
O MOTORISTA PÕE A CABEÇA PARA
fora da janela e acelera. O es~
capamento do caminhão libe-

ra a fumaça: preta, quase asfixiante.
O estudante paulistano Felipe Arditti,
de 17 anos, fecha os olhos, tenta
prender a respiração, mas se mantém
firme em seu posto. No escapamento
do veículo, segura o equipamento
que construiu para medir a poluição
da fumaça emitida por caminhões.
O dispositivo usa os princípios físi-
cos da óptica para determinar exa-
tamente a cor da fumaça. Quanto
mais escura, mais poluente. Termi-
nado o teste, Felipe limpa o rosto
e os braços, cobertos pela fuligem
negra. O caminhão não passou no
teste. O experimento de Felipe,
sim. Foi assim, comendo fumaça,
que o estudante levou o primeiro
lugar na categoria Ensino Médio da
edição deste ano do Prêmio Jovem
Cientista, promovido pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq) e pela
Fundação Roberto Marinho.

O objetivo do prêmio é promover a
pesquisa científica no país. Desde 1999,
ele também inclui estudantes de ensi-
no médio. É uma forma de despertar o
interesse pela pesquisa nos jovens. "O
desenvolvimento de práticas de ciên-
cias na escola é um incentivo para que,
no futuro, os alunos pesquisem na uni-

Andreia segura
as sementes da
árvore leucena.

Ela fez um extrato
que pode inibir o

crescimento da
espécie invasora

nas margens
da Lagoa da

Pampulha, em
Belo Horizonte

versidade", diz o físico Ennio Candotti,
presidente da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência (SBPC).

De acordo com Jorge Werthein,
consultor especializado em educação,
investir na prática de ciências desde o
ensino fundamental é um dos cami-
nhos para o crescimento do país. "As
sociedades desenvolvidas de hoje não
conseguem sobreviver só com mão-
de-obra barata", afirma Werthein.
"Foi investindo em qualificação que
países como a Coréia do Sul e a Es-
panha chegaram lá." Sem o desenvol-
vimento tecnológico proporcionado
pela pesquisa científica, não há como
competir com as grandes economias
mundiais e melhorar o padrão de
vida da população.

No Brasil, são poucas as escolas
que investem em uma metodologia
que estimule a prática de ciências. A
grande maioria aposta na formação
voltada exclusivamente para os exa-
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mes vestibulares e acaba preparando
os alunos apenas para os tipos de
provas mais comuns. Segundo En-
nio Candotti, a falta de investimento
em atividades de pesquisa se reflete
também na escassez de professores de
ciências. Alunos com pouco contato
com essas áreas não têm incentivos
para escolhê-las como profissão. "Fal-
tam professores de Física, Química e
Biologia. E muitos dos formados não
estão preparados para aplicar essas
atividades", diz Candotti.

Um dos poucos incentivos
do país aos estudantes com vocação
para ciências é o programa de bol-
sas do CNPq. Desde 2003, a agência
federal oferece bolsas de iniciação
científica júnior para alunos da 5a

série à 8a série do ensino médio e
da educação profissional de escolas
públicas. Cerca de 5 mil jovens rece-
bem o benefício. A limitação é que o
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programa está restrito a cidades com
acesso a universidades ou centros de
pesquisa e desenvolvimento tecno-
lógico. "Os bolsistas participam das
pesquisas desenvolvidas diretamente
nas instituições e universidades, sem-
pre acompanhados de um professor
orientador", afirma o presidente do
CNPq, Erney Camargo.

Além do programa de bolsas do
CNPq, há outras iniciativas criativas
para aperfeiçoar a qualidade do ensi-
no de ciências. Uma escola pública de
Parnamirim, no Rio Grande do Norte,
buscou ajuda da universidade federal
do Estado, a UFRN. Professores da
universidade deram palestras na es-
cola, e a iniciativa teve resultado. O
estudante Jarbas Batista Silva Araújo,
de 17 anos, foi o segundo colocado no
Prêmio Jovem Cientista. Ao ver um
fogão solar num dos laboratórios da
UFRN, ele decidiu fazer um projeto
para instalar um na própria escola. O

fogão usa a luz solar para esquentar
os alimentos. "A escola economiza na
compra de gás de cozinha", diz Jar-
bas. "O fogão também emite menos
gás carbônico, um dos causadores do
efeito estufa."

A direção da escola
criou os projetos de pes-
quisa também para di-
minuir as brigas na hora
da saída. "Esse tipo de
atividade resgata a auto-
estima dos alunos", diz a
diretora Maria Luciene
Urbano de Barros.

A estudante mineira
Andreia Evangelista dos
Santos, de 20 anos, tam-
bém conseguiu superar as dificulda-
des da escola pública. Durante uma
greve de professores de quase cinco
meses, em 2005, ela e um grupo de
colegas começaram uma pesquisa
sobre as condições de higiene dos

Sem cultura
de pesquisa
nas escolas,
o país não
consegue
formar uma
geração de
cientistas

alimentos vendidos na própria es-
cola e em lanchonetes. Como resul-
tado do trabalho, Andreia não come
mais nenhum salgado. E tomou gos-
to pela pesquisa.

Numa aula de Biologia, a estudante
se interessou por um tema comple-
xo: a capacidade de algumas plantas
de interferir no desenvolvimento de
outras, chamada alelopatia. Com a
ajuda da professora de Biologia, con-
seguiu isolar um extrato da planta
leucena, uma espécie de árvore in-
vasora que mata as outras ao redor.
Andreia pretende usar o extrato para
inibir o crescimento das próprias
leucenas em uma região da Lagoa

da Pampulha, em Belo
Horizonte. Lá, as leuce-
nas estão atrapalhando
a vegetação local. A pes-
quisa rendeu a Andreia o
terceiro lugar no Prêmio
Jovem Cientista. "Fazer
esse tipo de trabalho
me deixou muito mais
crítica e observado-
ra", afirma a estudante.
Neste ano ela começou
o curso de Engenharia

de Alimentos. É impossível prever
as descobertas que podem ser feitas
por esses jovens pesquisadores, cujo
principal mérito foi ter superado um
sistema educacional que não incentiva
o conhecimento científico. 

5 DE M A R Ç O DE 2OO7 I R E V I S T A É P O C A l 81

Text Box
Fonte: Época, n. 459, p. 80-81, 5 mar. 2007.




