para essas comunidades”

Em entrevista ao Jornal da Ciência, Silene Maria Araújo de Lima, 
ex-secretária regional da SBPC e professora da UFPA, destaca a 

importância das reuniões realizadas no interior do País
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troca de conhecimento direcionada para a neces-
sidade local.
Não só para mim, mas principalmente para as pes-
soas que vieram de fora do Pará e não conheciam a 
realidade, eu acredito que tenha sido uma das (reu-
niões) mais marcantes.

JC – E como foi a organização?

SMAL - A reunião de Marajó se aliou a um 
projeto da UFPA para a otimização de despesas 
de locomoção, uma vez que só se chega à Ilha de 
avião doméstico ou embarcação. Nessa época a 
UFPA já levava pesquisadores para lá e aí junta-
mos os esforços, alinhamos datas e fomos juntos à 
equipe da SBPC.
Tivemos acesso às escolas públicas, fizemos cha-
mada através do campus estendido da UFPA, que 
tem ramificações em vários locais do Pará. E a 
própria UFPA fez a divulgação interna com seus 
membros em Marajó, naquilo que nós chamamos 
de “rádio cipó”, distribuído nas ruas da cidade. Foi 
essa a arquitetura.

JC - Além da UFPA, houve ou-
tros tipos de apoio para a reali-
zação dessas reuniões?

SMAL - Na época houve um apoio discreto 
da Secretaria de Educação e uma parceria um pou-
co mais representativa do Governo do Estado. Não 
em termos de financiamento, mas parceria para 
mobilizar uma pessoa da Secretaria para fazer o 
meio de campo até chegarmos lá. O que nós fazía-
mos, como alternativa, era ir aos locais mais dis-
tantes realizar uma divulgação impressa com um 
jornal chamado Ciência Amazônia, bastante ilus-
trado, com fotografias locais. A equipe era reduzi-
da, a SBPC pagava a impressão e a universidade 
distribuía. Então, chegava em Marajó e uma pes-
soa ficava responsável por fazer a divulgação. As 
pessoas pelo menos já sabiam o que era a SBPC.

JC – Como esse tipo de atuação 
pode ser importante para o mo-
mento de crise e baixo financia-
mento do País?

SMAL – Essas reuniões envolvem custos, não 

são eventos baratos. Teve investimento da SBPC, 

da UFPA e um pouco do Governo do Estado.

Em época de cortes, dependendo de como é de-

senhada a demanda, pode ser uma alternativa, 

mas depende se o governo estará ou não sensível 

a essas pautas. Sem dúvida, trata-se de uma ação 

transformadora e eu fico orgulhosa de ter partici-
pado. Com certeza, algum estudante com o olho 
brilhando lutou e hoje está aqui estudando na 
UFPA.
Agora, com sistema de cotas para quilombolas e 
indígenas na UFPA, eu acho que se abriram as por-
tas da universidade e a nossa ida lá naquela época 
abriu uma janelinha. Na verdade, era essa a nossa 

finalidade.

JC - Fale um pouco sobre os de-
safios de realizar essas reuniões 
regionais.

SMAL - As dificuldades não estão somente na 
parte de divulgação, mas para as pessoas entende-
rem qual o nosso papel lá. Essa é a grande difi-
culdade: chegar a uma cidade e dizer qual a nossa 
finalidade lá, qual a importância daquilo e que di-
ferença faria na vida daquelas pessoas.
A parte logística, como falei, foi bastante facilitada 
pelo fato de existir uma universidade lá na região. 
Então, apesar de a logística parecer muito compli-
cada, não foi o maior problema; chegamos lá com 
hospedagem, hotéis bem consolidados.
Você sair da sua área de conforto, do seu labora-

tório e conhecer outros projetos que vão dar con-
tribuições importantes para a divulgação científica, 
conhecer o que as pessoas das artes, da educação, 
da agricultura estão fazendo foi outro desafio, que 
precisava de muita motivação e eu acho que é esse 
o papel da universidade.

JC - E como explicar isso para 
as pessoas?

SMAL – Principalmente passando conheci-
mento, humildade e dizendo “olha, nós estamos 
aqui com muita boa vontade, querendo comparti-
lhar esse tipo de conhecimento”. Algumas pessoas 
até relataram isso ao final do evento, os habitantes 
desses lugares estavam ávidos por conhecimento.

Eu pedia para as pessoas da SBPC contarem um 
pouco suas histórias e por quê estavam ali para as 
pessoas entenderem a importância do nosso deslo-
camento até aquela comunidade, que é tão carente.
Também valorizamos a cultura deles, que canta-
ram e dançaram carimbó. Quer dizer que pra eles 
era uma vocalização da cultura local também. Eles 
ganham muito, absorvem muito e isso dá uma luz 
dizendo “olha, eu também posso fazer parte”.

JC - Como a senhora enxerga 
o investimento, a adesão da po-
pulação, o Pará e a região Nor-
te como um todo em eventos de 
divulgação científica?

SMAL - Eu quero muito mais. Nós estamos 
num cenário catastrófico tanto em educação, como 
em cultura, ciência e tecnologia. Os laboratórios 
estão sucateados. Existia até uma diferença em 
relação ao Sudeste em termos de investimentos 
nestas áreas, mas agora eu acho que a escassez de 
recursos globalizou e para pior.
A minha perspectiva é de esperança, que ela nunca 
morre, mas atualmente o cenário no Norte não está 
tão diferente do resto do País. Eu estive recente-
mente no Rio de Janeiro e visitei a UFRJ, onde eu 
tive a minha formação de doutorado. Fiquei im-
pressionada com laboratórios fechando portas por 
falta de insumos para trabalhar. Isso é lamentável 
para o Brasil inteiro, não só para o Norte.

JC - Como a senhora acha que 
este tipo de projeto contribui 
para a SBPC fortalecer sua 
missão?

SMAL - A SBPC faz o papel que ela sem-
pre se comprometeu, só que ela não tem como es-
tar presente em cada canto do Brasil, ela está em 
São Paulo, faz reuniões em determinados locais 
e, quando as faz, motiva e cumpre o seu papel, só 
que sozinha não dá.
Até um tempo atrás, nós tínhamos esse panorama 
em perspectiva por que havia investimento em 
CT&I; agora não tem. Nós já fizemos abaixo-as-
sinados, cartas, especialmente a SBPC, várias 
posições de cientistas renomados reivindicando 
investimento para a ciência e nada se faz. Então, 
se não mudarmos a forma de governança, com um 
espírito de “olha, precisamos fazer algo que mude 
o Brasil”, eu não vejo alternativa.
Enquanto não houver um redesenhamento, como 
havia um tempo atrás, com pessoas representando 
a ciência e tecnologia num Ministério – exclusi-
vamente da C&T –, eu acho que o cenário é triste.

“As dificuldades não 
estão somente na parte de 
divulgação, mas para as 
pessoas entenderem qual 
o nosso papel lá. Essa é a 

grande dificuldade: chegar 
a uma cidade e dizer qual 
a nossa finalidade lá, qual 
a importância daquilo e 

que diferença faria na vida 
daquelas pessoas”
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A Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) realizou de 15 a 19 de maio a 
sua Reunião Regional (RR) no campus Rio Verde 
do Instituto Federal Goiano (IF Goiano). O even-
to teve como tema “Cerrado: Ciência, Inovação, 
Crescimento Econômico, Desenvolvimento Sus-
tentável e Sociedade” e superou as expectativas 
dos organizadores. Foram registrados mais de 
2.200 inscritos, oriundos de 18 estados diferentes, 
além da visita de cerca de 1400 alunos de escolas 
públicas da região. 
“Sem dúvida, o evento foi um sucesso e nós, da 
SBPC, agradecemos a Rio Verde e ao IF Goiano, 
que nos receberam tão bem e firmaram essa par-
ceria conosco”, declarou o presidente da SBPC, 
Ildeu de Castro Moreira.
Ao todo, mais de cinco mil pessoas passaram pelo 
Instituto durante a semana para participar das de-
zenas de atividades programadas, desde palestras 
e oficinas, a uma exposição de ciência e tecnolo-
gia e apresentações culturais. Os temas debatidos 
focaram em questões pertinentes às comunidades 
locais, como gerenciamento de recursos hídricos, 
agronegócio, saúde e meio ambiente, geopolítica 
do Cerrado, o impacto de novas tecnologias na 
produção agrícola, sociobiodiversidade e educação 
em ciências.

O coordenador local do evento, professor Paulo 
Pereira, do IF Goiano, reforçou a necessidade de 
promover a ciência nas comunidades do interior. 
“Este evento traz uma contribuição muito grande 
para a popularização da ciência e para as perspec-
tivas futuras do seu desenvolvimento nesta região 
do Cerrado.”
Pereira destacou toda a articulação e mobilização 
das pessoas para a realização da Reunião no insti-
tuto. “A gente chega ao final e vê que o trabalho 
árduo de 200 pessoas aqui de Rio Verde e região 
valeu a pena. Foi uma satisfação enorme ajudar e 
envolver a comunidade em debates importantíssi-
mos para o País. Quem aqui esteve e não conhecia 
a SBPC, sai com um olhar de admiração por essa 
instituição”, afirmou.
Egresso do IF Goiano, Vicente Pereira de Almei-
da, reitor da instituição, comemorou a realização 
do evento na cidade de Rio Verde e em um cam-
pus Instituto. “A nossa instituição tem sido pio-
neira em diversas áreas e essa reunião junto com 
a SBPC representa mais uma etapa de um longo 
caminho a trilhar. Eu, como egresso desta casa, só 
tenho a comemorar e desejar que seja um suces-
so”, disse.
A professora Vanderlan Bolzani, vice-presidente 
da SBPC, destacou a importância da RR ser tra-
zida ao Cerrado: “a realização da Reunião Regio-
nal no Cerrado, um cantinho de chão com uma 

explosão de diversidade biológica fantástica, um 
ambiente fascinante para a pesquisa que nós preci-
samos um olhar muito especial, pois ele foi muito 
devastado. E quando falamos de desenvolvimen-
to sustentável e sociedade, a sustentabilidade do 
Cerrado é de suma importância para a pesquisa e 
o desenvolvimento nacional”, defendeu a pesqui-
sadora.
Bolzani também ressaltou o papel das Reuniões 
Regionais como motor de pesquisa Brasil afora. 
“As Regionais da SBPC são reuniões muito im-
portantes, pois aquelas localidades que a recebem 
de fato ganham muito com todo o potencial cien-
tífico trazido por pesquisadores do Brasil inteiro e 
com a visibilidade dada ao potencial da região”.
No ano em que a SBPC completa 70 anos de 
atuação, a presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), Maria Zaí-
ra Turchi, destacou em sua fala na cerimônia de 
abertura do evento o grande desafio que a SBPC 
vem carregando nessas sete décadas de promover 
a educação, a ciência e a tecnologia no País. “É a 
instituição que une todos os pesquisadores e inte-
ressados em ciência e tecnologia no País. Congre-
ga todas as associações científicas nacionais e lide-
ra as ações no Congresso e nos governos federal e 
estaduais. Além disso, também leva eventos cien-
tíficos pelo Brasil, promovendo a interiorização da 
ciência”, celebrou.

SBPC

MARCELO RODRIGUES

“Cerrado: Ciência, Inovação, Crescimento Econômico, Desenvolvimento Sustentável e Sociedade” 
foi o tema do evento que teve mais de 5 mil visitantes entre os dias 15 e 19 de maio no campus Rio 
Verde do IF Goiano 

Reunião Regional da SBPC em Rio Verde 
ressalta a importância do Cerrado para o País

JUNHO 2018

 Mesa de abertura da Reunião Regional em Rio Verde (GO). 
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Novas ideias

O presidente da SBPC comemorou o envolvimen-
to da comunidade com o evento, que teve mais 
de duas mil pessoas inscritas nas atividades pro-
gramadas – palestras, mesas redondas, oficinas, 
exposição de ciência e tecnologia para estudantes, 
professores, adultos e crianças. “Isto é um sucesso 
e reflete o empenho do Instituto Federal para ga-
rantir a participação intensa dos jovens nas ativi-
dades”, disse.
Segundo Moreira, a participação dos jovens é 
fundamental para o avanço da ciência e de outras 
áreas no País, contribuindo com ideias novas e 
com ações. “Nós precisamos de ideias. É funda-
mental que os jovens participem mais, critiquem 

mais a nossa geração, pro-
ponham mais. Porque a 
palavra inovação depende 
de ideias novas.”
Ele deu como exemplo a 
ideia sobre a criação de 
um instituto de pesquisa 
sobre o Cerrado. “O País 
tem que pensar no seu 
conjunto. Esta é uma re-
gião que enfrenta muitos 
desafios, de degradação 
ambiental, de problemas 
sociais. E todas essas 
questões perpassam a 
ciência. Temos desafios 
no País e essa Reunião 
Regional tem como obje-
tivo discutir os desafios do 
Cerrado. De como a ciên-
cia e a inovação podem 
colaborar para o cresci-
mento econômico, o de-
senvolvimento sustentável 
e a sociedade. Queremos 
novas proposições, novas 

ideias, para fazer uma Reunião Regional mais 
participativa. Afinal, nós temos institutos nacio-
nais que pesquisam os biomas brasileiros – o Inpa, 
que pesquisa a Amazônia, o Insa, que pesquisa o 
semiárido, o Inma, que pesquisa a Mata Atlânti-
ca, – por que não temos o Instituto Nacional do 
Cerrado?”, questionou, propondo encaminhar as 
questões que surgirem no evento aos órgãos com-
petentes e seus representantes.

Marcha Pela Ciência

Moreira fez o convite para a próxima Marcha Pela 
Ciência, que a SBPC planeja realizar no dia 8 de 
julho – dia em que celebra 70 anos de sua funda-
ção e que é também o Dia Nacional da Ciência e o 
Dia Nacional do Pesquisador. “O que está em cau-
sa hoje é o futuro do País. Temos um grande pro-
blema no Brasil de retrocessos em todas as áreas. 
Essa situação das agências de fomento nos preo-
cupa profundamente. Precisamos envolver toda a 
sociedade nessa luta”, disse.

DANIELA KLEBIS

Em seu discurso na abertura da 
Reunião Regional em Rio Verde, o 
presidente da SBPC, Ildeu de Cas-
tro Moreira, destacou a necessidade 
do envolvimento dos jovens e a 
importância de discutir as políticas 
públicas de ciência e tecnologia nas 
questões estratégicas do País

A SBPC abriu oficialmente a Reunião Re-
gional de Rio Verde, realizada no campus do Ins-
tituto Federal Goiano (IF Goiano), no dia 15 de 
maio, e em seu discurso na cerimônia, Ildeu de 
Castro Moreira, presidente da entidade, destacou 
a importância de discutir em eventos como esse 
as políticas públicas de ciência e tecnologia nas 
questões estratégicas do País.
“O IF Goiano é um exemplo para o País de como 
se constrói um instituto de qualidade e é uma ex-
pressão clara da vitalidade da ciência e da educa-
ção brasileira”, declarou. “Rio Verde, com sua alta 
produção agrícola, é um município que tem mos-
trado que a ciência e a tecnologia fazem a diferen-
ça nas atividades produtivas. E é fundamental que 
discutamos aqui a necessidade e os rumos para o 
desenvolvimento sustentável”, declarou.
Numa mesa composta por diversas autoridades da 
Ciência & Tecnologia brasileira, Moreira falou a 
uma plateia de aproximadamente 400 pessoas, en-
tre estudantes, autoridades, professores e pesqui-
sadores locais.
Este evento, disse ele, serve para refletirmos so-
bre a importância e o significado das instituições 
de ensino e pesquisa no esforço de transformar o 
País. “A gente pode mudar o País se nossos jovens 
se envolverem com a ciência, se tivermos políti-
cas públicas adequadas, se os produtores rurais e, 
de forma mais geral, o empresariado brasileiro, 
perceberem a importância de investir em pesquisa 
para desenvolver o potencial imenso desse país. 
Por isto a necessidade de discutimos em conjunto 
como fazer um Brasil melhor”, opinou.
Moreira ressaltou a necessidade de pensar tam-
bém no desenvolvimento sustentável e na redu-
ção das desigualdades sociais no País, que é um 
problema muito grave: “Temos que pensar como 

solucionar esses problemas utilizando a ciência 
como instrumento de transformação”.
Ele destacou o trabalho intenso da SBPC no Con-
gresso Nacional, em parceria com outras entida-
des científicas, na luta pela ciência brasileira, para 
que os governantes e os parlamentares vejam a 
ciência como uma área estratégica, principalmen-
te nos momentos de crise econômica.  “Não acei-
tamos o processo de desmonte atual da ciência e 
tecnologia no País”, argumentou.
Neste ano de eleições, a SBPC está com um 
projeto de realizar por todo o Brasil Seminários 
Temáticos para discutir com profissionais de di-
versas áreas as principais propostas para políti-
cas de ciência e tecnologia a serem levadas aos 
candidatos do Executivo, tanto do nível federal 
quanto do estadual, bem como do Legislativo. 
Moreira conclamou os participantes do evento a 
se envolverem com este projeto, para fazer com 
que, de fato, a ciência e educação sejam elementos 
centrais para o desenvolvimento do País. “Quere-
mos a participação dos jovens e dos professores e 
pesquisadores nessas atividades, pois são eles que 
podem fazer a diferença. Precisamos acender os 
sentimentos de ânimo e de união para podermos 
lutar coletivamente.”

 “Não aceitamos o 
processo de desmonte 
atual da ciência e 
tecnologia no País”
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Mesa-redonda coloca em debate agronegócio, saúde e meio ambiente

Pesquisadores defendem mudanças nas políticas para explorar o potencial 
da biodiversidade do País

Discussão contou com a participação do chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, Alcido Elenor Wander, e 
do pesquisador da Fiocruz, Fernando Ferreira Carneiro

Recomendações foram feitas durante mesa-redonda “Sociobiodiversidade, crescimento econômico e 
desenvolvimento sustentável”, realizada na Reunião Regional da SBPC em Rio Verde

De um lado, os avanços do agronegócio bra-
sileiro. De outro, os impactos à saúde e ao meio am-
biente causados pelo uso dos agrotóxicos. O embate 
gerou uma rica discussão durante a Reunião Regio-
nal SBPC em Rio Verde.
A mesa-redonda teve início com a exposição do 
chefe-geral da Embrapa Arroz e Feijão, Alcido Ele-
nor Wander, que mostrou à plateia um panorama do 
agronegócio brasileiro no que se refere à pesquisa, 
à tecnologia e à inovação, bem como o reflexo des-
ses investimentos na economia do País. De acordo 
com Wander, ao investir na “agricultura baseada em 
ciência”, o Brasil aumentou sua produtividade nas 
últimas décadas e tem hoje uma produção intensa e 
bastante diversificada. “Somos um gigante mundial 
do agronegócio”, resume.
Entre os benefícios que tais títulos trouxeram aos 
brasileiros, o profissional citou alguns Índices de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – que 
têm como parâmetros a educação, a renda e a saúde 
da população. De acordo com ele, esses indicadores 
melhoraram nas cidades cuja principal atividade eco-
nômica são a agricultura e a agroindústria. Outra in-
formação relevante trazida pelo pesquisador foi que 
o custo da cesta básica no País caiu pela metade nos 
últimos anos. “Na década de 70 não havia produção 
de alimentos suficiente e os preços, naturalmente, 
eram mais altos”, justifica. “Além disso, o Brasil pos-
sui um mercado interno expressivo e, com isso, não 
depende somente das exportações.”
Essas conquistas ocorreram, conforme o chefe da 
Embrapa, pela atuação do Estado como agente públi-
co na agropecuária. “Por meio da pesquisa pública, 
transformamos solos pobres em áreas produtivas”, 
explica, exemplificando que a soja era uma cultura 

Dois pesquisadores de áreas distintas defen-
deram durante a Reunião Regional (RR) da SBPC 
em Rio Verde (GO) mudanças nas políticas de CT&I 
para que o País possa explorar o grande potencial da 
biodiversidade brasileira. A mesa foi composta pelo 
engenheiro agrônomo e professor da Universidade 
Católica de Brasília, Ruy de Araújo Caldas e por 
Eguimar Felício Chaveiro, professor da (Universida-
de Federal de Goiás (UFG) e pesquisador do Instituto 
de Estudos Socioambientais (Iesa). Reginaldo Nassar 
Ferreira, também da UFG, coordenou os trabalhos.
“Qual instituto de pesquisas no Brasil acompanha um 
trabalho por 30 anos?”, indagou o professor Caldas 
no início de sua apresentação. “Nenhum, e é por isso 
que não podemos encarar o desafio da biodiversida-
de”, respondeu retoricamente.
Ao que Chaveiro concordou e reiterou posteriormen-
te em sua fala: “Nós devíamos mudar radicalmente a 
política de CT&I neste país, acrescentando continui-
dade e agilidade e, sem dúvida, como bem observou 

o professor Caldas, investimento em pesquisas de 
longo prazo”.
Em uma mesa composta por um pesquisador oriun-
do da geografia e outro da bioquímica, em comum 
o diagnóstico de que a biodiversidade e, mais am-
plamente, a sociobiodiversidade, é um dilema a ser 
resolvido pelo Brasil.
Chaveiro, que estuda a sociobiodiversidade do Cerra-
do, tratou de elucidar a questão: “Sociobiodiversida-
de é um campo de defesa das populações tradicionais, 
dos quilombolas, das mais de 200 comunidades indí-
genas, extrativistas, pescadores, agricultores familia-
res, entre outras, que são responsáveis pela produção, 
proteção e fortalecimento dos nossos biomas.”
Evocando o tema da RR, que é “Cerrado: Ciência, 
Inovação, Crescimento Econômico, Desenvolvimen-
to Sustentável e Sociedade”, Caldas disse que o Bra-
sil precisa superar um provincianismo que impera em 
muitos pesquisadores, linhas de pesquisa e institutos 
País afora. “Temos um potencial enorme enquanto 

nação e um desafio a superar para o uso efetivo da 
nossa biodiversidade a nosso favor”, avaliou.
Para Chaveiro, o atual modelo guiado pelo lucro 
financeiro chegou ao teto. “Respeitando o tema da 
nossa reunião e da nossa mesa, eu devo dizer que o 
modelo atual é insustentável. Nós estamos em uma 
cidade que é um exemplo: Rio Verde é um município 
do Cerrado em que sobrou apenas sete por cento do 
Bioma em seu território”, exemplifica.
Há também, segundo o professor Caldas, que repre-
sentava o Ministério do Meio Ambiente na mesa, 
algumas restrições legais que inibem o avanço cien-
tífico. De acordo com o pesquisador, os marcos re-
gulatórios atuais invertem seus vetores e ao invés de 
inibir deveriam estimular o desenvolvimento técnico 
científico e a produção dos bens advindos da biodi-
versidade. “Ao invés de aplicar multas aos pesquisa-
dores, por que não construir um bom programa para 
premiar quem trabalha com potencial da biodiversi-
dade?”, questiona.

do Sul do Brasil e hoje é produzida em todo o País. 
“Graças à técnica de fixação biológica do nitrogênio 
tivemos uma economia de 42,3 bilhões de reais para 
os agricultores”, complementa. Wander lembra, ain-
da, que a Embrapa tem hoje 80 diferentes programas 
de melhoramento genético de plantas e animais.
Em relação aos desafios a serem enfrentados pelo 
agronegócio brasileiro, o profissional elenca melho-
rias em relação à infraestrutura, como armazenagem 
e logística; o fim da importação de nutrientes e a im-
plementação de mecanismos mais eficientes para o 
controle de qualidade. “É preciso mudar a reputação 
do País de produtor de produtos baratos para produ-
tor de produtos de qualidade”, explica.

Veneno
Após a apresentação de Wander, o pesquisador da 
Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), Fernando Ferrei-
ra Carneiro, trouxe o que descreveu “o outro lado da 
moeda” e fez uma defesa forte e impactante contra 
o consumo de agrotóxicos no País – ou “veneno”, 
como faz questão de caracterizá-los. “Se não pensar-
mos em produção de qualidade com preservação da 
saúde e do meio ambiente seremos gigantes de pés 
de barro”, provoca o profissional,  que também é 
membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco).
Para justificar suas afirmações, Carneiro mostrou que 
em um período de 14 anos, o brasileiro aumentou em 
mais de 200% o consumo de agrotóxicos, enquanto 
que a área plantada só cresceu 12%. Além disso, con-
forme o IBGE, 80% do uso dessas substâncias são 
utilizados em grandes propriedades, ou seja, com 
mais de 100 hectares. No que se refere a Goiás, de 

acordo com o pesquisador, o estado ocupa o quinto 
lugar na taxa de consumo de agrotóxicos por habi-
tante.
“Não há dúvidas científicas de que uso dessas subs-
tâncias provoca danos”, reforçou o expositor, apon-
tando indícios de que o agrotóxico mais vendido no 
país é um provável carcinógeno, ou seja, pode cau-
sar câncer. Segundo Fernando, coincidentemente ou 
não, no Ceará 38% da incidência de câncer ocorre em 
municípios cuja agricultura é a principal fonte eco-
nômica. O pesquisador trouxe, ainda, exemplos de 
desastres ambientais ocorridos no município de Lu-
cas do Rio Verde, situado em Mato Grosso, devido a 
pulverizações aéreas ilegais que contaminaram pro-
priedades e moradores. Outro caso, local, deu-se no 
assentamento Pontal do Buriti, no município goiano 
de Rio Verde, sede da Reunião Regional da SBPC, 
cuja pesquisa – em parceria com o IF Goiano – ren-
deu inclusive um livro lançado durante o evento, o 
“Campo, Floresta e Águas – Práticas e Saberes em 
Saúde”.
Carneiro ressaltou a gravidade do projeto em discus-
são do Congresso que facilita o registro, a venda e a 
utilização de agrotóxicos no País, o chamado “Pacote 
do Veneno”, que poderá ser votado em breve. “Cerca 
de 70% da Comissão que analisa esse projeto é da 
Bancada Ruralista. Querem passar um trator no deba-
te científico. Será que queremos um campo vazio de 
gente, só com máquinas e agrotóxicos?”, questionou.

JULIANA CANÊDO*

*Jornalista do IF Goiano, colaborou com o Jornal da 
Ciência
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Para Prata, a colaboração facilitada pelo Marco 
tem potencial de tirar o Brasil do atraso quando se 
fala em inovação. O secretário do MCTIC alertou 
que precisamos de investimento em inovação para 
que não fiquemos a reboque de países mais desen-
volvidos, satisfeitos em ser líder em exportação de 
commodities. “O problema não é exportar muita 
commodity, mas não investirmos em tecnologia e 
inovação. Assim, vendemos barato e pagamos caro 
pelo mesmo produto, só que com inovação e tec-
nologia”, explicou.
Apesar dos avanços na ciência e tecnologia, o País 
ainda tem um longo caminho para desenvolver um 
ambiente mais inovador e competitivo. “Como um 
país que dispõe de conhecimento científico de al-
tíssima qualidade – um sistema que demorou anos 
para ser construído – não utiliza isso em prol de si 
próprio?”, questiona. Segundo ele, as instituições 
de pesquisa estão ainda muito distantes do setor 
industrial e, mesmo quando conseguem conversar, 
encontram uma série de barreiras formais. “Esse 
Marco Legal da CT&I possibilita colocar esse diá-
logo em prática. E uma vez que a gente aprender a 
fazer isso, ninguém vai segurar esse país”.
Peregrino concordou com a necessidade de o Bra-
sil produzir melhor e com mais valor agregado que 
seus competidores. “Em um mercado interconec-
tado, precisamos ser mais competitivos. A indús-
tria baseada em conhecimento agrega o intangível 
ao seu produto. Essa é uma corrida internacional. 
Qualquer produto daqui irá competir com um mer-
cado global. Nós precisamos ser competitivos”, 
disse.
O presidente do Confies apontou alguns problemas 
que são obstáculos para a pesquisa no País e que 

ele acredita que o novo Marco Legal pode solucio-
nar parte deles. Segundo Peregrino, fatores como a 
burocracia excessiva, o baixo nível educacional da 
população e a escassez de recursos travam a pes-
quisa no País. “Alguns problemas o Marco Legal, 
com uma regulamentação e uma uniformização 
das leis, pode ajudar a resolver, afinal, ele tem al-
guns mecanismos, como a transposição de rubrica, 
que facilitam. Mas sem dinheiro para educação e 
para pesquisa não há condições para o Brasil ino-
var”, disse.
Ao tratar dos desafios a serem superados no pro-
cesso de implementação da nova Lei, Peregrino 
destacou o despreparo de fiscais na aplicação da 
norma, a possível falta de entendimento dos órgãos 
de controle sobre os processos de uma pesquisa, a 
ênfase no sistema financeiro, e a desindustrializa-
ção do País. E argumentou que é preciso urgência 
em colocar o Marco Legal em prática. “É preciso 
que coloquemos isso funcionando para ontem, sob 
pena de ficar obsoleto tudo que pensamos ao longo 
dessas discussões”, defendeu.
O presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira, 
que estava presente ao debate, ressaltou que o 
Marco Legal precisa ser adotado pelas instituições, 
pelos governos locais e pelas empresas. E deve ser 
avaliado o seu funcionamento para ser aprimora-
do.  “Se queremos ter um país desenvolvido, preci-
samos pensar também em projetos mobilizadores 
para a nação”, concluiu.

MARCELO RODRIGUES

“A ciência é da humanidade e para a humanidade”
Para pesquisadora da Unicamp, Ângela Soligo, é papel dos cientistas realizarem mais estudos que tenham como 
norte uma ciência compromissada com as pessoas

A professora Ângela Soligo, pesquisadora 
do Departamento de Psicologia Educacional da 
Unicamp, defendeu, durante a Reunião Regional 
(RR) da SBPC em Rio Verde (GO), que os cien-
tistas pratiquem uma ciência comprometida com 
a humanidade. Essa prática, segundo a psicóloga, 
precisa se colocar em oposição às ideias e ideolo-
gias que nos oprimem, silenciam e nos afundam 
nas desigualdades neste tempo de retrocessos por 
qual passa o País. O apelo foi feito durante a con-
ferência “Família, as relações de gênero e a sexua-
lidade”, proferida no dia 17 de maio. 
A professora argumentou que a família, enquanto 
instituição, pressupõe uma representação social, 
ou seja, um modo conformado pela cultura. E 
criticou o Estatuto da Família, projeto da Câma-
ra Federal dos Deputados que define regras para 
determinar quais grupos podem ser considerados 
uma família perante a Lei. A proposta foi aprovada 
em 2015 pela Casa.
Segundo Soligo, o projeto exclui as muitas pos-
sibilidades de ser família e compreende o termo 
apenas como o modelo hegemônico forjado na 

Revolução Burguesa, no século XIX, que, na vi-
são da professora, é um modelo excludente e hi-
gienista. “Família sempre foi algo que mudou de 
configuração ao longo dos tempos. O que caracte-
riza uma família é a diversidade e sempre foi mui-
to além dos laços sanguíneos. Adotar uma única 
configuração como modelo para toda a sociedade 
é excludente e higienista porque você passa a ela-
borar políticas públicas apenas para determinado 
grupo, colocando outros à margem e deixando-os 
como alvo de preconceitos”, explica.

Contra-ideológico
A pesquisadora criticou duramente o projeto de 
lei no 7180/2014, conhecido como “Escola Sem 
Partido”, que avança no Congresso Nacional. En-
tre outras coisas, a proposta proíbe o uso do termo 
gênero e da expressão orientação sexual em sala 
de aula. Soligo explicou que o termo “ideologia de 
gênero”, abominado pelos deputados que se orien-
tam e defendem posturas religiosas fundamentalis-
tas, academicamente falando, se trata de um equí-
voco. “Ideologia, segundo diversos autores, define 

a tentativa de apresentar uma realidade definindo-a 
como única, quando a realidade é diversa. Falar de 
diversidade e de possíveis identidades é, na verda-
de, contra-ideológico.”
Para a professora, o projeto “Escola Sem Partido” 
almeja uma educação que não promova a reflexão 
crítica e a criatividade. “É um projeto de escola 
sem pensamento, de uma sociedade sem diversi-
dade”, avalia. 
Soligo apontou que nossa sociedade é marcada 
pela desigualdade de gênero: salários, posições 
de decisão no mundo do trabalho e na política. “E 
qual o papel da ciência nisso?”, questiona a pes-
quisadora. “Nós, mulheres e homens da ciência, 
precisamos colocar os nossos conhecimentos, nos-
sos saberes, a nossa produção acadêmica contra 
todos esses equívocos. Porque não são equívocos 
de ignorância, são equívocos de má intenção. Nós 
precisamos ter um compromisso com a ciência 
para a humanidade. A ciência não é do cientista, a 
ciência não é da universidade, nem dos governos. 
A ciência é da humanidade e para a humanidade.”

Um representante do Governo e outro das 
Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa se 
encontraram na última mesa-redonda da Reunião 
Regional (RR) da SBPC em Rio Verde (GO) para 
debater de que maneira o Marco Legal da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação pode impulsionar as 
atividades de pesquisa e inovação no Brasil. En-
tre outros pontos de concordância, o secretário de 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), Álvaro Prata, e o presiden-
te do Conselho Nacional das Fundações de Apoio 
às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa 
Científica e Tecnológica (Confies), Fernando Pe-
regrino, concordaram que o Brasil precisa agre-
gar valor tecnológico e inovar sua produção para 
competir no mercado internacional. E o Marco 
Legal, que teve seu decreto de regulamentação 
publicado em fevereiro, é, sem dúvida, um grande 
avanço neste sentido.
O Marco Legal da CT&I (Lei 13.243/2016) é 
resultado de mais de uma década de trabalho e 
negociações promovidos pela comunidade cien-
tífica, tecnológica e de inovação – em especial a 
SBPC – para aprovar uma legislação que favorece 
a colaboração entre centros de pesquisa, empre-
sas e governo para o desenvolvimento da ciên-
cia, tecnologia e inovação do País. Aprovado por 
unanimidade na Câmara e no Senado, em 2015, o 
projeto recebeu oito vetos na ocasião de sua san-
ção, em 11 de janeiro de 2016. A regulamentação 
(Decreto 9.283/2018) levou dois anos para ficar 
pronta e contou com forte participação da comu-
nidade científica.

DANIELA KLEBIS E MARCELO RODRIGUES

Brasil precisa agregar valor tecnológico e inovar sua 
produção para competir no mercado internacional
Mesa-redonda no último dia da Reunião Regional da SBPC em Rio Verde reuniu o secretário do MCTIC, Álvaro Prata, 
e o presidente do Confies, Fernando Peregrino, para discutir de que maneira o Marco Legal da CT&I pode impulsionar a 
pesquisa e a inovação no Brasil
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“O cientista precisa da sociedade e a sociedade, da ciência”
Pesquisadora do IF Goiano defendeu que, juntos, a ciência e o saber popular são mais fortes

Tanto a cultura popular quanto o rigor cientí-
fico devem ser levados em consideração quando o 
assunto é planta de uso popular. Essa foi a síntese 
da conferência “Plantas de uso popular: Verdades 
e mitos”, proferida pela professora Cássia Cristina 
Fernandes Alves, pesquisadora do Laboratório de 
Química de Produtos Naturais do Instituto Federal 
Goiano (IF).
A apresentação, que integra a Reunião Regional 
(RR) SBPC, aproximou nomes conhecidos na re-
gião do Cerrado brasileiro, como a gabiroba ou o 
breu branco, de suas nomenclaturas na literatura 
científica: Campomanesia e Eugenia klotzschiana.

Alves falou sobre todas as etapas da pesquisa, 
desde a concepção no laboratório até a parte dos 
recursos para pesquisa. Ela vê uma falta de inte-
resse da indústria para investir em pesquisas no 
Cerrado, além da crise por qual passa o País, que 
reduziu os aportes financeiros. 
Alves destacou o tema da RR (Cerrado: Ciência, 
Inovação, Crescimento Econômico, Desenvolvi-
mento Sustentável e Sociedade) como uma pro-
vocação para a inovação e a saída da crise. “Nós 
precisamos inovar nos métodos e ser firmes na 
ação, seguir em frente com nossas pesquisas para 
alcançarmos o crescimento econômico e o desen-
volvimento para esse bioma que nós amamos”, 
defendeu.

A pesquisadora também salientou que os méto-
dos são impreteríveis para uma boa pesquisa em 
produtos naturais. “O horário de coleta apresenta 
diferentes reações das composições químicas, ou 
seja, você não pode esperar a extração do mesmo 
óleo essencial de uma planta que você colheu às 
seis da manhã ou às oito da noite”, exemplificou.
Se valendo de um chá bastante popular no Brasil, 
Alves mostrou como o rigor científico auxilia a 
cultura popular neste sentido: “Dizem que o chá 
de erva cidreira tem efeito calmante, mas será que 
o efeito é o mesmo se a panela está tampada ou 
destampada? A água fervendo ou não? Tudo in-
fluencia”. Isso porque o princípio ativo é um óleo 
essencial volátil, que quando a água ferve, ele eva-
pora. Por isso a tampa é importante.
Embora Alves tenha falado sobre os problemas 
para levantar recursos para a pesquisa, ela apontou 
também a necessidade de um ambiente mais aber-
to e alertou para radicalismos: “Você pode usar o 
conhecimento popular para se aprofundar em um 
estudo sobre um determinado composto e chegar a 
um produto comercializável.”
A professora refuta a dicotomia cultura popular x 
método científico e prefere a colaboração entre as 
áreas. “Existem muitos indícios e poucas compro-
vações acerca de muitas plantas que podem ser be-
néficas, mas a pesquisa científica não é tão rápida 
quanto os relatos populares. Então, eu acho que as 
duas coisas precisam caminhar juntas. O cientista 
precisa da sociedade e a sociedade, da ciência”, 
concluiu.

VIVIAN COSTA

Próxima parada: 70ª Reunião Anual  da SBPC em Alagoas
O evento será realizado entre os dias 22 e 28 de julho no campus da Ufal, em Maceió

Já começou a contagem regressiva para a rea-
lização da 70ª Reunião Anual da SBPC, que desta 
vez será sediada no campus da Universidade Fe-
deral de Alagoas (Ufal), em Alagoas. O vice-rei-
tor da universidade e coordenador da Comissão 
Local, José Vieira da Cruz, conta que todos, en-
tre professores, estudantes e até a comunidade, 
estão ansiosos pelo evento. “Estamos com uma 
expectativa muito positiva porque a SBPC irá co-
memorar seus 70 anos e é a primeira vez que essa 
Reunião será realizada em Alagoas”. Com o tema 
“Ciência, Responsabilidade Social e Soberania”, o 
encontro será sediado em Maceió, entre os dias 22 
e 28 de julho.
“Queremos que este evento seja grandioso, mes-
mo com este cenário atual onde há redução de fi-
nanciamento e a não valorização das políticas de 
CT&I em olhar a universidade como uma institui-
ção capaz de colaborar para a soberania nacional”, 
afirma.

Cruz acrescenta que a realização do evento na 
capital alagoana “chamará atenção de parte da co-
munidade acadêmico-científica, especialmente das 
instituições públicas federais e seus gestores, para 
a importância da continuidade das políticas públi-
cas responsáveis por avanços consideráveis em re-
giões periféricas na área de CT&I. Avanços esses 
gravemente ameaçados por contingenciamentos 
orçamentários e financeiros lineares”, ressalta.
A escolha do tema da Reunião partiu da própria 
Universidade e foi acolhida pela comissão orga-
nizadora nacional. “A SBPC tem estimulado, ao 
longo das últimas sete décadas, pesquisadores de 
diferentes áreas de formação e idades, a pensar a 
ciência como um fundamento de responsabilidade 
social para o desenvolvimento sustentável e de so-
berania entre os povos, em particular, em relação 
à independência tecnológica, política e cultural de 
cada país”, disse o vice-reitor.

Programação científica 

A Programação Científica do evento é composta 
por conferências, mesas-redondas, encontros, ses-
sões especiais, minicursos e a sessão de pôsteres, 
que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Cien-
tífica. Também são realizadas outras atividades, 
como a SBPC Inovação, SBPC Afro e Indígena, 
SBPC Educação, SBPC Cultural, SBPC Jovem, 
ExpoT&C, e o Dia da Família na Ciência. A pro-
gramação completa está disponível no site da 
SBPC (sbpcnet.org.br).
Realizadas ininterruptamente desde 1949, as 
Reuniões Anuais da SBPC atraem visitantes do 
País inteiro e estrangeiros para um local diferen-
te do Brasil. A expectativa é que, para esta 70ª 
edição da RA, pelo menos 15 mil pessoas parti-
cipem das atividades do evento. 
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Cássia Cristina Fernandes Alves apresentou a conferência 
“Plantas de uso popular: Verdade e mitos”
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Região mais extensa territorialmente e 
onde está localizado um dos seis biomas brasilei-
ros – a Amazônia –, o Norte do Brasil oferece uma 
riqueza de opções para o desenvolvimento de pes-
quisas na área de Ciência e Tecnologia. A região 
foi a primeira a isolar o vírus da dengue e foi pio-
neira na detecção de casos humanos de diversas 
arboviroses, como febre amarela e chikungunya. 
Também foi precursora ao estabelecer a relação 
causal entre zika e a microcefalia.
A primeira detecção do rotavírus no Brasil tam-
bém foi feita em um laboratório nortista. Há con-
tribuições para a produção da vacina de influenza 
e pesquisas em vigilância e contaminantes am-
bientais, em que equipes de cientistas foram en-
viadas para atuar em desastres como o da Samar-
co, em Mariana (MG).
Com orçamento enxuto e equilibrando-se em pes-
quisas que atendam a região, os pesquisadores 
ainda colaboram em outros cantos do País. Como 
é o caso do Instituto Evandro Chagas (IEC), refe-
rência em doenças parasitárias e em vigilância de 
contaminantes ambientais. O Instituto faz denún-
cia nos Ministérios Público Federal e Estadual e 
é costumeiramente requisitado em frentes fora do 
Estado e da Região, inclusive. 
“É o caso do Espirito Santo e Minas Gerais, onde 
atuamos e denunciamos fortemente as empresas 
mineradoras. Nosso laboratório, embora novo, é 
muito bem equipado e é uma referência nacional”, 
destaca o professor Pedro Fernando da Costa Vas-
concelos, diretor do IEC.
Outra área bastante importante para todo o País 
diz respeito ao processo de circulação de águas na 
Amazônia, da qual boa parte da agricultura brasi-
leira, principal atividade econômica nossa, depen-
de de pesquisas no ramo.
Adalberto Val, pesquisador do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Inpa), destaca o co-
nhecimento da biodiversidade e o desenvolvimen-
to de ações de grande relevância que contribuem, 

por exemplo, para a questão do diagnóstico dos 
serviços ambientais.
“A quantidade de informações que hoje é utilizada 
para garantir segurança alimentar em várias fren-
tes vem exatamente do patrimônio genético que a 
ciência revelou existir entre as espécies de peixes 
da Amazônia”, explica o pesquisador do Inpa so-
bre uma das áreas que é objeto de pesquisa de seu 
instituto, a piscicultura.
Conhecimento esse que é alvo de pesquisas de ou-
tra importante instituição da Região, o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM). 
O IDSM desenvolve pesquisas direcionadas a po-
pulações ribeirinhas e rurais da Amazônia, que 
geram, por exemplo, informações para o aperfei-
çoamento do padrão de uso dos recursos naturais, 
conforme explica o diretor-geral do Instituto, 
Helder Lima de Queiroz: “Uma vez em posse dos 
resultados, outro grupo de pessoas leva essa infor-
mação para aquelas populações, que têm a possi-
bilidade de aperfeiçoar e introduzir procedimentos 
a fim de realizar um impacto ambiental menor e 
aumentar a geração de renda.”

Pelo ineditismo de suas ações e a promoção da in-
clusão social, com o protagonismo das comunida-
des locais ao articular suas ações com essa popu-
lação, além do caráter regional e internacional das 
iniciativas, o IDSM é a instituição vencedora do 
38º Prêmio José Reis de Divulgação Científica e 
Tecnológica 2018. A cerimônia de premiação será 
realizada durante a abertura da 70ª Reunião Anual 
da SBPC, no dia 22 de julho de 2018, em Maceió.
A vice-presidente da SBPC, Vanderlan Bolzani, 
que na última reunião da Comissão de Avaliação 
do IDSM, ocorrida em Tefé (AM), em abril, assi-
nou o relatório científico e de atividades do Insti-
tuto como coordenadora, destaca a excelência da 
instituição e a contribuição de suas pesquisas para 
a Região e para o País. “Um trabalho fantástico do 
Mamirauá é sobre o pirarucu, um peixe de água 
doce importante para a economia local e nacional. 
Muita pesquisa vem sendo feita, envolvendo pes-
quisadores especialistas, seniores e jovens, em co-
laboração com outras universidades do Amazonas 
e do Pará, além de forte colaboração internacional. 
O trabalho de educação e melhoria da qualidade 
de vida das comunidades ribeirinhas é outro ponto 
alto do Instituto, que culmina com várias tecnolo-
gias inovadoras criadas para atender ao desenvol-
vimento local e nacional.” A pesquisadora destaca 
que este trabalho do IDSM é louvável.
Segundo Bolzani, o IDSM tem obtido recursos 
de fontes diversas nacionais e internacionais para 
o desenvolvimento científico, tecnológico e de 
políticas públicas. Um exemplo é toda a pesquisa 
aplicada na cadeia produtiva do pirarucu, o peixe 
conhecido como bacalhau da Amazônia. “O Insti-
tuto tem tecnologia para estudar o DNA, a meta-
bolômica e a genética do peixe”, exemplifica. 
Bolzani, porém, lamenta que muitos cidadãos des-
te País, muitas vezes, desconhecem o potencial 
científico da região Norte. “O Mamirauá mostra 
que o Brasil tem muita excelência em pesquisa e 
sustentabilidade que contribui para o desenvolvi-
mento regional, nacional e internacional que pouca 
gente sabe. É um Brasil rico e cheio de possibili-
dades que o Brasil não conhece.”

Ciência na Região Norte

Ciência produzida para fortalecer a 
região Norte colabora com todo o País
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O Instituto Mamirauá, vencedor do 
38º Prêmio José Reis de Divulgação 
Científica e Tecnológica 2018, estuda 
e desenvolve o manejo do Pirarucu



A  Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) realiza desde abril um ciclo 
de oito seminários temáticos, “Políticas públicas 
para o Brasil que queremos”. O objetivo é dis-
cutir políticas nas áreas de ciência, tecnologia e 
inovação, educação básica, educação superior e 
pós-graduação, democratização da comunica-
ção, direitos humanos, desenvolvimento susten-
tável, Amazônia e saúde pública. Cada encon-
tro resulta em um documento com diretrizes e 
propostas gerais para essas políticas. Após ampla 
discussão com a comunidade científica, esses 
documentos serão encaminhados aos candidatos 
ao Legislativo e ao Executivo da próxima eleição.
O primeiro seminário teve como tema “Ciência, 
Tecnologia e Inovação” e foi realizado no dia 13 
de abril, na Universidade Federal de Pernambu-
co (UFPE). O encontro resultou na publicação, 
no dia 21 de maio, da “Carta de Pernambuco”. 
O documento, preliminar e que deve ser ampla-

mente discutido na comunidade científica, traz 
doze pontos essenciais para políticas públicas de 
ciência, tecnologia e inovação que possam re-
colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento 
sustentável. 
A democratização da comunicação e a gover-
nança de dados foi o tema do seminário realizado 
no dia 4 de junho, Universidade Federal da Bah-
ia (UFBA), em Salvador. Com uma plateia de 
aproximadamente 150 pessoas ao longo do dia, 
além da transmissão ao vivo, os debatedores dis-
cutiram demandas históricas dos movimentos de 
democratização da comunicação, a comunicação 
como direito, os oligopólios na radiodifusão, as 
políticas públicas interrompidas, como a univer-
salização da banda larga e os desafios no campo 
das redes e plataformas digitais.
No dia 6 de junho, foi a vez de discutir os “Desa-
fios da Graduação, da Pós-graduação e da Edu-
cação em Ciências”, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. 
A partir deste seminário, foi redigida a “Carta de 

Porto Alegre”, que traz subsídios para novas po-
líticas públicas de ensino superior, mostrando a 
importância da ciência, da educação e da tecno-
logia para um projeto de país.
Nos dias 14 e 15 de junho foram realizados os se-
minários “Direitos Humanos e atos de Estado”, 
em Brasília; “Qual o futuro da ciência no Ama-
zonas?”, em Manaus; e “Educação Básica”, na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
em Belo Horizonte. No dia 29 de junho, é a vez 
de discutir a “Saúde Pública”, no Rio de Janeiro, 
e, fechando o ciclo de debates, será realizado o 
seminário “Desenvolvimento Sustentável”, em 
São Paulo. 
As propostas resultantes desses oito seminários 
temáticos serão publicadas em um encarte espe-
cial que será distribuído em julho na 70ª Reunião 
Anual da SBPC em Maceió e estará disponível 
em PDF no site do Jornal da Ciência. 

Mais de 50 entidades científicas endos-
saram a carta publicada no dia 4 de junho pela 
SBPC, juntamente com a ABC, a Andifes, o 
Consecti, o Confap, entre outas, contra a Me-
dida Provisória 839, publicada no dia 31 de maio, 
que corta verbas de diversas áreas de desenvolvi-
mento do País, como ciência, tecnologia, educa-
ção e saúde, para subsidiar o diesel. 
Na carta, as entidades alertam que os novos cor-
tes atingem instituições e programas fundamen-
tais para o futuro do País e a qualidade de vida de 
sua população, como o CNPq, o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(FNDCT), o Ministério da Educação (MEC), 
o Ministério da Saúde, Programas de Educação 
do Campo (Incra) e Educação e Formação em 

Saúde (Fiocruz, Funasa e Fundo Nacional de 
Saúde); o Fundo de Universalização das Tele-
comunicações (FUST), a Embrapa e o Inmetro. 
A MP implica perdas de quase R$ 800 milhões 
a instituições subordinadas ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), já depauperadas pelos cortes drásticos 
dos últimos anos.

“A ausência de uma agenda de desenvolvimen-
to nacional e as políticas que priorizam a remu-
neração do capital financeiro penalizam setores 
essenciais do País e o condenam a uma crise 
permanente, ao aumento da desigualdade eco-
nômica e social e a um papel marginal no cenário 

internacional”, afirmam as entidades científicas e 
acadêmicas na carta.
As entidades ressaltam que os parlamentares 
devem reverter esse quadro trágico, referen-
te ao Orçamento da União, à MP 839/2018 e 
ao persistente contingenciamento de recursos, 
“de modo a dar à educação, à saúde, e à ciência, 
tecnologia e inovação o papel que precisam ter 
como pilares essenciais de um projeto sustentá-
vel de desenvolvimento econômico e social que 
reduza as desigualdades, agregue valor à produ-
ção e à pauta de exportações e fortaleça a demo-
cracia, a soberania e o protagonismo internacio-
nal do País.”

 O que foi notícia na SBPC

SBPC realiza seminários temáticos “Políticas públicas para o Brasil que queremos”

Entidades científicas repudiam cortes em ciência, tecnologia, educação e saúde

FIQUE SÓCIO
Conheça os benefícios em se tornar sócio da 
SBPC no site www.sbpcnet.org.br ou entre em 
contato pelo email: socios@sbpcnet.org.br

Valores das anuidades 2018
Graduandos, pós-graduandos, 
professores de ensino básico.
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