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EDITORIAL

A Reunião Anual  
e a transição na SBPC

Além de debater os grandes temas da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) 
brasileiras, a 73ª Reunião Anual (RA) da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC) registrou também a transição para uma nova gestão da entidade.

Por este motivo, esta edição do Jornal da Ciência está dividida em duas partes. 
A primeira é dedicada à 73ª RA, cujo tema este ano foi “Todas as ciências são 
humanas e essenciais à sociedade”. Organizado em parceria com a Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), o evento trouxe debates sobre temas importantes 
de interesse da comunidade científica e acadêmica, desde as pesquisas sobre 
a covid-19 até debates sobre direitos humanos, questões sobre o meio 
ambiente, educação e investimentos em ciência e tecnologia. Pela segunda vez,  
a Reunião Anual foi realizada em formato totalmente virtual, em respeito às 
recomendações dos médicos e cientistas para conter o contágio do coronavírus.

A reunião teve 148 atividades que se estenderam entre os dias 18 e 24 de julho. Todas 
as mesas-redondas, conferências, painéis, sessões especiais e de bate-papo estão 
disponíveis na íntegra, em formato online, gratuito, no canal da SBPC no YouTube. 
Para esta edição do Jornal da Ciência selecionamos alguns dos debates mais relevantes 
como o que reuniu pesquisadores e cientistas em uma profunda reflexão sobre a 
centralidade da ciência no Brasil a partir de diversas perspectivas interdisciplinares. 

Outra discussão fundamental foi sobre a educação, na qual foram apresentados 
os primeiros estudos do impacto da pandemia de covid-19 sobre o processo de 
aprendizagem. Problemas como distração, irritabilidade e até depressão foram 
identificados nesse período, quando comparados ao período pré-pandêmico.

No campo da saúde, a 73ª RA contou com uma concorrida conferência de Esper 
Kallás, médico infectologista e coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 
Kallás e outros especialistas trouxeram importantes questões e uma atualização sobre 
os estudos, tratamentos e a situação dos infectados da covid-19.

Parte dos textos sobre a 73ª RA publicados nesta edição foram produzidos pela 
equipe de comunicação da UFJF, sob a coordenação da jornalista Bárbara Duque, a 
quem agradecemos pela parceria e colaboração.

A segunda parte desta edição é dedicada à transição na SBPC. Após uma eleição 
que contou com a adesão de 60% dos sócios - o maior índice dos últimos dez anos 
– o filósofo, professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, tomou posse 
em 23 de julho, último dia da 73ª RA, como presidente da SBPC para um mandato 
de dois anos. 

Ribeiro substitui o físico Ildeu de Castro Moreira, que deixa o comando da entidade 
após dois mandatos muito bem-sucedidos, durante os quais enfrentou com garra e 
competência um dos piores ataques já sofridos pela CT&I brasileira, perpetrado pelo 
governo. Além de graves cortes orçamentários, Moreira enfrentou um negacionismo 
e um desprezo à ciência que há muito tempo não se via.

O Jornal da Ciência traz uma entrevista com o presidente Janine Ribeiro, um balanço 
geral da gestão que se encerrou dia 23 de julho e uma reportagem sobre a composição 
da nova Diretoria. A novidade é a presença majoritária de mulheres, que vão ocupar 
sete dos nove cargos na condução da SBPC pelo próximo biênio.

Boa Leitura!

Fernanda da Fonseca sobral | Vice-presidente da SBPC

Siga a SBPC nas redes sociais

@SBPCnet

portal.sbpcnet.org.br

Contribua e 
fortaleça a 
Sociedade 

Científica mais 
representativa  

do País!

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) lançou um espaço virtual para que apoiado-

res da entidade possam fazer doações em dinheiro para 
fortalecer seu trabalho em defesa da ciência, da educa-
ção e do desenvolvimento econômico e social do País.  
Para colaborar com qualquer quantia, basta acessar  
o link: http://portal.sbpcnet.org.br/doacao  e seguir  
as instruções.
A SBPC é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou posição 
político-partidária, voltada para a defesa do avanço cientí-
fico e tecnológico, e do desenvolvimento educacional e cul-
tural do Brasil. Desde sua fundação, em 1948, exerce um 
papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do sis-
tema nacional de ciência e tecnologia, bem como na difusão 
e popularização da ciência no País.
Sediada em São Paulo, a SBPC está presente nos demais 
estados brasileiros por meio de Secretarias Regionais. Repre-
senta 167 sociedades científicas associadas e mais de 3,5 mil 
sócios ativos, entre pesquisadores, docentes, estudantes e 
cidadãos brasileiros interessados em ciência e tecnologia.
A SBPC participa ativamente de debates sobre questões que 
determinam os rumos das políticas de Ciência, Tecnologia 
(C&T) e da Educação no Brasil. Tem assento permanente 
no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), 
órgão consultivo do Governo Federal para definição das 
políticas e ações prioritárias no campo da C&T. Possui 
representantes oficiais em mais de 20 conselhos e comis-
sões governamentais. Periodicamente institui grupos de 
trabalhos – compostos por cientistas renomados em suas 
especialidades – com o objetivo de estudar e apresentar pro-
postas para questões específicas de interesse nacional.
Anualmente, a SBPC realiza diversos eventos, de caráter 
nacional e regional, com o objetivo de debater políticas 
públicas de C&T e difundir os avanços da ciência. A enti-
dade também contribui para o debate permanente das 
questões relacionadas à área por meio de diversas publica-
ções, como o Jornal da Ciência, a revista Ciência e Cultura, 
seu portal na internet e a edição de livros sobre temas rela-
cionados à ciência brasileira.
Conheça todas as ações da SBPC em seu portal:  
www.sbpcnet.org.br .
Faça parte dessa campanha e colabore com a SBPC: 

http://portal.sbpcnet.org.br/doacao

SBPC lança espaço para apoiadores 
fazerem doações para a entidade manter 

seu trabalho de defesa da ciência, 
da educação e do desenvolvimento 

econômico e social do País
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A 73ª Reunião Anual (RA) da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (SBPC) foi marcada pela participa-
ção expressiva de internautas, de todas as 
regiões do Brasil, inclusive de outros países.  
O evento começou no dia 18 de julho com 
as atividades da Jovem & Família e teve até 
seu encerramento, no dia 24, um total de 
148 atividades, sendo 34 minicursos online, 
54 mesas-redondas, 32 conferências, 20 pai-
néis, quatro sessões especiais, três sessões de 
bate-papo e uma assembleia. 

O evento, que teve como tema “Todas as 
ciências são humanas e essenciais à socie-
dade”, foi organizado em parceria com a 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
Os encontros discutiram a covid-19, direitos 
humanos, além de questões sobre o meio 
ambiente, educação e investimentos em 
ciência e tecnologia. Das 148 atividades, 72 
delas foram organizadas por 60 sociedades 
afiliadas e entidades parceiras. 

Realizado ininterruptamente desde 1949,  
o maior evento científico da América Latina 
precisou ser adaptado ao ambiente virtual 
pela segunda vez, devido à pandemia do 
coronavírus e à continuidade das medidas 
de isolamento social como prática mais efi-
ciente, disponível no momento, para conter 
a disseminação da covid-19.

O reitor da UFJF, Marcus Vinicius David, 
lembrou que quando apresentou a candida-
tura para receber a Reunião Anual, a Uni-
versidade tinha ainda a expectativa de que o 
evento fosse presencial, mas as circunstân-
cias obrigaram a realização em formato vir-
tual. “Mesmo assim, foi uma grande honra 
e satisfação sediar, mesmo que virtualmente, 
o maior evento científico do nosso país”, 
declarou durante a Sessão de Encerramento 
no dia 23 de julho.

“Em todas as mesas-redondas, conferências 
e painéis, contamos com pesquisadores do 

VIVIAN COSTA

73ª Reunião Anual da SBPC 
atrai milhares de 
internautas

Brasil inteiro e de todas as áreas, que apro-
fundaram as análises sobre a situação grave 
que estamos vivendo. Eles mostram que a 
ciência, a educação e a saúde podem cola-
borar para o enfrentamento da grave crise 
sanitária, econômica e social de nosso País”, 
declarou o presidente da SBPC, Ildeu de 
Castro Moreira, que passou a liderança da 
entidade, após quatro anos na Presidência,  
a Renato Janine Ribeiro. 

Em seu discurso de posse, proferido na Ses-
são de Encerramento, Ribeiro reafirmou a 
luta da SBPC pela democracia e pela ciên-
cia e destacou a efervescência da Reunião 
Anual: “Um evento científico, como a Reu-
nião Anual da SBPC, é sempre um encon-
tro do saber, uma festa da democracia, uma 
defesa da paz e da melhora das condições de 
vida para todas as pessoas”, disse.

“Considero que em sua 73ª RA, a SBPC deu, 
mais uma vez, provas da sua força. Apesar 
das condições adversas, o evento foi muito 
intenso, com o debate de temas cruciais ao 
momento vivido pelo País”, comentou Paulo 
Hofmann, ex-secretário-geral da SBPC e 
coordenador do evento. 

A programação científica, realizada de 19 
a 23 de julho, transmitida pelo canal da 
SBPC no YouTube, registrou mais de 26,2 
mil visualizações, sendo um total de 2.435 
pessoas assistindo simultaneamente às ati-
vidades na semana. Só as atividades das 
sociedades afiliadas somaram mais de 11 mil 
visualizações. Das 3.650 vagas dos WEBMi-
nicursos que foram disponibilizadas, 1.560 
foram ocupadas.

Os vídeo-pôsteres, que fizeram parte da Ses-
são de Pôsteres, tiveram mais de 4,1 mil visu-
alizações ao longo da semana. A atividade 
contou com 247 trabalhos apresentados, com 
resultados de pesquisas científicas ou des-
crição de atividades ligadas a ensino-apren-
dizagem. Desses, 82 foram encaminhados 

por estudantes (ensino básico, profissionali-
zante, graduação ou pós-graduação), profes-
sores (ensino básico, profissionalizante ou 
superior), pesquisadores e profissionais. A 
atividade apresentou ainda 165 estudos sele-
cionados por 24 instituições participantes 
da Jornada Nacional de Iniciação Científica 
(JNIC). As apresentações abrangeram todas 
as áreas do conhecimento e foram submeti-
das por participantes de 23 estados e Distrito 
Federal. Todos serão publicados nos Anais 
do evento em 29 de abril de 2022.

Entre os 247 trabalhos, a SBPC destacou 
sete – três premiados e quatro que recebe-
ram menções honrosas, segundo a decisão 
dos avaliadores. A seleção final considerou 
as Normas de Submissão do trabalho e Nor-
mas do Prêmio, divulgadas no site do evento.

A SBPC Jovem e Família registrou 2.206 
visualizações no canal da UFJF no YouTube. 
Segundo Elói Teixeira, professor da UFJF 
e coordenador da atividade, a programação 
contou com 50 atrações assíncronas, como 
oficinas, exposições virtuais e experimentos, 
que ficarão disponibilizadas no site o resto 
do ano. Também foram realizadas colônias 
de férias virtuais com 12 salas e atendimen-
tos a crianças de todos os estados do País.

Já a SBPC Cultural registrou 1,5 mil visuali-
zações, com um alcance de mais de 2,2 mil 
usuários na playlist do Youtube da SBPC. 
Foram 24 atrações, sendo sete apresentações 
dos equipamentos da UFJF, sete de artistas 
de Juiz de Fora e região, além de oito oficinas 
gratuitas e duas exposições artísticas.

A SBPC já se prepara para a próxima edição 
da Reunião Anual, que será na Universidade 
de Brasília (UnB), na capital federal do País, 
em julho de 2022.

Realizado inteiramente em formato virtual, 
evento contou com 148 atividades, trouxe 
debates importantes relacionados à pandemia, 
democracia, direitos humanos, educação, meio 
ambiente e investimentos em ciência e tecnologia

73ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC 
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A ciência encontra seu sentido quando é voltada para 
responder questões relacionadas à existência do ser 

humano ou para a melhoria da qualidade de vida na Terra – 
uma vez que o próprio domínio científico é o responsável 
pela ascensão dos seres humanos no planeta. 

A declaração é do químico, professor e pesquisador 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR,) Aldo José 
Gorgatti Zarbin, feita durante a mesa-redonda “As Ciências 
são Sobretudo Humanas?”, dentro da programação da 73ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC).

Como acontece anualmente, o evento recebeu pesquisa-
dores para debater a centralidade da ciência no Brasil a 
partir de diversas perspectivas interdisciplinares, obser-
vando o conhecimento como um importante instrumento 
social e considerando o atual contexto de desvalorização 
das produções científicas. Pelo segundo ano consecutivo, 
os encontros foram todos virtuais, respeitando o distancia-
mento social recomendado pelos médicos e cientistas para 
evitar a propagação do coronavírus.

A mesa online “As Ciências são Sobretudo Humanas?” foi 
coordenada pela professora Claudia Lago, da Universidade 
de São Paulo (USP) e, além de Zarbin, reuniu a prefeita 
de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e os pesquisadores 
Andréa Zhouri, da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Patrícia Valim, da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), e Reinaldo Guimarães, diretor-presidente 
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii) e professor da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).

Zarbin acrescentou que a ciência, de uma forma geral, 
obriga a pensar e cria polos de resistência ao obscuran-
tismo, ao negacionismo, ao atraso, ao preconceito, à segre-
gação e ao fanatismo. “Como Galileu falava, ‘de todos os 
ódios, nenhum supera o da ignorância ao conhecimento”, 
acrescentou.

Para a historiadora Patrícia Valim, o negacionismo –  
ou seja, a atitude de negar a validade de fatos comprovados 
por evidências científicas – dá sustentabilidade à governa-
bilidade política exercida pelo campo da extrema direita 
no século XXI. “Outro ponto é como a deslegitimação do 
poder não ocorre somente a partir do domínio do terri-
tório, mas, sobretudo, a partir do domínio sob o tempo –  
o domínio da rapidez que marca a nossa sociedade”, frisou.

 Crítica à desumanização do fazer científico
Margarida Salomão criticou o ranqueamento dos saberes, 
ou seja, formas de classificar diferentes tipos de conhe-
cimentos como estando “acima” ou “abaixo” de outros. 
“Todas as ciências são construções históricas, são expres-
sões de consensos sociais. É também essencial às ciências 
que a construção da verdade seja sempre uma constru-
ção social, porque ela demanda o assentimento dos pares,  
as contra-críticas e os fóruns de avaliação das hipóteses.  
Por isso, a construção da verdade é social e provisória – por-
que nós não estabelecemos o limite de cada conhecimento.”

Fazendo eco aos colegas, o pesquisador em Saúde Coletiva, 
Reinaldo Guimarães, que também atuou como secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério 
da Saúde entre os anos de 2007 e 2010, defendeu que as 
Ciências Humanas não são “apenas elementos acessórios” 
aos outros campos científicos, chegando a ocupar papéis 
centrais em determinadas áreas, como a própria Saúde. 

O pesquisador também teceu  críticas à taxonomia e estru-
tura organizacional por vezes adotadas por agências de 
fomento e instituições de pesquisa. “Ambas, quando pen-
sadas em um tempo histórico e um critério de disciplinas 
tradicionais, desumanizam o fazer científico e tecnológico, 
porque tendem a esterilizar parte das contribuições científi-
cas das Ciências Humanas.”

 A quem serve a ciência?
“Se todas as ciências são, sobretudo, humanas, minha pro-
vocação segue no sentido de indagar: que ciências são essas 
e para quais humanos elas têm sido colocadas em prática?”, 
questionou a antropóloga Andréa Zhouri, que desenvolve 
estudos no campo dos conflitos socioambientais. A pesqui-
sadora utilizou sua fala no encerramento das apresentações 
da mesa para apresentar questões aos colegas de evento, 
propondo reflexões tanto para dentro, quanto para fora 
do meio científico. “Como cientistas, devemos nos atentar 
para as condições de produção das nossas pesquisas e os 
efeitos que elas produzem no circuito de correlação de for-
ças e poder que regem a sociedade em que vivemos.”

(*) Edição – Jornal da Ciência

Em consonância com o tema da 73ª Reunião Anual  
da SBPC, cientistas e pesquisadores refletiram sobre  

a centralidade da ciência no Brasil a partir  
de diversas perspectivas interdisciplinares

UFJF (*)

73ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC 

Toda ciência é, sobretudo,  HUMANA



Pandemia de covid-19. Mudanças climáticas. Segu-
rança alimentar e redução da pobreza. Direitos 

humanos e igualdade de gênero. Esses são alguns dos 
principais desafios do multilateralismo na atualidade, 
tema da sessão “Multilateralismo baseado no conheci-
mento para uma nova governança”, apresentada durante 
a 73ª Reunião Anual da SBPC.

“Desafios globais requerem uma resposta global”, frisou 
o presidente da Asociación Española para el Avance de la 
Ciencia (AEAC), Federico Mayor Zaragoza, palestrante 
convidado do evento. “Os desafios que temos hoje são 
globais e potencialmente irreversíveis. Nós, cientistas, 
estamos conscientes disso. Por isso, temos que nos unir.”

O bate-papo foi apresentado por Ildeu de Castro Moreira, 
então presidente da SBPC, e contou com a participa-
ção de Ennio Candotti, diretor do Museu da Amazônia 
(Musa) e presidente de honra da SBPC, Renato Janine 
Ribeiro, presidente da SBPC, que tomou posse no dia 
23 de julho, e professor da USP, e Ana Tereza Ribeiro 
de Vasconcelos, pesquisadora do Laboratório Nacional 
de Computação Científica/MCTI e diretora da SBPC, 
como comentaristas.

 Problemas atuais
De acordo com Zaragoza, os problemas atuais vividos 
pela sociedade mundial deixam claro que precisamos 
urgentemente nos voltar para um multilateralismo for-
temente baseado no conhecimento científico. “É a solu-
ção. Todos nós precisamos contribuir com nosso ponto 
de vista, nosso conhecimento”, afirmou.

No entanto, para Vasconcelos, a maioria das nações 
segue o caminho contrário durante a pandemia de 
covid-19, com muitos países se isolando e aumentando 
a grande lacuna já existente entre desenvolvidos e não 
desenvolvidos. “Essa ação global deveria ter sido tomada 
num momento tão crítico, mas isso não foi feito. Hoje, 
países como a África do Sul têm aproximadamente 3% 
da sua população vacinada, enquanto, no outro extremo, 
os Estados Unidos e a Alemanha estão com mais de 
48%. No Brasil, temos cerca de 17% de vacinados.  
É uma desigualdade social imensa”, apontou.

“A covid acirrou os conflitos no mundo”, concorda 
Candotti. Para o pesquisador, não apenas a pesquisa 
científica, mas a sua divulgação é extremamente impor-
tante. “O compartilhamento de informações científicas 
é um dever ético. O acesso científico poderia ter feito 
mudanças vitais”, afirma.

Ribeiro ressaltou a importância do conhecimento na 
solução dos problemas atuais – desde a pandemia de 
covid-19 até as mudanças climáticas, passando pelo com-
bate à pobreza extrema. “Se vamos pensar em formas de 
governança para o futuro, elas têm que estar muito base-
ada na ciência. Tem de se buscar soluções fundamenta-
das no conhecimento. ”

 Colaboração científica
Outro ponto de discussão da conferência foi a colabora-
ção entre as sociedades para o progresso da ciência. Para 
Zaragoza, é crucial que os cientistas ampliem as possi-
bilidades de compartilhar conhecimentos. “Os cientis-
tas não podem mais ignorar a situação mundial atual, 
não podem mais calar sua voz. Temos que unir nossos 
conhecimentos.”

Vasconcelos concordou: “As sociedades científicas do 
mundo inteiro devem se unir para tentar criar ações 
globalizadas, para que os 195 países do mundo tenham 
acesso ao que a ciência produz. Temos que transfor-
mar esse unilateralismo em multilateralismo para que 
a sociedade possa ter uma vida mais digna e mais 
humana”, enfatiza.

Para Candotti, é fundamental buscar a transparência e 
o acesso do domínio público à informação científica.  
O pesquisador defende que a ciência é um bem comum, 
e que o acesso e a troca de informações científicas são 
cruciais para o desenvolvimento do conhecimento cien-
tífico. “Não podemos aceitar que a ciência fique limitada 
aos seus ‘proprietários’.”

“Queremos uma ciência que seja compartilhada e que 
seus conhecimentos sejam abertos”, reforçou Moreira. 
“Um dos objetivos fundamentais da ciência é acabar 
com a miséria humana”, concluiu.

Ribeiro recordou que a bomba atômica foi a maior rea-
lização científica no século passado e por muitos anos a 
pesquisa de ponta foi associada à atividade militar. Hoje, 
a ênfase da ciência tem se concentrado no bem-estar, 
na saúde, no meio ambiente. “Isso é muito significativo, 
pois indica que a ciência passou da guerra para a paz.  
E isso está no DNA da SBPC. Está muito claro em suas 
tomadas de decisão esse vínculo com a paz, com a ética, 
com a melhoria das condições de vida. Devemos atuar 
internacionalmente para aumentar o compromisso da 
ciência com a paz e para melhorar as condições da espé-
cie humana e do planeta.”

Depois de tantos meses de isolamento devido a uma pan-
demia que parece não ter fim, essa união nunca foi tão 
necessária e desejada. “Todos os seres humanos iguais 
em dignidade devem se unir em um multilateralismo 
democrático eficiente para dizer que nesses momentos 
não será através da força, mas da palavra, da mediação, 
da diplomacia, através de um sistema multilateral, que os 
grandes desafios criados pela humanidade serão resolvi-
dos”, concluiu Zaragoza.

Problemas atuais exigem esforço global
CHRISTIANE BUENO

73ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC 
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“Ter a primeira vacina licenciada para uso em 
menos de um ano é algo sem precedentes na 

história. É uma vitória da medicina, da ciência”, decla-
rou Esper Kallás, médico infectologista e coordena-
dor do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP). Ele foi o conferencista do painel 
online “O que já sabemos sobre a covid-19?”, uma das 
atividades realizadas para debater o tema durante a 73ª 
Reunião Anual da SBPC. A conferência de Kallás foi 
mediada pela professora Lucile Maria Floeter-Winter, 
representante da Diretoria da SBPC.

Kallás, que atua também como consultor e integra o 
grupo de contingência do Governo do Estado de São 
Paulo, fez um retrospecto do processo de enfrenta-
mento da doença e dos principais achados da ciência 
até agora.

Identificado em novembro de 2019 no centro urbano 
de Wuhan, na China, o novo coronavírus expôs a 
população mundial a uma doença respiratória viral de 
origem desconhecida e altamente contagiosa. 

Segundo Kallás, o tratamento da covid-19 deve consi-
derar as fases da doença que se dividem basicamente 
entre aguda e tardia. No período de resposta patogê-
nica do hospedeiro é quando há a possibilidade de 
inflamação do organismo, ocorrendo o comprome-
timento de alguns tecidos como o pulmão, podendo 
se agravar para múltiplos órgãos e até mesmo levar 
à morte. Ele observou que a participação do vírus 

na secreção respiratória atinge o pico com o apareci-
mento dos sintomas, caindo significativamente após 
os dez primeiros dias. Daí a importância de identifi-
car esses mecanismos para buscar formas de preven-
ção e tratamento.

Sobre os polêmicos tratamentos precoces, Kallás aler-
tou: “Uma análise recente indicou que o uso da clo-
roquina pode aumentar em até 70% os malefícios dos 
sintomas.” Uma aposta do especialista é o uso de anti-
corpos isolados monoclonais produzidos em laborató-
rio, que demonstrou eficácia e benefícios para a fase 
inicial dos sintomas. “Ao todo, existem 26 produtos 
sendo desenvolvidos em laboratórios, três já são licen-
ciados em alguns países”, contou.

Para ele, dentre as preocupações que a comunidade 
médica e científica deve ter daqui para frente, uma das 
maiores é com o fato de que a covid-19 não se encerra 
com o fim dos sintomas da fase aguda. “Uma porcen-
tagem significativa de pessoas desenvolve sequelas, 
que vão de sintomas leves aos mais severos e incapa-
citantes, distribuídas por vários órgãos e tecidos.”

Em sua opinião, o Sars-Cov-2 veio para ficar, o que leva 
à necessidade de ampliar os investimentos em ciência 
e tecnologia para melhorar as formas de tratamento e 
contenção do vírus. “O país que está melhor é o que 
mais investe em saúde, pesquisa científica, tecnologia 
e inovação. É dessa maneira que países como Estados 
Unidos, Inglaterra e Alemanha saíram na frente (no 
combate à pandemia)”, defendeu o cientista.
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Infectologista aborda 
o conhecimento 
adquirido sobre  
a covid-19
Vinte meses após a eclosão da pandemia  
do novo coronavírus, a comunidade científica 
discute os tratamentos e as sequelas da 
doença que parou o mundo, além das 
informações equivocadas e fake news
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Vacina brasileira
A professora Lucile Maria Floeter-Winter ressal-
tou a necessidade de novos estudos e vacinas mais 
eficazes contra a covid-19 e as variantes encontra-
das no Brasil, Japão, Índia, Reino Unido e África 
do Sul. No encontro virtual, os pesquisadores 
Jorge Elias Kalil Filho, Ricardo Tostes Gazzinelli 
e Luciana Costa apresentaram um panorama dos 
imunizantes que estão sendo desenvolvidos e 
enfatizaram a importância de o País obter sobe-
rania na produção das próprias vacinas.

Jorge Kalil destacou que, apesar dos imunizan-
tes terem reduzido o número de óbitos, a médio 
prazo o número de infectados voltou a aumentar, 
como, por exemplo, nos países como Estados 
Unidos, Israel e Portugal. “Precisamos de 
outras vacinas? Aparentemente a resposta é sim. 
Precisamos de vacinas que eliminem o vírus, pre-
cisamos destruir a doença e não imunizantes que 
apenas amenizam os impactos causados por ela.”

Gazzinelli falou sobre o projeto de vacina que 
ele coordena, por meio de uma parceria entre a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “O imu-
nizante é baseado em epítopos de linfócitos T, 
pois, aparentemente, seriam os mais eficientes 
para evitar as variações, e estudamos as respos-
tas em pessoas já vacinadas e convalescentes”, 
explicou. Os resultados do estudo já foram enca-
minhados para a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e o grupo aguarda aprovação 
para avançar com a pesquisa. “É importante que 
o Brasil tenha autonomia na produção de vaci-
nas, pois há doenças que são encontradas aqui e 
não no hemisfério norte”, comentou. 

A pesquisadora Luciana Costa falou sobre os 
avanços do imunizante criado por meio de 
RNA, desenvolvido pelo seu grupo de pesquisa. 
“Inicialmente nos dedicamos aos estudos do 
vírus e posteriormente à criação da vacina, o 
que justifica o início tardio das pesquisas para o 
imunizante. Nossa plataforma não é focada ape-
nas no Sars-CoV-2, mas também no avanço para 
outras doenças e problemas que são encontrados 
no nosso país. ”

Segundo explicou, a molécula de RNA deve estar 
contida nas células eucarióticas, que permitem 
ser reconhecidas pelos ribossomos e que passem 
a ser lidas pelo organismo. “Vimos que a prote-
ína S do vírus deve ser usada para ser um neu-
tralizante e impedir a entrada dele na célula, ou 
seja, uma molécula de RNA, contendo a proteína 
S, levada ao ribossomo fará com que o organismo 
produza o antígeno”, esclareceu.

(*) Edição – Jornal da Ciência

ESTUDO SUGERE ESTRATÉGIA DO GOVERNO FEDERAL  
PARA ATRAPALHAR COMBATE À PANDEMIA

Um acervo com mais de três mil normas relativas à pandemia revelou 
que a maioria das mortes por covid-19 seria evitável por meio de uma 

estratégia de contenção do vírus. Os documentos fazem parte de estudo 
desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário 
(Cepedisa), da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, com a Conectas 
Direitos Humanos, tema de uma das sessões de bate-papo da 73ª Reunião 
Anual da SBPC.

A sessão “Análise de documentos do Governo Federal sobre a pande-
mia” contou com palestra de Deisy Ventura, professora titular de Ética 
da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, e comentários de Claudia 
Linhares Sales, diretora da SBPC, e Lígia Bahia, secretária-regional da 
SBPC-RJ. Ventura, uma das coordenadoras das pesquisas, afirmou que a 
análise do documento deixou claro que as ações do governo federal foram 
uma violação sem precedentes do direito à vida e à saúde dos brasileiros.

O Cepedisa acompanhou a questão da covid-19 desde o início da pande-
mia, especialmente as atividades envolvendo entidades federativas. Como 
é pioneiro na pesquisa sobre o direito da saúde no Brasil, com vasta expe-
riência  no estudo das normas brasileiras e internacionais sobre saúde, o 
centro começou a investigar as normas publicadas sobre a pandemia nos 
nos diários oficiais da União e dos estados. Daí surgiu a parceria com a 
Conectas Direitos Humanos, sendo depois convidados pesquisadores do 
Departamento de Epidemiologia e alunos da Faculdade de Direito, recru-
tados como bolsistas.

O estudo é composto por três eixos apresentados em ordem cronológica: 
atos normativos da União, edição de normas por autoridades e órgãos fede-
rais e vetos presidenciais; atos de obstrução às respostas dos governos esta-
duais e municipais à pandemia; e propaganda contra a saúde pública.

“Existe uma tentativa de disfarçar, de diminuir o reconhecimento das medidas 
quarentenais, mas elas estão sendo adotadas. Ao contrário do que foi divul-
gado, os governadores e os prefeitos, em sua quase totalidade, adotaram essas 
medidas, sim. Só que infelizmente elas foram adotadas para evitar o colapso 
no regime de assistência, e não para conter o vírus”, declarou a professora.

O mapeamento e análise das normas jurídicas analisou rigorosamente a 
sequência de medidas que enfraqueciam as políticas públicas de saúde volta-
das ao combate à pandemia. “Começamos a notar uma sequência de vetos 
por parte da Presidência da República, principalmente à lei relativa ao uso 
de máscara, e nos demos conta de que o governo não apenas se omitia 
em relação à contenção do vírus, como agia claramente em relação a esse 
sentido”, frisou Ventura. “Trata-se de uma atuação sistemática que busca o 
descrédito das autoridades sanitárias e que incita a população ao desrespeito 
das medidas de saúde pública.”

De acordo com a análise das 3.049 normas relacionadas ao enfrentamento 
da pandemia do coronavírus, é possível constatar a atuação da União para a 
disseminação do vírus no território nacional, não sendo possível interpretar 
a atuação do governo na gestão da pandemia como simples negligência.

“Nós coletamos informações sobre cada uma dessas normas para estudá-las 
e depois analisar se teriam um impacto negativo sobre os direitos humanos e 
então tentar minimizar esse impacto. Essa era a origem do projeto”, contou 
Ventura. “Nunca imaginamos, quando desenhamos o projeto, que encontra-
ríamos uma estratégia de disseminação da covid-19 no Brasil. ”
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Os primeiros estudos sobre o impacto 
da pandemia de covid-19 para a edu-

cação apontam problemas como distra-
ção, irritabilidade e excesso de apego dos 
pais às crianças. Sintomas relacionados à 
depressão também se sobressaíram neste 
período, quando comparados ao período 
pré-pandêmico.

A análise é da psicóloga Maria Beatriz 
Linhares, professora do Departamento de 
Neurociências e Ciências do Comporta-
mento da Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo. 
Linhares analisou aspectos relacionados 
à pandemia no desenvolvimento humano 
durante a mesa-redonda “Aprendizagem 
escolar na pandemia: que contribuições a 
ciência pode dar? ”, parte da programação 
da 73ª Reunião Anual da SBPC. 

Coordenado pelo neurocientista Roberto 
Lent, professor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o evento – com tra-
dução em tempo real para Libras – contou 
ainda com a participação das pesquisadoras 

Elaine de Paulo da Paixão, da Secretaria de 
Educação do governo do Estado do Rio 
de Janeiro (SEEDUC/RJ), e Marianne 
Rossi Stumpf, professora associada e 
pesquisadora da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e pesquisadora das 
línguas de sinais pelo sistema SignWriting 
e Terminologia de Libras. 

Para Linhares, com a ausência da socializa-
ção, e também o excesso de uso de telas, a 
pandemia afeta três necessidades básicas: 
a da competência, da autonomia e dos 
relacionamentos. Portanto, a reversão des-
tes dilemas causados pelo atual momento 
somente pode acontecer por meio da 
comunicação sobre os medos e preocupa-
ções, assim como no incentivo ao brincar 
das crianças. As escolas e as famílias, disse 
a pesquisadora, têm papel primordial no 
cumprimento destas questões e para um 
desenvolvimento saudável dos estudantes. 

Stumpf  afirmou que a pandemia causou 
profundos impactos nos estudantes sur-
dos. Sem poder ir à escola, a tendência é 

que as crianças com deficiência auditiva 
tenham convivência restrita aos seus fami-
liares, além de não contarem com intér-
pretes na maioria das atividades remotas. 
Desta forma, a aprendizagem da primeira 
língua (Libras) fica comprometida, tendo 
em vista que a introdução tardia da lingua-
gem de sinais é prejudicial, segundo ela, 
ao desenvolvimento social e pessoal des-
sas crianças.

Elaine de Paulo da Paixão, que é profes-
sora de Biologia no município do Rio de 
Janeiro, analisou a questão da saúde men-
tal dos profissionais da educação, assim 
como os impactos da pandemia no ensino 
básico de maneira remota. Ainda que a 
tecnologia tenha possibilitado a continui-
dade do processo pedagógico nesse perí-
odo, ela ressalta que a interação profes-
sor-aluno ficou severamente prejudicada, 
tendo em vista que nem todos os alunos 
têm facilidade de se comunicar diante da 
barreira tecnológica.

O pesquisador vinculado da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Paulo Vinícius Baptista da Silva, chamou 

a atenção para o baixo número de estudantes negros nos cur-
sos de pós-graduação e no corpo docente das universidades. 
O alerta foi dado durante a conferência “Ações Afirmativas na 
Pós-Graduação: Perspectivas para a Pesquisa no Brasil”, reali-
zada no último dia da programação científica da 73ª Reunião 
Anual da SBPC. 

A sessão foi coordenada pelo professor da Faculdade de Educa-
ção e diretor de Ações Afirmativas da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Julvan Moreira de Oliveira.

Silva frisou a relevância da luta a favor dessas ações. “Desde as 
primeiras experiências de cotas na graduação, em 2002, até a Lei 
Federal de 2012, não houve muitas diferenças no aumento de 
estudantes negros”, sinalizou. 

Julvan Oliveira acrescentou que o Plano Nacional de Educação 
(PNE) prevê elevar o número de doutores e mestres na docên-
cia. “É fundamental lembrar que nesse processo de ampliação, 

a população negra e outros 
grupos minoritários, deve 
ter uma presença bastante 
representativa.” Para ele, a 
luta é para que a presença 
dessas classes nos cursos de 
doutorado e mestrado seja 
comum e não esporádica.

“Temos travado lutas em todos os espaços, dentro do Congresso 
Nacional, para defender a ciência, a tecnologia e o sistema orien-
tado por políticas de equidade. A alternativa que possuímos neste 
momento é defender ao máximo a causa e construindo ações, como 
a promoção de conferências temáticas de igualdade racial. É a ideia 
de reconstrução de um país em direção à democracia e às políticas 
sociais. Devemos continuar lutando para diminuir as perdas diante 
desse desmonte e, ao mesmo tempo, conseguir vitórias no campo 
de políticas afirmativas”, enfatizou Silva.

(*) Edição - Jornal da Ciência

CONFERÊNCIA EXPÕE ARGUMENTOS EM DEFESA DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NA PÓS-GRADUAÇÃO
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Aprendizagem em tempos de pandemia 

sob a ótica da ciência

UFJF (*)

EDUCAÇÃO

Ausência de socialização, bem como o excesso de uso de telas, características da educação 
em tempos pandêmicos, afetam as necessidades básicas dos estudantes, dizem especialistas
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JANES ROCHA

MEIO AMBIENTE

Aumento do desmatamento nos prin-
cipais biomas, crise hídrica, pressão 

internacional e boicote de compradores a 
produtos brasileiros no exterior são algu-
mas das consequências do projeto de des-
monte das políticas ambientais. Foi o que 
apontaram os participantes da mesa-re-
donda “Consequências e ações de mitiga-
ção no cenário pós COVID-19”, na pro-
gramação da 73ª Reunião Anual da SBPC.

O evento virtual foi realizado em par-
ceria com a Associação Brasileira de 
Limnologia (ABLimno) e mediado por 
Luciana Gomes Barbosa, coordenadora 
do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente 
da SBPC.

A atividade contou com a participação do 
deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), 
líder da frente ambientalista na Câmara; 
Jose Antonio Marengo Orsini, pesquisador 
titular e Coordenador Geral de Pesquisa e 
Desenvolvimento no Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden), e Mercedes Maria da 
Cunha Bustamante, professora titular da 
Universidade de Brasília (UnB).

Segundo Agostinho, do lado do 
Executivo, políticas públicas estão sendo 
desmontadas de forma sistemática. Do 
lado do Legislativo, existem hoje quase 
mil projetos – entre Projetos de Lei e 
Decretos Legislativos – em andamento 
no Congresso Nacional que trazem pre-
juízos para a área ambiental. São textos 
que buscam desregulamentar a lista de 
espécies ameaçadas, enfraquecer o sis-
tema de unidades de conservação, o 
código ambiental brasileiro e, principal-
mente, promover o desmantelamento 
das reservas indígenas. “Esperava que 

Em evento virtual da 73ª Reunião Anual da SBPC, especialistas debateram as consequências do 
desmonte da legislação e da estrutura de defesa do meio ambiente e seus impactos sobre a economia

   O preço do desmantelamento 
                da proteção ambiental

(as leis e medidas) fossem revertidas pelo 
Ministério Público e pelo Judiciário, mas 
isso não aconteceu”, afirmou.

Para Jose Antônio Marengo Orsini, o des-
monte da proteção ambiental e a devas-
tação que representa sobre alguns dos 
biomas mais importantes do planeta situ-
ados no território brasileiro, têm um peso 
grande nas mudanças climáticas. Para este 
pesquisador, é necessário pensar um cená-
rio pós-covid com programas sociais que 
tornem a sociedade mais resiliente. “As 
mudanças climáticas vão continuar, a pan-
demia vai ser controlada com vacinação, 
mas nada impede que outra pandemia 
apareça e todas essas crises de saúde e 
ambientais venham juntas, o que vai afetar 
a população”, alertou.

Mercedes Bustamante direcionou sua aná-
lise para os aspectos econômicos da devas-
tação. Ela apresentou relatórios recentes 
de importantes instituições internacionais, 
como o Banco Mundial e a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), escritos por econo-
mistas, sobre o impacto econômico nega-
tivo da devastação ambiental. 

“O que os países da OCDE, o clube que 
o Brasil almeja entrar, colocam é que a 
recuperação verde implica que os gover-
nos tenham oportunidade de desencadear 
inovação, empreender uma reestrutura-
ção muito ampla e fundamental de seus 
setores mais críticos, acelerar seus planos 
ambientais, canalizar projetos ambien-
talmente sustentáveis. Ou seja, estamos 
fazendo exatamente o contrário do que 
está sendo proposto pelos países que se 
encontram em situação de maior desen-
volvimento”, analisou.

Neste contexto, Bustamante destacou um 
ponto crítico para o Brasil, trazido naque-
les relatórios, sobre a importância do inves-
timento em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) para o crescimento econômico, 
sobretudo nos países em desenvolvi-
mento. E também nesse quesito, o País 
está na contramão. “Temos acompanhado 
pela SBPC os cortes drásticos no orça-
mento da ciência, comprometendo forte-
mente o futuro da ciência brasileira, com 
essa ‘fuga de cérebros’, a evasão de jovens 
cientistas”, observou.

Luciana Barbosa também apresentou a 
conferência “O desmantelamento das 
políticas ambientais no Brasil em cená-
rios de pandemia da covid-19”, em que 
o biólogo Bráulio Ferreira de Souza Dias, 
professor da Universidade de Brasília 
(UnB) fez um breve panorama de todas 
as ações e políticas do atual governo que 
contribuíram para a degradação ambien-
tal. Dias chamou atenção para o papel 
do Brasil na conservação dos ecossiste-
mas, uma vez que, desde os anos 1990, 
foi um dos países marcados pela proa-
tividade na implementação da Agenda 
Global de Biodiversidade e seguiu, na 
década seguinte, com a renovação da 
Estratégia e Plano de Ação Nacionais de 
Biodiversidade (EPANB) para 2020. 

O professor da UnB mostrou a redução da 
ordem de 80% das taxas anuais de desma-
tamento na Amazônia entre 2004 a 2017, 
e a reversão dessa tendência nos últimos 
três anos. “O atual governo não protege o 
meio ambiente, não cumpre as leis ambien-
tais e ignora o fato de que a crise hídrica 
e energética e os incêndios florestais são 
consequências das mudanças climáticas e 
do desmatamento”, afirmou Dias. 
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O bicentenário da Independência em 2022 será oportunidade 
para discussões históricas, construção de novas narrativas, 

revisão de políticas de nominação e de lugares de memórias

Tempo de pensar um projeto de país

VIVIAN COSTA
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Em 2022, o Brasil comemora 200 anos da proclamação da 
Independência. E cientistas de todas as áreas do conheci-

mento acreditam que esta seja uma oportunidade para olhar-
mos para o passado, compreendermos o presente e pensarmos 
o futuro. O assunto foi debatido durante o painel “Rumo às 
independências – as comemorações do bicentenário”, reali-
zado durante a 73ª Reunião Anual da SBPC.

Ildeu de Castro Moreira, ex-presidente da SBPC, ressaltou que 
não existe ainda nenhuma articulação nacional orquestrada pelo 
governo atual para comemorar a data como deveria ser. Segundo 
ele, é importante que a sociedade civil, incluindo as instituições 
científicas, acadêmicas e culturais, se mobilizem para realizar 
essas celebrações. Segundo Moreira, já existem algumas inicia-
tivas em andamento como, por exemplo, a interação com as 
Fundações de Amparo à Pesquisa (Faps) e Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o 
lançamento de editais, reuniões com instituições e municípios 
em diferentes estados, edições especiais da revista Ciência e 
Cultura, publicada pela SBPC, atividades programadas pelas 
diversas sociedades científicas, mas que tudo isso ainda pode e 
deve ser ampliado.  “Podemos aumentar o diálogo para desen-
volvermos novas ideias”, afirmou.

“Não queremos reduzir as comemorações a apenas discussões 
históricas. Claro que elas são fundamentais para entendermos 
o passado. Mas precisamos construir narrativas diferentes, 
em vários aspectos. Este é o momento de mobilizarmos as 
diferentes entidades e pensarmos nos próximos 200 anos”, 
disse Moreira.

O filósofo Renato Janine Ribeiro, presidente eleito da SBPC, 
que tomou posse no dia 23 de julho, comentou que seria um 
momento muito oportuno para rever políticas de nominação e 
de lugares de memórias. “A única atividade que vejo é a reaber-
tura do Museu do Ipiranga/Museu Paulista da Universidade de 
São Paulo, que foi fechado por falta de condições de segurança 
do prédio, há cerca de dez anos, quando a sua diretora teve a 
coragem de fechá-lo, mesmo sem falar com o reitor na época. 
Demorou muito para que o governo de São Paulo tivesse 
recursos para a sua reabertura.”

Para Ribeiro, o País já deveria ter, a esta altura, uma autori-
dade nacional para organizar essas atividades e promover 
debates para enriquecer a história e traçar o futuro. “É um 
ótimo momento para termos mais informações desse período 
histórico, já que muitos pontos da história são desconhecidos, 
como, por exemplo, as revoltas nas diferentes capitanias/pro-

víncias. As pessoas mal sabem que os estados Grão-Pará e o 
Maranhão eram separados do Brasil. Não conhecem a existên-
cia da Batalha de Jenipapo”. Ele se referia a um dos confrontos 
mais sangrentos da Guerra da Independência do Brasil, um 
embate ocorrido no dia 13 de março de 1823, às margens do 
rio de mesmo nome na vila de Campo Maior, Piauí.

Valdei Lopes de Araújo, professor associado da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) e presidente da Associação 
Nacional de História (Anpuh), acrescentou que a independên-
cia é um processo em disputa, complexo, vivo e aberto e, por 
isso, o momento é uma ótima oportunidade de discutir o pas-
sado, o presente e o futuro. “A história não é esquecida, ela 
pode ser sublimada e oprimida, mas não é esquecida. Portanto, 
essa reflexão deve ser feita para a construção de um projeto 
nacional”, comentou.

Marilene Corrêa da Silva Freitas, professora titular do 
Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) e conselheira da SBPC, disse que nas ati-
vidades comemorativas para o Bicentenário da Independência 
será também importante levantar e discutir pontos para tra-
çar caminhos para maior autonomia da ciência brasileira, que 
corresponda aos interesses do Brasil. “É preciso trabalhar as 
desigualdades de políticas públicas e de incorporação científica 
da diversidade brasileira, já que o assunto é um enigma ainda”, 
afirmou, destacando, especialmente, as dificuldades das insti-
tuições no Amazonas.

Para os próximos anos, Freitas acredita que é preciso traçar 
metas para a incorporação das singularidades e a complexi-
dade do “arquipélago cultural” brasileiro nas agendas científi-
cas. “Entre outros pontos, precisamos incorporar também os 
sujeitos excluídos e invisibilizados no diálogo. Além de var-
rer o colonialismo e o racismo dos ambientes da produção do 
conhecimento, da cidadania e dos ambientes da formulação 
dos interesses da sociedade civil”, concluiu.

O sociólogo e escritor Jessé Souza ressaltou em sua apresenta-
ção que é preciso ainda olhar para trás e encarar os pontos que 
não deram certo e que continuam atrapalhando o desenvolvi-
mento do País, como o racismo. Segundo ele, nesses 200 anos, 
o fato mais relevante foi a abolição da escravatura, em 1888, 
mas a República Velha, iniciada um ano depois, deu continui-
dade a essa escravidão, com outras máscaras, cujas sequelas 
continuam até hoje na sociedade. “Continuamos vendo pes-
soas sendo exploradas por sua energia muscular pelas classes 
superiores, e isso precisa mudar.”

73ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC 
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Essa foi a questão abordada pela his-
toriadora Lilia Moritz Schwarcz na 

conferência organizada pela Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais (Anpocs), dentro da pro-
gramação da 73ª Reunião Anual da SBPC. 
Professora titular no Departamento de 
Antropologia da Universidade de São Paulo 
(USP), “global scholar” da Universidade 
de Princeton (EUA), curadora do Museu 
de Arte de São Paulo (MASP), colunista 
da grande imprensa e autora de vários 
livros, Schwarcz tem como centro de sua 
pesquisa a antropologia das populações 
afro-brasileiras. 

Para responder àquela pergunta, a histo-
riadora começou por alertar que, além de 
marcar o Bicentenário da Independência, 
o ano de 2022 celebra uma série de efe-
mérides do passado e do presente do 
Brasil. São os cem anos da Semana de Arte 
Moderna de 22, o centenário do escritor 
Lima Barreto – de quem Schwarcz escre-
veu uma biografia – e é também ano de 
eleições presidenciais e Copa do Mundo 
de Futebol. 

Está também entre os eventos mais 
importantes do ano que vem a revisão da 
Lei de Cotas (12.711/2012), norma fede-
ral que define parâmetros inclusivos, por 
meio da reserva de vagas, para o acesso 
às Instituições Federais de Educação 
Superior (Ifes) e aos institutos federais de 
ensino técnico de nível médio, vinculados 
ao Ministério da Educação (MEC). 

“Será um ano cheio, que pedirá de nós 
uma certa vigilância cidadã e uma imagina-
ção muito mais plural e diversa”, afirmou 
a historiadora. Ela prevê que haverá uma 
“batalha de narrativas” e uma das mais 
importantes é justamente a das cotas. “Foi 
uma conquista, uma política da maior rele-
vância, que permitiu que o Brasil tivesse 
um empurrão rumo à diversidade e à inclu-
são social.”

Outra narrativa se refere à Semana de 
Arte Moderna de 22. Realizada no Teatro 
Municipal de São Paulo, com a presença de 
inúmeros artistas, intelectuais e músicos, 

a “Semana de 22” ganhou relevância por 
ser compreendida como um símbolo do 
movimento Modernista no Brasil. “A per-
gunta que temos que fazer ao celebrar a 
semana de Arte Moderna é se ela foi de 
São Paulo ou em São Paulo”. Isso porque, 
apesar de ter sido constituído fisicamente 
em território paulista, o evento foi cons-
truído por artistas de várias partes do País. 
O Modernismo, explicou Schwarcz, possui 
várias vertentes e escolas - o mineiro, o 
pernambucano, o sulista. No entanto, foi 
“sequestrado” por São Paulo, que virou 
“régua e compasso” do moderno no Brasil.

Outro caso de “sequestro” narrativo é o 
da própria Independência. A visão tor-
nada “oficial” é a tela “Independência ou 
Morte” (1888), do pintor Pedro Américo 
(1843-1905). Segundo a historiadora, é 
uma obra na qual Américo “propositada-
mente sacrifica a geografia e a história”, 
retratando Dom Pedro I sobre um cavalo 
branco cercado de soldados do Exército 
em um local elevado sobre uma montanha 
que seria às margens do Rio Ipiranga, em – 
de novo – São Paulo. 

Análises posteriores de documentos e rela-
tos demonstraram que Pedro I tinha vindo 
ao Brasil naquele momento, não para 
declarar a independência, mas para visitar 
sua amante, a Marquesa de Santos. Ele não 

“Que independência podemos 
        e queremos comemorar?”
JANES ROCHA

usava aquela roupa, cavalgava um animal 
muito menos garboso que o cavalo branco 
no qual é retratado. E basta ir ainda hoje 
ao local onde passa o riacho do Ipiranga 
– na verdade, um córrego - para ver que 
é totalmente plano, não há montanha ao 
lado, como, aliás, retratou mais fielmente o 
artista Miguelzinho Dutra, em um quadro 
de 1847.

“Selecionou-se uma imagem que não cor-
responde à realidade”, diz Schwarcz, e com-
pleta: “O que vai acontecendo desde então 
é essa ‘elevação’ de São Paulo junto com 
ele (D. Pedro I) no ato da independência.”

O relato de Américo não é totalmente 
falso, mas há outras leituras “que falam 
de outras independências”, sugere a his-
toriadora. Por exemplo, enquanto no qua-
dro considerado “oficial” um único negro 
aparece de forma muito discreta, Antônio 
Diogo da Silva Parreiras foi mais fiel à pre-
sença dos pretos no quadro “Primeiros 
Passos para a Independência da Bahia” 
(1930). Teve ainda Presciliano Silva e até 
mesmo François-René Moreaux que, em 
1844, retratou o povo brasileiro como 
totalmente europeu. “São imagens de 
outras jornadas, de outras independências, 
de outras maneiras de imaginarmos e pen-
sarmos a nossa independência.”

Independência ou Morte, 1888. Pedro Américo. Óleo sobre tela.  
Acervo do Museu Paulista (São Paulo, SP)
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Desde que tomou posse como presi-
dente da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (SBPC), em 23 de 
julho, Renato Janine Ribeiro tem deixado 
claro que vai manter as lutas da comuni-
dade científica contra os ataques de um 
governo negacionista da ciência. 

Filósofo, professor titular da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da Universidade de São Paulo 
(USP) e ex-ministro da Educação, Ribeiro 
foi eleito em 22 de junho com 1.205 votos 
(63% do total), em uma eleição que contou 
com a adesão de 60% dos sócios da enti-
dade, o maior índice dos últimos dez anos. 

Mas, além das batalhas por orçamento, ele 
também quer encontrar caminhos de solu-
ções e diálogos para fortalecer a demo-
cracia e o crescimento econômico que, 
na visão dele, passa necessariamente pelo 
desenvolvimento científico. Para Ribeiro, 
o Brasil não pode estar fora de nenhuma 
pesquisa de ponta ou área cientifica impor-
tante e tem que ser protagonista em algu-
mas dessas áreas.

“Estou muito orgulhoso de estar na presi-
dência da SBPC, uma sociedade que tem 
uma história notável, uma equipe de fun-
cionários fabulosa e uma lista de serviços 
prestados ao Brasil impressionante”, decla-
rou em entrevista ao Jornal da Ciência.  
A entrevista completa está no site  
www.jornaldaciencia.org.br . A seguir os 
principais trechos. 

Jornal da Ciência – Como o senhor 
vê o papel de entidades científicas 
como a SBPC no mundo hoje?
Renato Janine Ribeiro – As sociedades 
científicas, assim como os pesquisadores, 
têm um papel decisivo na gestão de polí-
ticas. Isso vale tanto em países democrá-
ticos, como a União Europeia, como na 
China, país que faz uso muito intenso da 
ciência em seu desenvolvimento econô-
mico e social. Penso que uma das coisas 
que devemos fazer, especialmente dentro 
da SBPC, é convencer a sociedade brasi-
leira de que sem desenvolvimento cientí-
fico teremos muito pouco futuro, nossas 
oportunidades serão perdidas. 

JC – Com quais argumentos?
RJR – O Brasil tem uma biodiversidade 
gigantesca, talvez a maior do mundo na 
Amazônia, e essa floresta tem que ser pre-
servada, mas ela também tem que ser alvo 
de pesquisa científica. Sem a pesquisa cien-
tífica, as potencialidades dela ficam limi-
tadas. Da mesma forma, temos um povo 
de muita criatividade como atestamos nas 
artes e na cultura. Mas sem a educação, 
inclusive a científica, essas potencialidades 
ficam limitadas. Nesse sentido, acho que o 
papel de uma sociedade como a SBPC em 
especial é o de fazer ver, tanto à sociedade, 
quanto aos gestores públicos, a importância 
do conhecimento rigoroso na definição de 
políticas que melhorem a vida das pessoas.

JC – O Sr. falou no seu discurso de 
posse e tem falado em outras entre-
vistas, de uma ciência para a paz. 
Essa ciência para a paz está reali-
zando seus objetivos hoje?
RJR – No que depende dos cientistas, em 
larga medida. Você tem pesquisas cienti-
ficas nas áreas vinculadas à vida que têm 

Sem desenvolvimento 
científico nossas 
oportunidades  
serão perdidas

No comando da SBPC pelos próximos dois anos, o filósofo  Renato Janine RibeiRo   
acredita que uma das grandes tarefas da instituição é convencer  

a sociedade brasileira de que, sem ciência, o futuro do País é limitado 

ENTREVISTA
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valorizado muito o meio ambiente e sua 
importância para a saúde das pessoas.  
O aumento da expectativa de vida, que 
praticamente dobrou em cem anos no 
mundo todo, é fruto tanto de avanços na 
medicina, quanto de campanhas na área de 
saúde pública. Por outro lado, as ciências 
humanas têm mostrado a importância da 
inclusão social, da redução da miséria, de 
programas de políticas públicas que pro-
movam igualdade de oportunidades para as 
pessoas. Também tem apontado as causas 
da violência, um tema que preocupa muito 
hoje. Tudo isso tem conduzido para uma 
situação potencialmente de maior paz. 

JC – O que explica, na sua visão, 
esse movimento mundial de retro-
cesso, de negacionismo do conhe-
cimento científico, de posições da 
‘idade média’?
RJR – A nossa sociedade é muito marcada 
pela economia e pelo desejo de consumo. 
Com uma crise econômica, uma socie-
dade que associa democracia a consumo, 
que deseja consumir e ter acesso a bens de 
consumo e não vê esse acesso aumentar, 
fica descontente com o governo. Quando 
cai, fica mais descontente ainda. Quando 
há uma melhora do nível de vida, elege 
ou reelege um governo. Quando tem 
uma piora, há um descontentamento.  
No Brasil, depois de quatro anos de piora 
do nível de vida, veio a vitória do PT (Par-
tido dos Trabalhadores). Em 2015-2016, 
quando a economia também estava ruim, 
veio o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Há uma certa correlação entre 
essas coisas.

JC – Quanto esse cenário pode se 
constituir em uma oportunidade 
para se refletir sobre feridas anti-
gas do universo científico como eli-
tismo, a ‘torre de marfim’, o acesso 
restrito ao conhecimento?
RJR – Penso que é o momento, mas 
estamos nesse caminho há algum tempo.  
Os cientistas sabem faz tempo que se 
a ciência não se difundir pela sociedade, 
vai ter alcance limitado. Os melhores 
cientistas são pessoas muito preocupadas 
com a educação e a divulgação científica.  
Eles constantemente participam de ini-
ciativas nessa direção, escrevem livros de 
divulgação, mesmo nas ciências de mais 
difícil compreensão. E nesse ponto a ideia 
da ‘torre de marfim’ não prevalece mais. 
Um dos pontos cruciais que me pare-
cem importantes é garantir o letramento 

científico da população. Não apenas a alfa-
betização, de saber ler e escrever e as ope-
rações matemáticas básicas, mas também 
ter um conhecimento das bases científicas, 
a química, a física e a biologia, isso tem 
que se difundir mais. Onde isso foi con-
seguido bastante, foi na medicina. Muitas 
descobertas e dicas médicas se tornaram 
correntes. Gordura e açúcar, embora tor-
nem a comida mais saborosa, são ruins 
para a saúde, e muita gente hoje sabe disso. 

JC – O Sr. tem dito nas suas entre-
vistas que acha que a gente tem 
que ter recursos para a ciência, mas 
não para fazer mais do mesmo, e 
sim para fazer melhor. Que áreas 
da ciência o Sr. acha que precisam 
seguir mais nesse rumo?
RJR – Para mim é difícil falar em todas 
as áreas da ciência. Todo mundo sabe que 
algumas áreas têm pesquisas de ponta, 
como nanotecnologia e outras. Os INCTs 
(Institutos Nacionais de Ciência e Tecno-
logia), assim como os Cepids (Centros de 
Pesquisa, Inovação e Difusão), da Fapesp 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo), procuraram fazer 

essa sistematização. Mas posso dizer que 
um país como o Brasil tem que ter duas 
políticas. Primeiro, não pode estar fora de 
nenhuma pesquisa de ponta ou de área 
científica importante. Segundo, podemos 
ser protagonistas em algumas. 

JC – E em quais podemos ser 
protagonistas?
RJR – Temos que definir onde vamos ser 
protagonistas e onde vamos ser participan-
tes. Para ser participante, você aceita que 
existe liderança de laboratórios internacio-
nais dos quais você participa em posição 
que não é de liderança, até porque nem 
sempre você tem os equipamentos neces-
sários para isso. Mas se mantem atualizado 
e se desenvolve para até, eventualmente, 
depois disputar o protagonismo. Agora, 
um país como o Brasil tem que definir 
uma relação de pontos onde quer ser pro-
tagonista, e alguns desses pontos estão 
dados pela nossa natureza. Por exemplo, a 
biodiversidade amazônica: remédios, pro-
dutos químicos.

JC – A área de tecnologia é uma das 
que mais demandam profissionais 
qualificados, em programação, em 
desenvolvimento, tem milhares de 
vagas abertas que as pessoas não 
conseguem preencher, principal-
mente no Brasil, por falta de profis-
sionais bem qualificados. Como o 
Sr. vê isso?
RJR – Temos vários níveis de tecnologia, 
desde os mais desenvolvidos, de douto-
res – lembro quando estava na Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) se dizia que 
a Petrobras precisava de um grande 
número de doutores em engenharia –,  

“Um dos pontos cruciais 
que me parecem 

importantes é garantir  
o letramento científico  

da população”
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até os mais simples, que o Pronatec (Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego) procurava atender a 
partir dos cursos de 160 horas de duração 
mínima. Penso que o Pronatec foi uma 
grande iniciativa, no sentido de qualificar 
a mão de obra brasileira para as pessoas 
melhorarem salários atendendo às necessi-
dades da economia. Foi um projeto que foi 
infelizmente liquidado pelos governos que 
vieram depois da Dilma e que mereceriam 
uma volta. 

JC – Diante da situação de crise eco-
nômica, o que seria um plano fac-
tível de médio e longo prazo para a 
ciência brasileira hoje?
RJR – Como já fui ministro em uma fase 
de falta de dinheiro, sei como essa questão é 
bem complicada. Porque quando o Estado 
dispõe de dinheiro, sobretudo em um país 
com muitas carências como o Brasil, ele 
tem que despender esse dinheiro – não 
estou falando em gastar, mas investir. Mas 
quando falta dinheiro, há um problema 
sério que às vezes fica pela metade alguma 
coisa que começou ou tem que retroceder, 
esse é o desafio do poder público.

JC – Isso prejudica a ciência, que 
precisa de alguma previsibilidade 
orçamentária, não?
RJR – Não é só a ciência que necessita pla-
nejamento, outras áreas também: a cultura, 
a educação, a saúde. Em nosso período 
histórico há uma demanda muito crescente 
em torno desses bens sociais. A cada ano, 
apesar de estar diminuindo a demografia, 
uma certa redução na demanda do ensino 
fundamental público, a demanda por qua-
lidade cresce. Então, eu posso ter menos 
alunos nas salas de aula, mas isso não quer 
dizer que vou economizar com educação. 
Até porque temos uma tradição de salas de 
aulas com alunos demais, é frequente ter 
salas de aula com 40 alunos, quando nos 
países mais desenvolvidos, uma sala de 20 
alunos é adequada. 

JC – O Sr. falava da questão da quan-
tidade de alunos por professor, mas 
pensando na pandemia, houve uma 
revolução. As escolas fecharam, as 
aulas passaram para o ambiente 
virtual e as metodologias de ensino 
tiveram que ser revistas. A maioria 
das experiências, aparentemente 
foi ruim, mas também há relatos de 
experiências interessantes. Como o 

Sr. vê a educação a partir de agora 
que muita coisa se informatizou, 
que se utiliza mais a tecnologia, os 
cursos online?
RJR – Isso passa primeiro pelo teletraba-
lho que, para o professor, foi uma forma 
de home office. O teletrabalho traz vanta-
gens e desvantagens, permite que a pessoa 
poupe condução, deslocamento, ganhe 
tempo, permite que comece as coisas 
mais na hora certa, eu noto isso inclusive 
em congressos, colóquios. A vida acadê-
mica se adaptou bem à distância. Estamos 
tendo reuniões à distância da SBPC, das 
universidades, e elas estão sendo eficazes, 
são bastante pontuais e não se alongam 
excessivamente. Esse é um lado positivo 
que provavelmente vai permanecer, mas 
é preciso manter uma parte presencial, até 
para as pessoas se conhecerem. O virtual 
desumaniza um pouco, você não tem o 
contato do presencial, inclusive transborda 
para o prazer. Como diz um amigo meu, 
o importante na banca não é o exame da 
tese, é o chope depois.

JC – E o ensino fundamental e 
médio?
RJR – Do ponto de vista do educando, do 
aluno, é um problema sério. No presencial, 
você está conhecendo pessoas, trocando 

“Acho que o papel de uma 
sociedade como a SBPC é o de 
fazer ver, tanto à sociedade, 

quanto aos gestores públicos, 
a importância do conhecimento 

rigoroso na definição de 
políticas que melhorem a vida 

das pessoas”

afetos, amizades, aprendendo a florescer, 
aprendendo os limites. E esse trabalho da 
educação é muito difícil ter na educação a 
distância. Eu penso que a educação a dis-
tância – e isso é uma tese que eu tenho faz 
tempo - no Brasil atual deveria ter dois 
focos principais: primeiro, o aluno que 
passou a época, que não cursou na idade 
certa, o adulto que não fez ensino médio, 
o adulto já casado, com filhos e quer fazer 
uma faculdade que não teve condições de 
fazer quando jovem ou que quer fazer uma 
segunda faculdade. Nesses casos, acho que 
a educação a distância é muito boa, porque 
não perturba a vida familiar, a vida profis-
sional, ela acrescenta ao invés de tirar. 

Outro caso em que a educação a distân-
cia me parece bastante positiva é quando, 
dadas as distâncias que há no Brasil, não há 
disponibilidade de cursos bons na região. 
Nesse caso, um EAD (Ensino a Distân-
cia) de qualidade pode ser melhor que um 
curso presencial de má qualidade. A distân-
cia sempre tem certa perda do fato de não 
ter a comunicação presencial que é mais 
quente, há um esfriamento das relações. 
Mas se o curso for de boa qualidade pode 
ser um acréscimo para a pessoa. 
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Anos de batalhas, reafirmações e avanços

Os últimos quatro anos foram tempos 
de muita luta para a Sociedade Brasi-

leira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
No cenário político, o avanço da extrema 
direita que tem demonstrado pouco 
apreço pela área de ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I). No cenário econômico, 
queda da atividade e consequentemente, 
da arrecadação de impostos, o que tem 
sido usado para justificar cortes drásticos 
de recursos públicos em setores funda-
mentais, em particular na CT&I.

Coerente com sua trajetória de 73 anos, a 
SBPC atuou intensamente nesse período, 
em várias frentes. Além da contenção de 
danos, com a recuperação de parte das 
perdas orçamentárias do setor, a institui-
ção avançou na luta pelos direitos huma-
nos, em união com outras sociedades cien-
tíficas, organizações civis e movimentos 
sociais. Desde 2020, com o avanço da pan-
demia do novo coronavírus, deu grande 
foco à área da saúde, em ações e manifes-
tações relativas à crise sanitária, social e 
econômica decorrente da covid-19. 

Neste contexto, algumas conquistas devem 
ser enfatizadas, como a que envolveu o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), prin-
cipal fonte de financiamento da CT&I 
brasileira. Como resultado de um grande 
esforço da comunidade científica e acadê-
mica, tendo à frente a SBPC e as demais 

entidades que compõem a Iniciativa para 
a Ciência e Tecnologia no Parlamento 
(ICTP.br), o Congresso Nacional apro-
vou no ano passado uma legislação que 
transforma o FNDCT em fundo finan-
ceiro – uma antiga reivindicação do setor 
– e impede a manutenção dos recursos do 
fundo em reserva de contingência. 

O físico Ildeu de Castro Moreira, que 
esteve à frente da SBPC nos últimos qua-
tro anos, em dois mandatos subsequen-
tes, conduziu com sua equipe nessa e em 
várias outras batalhas. Um de seus prin-
cipais legados será a criação, em parceria 
com outras instituições, da ICTP.br, um 
movimento organizado da comunidade 
brasileira de CT&I para atuação perma-
nente junto aos parlamentares no Con-
gresso Nacional e, também, em Assem-
bleias Legislativas e Câmaras Municipais, 
em prol do desenvolvimento científico e 
tecnológico do País.

O movimento conseguiu também derru-
bar a proposta – aventada logo no pri-
meiro ano da gestão Jair Bolsonaro – de 
fusão das agências de fomento Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) e Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), além da transferência 
de recursos que garantiram o pagamento 
dos bolsistas do CNPq, no segundo 
semestre de 2019. 

Em seu discurso durante a abertura da 
73ª Reunião Anual, Moreira destacou a 
luta pelo FNDCT em um balanço de sua 
gestão. “Ganhamos no Congresso Nacio-
nal três vezes, com vitórias muito expres-
sivas tanto no Senado, quanto na Câmara. 
Depois conseguimos derrubar o veto do 
presidente da República que pretendia 
manter a Reserva de Contingência com 
90% dos recursos paralisados. Consegui-
mos também, com uma atuação forte da 
comunidade científica e com a colabora-
ção de outros setores, aprovar a Lei Com-
plementar 177/2021, que, no entanto, 
não está sendo cumprida pelo governo e 
pelo Ministério da Economia, em parti-
cular”, disse.

Desde o início da crise sanitária mun-
dial provocada pelo coronavírus, a SBPC 
insistiu que o País precisava ter um Plano 
Nacional de Enfrentamento da Pande-
mia, com testagem ampla e vacinas dis-
tribuídas em tempo hábil. Para ressoar 
este discurso, a entidade participou da 
formação do “Pacto pela Vida e pelo Bra-
sil”, que congrega também a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Comissão Arns, Academia Brasileira de 
Ciências (ABC) e Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI), que busca uma ação 
propositiva para a “grave crise” enfrentada 
pelo Brasil.

SBPC 

Especialistas destacam o trabalho incansável do físico Ildeu de Castro Moreira,  
que após dois mandatos deixou a Presidência da SBPC em julho, na luta pelo  
meio ambiente, direitos humanos, educação, ciência, tecnologia e inovação

VIVIAN COSTA
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Comunidade científica unida: representantes 
da SBPC e outras entidades que fazem parte 
da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no 
Parlamento (ICTP.br) na entrega ao então 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de abai-
xo assinado em defesa do CNPq (Ago/2019)
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A convite da então presidente Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), 
Gulnar Azevedo, a SBPC se uniu a outras 
instituições – desta vez, além da CNBB, 
o Conselho Nacional de Saúde (CNS), a 
Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes), a Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), o Centro Brasileiro de 
Estudos da Saúde (Cebes), a Sociedade 
Brasileira de Bioética (SBB) e a Rede 
Unida – na “Frente pela Vida”. O objetivo 
era chamar a atenção dos brasileiros para 
o fortalecimento dos valores fundamen-
tais para que a sociedade tenha condições 
de enfrentar a pandemia: a vida, a saúde, 
a solidariedade, a preservação do meio 
ambiente, a democracia, a ciência e a saúde.

“Me inspirei no ‘Pacto pela Vida e pelo 
Brasil’ e chamei o Ildeu para participar 
desse movimento para trabalharmos 
questões sociais. Acredito que ele abriu 
o campo para que as pessoas entendes-
sem o papel da ciência, de se trabalhar 
todo mundo junto em prol de um pro-
jeto, da saúde e dos direitos humanos. 
E isso é muito importante”, comentou 
Gulnar Azevedo.

Em maio de 2020, a SBPC e outras ins-
tituições e sociedades científicas manifes-
taram apoio às iniciativas meritórias que 
buscam angariar apoio financeiro (doação) 
às populações vulneráveis, como as comu-
nidades de favelas e indígenas que estão 
passando por uma situação de muita ame-
aça à própria vida.

Ainda em torno da pandemia da covid, a 
SBPC esteve presente na Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, 
junto ao Grupo Alerta, divulgando um tra-
balho que aponta que milhares de mortes 
poderiam ter sido evitadas com medidas 
preventivas, se houvesse ocorrido o enfren-
tamento adequado da doença no País. 

Além dos esforços de recuperação dos 
investimentos em CT&I e os movimen-
tos em defesa da vida e da democracia, 
outros temas que têm ocupado a agenda 
da SBPC são a defesa da educação pública 
de qualidade e a luta pela preservação do 
meio ambiente. A Diretoria da instituição 
se envolveu em ambos os temas, tornando 
públicas as demandas e inquietações da 
comunidade científica e da parcela da 
sociedade brasileira que representa.

Tanto que nestes últimos anos tem se 
manifestado ativamente contra as dificul-
dades geradas pela atuação do Ministério 
da Educação, para que não haja redução 
das bolsas da pós-graduação pela Capes e 
pelo CNPq e dos recursos para a Educa-
ção Básica. Nesse campo, uma importante 
conquista foi a instituição do Fundo de 
Desenvolvimento e Valorização dos Pro-
fissionais de Educação (Fundeb). A enti-
dade atuou firmemente pela aprovação do 
texto base, bem como em favor do adia-
mento da prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em 2020.

Em relação ao CNPq, a SBPC reivindi-
cou que a Chamada 25/2020 fosse refor-
mulada com participação da comunidade 
científica e acadêmica. Na época, embora 
não tenha aceitado modificar a chamada, o 
presidente do CNPq respondeu à SBPC e 
justificou que não seria possível abrir mão 
dos critérios na chamada atual, mas na pró-
xima, para 2021, adotaria a concessão de 
bolsas com base no mérito dos projetos de 
pesquisa, “independentemente dos concei-
tos atribuídos pela Capes aos programas”, 
conforme sugerido na carta da SBPC.

Em relação ao Meio Ambiente, a SBPC 
se posicionou contrária à nova Lei Geral 
do Licenciamento Ambiental, considerada 
por especialistas como um grave retrocesso 
no direito constitucional ao meio ambiente 
equilibrado e à saúde da população, alte-
rando uma legislação significativa e apri-
morada. Também se manifestou sobre o 
julgamento do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), sobre o orçamento 
cada vez mais reduzido do Ministério do 
Meio Ambiente, entre outros assuntos.

Em coerência com a defesa dos direi-
tos humanos, da inclusão social e contra 
todas as discriminações, a SBPC reforçou 
projetos de estímulo à carreira científica 
das mulheres. Um dos mais importantes 
foi o lançamento do Prêmio “Carolina 
Bori Ciência & Mulher”, em homenagem 
às cientistas brasileiras, que premia tanto 
cientistas renomadas do País, quanto 
jovens que aspiram dedicar suas carreiras 
profissionais à ciência.

Para muitos cientistas, o papel polivalente 
exercido pela SBPC nos últimos anos tem 
muito do trabalho “incansável” de Ildeu 
de Castro Moreira, que já havia atuado por 
dois anos como vice-presidente da entidade. 

“Ele sempre teve uma seriedade e sobrie-
dade no trato das coisas, tanto que con-
sultava a Diretoria em todos os aspectos”, 
ressalta Fernanda Sobral, que atuou como 
vice-presidente da SBPC ao lado do físico 
nesses últimos quatro anos. “Ele, enquanto 
presidente da entidade, conseguiu ter uma 
linha apartidária, tanto que manteve diálo-
gos com parlamentares de diferentes par-
tidos em prol das questões importantes”, 
disse, ao lembrar a relação de confiança 
mútua desenvolvida entre ambos.

Ennio Candotti, presidente de honra da 
SBPC, também destaca seu papel demo-
crático diante dos integrantes da entidade. 
“A SBPC participou e se aglutinou a diver-
sas instituições para defender a educação, 
a CT&I, a cultura e os direitos humanos”, 
comentou. Diante desse legado, Candotti 
afirma que manter o ritmo das interven-
ções e das mobilizações regionais e da 
comunidade de amigos da SBPC alcançada 
será um grande desafio para a nova gestão.

O presidente do CNPq, Evaldo Vilela, 
enfatiza a luta da SBPC em defesa da 
agência de fomento, citando a campanha 
#SomosTodosCNPq, uma petição online 
lançada em agosto de 2019 que reuniu mais 
de 1 milhão de assinaturas e que resultou 
na transferência de R$ 340 milhões para 
cobertura das bolsas, que corriam o risco 
de ficar sem pagamento no período. Sobre 
Moreira, Vilela citou a capacidade de diá-
logo. “Um presidente da SBPC precisa 
buscar entendimento para que haja uma 
construção coletiva, e isso o Ildeu fez com 
muita perfeição.”

SBPC 
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De nove pessoas que vão conduzir a 
instituição pelos próximos dois anos, sob a 
presidência de Renato Janine Ribeiro, sete 
são do sexo feminino. Diretoras esperam 
incentivar meninas e mulheres a ocupar 
mais espaços de poder na área científica

CIÊNCIA & SOCIEDADE

Mulheres são maioria 
            na nova Diretoria da SBPC

A nova gestão da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) será majoritariamente feminina. A diretoria 

que acompanhará o professor e filósofo Renato Janine Ribeiro – 
que assumiu o posto em 23 de julho e vai conduzir a instituição 
até julho de 2023 -, é composta por sete mulheres e um homem, o 
vice-presidente Paulo Artaxo.

Das sete mulheres, uma é a também vice-presidente, a socióloga 
Fernanda Sobral, que vai para seu segundo mandato – ela já era vice do 
presidente Ildeu Moreira. As outras são: Claudia Linhares Sales (secre-
tária-geral); Miriam Pillar Grossi, Laila Salmen Espíndola e Francilene 
Procópio Garcia (secretárias); Marimélia Porcionatto e Ana Tereza de 
Vasconcelos (primeira e segunda tesoureiras). Além da alta direção, 
mais da metade dos eleitos para o comando das secretarias regionais 
foi de mulheres.

A SBPC já teve três presidentas, a psicóloga Carolina Bori (1987-1989), 
a bioquímica Glaci Zancan (1999-2003) e a biomédica Helena Nader 
(2011-2017). Mas a presença de mulheres em posição de comando na 
área científica é exceção. A Academia Brasileira de Ciências (ABC), por 
exemplo, fundada em 1916, nunca teve uma mulher presidente. 

Dentro da estrutura governamental da ciência brasileira, a ausência de 
mulheres em posições de comando também é notória. O Ministério da 
Ciência e Tecnologia, desde 1987 quando foi conformado como tal, 
teve 22 titulares, nenhum deles mulher. Em 2016, com a saída de Celso 
Pansera, a pasta foi conduzida temporariamente, por apenas um mês, 
pela advogada Emília Maria Silva Ribeiro Curi. Em 70 anos de história, 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) nunca teve uma presidente mulher. A Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), criada em 24 de julho de 1967, tampouco. 

Apenas a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), ligada ao Ministério da Educação – que também está 
completando 70 anos em 2021 –, teve quatro presidentes mulheres, 
sendo, a atual Cláudia Mansani Queda de Toledo, nomeada em 15 de 
abril. As outras foram Susana Gonçalves (1964-1966); Maria Andréa 
Loyola (1992-1994) e Eunice Ribeiro Durham (três mandatos: 1990-
1991; 1992; 1995).

JANES ROCHA

Fernanda Sobral (vice-preSidente)

claudia linhareS SaleS (Secretária-geral)

Francilene procópio garcia 
(Secretária)
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Teto de vidro e efeito Matilda
A biomédica Marimélia Porcionatto acredita que a pouca 
representatividade de mulheres no comando das mais 
importantes instituições científicas tem a ver com os obstá-
culos e dificuldades que elas encontram para chegar a posi-
ções de poder. “A entrada na academia é igual para homens 
e mulheres, a mesma quantidade, porém, conforme vai 
avançando na carreira o número de mulheres diminui”, 
constata. Para ela, a questão não é simples e não pode ser 
explicada por um único motivo. “Por exemplo, o fato de 
mulheres em geral cuidarem mais dos filhos, embora isso 
esteja mudando um pouco, mas as mulheres têm tempo 
limitado para se dedicar ao laboratório, além da dupla jor-
nada, entre outros motivos”, disse Porcionatto.

Para a antropóloga social Miriam Pillar Grossi, a surpresa 
foi ter demorado tanto tempo para as mulheres serem 
maioria na diretoria da SBPC. “Representa realmente uma 
transformação radical na presença das cientistas mulheres 
na SBPC”, frisa Grossi. Feminista militante, Grossi des-
taca dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE) mostrando que na última década mais mulheres 
que homens estão se formando doutores, o que significa 
mais mulheres cientistas em todas as instâncias ligadas ao 
conhecimento, seja nas universidades, seja em institutos 
de pesquisa. “Por outro lado, sabemos que não é natural 
a entrada de grupos tradicionalmente excluídos do campo 
científico”, afirmou.

Incentivo às outras
Para Fernanda Sobral, o resultado foi curioso. “Nessa última gestão 
tivemos uma maioria de mulheres, mas nunca foi sete a dois como 
vai ser agora.” Para ela, será uma situação interessante que tende a 
repercutir nos debates sobre a presença feminina no universo cientí-
fico. “Acho que o fato da SBPC agora ser representada na Diretoria 
por sete mulheres vai ser um estímulo para as mulheres na ciência.”

A cientista da computação Claudia Linhares Sales acha que será uma 
experiência nova, embora algumas destas mulheres já trabalhassem 
juntas na gestão anterior. “Não é o fato de ser homem ou mulher, 
mas a dinâmica de trabalho harmoniosa”, afirmou. “O toque femi-
nino na SBPC pode mudar alguma coisa, vai ser interessante observar.  
Estou bastante otimista”, completou Sales.

A bióloga Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, entende que o aumento 
do número de mulheres na direção da SBPC é um caminho natural, 
refletindo o fato de que elas hoje estão tendo mais espaço para fazer pes-
quisa, mais condições socioeconômicas de lidar com a questão da mater-
nidade e mais apoio para que não tenham que interromper sua carreira.  
Ainda assim, há muito o que fazer, na opinião dela, em termos de 
estímulo às meninas, principalmente no ensino básico e médio.  
“Vai ser um grande desafio para a nova Diretoria mostrar que não 
importa o gênero, mas sim o empenho que cada uma faz para alcançar 
aquele patamar”, disse Vasconcelos.

“O movimento feminino agrega as pessoas”, opinou a farmacêutica 
Laila Salmen Espíndola. Para ela, essa característica das mulheres, de 
agregar pessoas de vários níveis, facilita a formação de uma frente que 
fortalece a ação coletiva e a execução de funções que levam a uma meta 
comum. Não que não existam homens com essa característica, mas é 
mais forte nas mulheres, acredita Espíndola. “Não é mais capacidade, 
nem mais intuição, é um jeito próprio de agregar”, define.

A engenheira Francilene Garcia afirma que a chapa inteira foi cons-
truída em muitas consultas à comunidade científica e que a compo-
sição final, com predomínio de mulheres, tem um valor simbólico 
importante nesse momento do País em geral e da ciência brasileira 
em particular. “Acho que houve uma composição bastante interessante 
em termos de várias pessoas que já atuaram em secretarias regionais,  
o que mostra uma forte presença feminina atuando nesse momento 
que a gente tem alta relevância para se discutir o valor da ciência no 
País”, declarou. “É muito bom, positivo”, completou.

CIÊNCIA & SOCIEDADE

ana tereza vaSconceloS (teSoureira)

MariMélia porcionatto (teSoureira)

laila SalMen eSpíndola (Secretária)
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A ciência moderna, que surge no século XIX e se consolida no XX, 
a partir da Segunda Guerra Mundial, tem gênero e cor. “É uma ciên-
cia branca, feita por homens, que representa um extrato de classe no 
Brasil. Esses cientistas pioneiros que construíram a Capes, que cons-
truíram a SBPC, foram, em sua grande maioria, cientistas homens. 
Claro, havia uma ou outra mulher cientista que se destacou, mas era 
minoria”, define Grossi.

Para ela, se hoje as mulheres predominam – mais de 100 anos depois da 
fundação da ABC e 70 anos da SBPC – é resultado de muita luta dos 
movimentos sociais feministas no campo da ciência brasileira e mundial. 
A própria SBPC tem um papel no estímulo e na evidência da presença 
das mulheres cientistas, com o projeto Ciência & Mulher e o prêmio 
Carolina Bori, além de políticas internas que deram visibilidade e forta-
leceram as carreiras das mulheres cientistas, reconhece a antropóloga. 

Mas ainda há muito chão pela frente, diz Grossi. “Essa ainda é uma luta 
muito grande, o espaço de representação política. Uma coisa é nossa 
presença massiva nas universidades, institutos de pesquisa, nos progra-
mas de pós-graduação; outra questão é o que vamos chamar de teto 
de vidro e efeito Matilda”, disse. Ela se refere às metáforas que defi-
nem os obstáculos e limites colocados às mulheres para chegar ao topo  
(o teto de vidro) e para ter reconhecido seu trabalho (o efeito Matilda).

No CNPq, por exemplo, 
mais de 60% dos bolsis-
tas de iniciação cientí-
fica são meninas e até o 
nível de pesquisadores 
2, o número de mulhe-
res é equivalente ao de 
homens. “Mas quando 
sobe para o nível 1 já 
diminui o número de 
mulheres proporcional-
mente e quando chega-
mos no nível 1A, que é 
o mais elevado, temos 
um número muito 
pequeno de mulheres”, 
relata Grossi, que faz 
parte do Conselho do CNPq. 
Na minha área, que é a Antropologia, em que a presença feminina 
é em geral 55% a 60%, quando chega ao pesquisador 1A, o nível 
mais alto de reconhecimento científico, essa proporção é menos 
de 30%, a maioria são homens mesmo.”

Ela descobriu a Física por volta dos 15 
anos. “Foi uma paixão, eu adorava 

aquilo”, conta a professora Débora Menezes, 
eleita para a presidência da Sociedade 
Brasileira de Física (SBF). Docente na 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), com mestrado pela Universidade 
de São Paulo (USP) e doutorado na 
Universidade de Oxford, na Inglaterra, ela 
é a primeira presidenta eleita a comandar a 
SBF em 55 anos de existência da instituição.

Antes dela, a SBF teve duas mulheres no 
comando, porém eram vice-presidentes que 
assumiram o posto com a saída dos titulares. 
A primeira foi Elisa Saitovich, que assumiu 
quando o José Roberto Leite (gestão 2001-
2003) assumiu a presidência do Conselho 
Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica 
(CNPq); a outra foi Belita Koiller que ficou 

no lugar de Ricardo Galvão quando ele assu-
miu, em 2016, a presidência do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Menezes conta que foi uma menina inquieta 
e curiosa quando criança. De raciocínio 
rápido, se entediava fácil com o ritmo das 
aulas. Sua brincadeira preferida era andar de 
skate no cemitério da Vila Mariana, Zona 
Sul de São Paulo, bairro onde nasceu e cres-
ceu. “De vez em quando ia um coveiro lá 
na minha casa reclamar com meu pai porque 
tomavam o maior susto quando eu passava 
com o skate”, relembra divertida.

Como toda mulher que opta por seguir 
uma carreira de pesquisadora em STEMs, 
Menezes frequentou muitas e muitas salas 
de aulas onde ela era uma de duas, três, no 
máximo meia dúzia de mulheres entre 50, 60 
homens. Encarou sem grandes problemas, 
até porque tinha apoio de sua família para 
tudo que decidiu fazer na vida e não teve que 
enfrentar tão grandes obstáculos.

Até o dia em que foi colocada em uma posi-
ção de poder entre esses homens. Foi em 
2008, quando ela assumiu a pró-reitoria da 
UFSC, primeira docente do Departamento 
de Física a ocupar o posto.

A reação dos homens – ampla maioria, cole-
gas do Departamento de Física –, não foi 
100% amigável e alguns publicaram notas em 

um jornal do sindicato, acusando-a de querer 
“prejudicar” o departamento com suas deci-
sões. “Ao invés de irem na minha sala e dize-
rem o que pensavam na minha cara, fizeram 
uma campanha contra mim”, relata. Com o 
tempo, ela foi percebendo que os desafetos 
eram machistas incomodados com o fato de 
uma mulher ter virado pró-reitora. “Talvez 
muitos deles não se deram conta de que isso 
era uma atitude machista”, analisou.

Ciente de que o ambiente hostil pode afas-
tar as meninas, Menezes tem se dedicado 
à divulgação científica voltada para mulhe-
res na ciência. Mantém dois canais no 
Youtube, “Mulheres na Ciência” e “Física, 
a Rainha das Ciências”, voltados à divul-
gação e ao letramento científico. “Desde o 
império os homens achavam que as mulhe-
res não precisavam saber matemática além 
do básico. Então existe esse efeito social 
de afastar as meninas de situações onde 
elas são desafiadas.” Para ela, é uma cultura 
imposta pela sociedade, não tem nada a ver 
com a realidade nem com capacidade cog-
nitiva das mulheres.

À frente da SBF, um de seus principais pla-
nos é levar a ciência cada vez mais para o 
ensino fundamental. “A principal caracte-
rística de um cientista é a curiosidade e as 
crianças são curiosas, mas no nosso sistema 
escolar, essa curiosidade vai sendo tolhida.”

Presidenta da SBF quer mais Física no ensino fundamental

CIÊNCIA & SOCIEDADE

MiriaM pillar groSSi 
(Secretária)

débora MenezeS (preSidenta da SbF)
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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

R. Maria Antonia, 294 - 4º andar
CEP: 01222-010 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3259-2766
sbpcnet.org.br

Estudantes de Pós-Graduação.

Estudantes do Ensino Básico, de Graduação, 
Professores de Ensino Básico, e Estudantes 
associados quites de Sociedades Afiliadas 
à SBPC.
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Com 60% de participação – o maior índice dos 
últimos dez anos – terminou no dia 21 de junho 

a votação nas eleições para renovação da Diretoria, 
Conselho e Secretarias Regionais da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência (SBPC). O filósofo e 
ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, venceu 
a disputa com o neurocientista Carlos Alexandre Netto 
e será o novo presidente da entidade em substituição a 
Ildeu de Castro Moreira.

Ribeiro obteve 1.205 dos 1.914 votos contra 617 de 
Netto. Foram eleitos para os cargos de vice-presidentes 
a socióloga Fernanda Sobral (atual vice de Moreira) e o 
físico Paulo Artaxo. Sobral teve 1.116 votos e Artaxo 683.

Sete mulheres vão compor a diretoria, um número tam-
bém inédito na história de 73 anos da SBPC. São elas: 
Claudia Linhares Sales, atual  secretária, eleita secretá-
ria-geral com 1.747 votos; as três vagas de secretários, 
preenchidas por Miriam Pillar Grossi (1.227 votos), 
Laila Salmen Espíndola (1.016) e Francilene Procópio 
Garcia (939); e as duas vagas de Tesoureiro: a primeira 
ficou com Marimélia Porcionatto (1.698) e a segunda 
com Ana Tereza de Vasconcelos (1.312).

Walter Colli, presidente da Comissão Eleitoral, destacou 
a elevada participação dos sócios que, para ele, reflete 
uma soma de fatores, entre eles a existência de disputa 
entre dois candidatos – são frequentes as eleições de 
candidato único na SBPC -, uma maior comunicação 
entre eles e os sócios através de encontros virtuais, 
publicação de artigos, propostas de trabalho e vídeos e 
a ampla divulgação de seus programas através do Jornal 
da Ciência. Também contou, na opinião de Colli, uma 
campanha realizada pela Comissão Eleitoral lembrando 
e convocando os sócios para a eleição.

Ele disse esperar que a participação seja cada vez maior 
nas próximas eleições. “A história mostra que o com-
parecimento é em torno de 50%, tivemos 60% que já 
é bom, mas gostaria que fosse mais, pois a democracia 
não é feita somente por votos, mas os votos são muito 
importantes para a democracia”, declarou Colli. E 
completou: “Quanto mais participação, melhor porque 
aumenta a diversidade de opiniões”.

O processo de votação começou em 3 de junho, quando 
a Comissão Eleitoral encaminhou a todos os sócios ati-
vos votantes – aqueles com anuidade quite 2020 e/ou 
2021 e admitidos até o dia 15 de março de 2021 -, as 
instruções para votar. A apuração foi realizada no dia 
22 de junho.

Conselho da SBPC
Conforme previsto no estatuto da SBPC, as candidatu-
ras ao Conselho ocorrem regionalmente. Para os estados 
que compreendem a área A (Acre, Amazonas, Amapá, 
Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), em 
que havia três vagas em disputa, foram eleitos Mari-
lene Corrêa da Silva Freitas (AM), Ima Célia Guimarães 
Vieira (PA) e Clovis Bôsco Mendonça Oliveira (MA).

SBPC divulga resultado das eleições para 
      Diretoria, Conselho e Secretarias Regionais

Nos estados da área B (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), 
três candidatos concorreram a duas vagas. Os eleitos 
foram Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro (RN) e Lúcia 
Carvalho Pinto de Melo (PE).

Nos estados da área C, que compreende o Distrito 
Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, dois can-
didatos concorreram a uma vaga. A eleita foi Andrea 
Mara Macedo (MG).

Em São Paulo, região da área E, dois candidatos con-
correram a uma vaga. O eleito foi Marcelo Knobel.

Para a última região, a área F (Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), seis candi-
datos concorreram a três vagas. Os eleitos foram Zelinda 
Maria Braga Hirano (SC), Samuel Goldenberg (PR) e 
Aldo Zarbin (PR). 

SECRETARIAS REGIONAIS
Foram eleitos candidatos para as 21 Secretarias 

Regionais. São eles:

ACRE - Secretária Regional: Tatiane Loureiro da Silva / Secretária 
Adjunta: Herika Fernanda Dantas Montilha | ALAGOAS - 
Secretário Regional: Vandick da Silva Batista | AMAZONAS - 
Secretário Regional: Sanderson Castro Soares de Oliveira | BAHIA 
- Secretária Regional: Tania Maria Hetkowski | CEARÁ - Secretário 
Regional: Armênio Aguiar dos Santos / Secretário Adjunto: 
Cleanto Rogério Rego Fernandes | DISTRITO FEDERAL - Secretária 
Regional: Sônia Nair Báo / Secretária Adjunta: Christiana 
Soares de Freitas | GOIÁS - Secretária Regional: Rosália 
Santos Amorim Jesuíno / Secretária Adjunta: Márcia Cristina 
Hizim Pelá | MARANHÃO - Secretário Regional: Antonio José 
Oliveira / Secretária Adjunta: Ana Lucia Alexandre de Oliveira 
Zandomeneghi | MATO GROSSO DO SUL - Secretário Regional: 
Cicero Rafael Cena / Secretária Adjunta: Maria Ligia R. Macedo 
| MINAS GERAIS - Secretária Regional: Cristiana Ferreira Alves de 
Brito / Secretário Adjunto: Pedro Luiz Teixeira de Camargo | PARÁ 
- Secretária Regional: Rosa Carmina de Sena Couto / Secretário 
Adjunto: José Guilherme Carvalho da Silva | PARANÁ - Secretária 
Regional: Carolina Arruda de Oliveira Freire / Secretária Adjunta: 
Maria Carolina de Godoy | PARAÍBA - Secretário Regional: Diogo 
Lopes de Oliveira | PERNAMBUCO - Secretária Regional: Maria do 
Rosário de Fátima Andrade Leitão | RIO DE JANEIRO - Secretária 
Regional: Ligia Bahia / Secretária Adjunta: Marta Barroso | RIO 
GRANDE DO NORTE - Secretária Regional: Selma Maria Bezerra 
Jerônimo / Secretária Adjunta: Denise Maria de Carvalho Lopes 
| RIO GRANDE DO SUL - Secretária Regional: Angela Wyse / 
Secretária Adjunta: Maira Baumgarten Corrêa | SANTA CATARINA 
- Secretário Regional: Luiz Claudio Miletti / Secretária Adjunta: 
Barbara Segal Ramos | SÃO PAULO – SUBÁREA I - Secretária 
Regional: Elisangela Lizardo de Oliveira / Secretária Adjunta: 
Giselle Zenker Justo | SÃO PAULO – SUBÁREA II - Secretário 
Regional: Sávio M. Cavalcante | SÃO PAULO – SUBÁREA III - 
Secretário Regional: Adriano Defini Andricopulo / Secretário 
Adjunto: Norberto Peporine Lopes

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, de forma virtual, no dia  
23 de julho de 2021, sexta-feira,  
com início às 18h30, por ocasião  

da 73ª Reunião Anual.

A ASSEMBLEIA TERÁ A 
SEGUINTE PAUTA:

1|Comunicações da Diretoria;

2|Discussão e aprovação da Ata  
da Assembleia Geral Ordinária 
de 2020;

3|Relatório Anual da Diretoria;

4|Balanço Financeiro Anual;

5|Posse da Diretoria, Conselho e 
Secretários Regionais;

6|Manifestação e encaminhamentos 
da nova direção da SBPC;

7|Comunicações dos Sócios.

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DOS SÓCIOS 

DA SBPC

CONVOCAÇÃO

Informações adicionais poderão ser 
prestadas pela Secretaria da SBPC: 

Fone: (11) 99111-7761, 98907-2544 
ou 98907-0755; 

E-mail: presidencia@sbpcnet.org.br.

São Paulo, 7 julho de 2021.

PAULO ROBERTO PETERSEN HOFMANN
Secretário-Geral da SBPC

SBPC


