
Sabine Pompeia
Thiago F. A. França
Monica C. Miranda 

Hugo Cogo-Moreira

FAZENDO 
CIÊNCIA NO BRASIL

um guia para estudantes



FAZENDO CIÊNCIA NO BRASIL 
um guia para estudantes

Sabine Pompeia,  Thiago F. A. França, Mônica  C. 
Miranda, Hugo Cogo-Moreira.

Ficha Catalográfica

Esta obra foi registrada no Creative Commons com a 
seguinte licença: Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 
Internacional (CC BY-SA 4.0).

Isto quer dizer que é permitido copiar e distribuir o material em 
qualquer suporte ou formato, bem como adaptar, transformar e
criar a partir dele para qualquer fim CONTANTO QUE:

1. Seja dado crédito a esta obra;
2. O material criado a partir desta obra seja distribuído sob

a mesma licença.

Este e-book faz parte do Projeto Adole-sendo*
(www.adole-sendo.info)

*Universidade Federal de São Paulo

Apoio:

2

Fazendo Ciência no Brasil: um guia para estudantes / 
Sabine Pompeia, Thiago Fonseca Alves França, 
Mônica Carolina Miranda, Hugo Cogo-Moreira; 
projeto gráfico e diagramação por Priscilla Ballarin. 
– São Paulo, SP, Brasil: Edição do Autor, 2022. 
93 p., il., PDF. 

ISBN 978-65-00-46288-3

1. Divulgação científica  2. Pesquisa científica  
3. Educação  I. Título II. Autor

CDD:  507
CDU: 001

P788f  Pompeia, Sabine. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7as_Creative_Commons#/media/Ficheiro:Nerdson216.png
https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/96116/efeito-do-desenvolvimento-puberal-na-autorregulacao-do-comportamento-e-suas-relacoes-com-as-condicoe/
http://www.adole-sendo.info/
http://www.unifesp.br/


APRESENTAÇÃO

Este e-book explica como pesquisas científicas são feitas 

e porque elas são importantes. Embora ele se destine a 

qualquer pessoa interessada neste tema, o público-alvo

são estudantes do final do ensino fundamental e de 

ensino médio porque : 1) eles têm poucas 

oportunidades de ter contato com pesquisas 

científicas; e 2) eles são, potencialmente, os cientistas 

do futuro.

Esta apresentação explica porque este e-book foi escrito. 

Se você preferir partir direto para saber mais sobre pesquisas 

científicas, pule para o capítulo 1.

O primeiro fato que motivou a confecção desse e-book é que 

pesquisas recentes de opinião pública mostram que a maior 

parte dos jovens brasileiros tem interesse em ciências e 

tecnologia1. 

Porém, estudos recentes também indicam que a população 

brasileira, como um todo, sabe pouco sobre como funciona a 

ciência em nosso país2 . Por isso, muitos jovens interessados 

em pesquisas científicas podem não ter as informações 

necessárias para considerar seguir essa carreira.

Por exemplo, apesar do papel crucial das

universidades na formação de 

pesquisadores e na realização de 

pesquisas científicas, um levantamento3

realizado em 2021 mostrou que...
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Além disso, a maior parte das pesquisas científicas no Brasil 

é feita em universidades, especialmente em universidades 

públicas5. Como estas instituições são gratuitas e incluem 

políticas para redução de desigualdades, isso significa que é 

possível se tornar um(a) pesquisador(a) mesmo que se 

pertença a: 1) famílias que passam por dificuldades financeiras; 

2) minorias; e/ou 3) grupos minorizados. 

Consequentemente, é necessário divulgar para jovens a 

existência de universidades públicas, como elas funcionam, 

bem como os programas de assistência financeira no Brasil 

para estudantes interessados em pesquisas científicas.

dos pesquisadores de nosso 
país trabalham em universidades480%

dos jovens não sabem o que 
acontece em universidades.342%

Ainda segundo esta mesma fonte, somente 16%3 dos respondentes 

sabiam que pesquisas científicas são uma das atividades realizadas 

em universidades. Isso contrasta com os fatos:
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Jovens tampouco conhecem a variedade de tipos de pesquisas 

existentes1 e nem sabem bem para que elas servem.  

Outro dado importante é que esses jovens têm uma imagem 

estereotipada de pesquisadores da área de ciências, talvez pela 

forma com que cientistas são retratados em filmes, séries etc.

Apesar de tudo isso, mais de 90% dos jovens acham que os 

pesquisadores têm um trabalho muito interessante e acreditam 

que essa profissão seja atraente1! 

dos estudantes conhecem o nome
de ao menos um cientista brasileiro.1Ainda, só 5%

54%

54%

60%

70%

75%

77%

88%

93%

96%

96%

Em geral, não têm um 
casamento feliz

Em geral, são muito atraentes

São esquisitos

Têm poucos amigos

Passam quase o 
tempo todo sozinhos

Em geral, evitam as festas 
e a vida social

Pensam muito em suas 
famílias

São organizados

Aprendem rapidamente 
coisas novas

São criativos

Quando pensam em um 
cientista, acham provável que...
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Por todas essas razões, este e-book explica para que servem 

pesquisas científicas, quem são as pessoas no Brasil responsáveis 

por essas pesquisas, como é o processo de treinamento desses 

pesquisadores e de onde vem o financiamento para isso. O último 

capítulo apresenta alguns pesquisadores para mostrar que os 

cientistas são pessoas de todo tipo. 

Este e-book é gratuito pois foi      

elaborado por pesquisadores de 

uma universidade pública 

(Universidade Federal de São 

Paulo, UNIFESP) que são 

financiados em suas atividades 

profissionais com verbas 

públicas.

Para aumentar o seu alcance, o e-

book está disponibilizado de 

forma a ser fácil de encontrar em 

buscas no Google, pois essa é a 

ferramenta mais usada por jovens 

brasileiros para buscar 

informações sobre 

pesquisas/ciências1.
Para a divulgação deste material, contamos 

em especial com o auxílio de professores de 

ensino fundamental e médio. Afinal, para os 

jovens brasileiros, seus professores são1:

Quais destes meios jovens usam 
para acessar conteúdos C&T1?

Google 79%

Youtube 73%

WhatsApp 51%

Facebook 50%

Instagram 36%

Blogs 15%

Twitter 11%

Podcast 5%

1. a fonte mais confiável 
de informações.
2. as pessoas com quem mais 
conversam sobre ciências e 
tecnologias.
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Existem muitos tipos de pesquisa. Um jeito simples de 

entender o que são pesquisas científicas, de uma forma 

geral, é apresentado a seguir. 

Pesquisas científicas começam com uma ou mais 

perguntas sobre como as coisas são ou foram 

no passado e/ou sobre como as coisas 

funcionam.

Todo mundo faz perguntas para 

tentar descobrir coisas, mas isso 

não quer dizer que estejam fazendo 

pesquisas científicas. Por quê? 

Porque pesquisas têm uma forma

especial de responder a perguntas.

Em pesquisas científicas, perguntas são 

respondidas usando conjuntos de regras que são 

conhecidas e aceitas por pesquisadores de cada 

área do conhecimento. Essas regras são chamadas 

de métodos e variam (muito) de acordo com o que 

está sendo pesquisado. Por isso é difícil generalizar... 

Mesmo assim, para responder a perguntas, todos os tipos de 

pesquisa  envolvem obter dados ou informações e analisá-los

seguindo os métodos específicos de cada área. 

Como vamos discutir mais para a frente, para obter boas 

respostas a perguntas da pesquisa, em geral, é importante 

comparar o que foi encontrado na pesquisa com 

informações que já existem sobre o assunto pesquisado. 

1.
PARA QUE SERVEM 
PESQUISAS CIENTÍFICAS?

pergunta

obtenção de dados*

análise
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!
resposta

*cada área de 
pesquisa usa 
métodos 
específicos

nova
pergunta



Antigamente 

não era assim...

Em tempos antigos, ideias e perguntas

sobre como as coisas são ou foram ou como as coisas 

funcionam não costumavam ser o objeto de pesquisas. 

Muitas vezes, bastava uma ideia parecer boa para 

ser aceita; ou bastava pensar numa “resposta lógica” 

que parecesse responder a uma pergunta para 

dar-se por satisfeito. 

Isso causou muitos problemas porque o que as pessoas 

acham ou pensam que é lógico nem sempre bate, ou 

coincide, com a maneira como as coisas de 

fato são/foram e/ou como funcionam...

??

Sócrates

Platão

imagem: wikipedia.org

Imagem: wikipedia.org



Um exemplo é uma ideia que foi usada por 

médicos durante muito tempo para tratar 

várias doenças. Essa ideia era baseada na crença

de que havia coisas chamadas “humores” nos 

líquidos (“fluidos”) do corpo das pessoas. Quando os 

humores estavam “desequilibrados”, as pessoas 

ficavam doentes. 

Ninguém sabia exatamente o que eram esses 

humores. Mesmo assim, essa ideia pegou. 

Pegou, em parte, porque o pessoal que propôs 

essa ideia era considerado muito inteligente. 

A ideia também parecia fazer sentido, 

no contexto da época... 
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Hipócrates
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Os 4 humores, 
suas qualidades, 
elementos e 
sintomas 
associados.



Como os médicos achavam que se livrar de sangue podia 

“acertar o balanço” dos tais “humores”, era comum eles 

prescreverem a sangria para tratar várias doenças6.

Ou seja, se alguém ficasse de cama, o médico poderia achar 

uma boa ideia  cortar essa pessoa, para que sangrasse. Outra 

forma de se livrar do sangue era colocar, nos pacientes,  animais 

que sugam sangue, as sanguessugas. Naquela época, isso 

parecia completamente normal e lógico!

Uma vez feita a sangria (com cortes ou com sanguessugas) era 

só esperar os pacientes sararem. Afinal, isso aconteceria porque 

os “humores” iam ficar mais equilibrados com menos sangue. 

“É lógico!”

11
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Podia ser “lógico”, mas...

Antigamente era muito mais 

comum do que hoje as pessoas

morrerem de doenças, mesmo 

que recebessem tratamentos. 

Portanto, era difícil saber se qualquer

tratamento fazia bem ou mal. 

No caso da sangria, como alguns pacientes acabavam 

curados, os médicos  concluíam que a sangria fazia bem, 

que “restaurava o equilíbrio entre os humores”.

Os médicos nem pensavam na seguinte possibilidade: que 

era possível que os pacientes se curassem sozinhos, 

apesar da sangria, e não graças à sangria.

Só para você ter uma ideia de quão aceita era a sangria, na 

década de 1830 a França chegou a importar cerca de 
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35 MILHÕES DE 
SANGUESSUGAS 
POR ANO7!

Imagem:
wikipedia.org

https://bcmj.org/premise/history-bloodletting


A sangria foi usada como cura por mais de 2 mil anos!

Você pode estar pensando: “Como podiam acreditar numa coisa 

absurda dessas? Não percebiam que as pessoas ficavam mais fracas 

quando sangravam?”

De fato, não percebiam isso porque nem pensavam em pesquisar se 

sangria fazia bem ou mal. É muito difícil saber se um tratamento 

funciona ou não sem testá-lo de uma forma adequada.

Além disso, na época, a sangria era somente um de muitos 

tratamentos que parecem hoje absurdos. 

Por exemplo: houve um tempo em que era uma prática

aceitável fazer buracos nos crânios das pessoas quando elas

tinham comportamentos considerados “estranhos”. A ideia era 

deixar sair os “espíritos ruins”... 
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No começo do século 19, um médico (Dr. Pierre-Charles-

Alexandre Louis) tentou estudar o tratamento da 

sangria com um método8 que estava surgindo na 

época. Ele fez isso em pacientes com pneumonia9. 

Como naquela época as pessoas acreditavam que a 

sangria era um bom tratamento para muitas doenças, 

esse Dr. Louis nem imaginava que a sangria podia fazer 

mal. 

Ele estava interessado em entender “em qual momento

da doença era melhor aplicar a sangria”. 

Então ele procurou responder a essa pergunta 

separando um conjunto de pacientes em dois grupos.

Um grupo era 
sangrado logo 

no início da 
pneumonia. 

O outro grupo era 
sangrado mais 

tarde, alguns dias 
depois do início da 

pneumonia.

14

Dr. Louis

Imagen: wikipedia.org
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Três coisas podiam 

acontecer:

O que você 
acha que o médico 
observou?
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Ele observou que pacientes sangrados morriam mais no 
início da pneumonia. 

início
44% morreram

Dias depois do início
25% morreram

Assim, a resposta dessa pesquisa foi: é pior sangrar pacientes logo 
no início da pneumonia.

Como explicar isso? Uma possibilidade que podemos dar hoje é que, no 

começo da pneumonia, os sintomas são mais graves, então os pacientes 

estão mais fracos. A sangria poderia, então, enfraquecer os pacientes ainda 

mais, possivelmente levando à morte.

Isso sugeria que a sangria podia até “não ser uma cura” (fazer mal)! 

O Dr. Louis podia ter concluído isso, mesmo que sua pergunta fosse outra (a 

fase da pneumonia em que é melhor usar a sangria). Às vezes acontece de 

coisas inesperadas serem descobertas em pesquisas. Mas isso era muito 

novo na época. Ele achou até que o resultado foi “meio absurdo”...

E por que não investigaram antes se esse “tratamento” funcionava?

Esse tipo de pesquisa não foi realizado antes porque, naquela época, não era 

comum testar se explicações imaginadas sobre as coisas correspondiam aos 

fatos. Além disso, ainda não tinham sido estabelecidos os melhores 

métodos de como responder a perguntas como a pergunta do Dr. Louis.
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Muitas outras pesquisas parecidas foram feitas depois e 

esse método8, de comparar os resultados de tratamentos 

diferentes, foi sendo aperfeiçoado. 

Veja um exemplo da melhora desse método: hoje, sabemos 

que é bem importante sortear os pacientes para compor 

cada grupo que receberá um tratamento diferente. 

O sorteio tende a evitar que os pacientes do grupo que 

recebe um tratamento sejam muito diferentes dos pacientes 

do outro grupo. Por exemplo, que tenham uma doença mais 

grave. Nesse caso, esses pacientes tenderiam a morrer mais 

porque estavam mais doentes. Não morreriam mais por 

causa do tratamento...

Até hoje esse método (fazer sorteio para separar pessoas em 

grupos tratados diferentemente) é usado para testar efeitos 

de tratamentos diferentes (ex. medicamentos, vacinas) e 

muitos outros tipos de coisas. 
17
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Então, dissemos que pesquisas científicas começam com 

uma pergunta para descobrir como as coisas são ou foram 

no passado ou como as coisas funcionam. 

No caso desse exemplo da sangria, a pergunta do Dr. Louis 

foi alguma coisa assim: “Em que fase da doença é 

melhor/pior fazer a sangria em pacientes com pneumonia?” 

Daí como ele fez para 
responder essa pergunta? 

O método que esse médico usou foi comparar o 

que acontecia com pacientes de dois grupos 

sangrados: um no começo da doença e o outro, 

vários dias depois do seu início.

Em outras palavras, ele comparou esses dois 

tratamentos com uma pesquisa. Neste exemplo, a 

pesquisa foi um experimento ou experiência. 

Mas existem muitos outros tipos de pesquisa que 

são feitas de forma diferente. 

Pergunta
A sangria é 

melhor em que 
momento da 
pneumonia? 

Obter dados com métodos específicos
Comparar pacientes com pneumonia 

sangrados no início da doença e mais tarde 

Análise dos resultados
mais mortes no início 

Novas 
perguntas

Será mesmo que 
sangria faz bem? 
Serve para quais 

doenças?  
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!Resposta
Sangria é pior no início 

da pneumonia. 



Essa pesquisa da sangria serviu para quê?

A pesquisa serviu para duas coisas principais: 

1. mostrar que a sangria  pode ser pior no começo da 

pneumonia (e, de quebra, que pode até fazer mal...).

2. mostrar que existem métodos que podem ser usados para 

responder a perguntas sobre tratamentos.

Hoje, todos os pesquisadores procuram os métodos mais 

adequados para obter respostas para perguntas e testar 

ideias (como a da existência real dos tais “humores”).  

Mas lembre-se: métodos diferentes são usados para 

responder a perguntas de tipos diferentes. Esse método de 

comparação entre dois grupos tratados de forma distinta só 

serve para responder a um tipo de pergunta.
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Mas só essa pesquisa sobre a 
sangria provou que a sangria faz 
mal para todos os doentes?
Não! Apenas indicou que a sangria não era um bom 

tratamento para aquele pequeno grupo de 

pacientes testados, que tinham pneumonia e que 

estavam no início da doença. 

Podia ser que os resultados teriam sido diferentes 

em outros pacientes, pacientes com outras doenças, 

de outras idades, com graus diferentes de 

pneumonia, sangrados de forma diferente etc.

Por esse motivo, só essa pesquisa não convenceu os 

médicos da época a deixarem de fazer sangrias...

E essa pesquisa da sangria provou 
que a tal ideia sobre os “humores” 
não tinha muito sentido?
Também não! Isso demorou...

20



Muitas outras pesquisas parecidas com essa da 

sangria foram feitas depois, ao longo de muitos 

anos. 

A sangria foi usada em pacientes que tinham 

doenças diferentes, em fases diferentes das doenças. 

Os efeitos da sangria foram comparados também a 

muitos outros tratamentos (e até a nenhum 

tratamento). 

O conjunto dessas pesquisas mostrou 
que a sangria fazia mais mal que bem.   

Portanto, com o passar do tempo, acabaram 

parando de usar esse “tratamento”. Durante esse 

processo, também acabaram questionando a 

existência dos tais “humores” que eram, afinal, a 

justificativa para sangrar as pessoas... 

Mas veja só: alguns pesquisadores descobriram que, 

em alguns casos, sangria pode fazer bem! Por isso, 

as sanguessugas são usadas até hoje para tratar 

alguns problemas de saúde10 (uma prática chamada 

hirudoterapia).  

21
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Esse exemplo da pesquisa sobre a sangria mostra como 

pesquisas científicas são usadas para buscar respostas 

para perguntas, observar coisas, testar ideias e mudar a 

forma como pesquisamos e entendemos as coisas.  

Pesquisas servem para sabermos mais. Mas nenhuma 

pesquisa, sozinha, serve como “prova” de alguma coisa. 

Para entendermos bem como as 
coisas são/foram e como funcionam 
é preciso considerar um conjunto
de resultados de várias pesquisas.
Isso pode demorar anos e, às vezes, até séculos. 

Durante esse processo, também aprendemos 

como responder a perguntas de formas melhores e 

vamos aperfeiçoando os métodos de pesquisa. 

É assim também com a melhora da tecnologia (ex. 

criação do mouse de computador), que também é 

baseada em pesquisas: 

1952 1963 1968 1973 1983 1999

nasce a 1ª 
trackball

1º 
protótipo 
de mouse

1º mouse
comercializado

mouse
da Xerox

1º mouse
da Apple

mouse
óptico
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É como se cada resultado de cada pesquisa científica fosse uma peça de 

um quebra-cabeças. Os pesquisadores em ciência produzem várias 

peças e vão tentando encaixá-las. 

Nesse processo, também acontece de haver peças, ou 

resultados, que parecem não encaixar bem. Afinal, nem 

todas as pesquisas mostram resultados parecidos ou que se 

complementam. Existem vários motivos possíveis para isso.

Por exemplo, no caso do estudo da sangria, é possível que esse 

tratamento no começo da pneumonia tenha sido pior por outro motivo 

que não tinha a ver com o estágio inicial da doença.. Sem que o Dr. 

Louis percebesse seria possível que: os pacientes desse grupo tivessem 

outra doença letal, além da pneumonia; tivessem uma pneumonia

mais grave que os sangrados mais tarde; perderam mais  sangue que os 

pacientes do outro grupo... 

Tudo isso podia ter influenciado os resultados da pesquisa... 

É, nenhuma pesquisa é perfeita... E pesquisadores são pessoas, que 

também não são perfeitas.
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Imagem: pikist.com
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Além disso, cada pesquisa tem suas próprias características. Por exemplo, 

podem envolver pacientes de idades diferentes, de países diferentes, com 

gravidade de doenças diferentes... Tudo isso pode influenciar os resultados. 

Portanto, para responder a perguntas é importante avaliar se existem 

várias pesquisas sobre um assunto: que deram resultados parecidos; 

e/ou deram resultados que se complementam, formando figuras claras.

Para fazer isso, os pesquisadores precisam tentar encaixar, de várias 

formas, os resultados (as peças) que existem. Devem fazer isso avaliando 

cuidadosamente cada peça e cada encaixe, para excluir pesquisas mal 

feitas e/ou evitar formar uma “figura errada”. 

Às vezes também acontece das peças se encaixarem de formas diferentes, 

formando várias figuras. Isso pode indicar que existem explicações 

alternativas para as coisas que podem, depois, ser comparadas entre si. 

Isso permite achar as melhores respostas para as nossas perguntas!

Desta forma, vamos 
aprendendo mais e 
diminuindo as 
incertezas sobre
as coisas.



Então quer dizer que pesquisas 

científicas só têm a ver com 

tratamento de doenças?

Não só! Pesquisas científicas foram e 

são usadas para produzir conhecimentos 

sobre como são/foram e como funcionam 

quase todas as coisas presentes na vida 

das pessoas, direta ou indiretamente. 

Os resultados dessas pesquisas científicas 

permitem gerar conhecimento, fazer 

avanços tecnológicos e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas 

de muitas formas diferentes.

Mas, muitas vezes, as pessoas nem 

percebem isso...
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Por exemplo, existem pesquisas nas áreas de 

tecnologia que foram responsáveis por produzir 

todas as máquinas que usamos, como carros, 

liquidificadores, computadores e telefones. 

Isso vale também para todos os materiais de que são 

feitos pratos, roupas, talheres, papéis, plásticos, 

tintas, pneus, fios elétricos, azulejos, asfalto, 

shampoos etc.

Pesquisas científicas são também responsáveis pelos 

conhecimentos de como produzir comida, como 

diminuir o tempo que passamos em filas, como fazer 

para o trânsito fluir melhor, e até para prever se vai 

chover amanhã. Permitem também entendermos o 

que aconteceu no passado, porque as pessoas e os 

outros animais têm os comportamentos que têm, 

quais são as melhores formas de aprendermos mais 

na escola, porque nosso idioma é como é, como 

podemos diminuir o impacto da poluição sobre a 

natureza... E muito, muito mais.
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Pesquisas são até usadas para definir coisas como o tempo de 

licença-maternidade para mulheres que acabaram de ter bebês. 

Várias pesquisas indicam que bebês se tornam pessoas mais 

saudáveis quando podem receber leite das mães até que completem 

pelo menos uns 6 meses11.

Esses resultados ajudaram a determinar 
a lei sobre a duração da licença-
maternidade no Brasil, que é de 4 meses, 
podendo chegar a 6 meses. 
Este é um exemplo de uma política pública baseada em evidências 

científicas. Leis como essa, propostas com base em muitas pesquisas, 

têm mais chance de dar certo. Portanto, resultados de pesquisas 

cientificas podem afetar positivamente muitos aspectos das nossas 

vidas, como educação, alimentação e saúde mental e física.
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Em outras palavras, hoje em dia, quase tudo 

na vida das pessoas está relacionado ao 

resultado de pesquisas científicas (direta 

ou indiretamente).

Só que é demorado aprender como “montar 

os quebra-cabeças”, juntando resultados de 

muitas pesquisas para entender melhor o 

que os resultados significam. Isso demora 

muitos anos e exige muita experiência.  

A seguir, vamos explicar quem são as 

pessoas responsáveis pelas pesquisas 

científicas no Brasil (capítulo 2) e como é o 

treinamento dessas pessoas: de aprendizes 

de pesquisadores até se tornarem 

pesquisadores experientes (capítulo 3). 
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Portanto, para entender como pesquisas 

científicas são feitas em nosso país é preciso, 

primeiro, entender o que são universidades.

Universidades são tipo escolas, mas que 

oferecem cursos de terceiro grau para pessoas 

que já terminaram o ensino médio (segundo grau). 

E faculdades são a mesma 
coisa que universidades?
Não exatamente. A diferença é que universidades 

em geral são instituições que oferecem mais tipos 

de cursos. Faculdades têm menos tipos de cursos. 

Na prática, em termos do que os alunos podem 

aprender, não faz muita diferença se frequentam 

uma universidade ou uma faculdade. 

2.
QUEM SÃO AS PESSOAS 
RESPONSÁVEIS POR 
PESQUISAS CIENTÍFICAS 
FEITAS NO BRASIL?

No Brasil, de cada dez 
pesquisadores, oito 
trabalham em 
universidades4.
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Faz diferença se a faculdade ou 
universidade é pública ou privada? 
Sim. As universidades privadas são pagas. Há custos com 

matrícula e mensalidades. Já as universidades públicas no 

Brasil são gratuitas. Não há cobrança de matrículas, taxas, 

nem mensalidades. Falaremos mais sobre isso nos próximos 

capítulos. E tem mais uma diferença: 

Em outras palavras, quase todas 

as pesquisas no Brasil são feitas 

por pesquisadores

que trabalham em 

universidades 

públicas.

de cada 100 
pesquisas científicas 
publicadas, cerca de 
95 são produzidas 
em universidades 
públicas5.
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Poucos países no mundo12 são como o Brasil, 

onde há centenas de universidades públicas, 

que são gratuitas e existem em todos os 

Estados. 

Algumas dessas instituições são estaduais13, 

outras são federais14 e algumas são municipais15.

Faz diferença para os alunos se a universidade é 

federal, estadual ou municipal? 

Na prática, não. Não faz diferença. 

Mas existem, sim, diferenças de qualidade16 entre 

os cursos de graduação de uma 

faculdade/universidade para outra. Isso varia 

de curso para curso.

31

https://diplomatique.org.br/e-agora-em-defesa-da-universidade-publica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_universidades_estaduais_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_universidades_federais_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_universidades_municipais_do_Brasil
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior


Professores de Universidade 
precisam fazer 4 tipos de tarefas

1. ensinar alunos e aprendizes de cientista;

2. fazer pesquisas científicas e conseguir o 
dinheiro para fazê-las (veja capítulo 4);

3. divulgar coisas que têm a ver com ciência 
para cientistas e não cientistas (difusão);

4. ajudar a manter as universidades 
funcionando.

E quem costuma ser responsável pelas 

pesquisas científicas feitas em universidades? 

Os professores.

Como assim? Professores de 

faculdades/universidades não são pessoas 

que dão aulas? Pessoas que ensinam alunos?

Sim, esses professores ensinam alunos de muitos 

tipos (veja o capítulo 3). 

Mas professores de universidades onde são feitas 

pesquisas (geralmente de universidade públicas) 

são contratados para fazer mais coisas. Uma dessas 

coisas é fazer pesquisas. 
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Os pesquisadores experientes geralmente formulam as 

perguntas que serão pesquisadas. Eles também são 

responsáveis por conseguir dinheiro para fazer as pesquisas 

(veja capítulo 4). Ademais, eles ensinam e ajudam as equipes 

do pessoal que faz as pesquisas acontecerem, na prática.

Mas atenção: não são só profissionais formados e experientes 

que fazem pesquisas científicas.

Quem põe a mão na massa mesmo, 

para fazer as pesquisas acontecerem, 

são técnicos contratados e aprendizes 

de pesquisador. 

Esses aprendizes são, em sua maioria, 

alunos de universidades ou 

faculdades. Eles são os pesquisadores 

do futuro. 

No próximo capítulo, explicamos o que 

uma pessoa precisa fazer para se 

tornar um aprendiz e, depois, um 

pesquisador experiente. 

33

Imagem: unsplash.com



Toda pesquisa científica deve ter um pesquisador 

experiente que é responsável pela pesquisa. No Brasil, 

esses pesquisadores experientes são, em maioria, 

professores de universidades públicas (veja capítulo 2). 

Para chegarem a esses cargos, essas pessoas tiveram que 

ganhar bastante experiência. Melhor dizendo, tiveram que 

ser aprendizes de pesquisador por muitos anos.

Essa experiência serve para que se possa aprender: 

1. o que já foi descoberto sobre o 
assunto que o pesquisador pesquisa;

2. os melhores métodos que devem ser 
usados em cada tipo de pesquisa. 

Só ganhando essa experiência podem ser propostas novas 

pesquisas para avançar os conhecimentos que temos sobre 

como as coisas são/foram e como funcionam. 

3.
COMO É O TREINAMENTO 
PARA QUE UMA PESSOA SE 
TORNE UM PESQUISADOR 
NO BRASIL?
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Para ganhar a experiência necessária para propor 

pesquisas científicas, existem várias etapas que demoram 

muitos anos. Mas, em todas essas etapas, essas pessoas já 

são pesquisadores aprendizes.

Vamos explicar agora como acontece a formação de 

pesquisadores no Brasil, de forma geral.

3.1. PRIMEIRO PASSO (FORMAÇÃO BÁSICA)

Primeiro, a pessoa que quer ser aprendiz de pesquisador 

científico tem que completar o ensino fundamental (ensino 

de primeiro grau). Deve também terminar o ensino médio, 

ou segundo grau. 

Já no ensino médio, alunos de escolas públicas podem 

ter apoio financeiro federal para serem 

aprendizes de cientista com programas 

como o PIBIC-EM17. Essa é uma 

excelente oportunidade para quem 

quer se tornar um pesquisador 

mais tarde. Porém, essa não é uma

etapa obrigatória nem necessária 

para seguir essa carreira.
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3.2. SEGUNDO PASSO 
(PROVAS PARA ENTRAR NA 
UNIVERSIDADE) 

O passo seguinte é entrar em um curso de 

terceiro grau, ou de nível superior – isso é, 

entrar em uma faculdade ou universidade.

Como se faz para entrar na 
faculdade ou universidade? 

É preciso estudar bastante e fazer provas, que 

podem ser de dois tipos: vestibular ou Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essas provas 

testam os conhecimentos em todas as matérias 

que aprendemos no ensino fundamental e no 

ensino médio.

Essas provas existem porque há mais pessoas 

querendo fazer faculdade ou universidade 

do que há vagas. 

Todas as 
pessoas que 

completaram o 
ensino médio 

podem prestar 
Vestibular e 

ENEM. 
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É preciso pagar para prestar 
vestibular ou ENEM?

Depende. 

Existe um custo. Mas, se o aluno for de uma 

família que estiver passando dificuldades 

financeiras, ele ou ela pode ter isenção da taxa18 –

ou seja, não terá que pagar nada. Além disso, alunos 

cursando o último ano do ensino médio em escolas 

públicas também estão isentos de pagar a inscrição.

Qualquer pessoa tem a chance de entrar nas 

universidades públicas, até mesmo estudantes que não 

tiveram a oportunidade de ir a uma boa escola. Existe 

um sistema, o sistema de cotas19, em quase todas essas 

universidades públicas. As cotas fazem com que cada 

candidato compita só com outros que tiveram 

oportunidades semelhantes20. 

Por exemplo, alunos de escolas da rede municipal 

ou estadual de ensino só competem entre si. 

Não competem por vagas de alunos que 

vêm de escolas privadas, que às vezes

são mais puxadas.
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3.3. TERCEIRO PASSO (GRADUAÇÃO) 

As pessoas que têm notas maiores 
no vestibular ou no ENEM são as que 
conseguem entrar na faculdade ou 
universidade. E daí, o que acontece?

Como na escola, a pessoa tem que cursar todas as 

matérias e conseguir se formar. A duração desses 

cursos universitários varia de 3 a 6 anos, mas no geral 

duram 4 anos. 

Existem também programas de ajuda financeira para 

os alunos de graduação mais necessitados. Por 

exemplo, o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes) 21 e alguns programas relacionados a 

ele em cada instituição de ensino 22, bem como o 

programa de bolsas de permanência do MEC 23.

Esses programas cobrem custos como  transporte, 

alimentação, moradia e assistência à saúde. 
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Algumas universidades e faculdades oferecem 

aos alunos a oportunidade de serem, se 

quiserem, aprendizes de pesquisador. 

Isso se chama 
iniciação científica. 
Este é um bom treino para quem quer 

ter experiência em pesquisa. Mas não é 

obrigatório fazer iniciação científica para se 

tornar, mais tarde, um pesquisador. 

Os alunos que fazem iniciação científica 

podem conseguir ajuda de custos na 

forma de bolsas (veja o capítulo 4).
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A iniciação científica é feita com a ajuda

de um pesquisador que tem experiência e 

que é o responsável pela pesquisa. 

Esse pesquisador atua como um orientador, porque 

ele ou ela orienta, ou “aponta os caminhos” para 

ajudar alunos a fazerem pesquisas científicas.

Para se tornar um aprendiz de 
cientista, faz diferença se o aluno 
fez ou está fazendo uma 
universidade pública ou privada 
(particulares)? 

Mais ou menos. Pesquisas científicas podem ser feitas 

em ambas. Porém, muito mais pesquisas científicas 

no Brasil são feitas em universidades públicas. 

Portanto, pode ser mais fácil ser aprendiz de cientista 

nesse tipo de universidade.

40

Imagem: 
pikist.com



E é possível se tornar aprendiz de cientista 
se a pessoa está fazendo qualquer 
graduação, em qualquer área? 

Sim. Em todas as áreas é possível fazer pesquisas científicas. 

Mas cada área tem métodos de pesquisa diferentes.

Então, depois de acabar a graduação, tendo feito ou não 

iniciação científica, uma pessoa já vira pesquisador em ciência? 

Ainda não. A pessoa tem que ganhar muito mais experiência.
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3.4. PASSO 4 
(PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRADO) 

Depois de terminar a graduação, o passo seguinte é 

a pessoa fazer mais cursos, chamados de cursos de 

pós-graduação. Ou seja, cursos que só podem ser 

feitos depois (por isso, “pós”) que uma pessoa se 

formar em alguma universidade ou faculdade.

Esses cursos de pós-graduação são oferecidos por 

universidades privadas, que são pagas, e também 

por universidades públicas, que são de graça.

Como explicado no capítulo 4, existem diferentes 

formas de obter dinheiro para se manter durante 

essa formação como aprendiz de cientista (com 

bolsas de estudo).
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Existem dois tipos de pós-graduação: 
lato sensu e stricto sensu. 
A pessoa que completa um curso latu sensu ganha diploma de 

especialização. Esses cursos podem ser usados para conseguir 

um emprego melhor. Mas, geralmente, esses cursos não têm a 

ver com preparação para aprender como fazer pesquisas 

científicas.

Em geral, para aprender mais sobre como ser um pesquisador a 

pessoa precisa fazer o outro tipo de pós-graduação, chamado 

mestrado stricto sensu. 

Atenção: ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, 

a pós-graduação (mestrado e/ou doutorado) não precisa ser 

na mesma área da graduação. Por exemplo, um biólogo pode 

fazer mestrado em filosofia, um historiador pode fazer 

doutorado em arquitetura etc.
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Para ingressar em um mestrado stricto sensu, 

costuma ser necessário prestar exames de 

seleção de alunos para concorrer às vagas. Esses 

exames são de tipos diferentes para cada curso.

As pessoas que passam nesses exames devem 

então ter aulas e também realizar uma pesquisa 

científica com ajuda de um orientador, como no 

caso da iniciação científica. 

No caso do mestrado, o curso dura cerca de dois 

anos. Quando termina essa pesquisa, o 

mestrando ou a mestranda deve descrever a 

pesquisa na forma de uma dissertação de 

mestrado. 
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O que é dissertação de 
mestrado? 
É como se fosse um livro, que explica: por que a 

pesquisa é importante; como foi feita; e como 

seus resultados se encaixam no quebra-cabeça 

do que já se sabe a respeito do assunto 

pesquisado.

Depois, o mestrando ou a mestranda deve 

passar por outro exame, chamado defesa de 

mestrado. Isso envolve apresentar, discutir e 

defender sua pesquisa diante de outros 

cientistas que entendem do assunto. Se a 

pessoa defender bem a pesquisa que fez, ele ou 

ela ganha o título de mestre.

Mas ainda não acabou. Para aumentar a chance 

de se tornar um pesquisador experiente, há 

mais etapas...
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3.5. PASSO 5 (MAIS PÓS-GRADUAÇÃO: 
DOUTORADO E PÓS-DOUTORADO) 

Depois de receber o título de mestre, o passo seguinte é 

fazer mais exames como os necessários para começar um 

mestrado. Esta próxima etapa da pós-graduação é chamada 

de doutorado. - Acontece, às vezes, de pessoas pularem da 

graduação diretamente para o doutorado, mas isso ainda é 

raro no Brasil. -

O doutorado é como o mestrado, mas a 
pesquisa feita deve ser mais aprofundada e 
dura mais: uns 4 anos. 

Quando essa pesquisa acaba, a pessoa precisa descrever o 

que fez num outro tipo de livro, chamado tese. A tese é 

como a dissertação de mestrado, só que mais detalhada. 

Daí acontece outro exame, chamado defesa de doutorado. 

Se a pessoa defender bem a pesquisa diante de outros 

cientistas mais experientes, ganha o título de doutor. 
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É isso mesmo. Doutor é um título que não é só 

de médicos, dentistas e advogados. 

Quem completa o doutorado pode ser doutor em 

geografia, história, biologia, língua portuguesa etc.

Um doutor em pesquisas é considerado um 

pesquisador plenamente treinado. Mas ele ou ela ainda 

pode continuar a sua formação passando por mais 

períodos de treinamento, chamados de pós-doutorado.

Passar por todos esses passos permite ter empregos 

bastante variados. Por exemplo, doutores 

são contratados por bancos, empresas, fábricas, 

e por muitos outros setores públicos e privados.

E se a pessoa decidir que realmente 

quer atuar na área de pesquisa? 

Para isso, existem algumas 

possibilidades. 
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3.6. PASSO 6 (ATUAR COMO PESQUISADOR 
RESPONSÁVEL POR PESQUISAS)

Dependendo da área de formação, uma pessoa que obteve 

o título de doutor pode, por exemplo, buscar uma vaga 

como pesquisador em indústrias ou órgãos que fazem 

pesquisa. 

Doutores podem também se associar a programas de pós-

graduação (que existem nas universidades em que são 

feitas pesquisas). Isso permite que comecem a atuar como 

orientadores de alunos de mestrado e doutorado. 

Há também a possibilidade de buscar uma vaga como 

professor em universidades privadas (particulares). Mas, se 

quiserem fazer pesquisas, precisam procurar universidades 

privadas nas quais são feitas pesquisas, o que é mais raro. 
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Para se tornar professor e atuar como 

pesquisador em instituições públicas, 

a pessoa precisa passar por mais provas e 

ser aprovada. Essas provas são concursos

públicos. A concorrência nesse caso é bem 

grande, por que há poucas vagas.

É verdade. Tornar-se um pesquisador 

experiente leva muitos anos... 

Apesar disso, muitas pessoas escolhem 

a carreira de pesquisador. Isso permite 

à pessoa fazer muitas coisas boas: trabalhar 

com o assunto que gosta mais, fazer 

descobertas, ajudar a formar alunos e 

muito mais. 
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Os pesquisadores experientes de instituições 

públicas também têm obrigações, como divulgar o 

que sabem para outros cientistas e para o público geral. 

Claro, especialistas são pessoas e, como todas as pessoas, 

podem ter opiniões diferentes. 

Assim, é importante saber a opinião 
conjunta de pesquisadores experientes!

Ou seja, vale mais a opinião da maioria dos especialistas em 

cada assunto do que a opinião de um ou outro pesquisador. 

Opiniões que são consensuais por grupos representativos de 

cientistas são frequentemente dadas por associações, 

sociedades e painéis desses especialistas. Um exemplo é a 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

Ao procurar vídeos sobre ciência no YouTube, procure 

também por canais com selo da ScienceVlogs24, que atesta 

sua qualidade científica.

E quem paga os pesquisadores, professores e aprendizes em 

pesquisa enquanto estão se formando na graduação e na pós-

graduação? Quem paga os custos envolvidos nas pesquisas? 

Isso é explicado no próximo capítulo.
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Para fazer pesquisas científicas é necessário ter acesso 

a locais apropriados, como laboratórios, a equipamentos 

e materiais. 

Pesquisas também envolvem o trabalho de muitas pessoas 

que precisam ser pagas: pesquisadores experientes, 

técnicos, profissionais para cuidar da manutenção, limpeza 

e segurança dos locais onde se faz pesquisa, entre outros. 

Os aprendizes de cientista, isto é, estudantes de 

graduação e pós-graduação, também são essenciais. 

São eles que mais colocam a mão na massa para 

fazer as pesquisas acontecerem. 

E de onde vem o dinheiro 
para pagar por isso tudo? 
O dinheiro vem, em sua maioria, de impostos. 

E de onde vêm os impostos? 
Vêm de dinheiro pago por todos os brasileiros. 

Vamos dar exemplos. 

4.
DE ONDE VEM O DINHEIRO 
PARA PAGAR PELAS 
PESQUISAS CIENTÍFICAS 
FEITAS NO BRASIL
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Parte do custo de quase todas as coisas que compramos e 

pagamos inclui impostos. 

Isso vale para serviços, objetos, equipamentos, contas de luz 

e água. Quase tudo.

Por exemplo, quando você compra 
uma roupa ou uma pizza, cerca de 
um terço do valor que você paga 
equivale a impostos25 (também 
chamados de taxas ou tributações). 

Além disso, todos os trabalhadores brasileiros que recebem 

salários pagam parte desse valor para o governo, na forma, 

por exemplo, de imposto de renda. 
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Todos esses impostos 
vão para o governo. 

Parte dos impostos vai para o governo dos 

municípios, outra parte para o governo do estado, 

e outra parte ainda, para a União (o governo 

federal).

Todos esses valores são usados para quê? 

Para pagar tudo que é público. Por exemplo, a 

iluminação das ruas à noite, o salário dos garis e 

dos policiais, a manutenção das ruas e praças etc. 

Impostos também são usados para financiar os 

hospitais públicos e todo o Sistema Único de 

Saúde (SUS), as vacinas que todos podem receber 

de graça, e muito, muito mais. 
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Parte dos impostos é também usada para pagar pela educação 

pública. Ou seja, pelo funcionamento das escolas e universidades 

públicas. 

Isso envolve a construção dos prédios onde ficam as escolas e 

universidades, seus laboratórios, as reformas e a manutenção 

desses locais. Envolve também pagar as contas de luz e água e os 

salários de pesquisadores, professores, técnicos, e do pessoal da 

limpeza, manutenção, segurança etc.  

Isso explica de onde vêm os salários das pessoas contratadas 

envolvidas em pesquisas. 
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ALUNOS E AS ALUNAS 
APRENDIZES DE 
CIENTISTA? ELES NÃO 
SÃO CONTRATADOS. 
ELES TRABALHAM DE 
GRAÇA PARA FAZER 
ESSAS PESQUISAS? 

Imagem: 
pexels.com



No Brasil, aprendizes de 
cientista não costumam 
trabalhar de graça nas 
pesquisas! 
Eles podem conseguir ajuda financeira, na 

forma de bolsa de estudo, enquanto auxiliam nas 

pesquisas e aprendem como pesquisas são feitas.

O dinheiro para pagar pelas bolsas de estudo, 

assim como para os custos de cada pesquisa, 

também vem de impostos. 

Mas, nesses casos, o acesso a esse dinheiro  é 

diferente dos recursos que vão direto para financiar 

a educação e as universidades públicas.
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Existem órgãos e fundações especiais que 

recebem parte dos impostos destinada 

especificamente a pagar gastos de pesquisas 

(ex. FAPESP, CAPES, CNPq).

Mas o acesso a esses valores não é automático 

para todo mundo que quer fazer pesquisas 

científicas. 

Os recursos para isso são bem limitados. 

Portanto, para ter acesso a eles, existe todo um 

processo específico, que envolve grande 

concorrência entre os pesquisadores e entre 

alunos que querem bolsas.
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Para conseguir ter acesso a esse dinheiro, os 

pesquisadores responsáveis pelas pesquisas científicas 

precisam escrever projetos de pesquisa muito bons. 

Eles também têm que ajudar os alunos a escreverem 

projetos de pesquisa para concorrer a bolsas.

Os projetos de pesquisa são avaliados por outros 

pesquisadores. 

Somente os projetos 
considerados os melhores 
são financiados. 

57Imagem: 
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Mas o que faz um projeto de pesquisa ser bom?

Um bom projeto inclui uma 
pergunta importante e um bom 
método de pesquisa. Ou seja, uma 
pesquisa que tem grande chance 
de gerar novos conhecimentos. 
Em alguns casos, esses conhecimentos podem servir 

imediatamente para melhorar a vida das pessoas. Em 

outros casos, podem não ter aplicação prática imediata. 

Eles servem, inicialmente, para aumentar o nosso 

conhecimento.

Porém, mesmo que esses conhecimentos 

pareçam inúteis agora, eles podem vir a ser muito 

importantes no futuro.
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Custear pesquisas científicas 

é investimento, não gasto.
Já se descobriu faz tempo que, quanto mais se sabe, 

maior é a chance de resolvermos problemas atuais e 

também problemas futuros, que nem imaginamos que podem 

aparecer. Por esse motivo, os impostos são usados para pagar 

pelas pesquisas científicas. 

Quanto mais se investe em pesquisa e 
na formação científica das pessoas, 
maior é o ganho para a humanidade 
em curto, médio e longo prazo.
No capítulo 1 demos vários exemplos de como as pesquisas têm 

impacto em todos os aspectos da vida das pessoas.

Isso quer dizer que investir em 
pesquisas é investir em uma vida 
melhor.
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Em outras palavras, quem investe em pesquisas científicas 

aqui no Brasil, e no mundo, são todas as pessoas. Assim, 

todos têm o direito de saber como pesquisas funcionam. 

Portanto, aqueles que usam recursos que vêm de impostos 

para fazer pesquisas (ex. salários, bolsas) têm a obrigação

de divulgar as pesquisas e os resultados que obtêm de seus 

estudos científicos. 

Essa divulgação deve ser feita para outros cientistas. 

Mas deve também informar o público geral, especialmente 

no caso de pesquisadores que trabalham em instituições 

públicas. Isso se chama difusão de conhecimento.

Esse, aliás, foi o 
objetivo desse e-book. 
Além disso, ele é 
gratuito por ter sido 
elaborado por 
pessoas remuneradas 
com dinheiro público. 
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Investimento em pesquisas: público ou 
privado?
Algumas pessoas acham que só as empresas têm que investir em 

pesquisas. Mas as empresas querem ganhar dinheiro, o que é 

natural. Só que se lucros forem o único interesse de investimento 

em pesquisa, teremos um grande problema.

Isso acontece porque muitas das coisas 
que precisamos pesquisar (para obter 
conhecimento e melhorar a vida das 
pessoas) não geram lucros! 
Você lembra do exemplo das pesquisas sobre a duração da licença-

maternidade (capítulo 1) e seu benefício para a vida dos bebês? Que 

empresas investiriam em pesquisas como essas, que não dão lucros 

para elas? Logo, essas pesquisas só tendem a ser feitas em 

instituições públicas, que não têm interesse financeiro nas respostas 

encontradas nesse tipo de pesquisa.
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Portanto, é essencial haver investimento do governo em 

pesquisas e no pessoal que faz pesquisas que ocorrem em 

instituições públicas. Mas isso, infelizmente, não está acontecendo 

de forma suficiente. Veja a linha amarela no gráfico abaixo26.  

Além disso, é importante que as pessoas saibam que parte dos 

impostos é também destinado a empresas privadas para ser gasto 

em pesquisas e inovação27, que geram lucros para essas empresas.

Dessa forma, empresas e instituições públicas podem trabalhar 

juntas e separadamente. Isso gera mais conhecimentos - alguns 

capazes de gerar lucros e outros, não. 

Ambos esses tipos de pesquisa podem trazer, de uma forma ou de 

outra, retorno para a população!

O ideal, então, é combinar investimento 
público e privado (de empresas) em 
pesquisas. 
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A maior parte dos jovens em nosso 
país (95%) não sabe o nome de 
nenhum cientista brasileiro1.
Por isso, resolvemos apresentar aqui alguns pesquisadores e 

pesquisadoras do Brasil, listados em ordem alfabética. 

Eles e elas são pessoas de todos os tipos e fazem pesquisas 

em áreas bastante diferentes. Isso serve para mostrar algumas 

possibilidades que existem nesse tipo de profissão.  

Para que os leitores possam saber mais detalhes sobre cada 

um(a), fornecemos o Currículo acadêmico deles e delas 

(chamado Currículo Lattes), assim como informações de

suas redes sociais. Alguns deles contam, ainda, desafios que 

superaram para se tornarem pesquisadores. 

A biografia de 30 cientistas brasileiros do passado que

fizeram descobertas importantes pode ser encontrada aqui28.

5.
CONHEÇA ALGUNS 
PESQUISADORES 
BRASILEIROS 
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Área de atuação:

Sou Geógrafa, mestre em Sensoriamento Remoto pela universidade de Boston e 

Doutora em Recursos Florestais e Conservação pela Universidade da Florida. Sou 

especialista em incêndios florestais e atualmente diretora de Ciência do Instituto de 

Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM. 

Ane Alencar

Instituição onde faz pesquisas: 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(IPAM). 

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2968883415297390

Redes Sociais: 
Twitter: @AneAlencar3
Instagram: @alencarane

http://lattes.cnpq.br/2968883415297390
https://twitter.com/anealencar3
https://www.instagram.com/alencarane/?hl=en


Sempre fui apaixonada por cristais, mapas e imagens de satélite. Essa minha vontade de 

conhecer o território e entender sua dinâmica de formação, ocupação, de uso dos 

recursos naturais acabou me levando para a pesquisa. Aproveitei todas as 

oportunidades para fortalecer esse aprendizado. Fiz vários estágios em áreas diferentes 

da geografia ainda como estudante, e sempre me dediquei bastante aos mesmos. 

Durante os meus quase 30 anos de carreira me dediquei a entender como as florestas 

da Amazônia, que não deveriam queimar naturalmente, estão cada vez mais suscetíveis 

ao fogo. Isso tem acontecido devido o desmatamento acelerado e às mudanças 

climáticas causadas pela ação humana. Além da pesquisa relacionada ao fogo, fiz parte 

do programa Cenários para a Amazônia, que fazia previsão futura do desmatamento 

como forma de indicar os principais impactos ambientais das obras de infraestrutura na 

região. Também, coordenei as iniciativas do IPAM no desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento de estoque e perda de carbono florestal para apoiar o desenvolvimento 

de estratégias estaduais de REDD+ nos estados da Amazônia. Tenho trabalhado no 

laboratório de desenvolvimento e inovação tecnológica do IPAM onde coordeno o 

desenvolvimento de diversas ferramentas web e mobile para facilitar o engajamento 

dos diversos usuários dos recursos naturais e tomadores de decisão no monitoramento 

e gestão ambiental de suas áreas, que me levou a ser indicada para o prêmio Veja-se de 

Inovação pelo Aplicativo Alerta Clima Indígena e finalista do Prêmio Empreendedor 

Social da Folha pelo aplicativo Alerta Indígena Covid-19. Uma coisa que me ajudou 

bastante nessa área da pesquisa foi ter insistido em aprender a língua inglesa, pois isso

facilitou muito o acesso ao conhecimento científico, principalmente

publicado nesta língua. Como conselho para os novos pesquisadores

acho fundamental se dedicar a todas as oportunidades para                  

ganhar experiência e aprender uma língua estrangeira. Toda

dedicação é sempre recompensada e reconhecida.
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Área de atuação:

Atuo hoje como coordenador da Área de Ciências da Religião e 

Teologia para Pós-Graduação Profissional, da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que é uma fundação 

vinculada ao Ministério da Educação do Brasil para expansão e 

consolidação da Pós-Graduação no país.

A área de Ciências da Religião e Teologia não se limita aos estudos 

sobre o cristianismo. Ela pesquisa os fenômenos religiosos das 

diferentes tradições e a relação deles com a sociedade, dentro de uma 

visão descritiva, analítica e interpretativa.

Claudio de Oliveira Ribeiro

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Metodista e Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF -aposentado) 

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/7202032274381269

Redes Sociais: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/claudio.deoliveiraribeiro

Instagram: 
http://instagram.com/claudio_de_oliveira_ribeiro/

http://lattes.cnpq.br/7202032274381269
https://www.facebook.com/claudio.deoliveiraribeiro
http://instagram.com/claudio_de_oliveira_ribeiro


Desde o meu tempo de estudante, no curso de graduação em 

Teologia (1981-1985), eu me interessava pela pesquisa, procurando ir além 

dos conteúdos apresentados nas aulas. Lia livros por conta própria, seja 

de minha própria área, que são os estudos de religião, seja de áreas afins, 

o que me deu uma visão interdisciplinar, algo muito valorizado na 

pesquisa. A experiência prática de acompanhamento de comunidades 

religiosas me levou a desejar fazer o mestrado e o doutorado para 

compreender mais adequadamente o campo religioso. 

O meu foco de pesquisa é o pluralismo religioso no Brasil e temas 

relacionados a ele, como religião, direitos humanos e democracia. Para 

isso, eu formulei o princípio pluralista, que está apresentado em vários 

livros e artigos que publiquei. 
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Área de atuação:

Trabalho com temas sobre Geografia Econômica da América do Sul, 

Geoeconomia – área de ciência de fronteira entre Geografia e 

Economia – além de Relações Internacionais, essencialmente, a 

relação econômica e social entre os países da América do Sul. 

Pesquiso Desenvolvimento Econômico, integração regional entre os 

países e temas da inovação da atividade econômica na região da 

Amazonia Sul-Ocidental, no caso, do Estado do Acre, bem como as 

saídas de Escoamento produtivo do Brasil para o Oceano Pacífico.

Cristovão Henrique Ribeiro da Silva

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Federal do Acre 

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2807948018681400

Redes Sociais: 
https://bit.ly/3jvrdtD

http://lattes.cnpq.br/2807948018681400
https://bit.ly/3jvrdtD


Me chamo Cristovão Henrique, tenho 36 anos, sou negro e professor nascido na 

cidade de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul. Atualmente moro em Rio Branco/Acre 

onde trabalho na UFAC - Universidade Federal do Acre. Sou Geógrafo com 

aspirações de Internacionalista, com Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado em 

Geografia Econômica. A educação é o um motor de transformação social e 

compreensão do mundo. Assim, cheguei até aqui considerando o corpo docente e a 

expertise de pesquisa que adquiri ao longo da minha formação na Geografia 

Econômica, potencializada com pesquisas sobre Relações Internacionais. 

Construir uma trajetória de grandeza passa, essencialmente, pela capacidade de 

ouvir outras ideias e divergir com respeito e saber. Não importa a altitude do voo; é 

sempre fundamental saber de onde saiu. Fui trabalhador da indústria aos meus 18 

anos, em 2004; entrei na universidade em 2007 e desde então estou na academia 

me dedicando à pesquisa e à Universidade, aprendendo todos os dias e com 

esperança de um futuro melhor e concedendo oportunidades para outros alunos 

iguais a mim, que, 17 anos atrás, tive essa oportunidade.

Sou também: 1) Pesquisador Visitante no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA/DINTE e Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas 

Internacionais; e 2) Diretor Estratégico do Instituto GeoLAB ; e 3) escrevo

mensalmente para o Blog de Gestão Política e Sociedade no Jornal

Estado de São Paulo (ESTADÃO).
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Área de atuação:

Desenvolvo pesquisas sobre ensino e aprendizagem de ciências e matemática para

estudantes da educação especial. Se enquadram nesta categoria os estudantes

com deficiência (visual, auditiva, física e intelectual), com transtorno global de

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Desde 1997, ano que iniciei

as pesquisas, individualmente e em colaboração, busquei compreender as

possibilidades e as dificuldades para a inclusão escolar de estudantes cegos, com

baixa visão, surdos, surdocegos e com autismo. Sou líder de um grupo de pesquisa

denominado Ensino de Ciências e inclusão escolar (ENCINE) que conta com a

participação de alunos de mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação

em educação para a ciências da UNESP de Bauru e Inter unidades em ensino de

ciências da USP. Você pode encontrar os principais resultados das pesquisas do

grupo ENSINE em dois livros. O primeiro, publicado em 2016 (Camargo, E.P. Ensino

de ciências e inclusão escolar: investigações sobre o ensino e a aprendizagem de

estudantes com deficiência visual e estudantes surdos. 1 Ed, editora CRV, Curitiba -

PR, 2016) e o segundo, lançado em 2020 (Camargo, E.P. Inclusão escolar dos alunos

público-alvo da educação especial: pesquisas em ensino de física, química, biologia e

astronomia. 1 Ed, São Paulo, Editora Cultura Acadêmica, 2020, 270).

Eder Pires de Camargo

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus 
de Bauru

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/3417921730250572

Redes Sociais: 
Facebook: 
https://www.facebook.com/EderPiresDeCamargo/

YouTube:
https://www.youtube.com/user/EderPiresDeCamar
go/feed

http://lattes.cnpq.br/3417921730250572
https://www.facebook.com/EderPiresDeCamargo/
https://www.youtube.com/user/EderPiresDeCamargo/feed


Sou filho de Elisabete Maria Toniões de Camargo e Elio Pires de Camargo, irmão de Erica 

Pires de Camargo e Elio Pires de Camargo Junior. Faço questão de me apresentar no 

contexto familiar, pois não sou um ser individual e sim coletivo. Todos que mencionei 

participaram diretamente de minha formação cidadã e profissional. Nasci na cidade de 

Lençóis Paulista. Sou um homem cego,  devido à retinose pigmentar, uma deficiência 

que degenera a retina, uma película localizada no fundo do olho. Comecei a perder a 

visão aos 7 anos de idade, processo progressivo que continuará até o momento que não 

me reste percepção visual alguma.  Hoje vejo apenas vultos, especialmente  pelas 

periferias bi-oculares. Orgulho-me de ser cego, a cegueira faz-me experimentar e 

superar dificuldades do mundo social por vias distintas de uma pessoa vidente. Para 

mim, portanto, ser cego é uma honra. Ainda, a cegueira é uma característica positiva de 

alguns seres humanos que podem possuí-la de nascimento ou adquiri-la durante a vida. 

Isso não significa dizer que é fácil ser uma pessoa cega. Por outro lado, não é verdade 

que é intrínseco ao cego a tristeza, o fracasso, a invalidez. Tristeza e felicidade são 

inerentes aos seres humanos, tenham ou não tenham eles visão. A invalidez e o fracasso 

são condições produzidas socialmente, portanto, não naturais. Afirmo, sem sombra de 

dúvidas, que é plenamente possível ao cego vivenciar momentos de felicidade, ter a 

capacidade de exercer uma profissão  e realizar toda e qualquer atividade na vida social.  

Isso estará diretamente relacionado com a construção de uma sociedade cada vez mais 

inclusiva, onde todas e todos, com suas mais diversas características, possam participar 

plena e efetivamente. Na oitava série do ensino fundamental (hoje nono ano), fui 

orientado a desistir de estudar. Na época possuía baixa visão. “Eder, deixe os estudos,

não se matricule no ensino de segundo grau (hoje ensino médio), você não              

conseguirá aprender física, química e matemática”, disse-me a 

representante da escola que estudava. 

... (continua na próxima página)...
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Fui teimoso, desobedeci, sozinho questionei: “porque não conseguirei aprender as tais 

disciplinas e cursar o segundo grau?  Em 1988, com espírito subversivo, cheguei na nova 

escola, mas a profecia que me fora imposta me levou, nos primeiros dois bimestres, ao 

fundo da sala de aula para dormir, aguardar o intervalo para brincar e tirar zero em 

física, química e matemática.

Edevar Moretto, formado em física, para substituir a docente de matemática, assumiu 

suas aulas no terceiro bimestre. Ao adentrar na classe, percebeu-me e  perguntou aos 

amigos das primeiras carteiras: “ o que tem aquele garoto?”, então  eles lhe 

responderam: “ele não enxerga”, Edevar contraargumentou: “precisamos ajudá-lo!”. 

Dirigiu-se em minha direção, tocou em meus ombros e disse-me: “menino, você tem 

potencial!”. Pegou-me pelas mãos,  levou-me para a primeira carteira e passou a me 

explicar trigonometria. E a matemática deu-me a oportunidade de sonhar com uma 

vida social, um curso universitário e  uma profissão. Comecei a estudar, destaco o auxílio 

do grande amigo Cristiano Langona neste processo,  minhas notas melhoraram muito, 

em pouco tempo passei a tirar dúvidas de matemática, física e química dos colegas e 

também a dar aulas particulares e decidi que faria a  mesma faculdade que Edevar 

cursara. Em 1992 ingressei  na licenciatura em física da UNESP de Bauru, formando-me 

em 1995. Em 2000, terminei, na mesma universidade, o mestrado em educação para a 

ciências, e em 2006, o pós-doutorado. Antes, contudo, em 2005, concluíra o doutorado 

em educação pela UNICAMP. Finalmente, em 2016, obtive pela UNESP de Ilha Solteira, o 

título de Livre docente em ensino de física. Conto detalhes desse processo formativo de 

vida em minha autobiografia, o livro Estrangeiro (Camargo, E.P. . Estrangeiro. 

Encontrografia, 3 ed. São Paulo, 2021, 242 p.). Incentivo você a valorizar a escola, os

estudos e as ciências. Motivo-o  também a entender e superar suas dificuldades. 

A dificuldade é sempre social, nunca natural. O entendimento e

enfrentamento da dificuldade resultará em sua superação. Que este

pequeno relato pessoal lhe ajude. Não desista jamais e lembre-se,              

você tem potencial! 
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Área de atuação:

Sou psicólogo e pesquisador na área de história e filosofia da 

psicologia. A psicologia estuda, dentre muitas coisas, os sentimentos, 

pensamentos e as ações das pessoas. Existem diversas abordagens ou 

formas de olhar o que a psicologia estuda. Particularmente, minhas 

pesquisas buscam entender como as abordagens da psicologia se 

relacionam com as experiências sociais de cada povo ou comunidade 

humana, e como essas abordagens e experiências se transformam ao 

longo do tempo. 

Danilo Silva Guimarães

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade de São Paulo  (USP)

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9266781984642215

Redes Sociais: 
Serviço Rede de Atenção à Pessoa Indígena:
redeindigena.ip.usp.br

Instagram e Twitter: @tupajekupe 

http://lattes.cnpq.br/9266781984642215
redeindigena.ip.usp.br
mailto:@tupajekupe


Nasci em uma cidade pequena no interior da Bahia. 

Vim com minha família para São Paulo quando tinha sete anos

de idade. Estudei em escola pública e ingressar na universidade foi um 

grande desafio. Outro desafio foi permanecer. As abordagens da 

psicologia pareciam falar de pessoas muito diferentes daquelas com 

quem havia convivido ao longo da vida. Passei a entender que diferenças 

culturais permeavam a construção das ciências no geral e da psicologia 

em particular. Essas questões me levaram para a área de história e 

filosofia da psicologia. Hoje me dedico a estudar possibilidades de 

diálogo da psicologia com concepções, práticas e ambientes indígenas de 

promoção da saúde e do bem-viver.
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Área de atuação:

Eu sou bióloga de formação e fiz meu doutorado na área de biologia 
molecular. Sempre trabalhei com plantas! Inicialmente, meu trabalho 
envolvia investigar como as plantas se protegem de ataques de insetos, 
estudando uma proteína (chamada urease) que existe em diferentes plantas 
e é tóxica para insetos. Depois, acabei mudando um pouco de área e 
comecei a estudar proteínas chamadas aquaporinas. Estas proteínas são 
canais de água, mas também transportam outros componentes. Meu 
trabalho foca em entender como estes canais participam da nutrição das 
plantas e também da sua adaptação a diferentes tipos de estresses, como a 
presença de arsênio no meio ambiente.

Mais recentemente, por questões pessoais, acabei também me interessando 
em estudar questões de gênero na academia. Por que mulheres ainda são 
subrepresentadas na ciência, principalmente em posições de liderança? Um 
dos fatores que afetam a participação das mulheres na ciência é a 
maternidade. Então resolvi estudar mais profundamente esta questão, que 
ficou muito clara para mim depois de me tornar mãe. Para estudar este 
assunto, criamos um grupo chamado Parent in Science (pais e mães na 
ciência) em 2016. E temos trabalhado muito tanto para entender a questão 
do impacto da chegada dos filhos na carreira de cientistas, quanto para 
propor soluções para os problemas, através de políticas de apoio dentro das 
nossas instituições.

Fernanda Staniscuaski

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS)

Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/1737545840776257

Redes Sociais: 
Instagram/twitter
Pessoal: @mas_ser_mãe 

Profissional: @parentinscience

http://lattes.cnpq.br/1737545840776257
https://www.instagram.com/mas_ser_mae/?hl=en
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Desde a adolescência eu não tinha dúvida de que queria ser cientista. 

Não lembro exatamente como descobri isso, nem tenho nenhuma pessoa 

que tenha me inspirado diretamente. Talvez tenha sido o momento em 

que estávamos passando durante minha adolescência, em relação a 

descobertas científicas e divulgação das mesmas. Estava no ensino médio 

quando foi anunciada a clonagem da ovelha Dolly. Achei aquilo 

fantástico.... até comprei livros sobre o assunto. Tenho guardado até hoje 

uma pasta de recortes de notícias sobre ciência, que colecionei durante 

os anos de ensino médio. Eu era fascinada por genética.... depois acabei 

encontrando meu caminho em outra área, durante a faculdade. Eu tive 

uma carreira bastante linear. Me formei, fiz doutorado, pós-doutorado 

e passei em um concurso para docente na UFRGS. Tudo andava bem, até 

eu me tornar mãe. Isso se tornou um grande obstáculo. Não porque ter 

filhos seja um problema, mas sim porque nosso sistema não está 

preparado para a diversidade, incluindo as mães. Me senti sozinha por 

muito tempo, achando que eu não “tinha nascido para ser cientista”, 

porque não estava dando conta. Mas ao começar a conversar com outras 

mulheres e estudar o assunto, vi que não era algo individual. E criamos o 

Parent in Science para mudar isso.

Ainda não é fácil.... mas estamos mudando o sistema e

tornando ele muito mais justo para as mulheres mães!
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Área de atuação:

Além de trabalhos com vacinas contra a COVID-19, tenho ampla 

experiência no desenvolvimento de diagnóstico avançado utilizando a 

tecnologia de biossensores. O foco das minhas pesquisa tem sido as 

doenças cardiovasculares, como aterosclerose (tese do doutorado), 

doenças parasitárias, como aquelas provocadas por Plasmodium 

falciparum e vivax (malária), Zika vírus, Chikungunya, Dengue, Sars-

CoV-2 e etc., sempre tentando obter o melhor de cada tecnologia e 

adaptá-las às necessidade social e científica. 

Gustavo Cabral de Miranda

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade de São Paulo (USP)

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/1398264815103465

Redes Sociais: 
Instagram: @drgustavocabraloficial

http://lattes.cnpq.br/1398264815103465
https://www.tiktok.com/@drgustavocabraloficial


Sou originalmente do Sertão da Bahia, um povoado chamado Creguenhém, que fica no 

município de Tucano, filho de pais que não puderam proporcionar-me condições 

financeiras para dedicar-me aos estudos. Desta forma, desde criancinha, sempre 

trabalhei com Painho na roça para ajudar em casa. Além disso, trabalhava em feiras 

públicas, nos finais de semana, vendendo frutas e geladinho (sacolés), para poder ajudar 

em casa. E, aos 15 anos, saí de casa para morar em outra cidade, sozinho, buscando 

oportunidades de ganhar a vida através do trabalho. Fui para Euclides da Cunha, cidade 

do Sertão baiano e comecei a trabalhar como ajudante em açougues públicos por 

aproximadamente um ano e, em seguida, juntando dinheiro, consegui comprar minha 

própria banca de carne e trabalhar por conta própria. Porém, por ter que acordar três 

horas da manhã para trabalhar e voltar para casa no final da tarde, fiquei no último ano 

do ensino fundamental, antiga oitava série, por três anos. Além disso, estudar não era de 

minha cultura, pois crescemos escutando que o correto é trabalhar. Bom, nesse período 

que eu trabalhava como açougueiro”, comecei a perceber que as “pessoas estudadas” 

tinham uma boa condição de vida. Bom, desta forma, pensei que deveria estudar 

também! O “problema que eu já tinha quase 2 anos e tinha acabado de sair da oitava 

série. Mas, objetivos e inquietações, sempre fizeram parte de minha cabeça. Dessa 

forma, mesmo indo de encontro do que meus pais queriam, vendi o que tinha 

conquistado e revolvi me dedicar aos estudos. Falo que esse foi um grande desafio, pois 

na época eu já tinha conseguido conquistar um certo “conforto” profissional, pois tinha 

condições de ter um local para morar e alimentos à vontade. Em 2004, aos 22 anos, 

concluí o ensino médio e iniciei o curso de graduação em ciências biológicas na 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e vi na ciência uma oportunidade de vida. Para 

poder superar as dificuldades, dediquei-me profundamente aos estudos e aproveitei       

todas as oportunidades de bolsas de pesquisa e monitoria que surgiram. Consegui

bolsas para fazer mestrado na Universidade Federal da Bahia (UNEB), de

doutorado na Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Inglaterra e

na Suíça.
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Área de atuação:

Gestão do cuidado, ambiente de prática profissional de enfermagem e 

empreendedorismo. Enfermagem é uma profissão que atua na 

prevenção, promoção, proteção e restabelecimento da saúde e do 

bem-estar das pessoas, em colaboração com outros profissionais da 

área. O enfermeiro, em especial, desenvolve também ações visando à 

organização do ambiente de cuidado, por meio de ações gerenciais 

que envolvem a busca de inovações e qualidade assistencial.

José Luís Guedes dos Santos 

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2968883415297390

Redes Sociais: 
Twitter: @profjoseluis29

Instagram: @jose.santos29

http://lattes.cnpq.br/2968883415297390
https://twitter.com/profjoseluis29
https://www.instagram.com/jose.santos29/


Sou natural do Rio Grande do Sul e realizei a minha graduação em 

Enfermagem na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Desde a 

graduação, participei de grupos de pesquisa e projetos de investigação 

relacionados à área de gestão e gerenciamento em enfermagem e saúde. 

Depois de formado, realizei o Mestrado em Enfermagem pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Doutorado em 

Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Atualmente, trabalho como docente e pesquisador na UFSC. Minha 

principal motivação para seguir essa carreira foi a possibilidade de 

aprendizado constante, por meio da realização de atividades de ensino e 

pesquisa que me possibilitam contribuir com a formação de novos 

profissionais, bem como fomentar melhorias para os cenários de cuidado 

de enfermagem e saúde.
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Área de atuação:

Trabalho na área de Geotecnia, atuando principalmente com ensaios 

de laboratórios para predição de erodibilidade de solos, que está 

relacionado à falta de capacidade do solo em resistir aos processos 

erosivos causados pela ação da água (chuva, escoamento superficial e 

ondas).

Márcia Maria dos Anjos Mascarenhas

Instituição de pesquisa: 
Universidade Federal de Goiás  (UFG)

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5184066802578105

Redes Sociais: 
Instagram:
https://www.instagram.com/marciamascarenha/

http://lattes.cnpq.br/5184066802578105
https://www.instagram.com/marciamascarenha/


Eu sou de Altos, uma cidade do interior do Piauí, e filha de

Antônio e Maria, um casal de trabalhadores, que me ensinaram

desde criança a importância da educação como um ato 

revolucionário. Essa dedicação ao estudo me acompanhou durante 

toda minha trajetória acadêmica e a opção por engenharia veio não 

como uma vocação natural, mas pela minha afinidade com 

matemática e a necessidade de optar por um curso que resultasse em 

retorno financeiro. Durante o curso percebi que eu não tinha muita 

aptidão para trabalhar em obras e um professor me incentivou a fazer 

o mestrado na UnB. Na época, eu não sabia o que seria a área 

acadêmica, por falta de referência, mas recebi o apoio da família, em 

especial de uma irmã, que garantiu minha estadia em Brasília até eu 

conseguir bolsa. Me mudei para Brasília e por lá fiz o mestrado e o 

doutorado, passando uma temporada na Espanha, fazendo parte do 

meu doutorado na Universidade Politécnica da Catalunha. Após o 

doutorado, com a ampliação das universidades por meio do Reuni, fui 

contratada pela UFG para o curso de Engenharia Ambiental e 

ingressei, logo em seguida, na pós-graduação. Além de pesquisa, 

desenvolvo algumas atividades com cunho social, como o projeto de 

extensão sobre mulheres na engenharia e atuação na comissão de 

heteroidentificação, como forma de apoiar as políticas de cota da

UFG. Neste ano, fui contemplada com bolsa pesquisador

nível 2 do CNPq, o que considero como um grande

marco na minha vida acadêmica.
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Área de atuação:

Tenho duas área de pesquisa:

1. A investigação de quais estratégias de estudo promovem um 

aprendizado de longa-duração;

2. O que faz com que as pessoas acreditem em neuromitos, ou seja, 

as fake news que são espalhadas por aí sobre o cérebro. Estudo 

também como corrigir esse tipo de informação falsa.

Roberta Ekuni de Souza

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Estadual no Norte do Paraná 
(UENP)

Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8230384607574009

Redes Sociais:
Instagram 
https://www.instagram.com/drarobertaekuni/
@gen_uenp
@neuromitos

http://lattes.cnpq.br/8230384607574009
https://www.instagram.com/gen_uenp/
https://www.instagram.com/neuromitos/?hl=en


Estudar sempre foi algo que gostei, desde criança! Adorava brincar de escolinha, 

fingir que eu era professora.... No final do Ensino Médio, por conta de problemas 

financeiros, fui trabalhar no Japão com minha mãe e irmã. Mas a vontade de 

estudar e fazer faculdade era muito grande, então dois anos depois minha mãe 

e irmã me ajudaram a voltar para o Brasil. Fiz um ano de cursinho e passei no 

vestibular em uma Universidade Estadual. Foi um período muito difícil, passei 

anos sem ver minha família, mas elas sempre me apoiaram.

No início da graduação, me encantei pela neurociência e decidi que queria 

estudar essa área. Fui buscar um estágio e encontrei um laboratório na 

Farmacologia. Todavia, eu era graduanda em Psicologia e, por um tempo, fiquei 

apenas limpando caixas e alimentando os animais, até que meu orientador 

percebeu que eu realmente queria trabalhar lá. Assim, minha Iniciação 

Científica foi estudar memória em ratos. Comecei a Iniciação Científica como 

voluntária e só fui bolsista por um ano. Durante a graduação, vendia coisas para 

ajudar com os custos (semi-joias, pijamas, lingeries). No mestrado, já sabia que 

queria estudar memória em humanos. Até sair minha bolsa, fazia cachecol, 

continuava com as vendas para pagar a passagem e os custos de viagem, já que 

no início, morava no Paraná e tinha que ir para São Paulo toda semana. Nesse 

início, dormia na casa de amigos e familiares. No final do mestrado, assisti a 

uma palestra de um importante pesquisador sobre como melhorar a memória. 

Esse virou o tema do meu doutorado. Inclusive, parte do meu doutorado foi nos 

EUA com esse pesquisador da palestra. Atualmente, sou

pesquisadora e o tema do meu doutorado, como melhorar a

memória, é minha linha principal de pesquisa.
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Área de atuação:

Atuo no campo das artes visuais como artista, curadora e professora 
pesquisadora com foco em arte contemporânea e as relações entre 
arte e espaço urbano

Sylvia Furegatti

Instituição onde faz pesquisas: 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Currículo Lattes:   
http://lattes.cnpq.br/2868485191032212

Redes Sociais: 
Facebook:
https://www.facebook.com/sylvia.furegatti

Instagram: @sylviafuregatti

http://lattes.cnpq.br/2868485191032212
https://www.facebook.com/sylvia.furegatti
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Minha trajetória no campo das artes tem início na infância quando passo a desenvolver 

minha percepção visual por meio do desenho. Tenho clara lembrança de que a questão 

espacial já me acompanhava naqueles primeiros experimentos interessados em 

situações como a representação da parte interna de objetos cotidianos e a construção 

de paisagens vivenciadas ou imaginadas. Com a formação universitária da Unicamp 

tomo fôlego para adentrar o circuito artístico de exposições, salões e editais por meio 

dos quais passo a experimentar situações, boas e ruins, que me ajudaram a direcionar 

os interesses que mais me mobilizavam e me davam prazer para seguir em frente. 

Como artista que não desvincula a práxis da investigação teórica mantive minha 

proximidade com a Universidade e assim também desenvolvi uma atuação como 

curadora de outros projetos artísticos. Por este viés volto-me para a atuação profissional 

em museus de arte e centros culturais públicos e privados onde trabalhei como 

estagiária, assistente, produtora, pesquisadora e diretora. Eram lugares que eu já 

conhecia como artista. E esta experiência múltipla dentro dos museus de arte foi 

extremamente importante para meu processo de estudos no Mestrado e no Doutorado, 

ambos realizados na FAU USP, a partir das relações da arte com o espaço urbano. Assim 

é que este recorte de pesquisa se define em meu perfil como artista que tensionava os 

modelos de apresentação das exposições em busca de contato mais amplo e mais 

direto com públicos diversos e situações espaciais inovadoras. Esses desafios impostos 

pelo ambiente aberto e urbano me levam a integrar redes e a compor grupos de ação 

para ocupar trechos urbanos e dialogar com comunidades por meio de ações da arte 

pública. Este arranjo de elementos fez com que minha produção autoral estivesse 

sempre atenta às experimentações materiais, espaciais, dialógicas e discursivas voltadas 

tanto para o lugar onde vivo, quanto para outros centros urbanos distantes. Este modelo 

de operação também demanda compreender os limites entre o trabalho artístico 

experimental e aquele mais bem recebido pelos circuitos mercadológicos do atual 

sistema das artes. Por isso mesmo, a docência se apresentou como um caminho 

importante e libertador, à medida que garantia o frescor da pesquisa tanto quanto  

promovia acesso e contato com outras pessoas e espaços diversos, instigantes

para a contínua revisão dos statements que carrega todo artista, ao longo

da invenção de seu próprio caminho.



Os autores deste e-book
(que também são pesquisadores)

Sabine Pompeia: formada em ciências biológicas, investiga as 
bases biológicas do comportamento de seres humanos (que 
são, afinal, um tipo de animal), principalmente sua memória e 
atenção.

Thiago Fonseca Alves França: formado em ciências biológicas, se 
dedica ao estudo da fisiologia do comportamento e da 
cognição, investigando os mecanismos por trás de como os 
animais pensam, sentem e agem. Também se interessa pela 
metodologia científica - como produzimos conhecimento a 
partir das evidências.

Mônica Carolina Miranda: formada em psicologia, investiga 
desenvolvimento infantil e intervenções para melhorar a 
aprendizagem. É também coordenadora do Projeto Pela 
Primeira Infância.

Hugo Cogo-Moreira: formado em música, descobriu ter 
interesse em modelagens estatísticas (matemáticas) quando 
fazia iniciação científica. Hoje, usa abordagens estatísticas para 
investigar principalmente o desenvolvimento infantil (e 
também outras coisas, como até dados da área de astronomia).

87

http://lattes.cnpq.br/7010761150041393
http://lattes.cnpq.br/1029123024687575
http://lattes.cnpq.br/9118075016908696
https://www.projetoprimeirainfancia.com.br/quem-somos-bkp-jul-2021/
http://lattes.cnpq.br/3049836001727444


1. Pesquisas científicas aumentam nosso conhecimento, reduzindo 
incertezas sobre as coisas. Isso permite ir melhorando a vida das
pessoas;

2. Só que, para isso, é necessário considerar, criticamente, conjuntos de 
resultados de várias pesquisas e não apenas o resultado de uma única 
pesquisa;

3. Pesquisadores experientes são as pessoas que mais estudaram os 
resultados de muitas pesquisas. Portanto, devem ser consultados 
sobre os conhecimentos acumulados até hoje;

4. Combinar a opinião de vários pesquisadores reflete melhor o 
conhecimento que acumulamos até hoje do que considerar apenas a 
opinião de uma ou outra pessoa ou pesquisador;

5. No Brasil, a grande maioria dos pesquisadores experientes recebem 
treinamento e trabalha em universidades públicas, que são gratuitas.

6. Todos os estudantes que terminaram o ensino médio podem buscar 
uma vaga para fazer graduação e pós-graduação em universidades 
públicas. Há programas que oferecem ajuda financeira para permitir 
que possam ter condições de estudar e aprender a ser pesquisadores;

7. Pesquisadores nas áreas de ciências são pessoas de todos os tipos, 
incluindo pessoas como você;

8. O interesse de cada pesquisador também é muito diferente. Está 
valendo pesquisar todo tipo de coisa para responder às perguntas que 
temos sobre as coisas, pois isso tende a levar a uma vida melhor;

9. Enfim, pesquisas e pesquisadores em ciências são importantes. 
Portando, é preciso  assegurar investimento, público e privado,  para 
ciências e para a formação e treinamento de pesquisadores.
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TÓPICOS DE DESTAQUE



Seguem abaixo os links e referências bibliográficas citadas e 

que estão na forma de hipertexto neste e-book. As 

referências estão listadas pela ordem em que apareceram no 

texto.

Lembramos os leitores que as informações dadas aqui 

correspondem a fatos e conhecimentos válidos até a época 

de confecção desse material: março de 2022. 
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