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Resumo 
 
O objetivo deste estudo é verificar a produção científica de instituições de ensino 

médio das redes pública e privada, participantes da19ª Feira de Ciência Jovem, 

em Olinda - PE. Especificamente buscamos selecionar experiências que se 

utilizam das características naturais e culturais do nordeste brasileiro, que 

apresentam inovações e podem contribuir para o desenvolvimento e 

sustentabilidade da região. Estudo iniciado nas discursões dos encontros da 

disciplina Comunicação Cientifica para o Desenvolvimento Local do Programa de 

Pós Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local da Universidade 
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Federal Rural de Pernambuco. Levando em consideração que a divulgação 

científica pretende popularizar os conhecimentos científicos, traduzindo uma 

linguagem especializada em uma acessível a um público não familiarizado. Para 

tanto, a educação brasileira vem desenvolvendo esforços para aproximar a ciência 

das escolas, promovendo e estimulando a criatividade dos alunos, e incentivando 

a busca de soluções para as problemáticas que afetam o local e o global. Neste 

sentido os estudantes se tornam membros integrantes do mundo científico ao 

serem protagonistas da descoberta que podem fazer ciência, rompendo com uma 

tradição que restringia a ciência apenas a um grupo seleto.  A Feira Ciência 

Jovem promove a interação de estudantes do Ensino Fundamental ao Médio, das 

escolas públicas e privadas de vários Estados do Brasil, e vai além da simples 

apresentação de trabalhos científicos uma vez que estabelece um processo 

folkcomunicacional proporcionando uma rede de contatos entre os participantes, 

levando em consideração a diversidade cultural, social, ambiental e tecnológica de 

cada região envolvida. A comunicação ocorre de forma dinâmica entre as 

realidades distintas promovendo o empoderamento dos participantes. Neste 

sentido, os estudantes participantes do evento apresentam-se como protagonistas 

das experiências locais para o espaço global. Essa prática constitui um fluxo 

folkcomunicacional diante dos resultados científicos obtidos, a partir das 

experiências que possivelmente poderão contribuir para um desenvolvimento local 

sustentável. Desta forma a folkcomunicação vem promovendo o fortalecimento da 

cultura popular. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Sustentável; Divulgação Cientifica; 

Empoderamento; Folkcomunicação cientifica. 

 

 

 

 



 

O itinerário  
 

A ciência está presente em todas as situações da nossa vida, desde as atividades 

mais corriqueiras as mais complexas. As tecnologias como resultado de uma 

ciência sistematizada, torna nossa vida mais fácil, ágil e cômoda. Temos o 

computador, celular, e uma infinidade de equipamentos que facilitam nosso dia-a-

dia. Temos a eletricidade, vacinas, tratamentos, tão importantes que muitas vezes 

garantem a vida. Meios de transportes rápidos, meios de comunicação ágeis, e 

uma infinidade de benefícios que resultam da ciência e tecnologia. 

 

Por outro lado, essa mesma ciência que trouxe avanços e inúmeros benefícios 

para a nossa vida, causa problemas que afetam de maneira perigosa a vida na 

Terra. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, portanto, tem ocasionado 

muitas e diferentes transformações na sociedade contemporânea em todos os 

contextos: econômico, político, social e cultural.  

 

É necessário que a sociedade tenha informações sobre os avanços científicos 

como também devem ser preparados para compreenderem, analisarem e 

participarem das questões científicas-tecnológicas que afetam o meio-ambiente e 

a vida.  

 

A partir das discursões nos encontros da disciplina Comunicação Cientifica para o 

Desenvolvimento Local do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural e 

Desenvolvimento Local da Universidade Federal Rural de Pernambuco, propomos 

a realização de um estudo na 19ª Feira de Ciência Jovem, em Olinda Pernambuco 

Brasil. 

 

O objetivo deste estudo é verificar a produção científica de instituições de ensino 

Médio das Redes Pública e Privada, participantes da Feira de Ciência Jovem. 



 

Especificamente buscamos selecionar experiências que se utilizam das 

características naturais e culturais do nordeste brasileiro, que apresentam 

inovações e podem contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da 

região. 

 

O evento é realizado pelo Espaço Ciência, vinculado a Secretaria Estadual de 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco, recebe apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - CNPq, dos Ministérios da Educação 

(MEC) e da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), da Fundação de Amparo à 

Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), da Secretaria Estadual 

de Educação (Seduc) e da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Sectec).  

A feira visa contribuir para a qualificação do ensino de ciências com ações de 

estímulo à criatividade, valorização da experimentação, da atitude investigativa, de 

inovação, de trabalhos interdisciplinares e de atividades de iniciação básica. 

 

A Feira Ciência Jovem é hoje um evento integrado ao calendário escolar das 

diversas redes de ensino, organizada em edições anuais e de caráter nacional, 

mantem parcerias com a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia de São Paulo, 

Mostra Brasileira de Ciência e Tecnologia, do Rio Grande do Sul e a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC Jovem. A 19ª edição foi realizada 

no Chevrolet Hall, uma casa de eventos localizada no município de Olinda, no 

período de 30 de outubro a 01 de Novembro de 2013, registrando 320 projetos 

científicos de professores e alunos da rede de ensino pública e privada de vários 

Estados do Brasil. 

 

A pesquisa exploratória sobre os trabalhos apresentados na feira identifica quatro 

categorias de estudo, sendo elas: Iniciação à pesquisa, esta voltada para 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, tendo como objetivo 

reconhecer a competência dos alunos para pesquisa e construção de 



 

conhecimentos científicos. A categoria Divulgação científica é direcionada para o 

Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, com objetivo de valorizar a capacidade de 

reunir e compartilhar o conhecimento científico historicamente construído. A que 

trata do Incentivo à pesquisa, está destinada ao método de investigação científica 

como instrumento de produção de conhecimento e a categoria Desenvolvimento 

tecnológico busca incentivar a geração de produtos e materiais tecnológicos, 

sendo estas últimas voltadas para os alunos do Ensino Médio. 

 

Para compor este estudo selecionamos experiências que se enquadram nas 

especificações apresentadas no objetivo deste estudo, projetos que se utilizam 

das características naturais e culturais do nordeste brasileiro, que apresentam 

inovações e podem contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da 

região. São eles: 1. Mangue ecodiversidade e cultura; 2. Produção de biodiesel a 

partir do óleo extraído do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei; 3. 

Biocompositor e minhocário: uma combinação de sucesso na técnica de adubação 

de hortaliças na escola.  

 

Os projetos selecionados trabalham o conhecimento cientifico associado a 

elementos da cultura regional, a exemplo da cultura pesqueira, da vida no mangue 

e das alternativas de cultivo da terra. Nesta perspectiva, apontamos o desafio da 

comunicação cientifica com a folkcomunicação cientifica para o desenvolvimento, 

entendendo que a divulgação da ciência, exige um processo comunicacional 

alimentado por uma diversidade de elementos culturais, que dialogam com as 

discussões que suscitaram este estudo.  

 
Ciência e Divulgação cientifica  
 
A ciência na contemporaneidade passa por um processo de transição e de 

profundas modificações, caracterizado por um fluxo constante de inovações 



 

tecnológicas, que permitem transformações na comunicação, e o desenvolvimento 

do mundo virtual, da velocidade e da instantaneidade. 

 

Neste contexto muitas investigações e reflexões são feitas em torno do campo 

cientifico, buscamos entender, entre outros aspectos, como se dá sua relação com 

a sociedade, os impactos, como ela é promovida na sociedade, como a sociedade 

tem acesso à informação sobre conhecimento científico e inovações tecnológicas. 

 

Esse cenário de interesse pela relação sociedade/ciência deriva, em muito, do fato 

de vivermos em uma sociedade onde os avanços científico-tecnológicos conferem 

título/imagem de desenvolvimento. Uma nação que pretenda ser considerada 

desenvolvida terá que privilegiar essa área, pois como afirma (GARCÍA, CEREZO 

& LÓPEZ, 1996 p. 20) “a lógica da sociedade moderna é a lógica da eficiência 

tecnológica”. 

 

Para compreender essa relação, deve-se conhecer como a informação cientifica 

chega à sociedade, como os conhecimentos que estão no campo dos estudos ou 

em laboratórios chegam à população, como a sociedade absorve os resultados da 

produção cientifica e por quais canais se dá a comunicação e a divulgação 

científica. 

 

Entendendo a divulgação cientifica como uma forma de levar para a sociedade os 

conhecimentos científicos, uma demonstração do que está sendo produzido ou 

pensado neste campo do saber. Considerando que a comunicação cientifica 

também segue o propósito de difundir os conhecimentos científicos, propõe-se 

uma breve diferenciação entre ambas. A comunicação científica visa propalar as 

descobertas ou avanços da ciência para um público especializado, enquanto a 

divulgação cientifica direciona-se a um público leigo. 

 



 

A comunicação científica não precisa fazer concessões em 

termos de decodificação do discurso especializado porque, 

implicitamente, acredita que seu público compartilha os 

mesmos conceitos e que o jargão técnico constitui patrimônio 

comum. Em outras palavras, neste caso, o público frequenta 

espaços, ambientes ou acessa veículos especializados 

(congressos ou periódicos / revistas científicas, por exemplo) 

com desenvoltura e está continuamente empenhado em 

assimilar termos, processos e conceitos novos (BUENO, 

2010, p.3). 

 

A divulgação científica, por sua vez, é conceituada por Bueno (2009, p. 162) como 

a “[...] utilização de recursos, técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) 

para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a 

inovações ao público leigo”. 

 

De forma geral a divulgação científica, pretende popularizar os conhecimentos 

científicos, traduzindo uma linguagem especializada em uma acessível a um 

público não familiarizado ao universo tecno-científico.  

 

A popularização dos conhecimentos científicos dar-se em vários formatos e 

plataformas pode ser um texto em uma revista, um documentário, exposição, 

museus de ciências, feiras de ciências, pelos meios de comunicação de massa 

etc.  

 

Assim, Bueno afirma que, 

 

Na prática, a divulgação científica não está restrita aos meios 

de comunicação de massa. Evidentemente, a expressão 



 

inclui não só os jornais, revistas, rádio, TV [televisão] ou 

mesmo o jornalismo on-line, mas também os livros didáticos, 

as palestras de ciências […] abertas ao público leigo, o uso 

de histórias em quadrinhos ou de folhetos para veiculação de 

informações científicas (encontráveis com facilidade na área 

da saúde / Medicina), determinadas campanhas publicitárias 

ou de educação, espetáculos de teatro com a temática de 

ciência e tecnologia (relatando a vida de cientistas ilustres) e 

mesmo a literatura de cordel, amplamente difundida no 

Nordeste brasileiro (BUENO, 2009, p. 162). 

 

Além de divulgar os resultados e /ou avanços produzidos pelo meio científico, a 

divulgação científica cumpre uma função essencial de democratizar os 

conhecimentos científicos, oferecendo, portanto, informações para que o público 

leigo tenha os saberes necessários que o habilitam a participar dos debates 

especializados que desrespeite a toda sociedade. 

 

Para Calvo Hernando (2006) embora seja uma prática antiga nas sociedades 

humanas, é em nossa época que a divulgação cientifíca suscita preocupações de 

proporção universal. Calvo Hernando (2002) ainda coloca que a divulgação da 

ciência e tecnologia é essencial para o desenvolvimento cultural de uma 

sociedade, pois é importante que as descobertas, pesquisas, experiencias 

cientifícas e as inovações sejam mostradas ao público, uma vez que, na 

contemporaneidade, estas preocupações fazem parte da cultura de sociedades 

conduzidas pelo ideal científico apregoado como fundamento para o progresso.  

 

Entretanto, apesar do desenvolvimento científico ser uma preocupação das 

sociedades que buscam o desenvolvimento e o progresso, a popularização dos 



 

conhecimentos científicos, em alguns países não ocorre com a mesma 

intensidade.  

 

La divulgación de la ciencia se configura, junto con la 

educación, entre los grandes retos de las sociedades del 

siglo XXI y como una ne-cesidad de la democracia, de orden 

cultural, económico y político. En este sentido, los progresos 

no han respondido a las esperanzas; no hemos sido capaces 

de establecer un diálogo entre ciencia y sociedad. Hoy, 

trabajos publicados en los diversos países y especialmente 

en los de habla española y portuguesa, señalan, ya advertida 

por Carl Sagan, de que en una sociedad cada vez más 

influida por la ciencia y la tecnología, el ciudadano normal 

sepa tan poco de estas cuestiones, a pesar de que actúan 

directamente sobre su vida individual y colectiva. (CALVO 

HERNANDO, 2005). 

 

Com o advento das novas mídias comunicacionais surgiram novas formas de 

divulgação e popularização das ciências, seguindo oportunamente a evolução das 

ciências e da tecnologia. Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos a 

divulgação cientifica é tratada com prioridade. No Brasil ainda precisa ser 

incentivada, segundo Bueno (2012) desde os anos 80 houve progresso 

consideráveis na popularização da ciência através dos meios de massa, 

principalmente nos veículos de expressiva circulação nas grandes cidades do 

país.  No entanto, é preciso ter em mente, que apesar dos avanços, o país ainda 

tem um longo caminho a percorrer para uma satisfatória democratização e 

popularização da ciência, como alerta o próprio Bueno, 

 



 

Precisamos reconhecer, porém, que este cenário é diferente, 

ainda pouco favorável, se considerarmos os milhares de 

veículos locais e regionais e, sobretudo, o rádio e a TV, onde 

a ciência e a tecnologia continuam basicamente ausentes. 

(BUENO, 2012).  

 

Entretanto, algumas ações já apontam para um equilíbrio na democratização dos 

conhecimentos científicos, a exemplo de eventos, feiras e exposições que ocorrem 

no país e que promovem a divulgação cientifica e a democratização dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos.  

 

No Brasil vem se ampliando as propostas de interdisciplinaridade nos projetos 

pedagógicos de instituições educacionais que mantem relações com temas 

transversais como forma e motivar o ensino, aprendizagem e pesquisa. A Feira de 

Ciência Jovem de Pernambuco se insere nesse panorama de incentivo, uma vez 

que, promove a divulgação das experiências produzidas por estudantes que 

buscam alternativas sustentáveis para problemas que afligem seu cotidiano, bem 

como toda sociedade.  
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É neste contexto que a educação deve agir como mediadora, preparando crianças 

e jovens para usufruírem dos avanços, mas, sobretudo, levá-los a conhecerem, 

refletirem e buscarem soluções para os problemas da sociedade. 

 

Diante das visões de Pimenta e Anastaciou (2002), o ensino é visto como um 

processo de humanização que tem a tarefa de garantir a apropriação do 

conhecimento como forma de solucionar problemas do mundo onde vivemos. 

Essas soluções, muitas vezes, são simples atitudes ou ações que podem ser 

resultantes de investigação e da observação do meio, a partir de propostas 

pedagógicas que motivem os jovens a fazer ciência, a partir de suas vivências e 

experiências cotidianas. 

 

No ponto de vista de Chizzotti, (2012), o ensino é uma atividade que contribui com 

a maneira de compreendermos e descobrirmos o mundo em que vivemos. O autor 

ver a pesquisa como uma atividade que analisa a complexidade do cotidiano 

produzindo conhecimentos que podem contribuir com ensino, ou seja, o autor 

considera a importância da inter-relação do ensino e da pesquisa. 

 

Ainda no entendimento de Chizzoti (2012) ao conceber a relação do ensino e da 

pesquisa, onde um apoia-se no outro e juntos contribuem com a construção de um 

conhecimento que pode transformar. A pesquisa é vista como uma atividade 

cotidiana, uma busca sistemática que beneficia o ensino, criando uma relação 

onde um precisa do outro para se completar. Nesta perspectiva a educação pode 

implicar na intenção de mudança, quando é construída para instigar a prática de 

questionamentos, valorizando experiências tanto de caráter cientifico quanto 

empírico. 

 

A educação brasileira vem desenvolvendo esforços para aproximar a ciência das 

escolas, promovendo e estimulando a criatividade dos alunos, e incentivando a 



 

busca de soluções para as problemáticas que afetam o local e o global. Neste 

sentido os estudantes se tornam membros integrantes do mundo científico ao 

serem protagonistas da descoberta que podem fazer ciência, rompendo com uma 

tradição que restringia a ciência apenas a um grupo seleto. 

 

Diante disto, a ciência vem se popularizando junto às escolas através da interação 

interdisciplinar, que pode potencializar o processo de construção coletiva do 

conhecimento. Essa perspectiva reflete-se numa aprendizagem que leva em conta 

os indivíduos em seu cotidiano através da formulação, divulgação e aplicabilidade 

de novos conhecimentos voltados para o empoderamento como propulsor do 

desenvolvimento local e sustentável. 

 

Para Gohn (2004), o termo empoderamento contempla entendimentos de âmbitos 

diferenciados, podendo ser compreendido como a capacidade de favorecer a 

mobilização de práticas coletivas que envolvem segmentos comunitários e sociais, 

como também pode ser percebido como um fator propulsor de ações voltadas a 

inserção dos excluídos nas esferas decisórias que envolvem as discussões de 

temas transversais como desenvolvimento, sustentabilidade e  biodiversidade. 

 

É válido ressaltar nesse diálogo a afirmativa de Maciel (2012), ao estabelecer uma 

relação do empoderamento para o desenvolvimento sustentável, a autora afirma 

que se faz necessário mais que um processo de comunicação participativa, 

destacando que somente é possível haver o desenvolvimento de forma 

sustentável quando ocorre o envolvimento coletivo dos segmentos sociais, na 

condição de atores e gestores, a partir da problemática vivenciada no cotidiano. 

 

Neste sentido as experiências selecionadas proporcionam aos estudantes uma 

forma de empoderamento, levando em consideração a mobilização coletiva em 

busca de respostas aos problemas do cotidiano, além de inclui-los nas discussões 



 

cientificas. Desta forma, a Feira Ciência Jovem sinaliza um processo de mudança 

da forma de incentivar a pesquisa e popularizar a ciência. 

 

Folkcomunicação Científica para o Desenvolvimento Sustentável 
 

Faz-se necessário na contemporaneidade, refletir sobre a ciência incorporada à 

vida cotidiana, como forma de contribuir para o equilíbrio ambiental e social das 

populações. A educação deve, pois, assegurar que o universo da ciência seja 

compreendido e construído tanto na esfera formal das escolas quanto fora delas, 

pelas pessoas comuns, como forma de produzir e divulgar os conhecimentos 

científicos em busca de respostas aos problemas socioambientais. 

 

Nesse sentido a preocupação com a sustentabilidade do planeta em que vivemos 

não deve ser vista apenas como uma questão político institucional, mas sim, como 

preocupação de toda sociedade.  

 

Milanez (2003) explica que é essencial a compreensão de que somos apenas uma 

peça da “engrenagem da vida” tão importante como todas as outras. Tal 

constatação deveria provocar uma reforma na forma de percebermos nossas reais 

necessidades, bem como, deixa claro que o desenvolvimento da sociedade 

deveria dar-se em harmonia com o meio ambiente, a fim de que permitisse o 

desenvolvimento sustentável da vida no planeta. 

 

Milanez (2003) ainda esclarece que o desenvolvimento sustentável ocorre de 

forma dinâmica e contempla pelo menos quatro facetas estruturais: a ambiental, a 

social, a econômica e a cultural. O termo sustentável está diretamente ligado ao 

ambiental, já que o desenvolvimento atual que valoriza aspectos econômicos 

acima de qualquer outro, está nos levando a um colapso ambiental.  



 

A segunda face do desenvolvimento sustentável é ser socialmente justo, pois 

contraditoriamente tem-se concentrado progressivamente a riqueza e aumentando 

as desigualdades sociais. A terceira faceta é de ser economicamente viável, é 

necessário praticá-lo economicamente, sem, no entanto, centralizar os aspectos 

econômicos.  

 

A quarta e última particularidade do desenvolvimento sustentável deve respeitar e 

valorizar a cultura, sem subjugar ou homogeneizar suas diversas características e 

manifestações.    

 

Assim a cultura popular, suas produções e manifestações devem estar na pauta 

de interesses de todas as instancias de poder seja, econômico, social ou cientifico, 

como forma de reforçar a estruturação de um modelo de desenvolvimento 

sustentável. 

 

Nessa conjuntura cabe a reflexão sobre a popularização da ciência que visa 

promover o bem-estar, segurança e um desenvolvimento que prime pela 

sustentabilidade, bem como, tornando a ciência acessível às pessoas comuns que 

passam da condição de ignorantes generalizados meros receptores das 

descobertas científicas para a condição de cidadão esclarecido e protagonista do 

processo de divulgação e inovações científicas. (SANTOS, 2010). 

 

A ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de 

conhecimento é em si mesma, racional; só a configuração de 

todas elas é racional. Tenta, pois, dialogar com outras formas 

de conhecimento deixando-se penetrar por elas. A mais 

importante de todas é o conhecimento do senso comum, o 

conhecimento vulgar e prático que no quotidiano orientamos 



 

as nossas ações e damos sentido a nossa vida. (SANTOS, 

2010, p.55). 

 

O autor ressalta que na modernidade a forma de fazer ciência transmitia pouco 

conhecimento à sociedade por não dialogar com as praticas do cotidiano dos 

indivíduos, formando uma geração de cientistas que o mesmo considera 

ignorantes especializados e do cidadão um ignorante generalizado, por ser um 

mero receptor do conhecimento científico erudito. 

 

Neste contexto é pertinente verificar a relação da ciência com os elementos da 

cultura popular a luz da Teoria da folkcomunicação, de autoria do jornalista 

pernambucano Luiz Beltrão (1918-1986).  

 

O autor ao pesquisar o sistema de comunicação no Brasil, percebeu que existia 

uma dicotomia entre os sistemas de comunicação de massa e os grupos 

populares marginalizados. Para os meios de comunicação massiva os grupos 

populares seriam meros receptores das mensagens midiáticas, no entanto, Beltrão 

vai de encontro a essa pesperctiva afirmando que esses grupos não recebiam os 

conteúdos de maneira indiferente, eles adaptavam as mensagens 

comunicacionais massivas ao seu cotidiano, desenvolvendo maneiras próprias de 

compreensão e divulgação das informações. 

 

Após as pesquisas iniciais de Luiz Beltrão, a folkcomunicação adquiriu novos 

adeptos, como: Marques de Melo, Betânia Maciel, Severino Lucena, Osvaldo 

Trigueiro, Antônio Hohlfeldt, entre outros que se dedicam ao estudo da teoria, e 

vem sinalizando novos caminhos que apontam para um campo interdisciplinar que 

engloba múltiplos saberes, às vezes até contraditórios, para dar conta de seus 

objetos de estudos.  

 



 

Assim, Hohlfeldt (2002) define que a folkcomunicacão não é o estudo da cultura 

popular, a teoria estuda os procedimentos da comunicação pelos quais a cultura 

popular se amplia e se relaciona com as demais redes comunicacionais. Neste 

sentido a folkcomunicação oferece a possibilidade de expandir a comunicação 

envolvendo os excluídos no diálogo do espaço global. 

 

Diante desta perspectiva, espaços como a Feira de Ciência Jovem apresentam-se 

ricos em intercâmbios comunicativos e culturais, principalmente no que se refere à 

divulgação de ideias, experimentos e saberes da cultura popular, reforçando o 

relacionamento do indivíduo com um meio social mais amplo a partir das suas 

próprias visões de mundo.  

 

O evento nos mostra que o fato de promover a interação de estudantes do Ensino 

Fundamental ao Médio, das escolas públicas e privadas de vários Estados do 

Brasil, vai além da apresentação de trabalhos científicos ao estabelecer um 

processo folkcomunicacional. Além disso, proporciona uma rede de contatos entre 

os participantes, levando em consideração a diversidade cultural, social, ambiental 

e tecnológica de cada região envolvida. A comunicação ocorre de forma dinâmica 

entre as realidades distintas promovendo o empoderamento dos participantes. 

 

Vale ressaltar o contributo dos estudos da folkcomunicação quando colocam os 

elementos da cultura popular como protagonistas da produção do saber científico, 

para Schmidt (2008, p.149) “existe uma tendência mundial de regionalização, um 

“olhar” do capital sobre a cultura folk. Ocorre uma visualização da cultura local 

como fator de desenvolvimento e consolidação de diferenciais entre grupos, e de 

sua protagonização na cultura global”.  

 

Neste sentido, os estudantes participantes do evento apresentam-se como 

protagonistas das experiências locais para o espaço global. Essa prática constitui 



 

um fluxo folkcomunicacional diante dos resultados científicos obtidos, a partir das 

experiências que possivelmente poderão contribuir para um desenvolvimento local 

sustentável. Desta forma a folkcomunicação vem promovendo o fortalecimento da 

cultura popular. 

 

As experiências selecionadas 
 

As experiências cientificas deste estudo, em sua maioria envolvem preocupações 

referentes às questões ambientais voltadas para preservação e sustentabilidade 

do espaço local e global. Dentre as experiências da feira destacamos o projeto da 

Escola de Referência em Ensino Médio Nóbrega, da rede Estadual de ensino de 

Pernambuco, denominado Mangue ecodiversidade e cultura, que consiste na 

criação de um game interativo que aborda a biodiversidade através da cultura do 

Mangue Beat5.  

 

Considerando o mangue como um ecossistema que apresenta recursos 

pesqueiros, indispensáveis à subsistência das populações ribeirinhas do litoral 

brasileiro, o foco dessa experiência vai além da característica ambiental ao 

adquirir uma proporção histórica cultural, social e econômica.  

  

                                                            
5 Manguebeat (também grafado como manguebit ou mangue beat)  é um movimento musical que 
surgiu no Brasil na década de 90 em Recife que mistura ritmos regionais, como maracatu, com 
rock, hip hop, funk e musica eletrônica. Esse estilo tem como ícone Chico Science, ex- vocalista da 
banda Chico Science e Nação Zumbi. O Objetivo do movimento surgiu de uma metáfora idealizada 
mediante o uso de vídeos ecológicos. Disponível em  
<http://pernambucocultural.com/frevo/index.php/ritmos-pernambucanos/mangue-beat>, acesso em 
13/03/2014 as 11:37. 



 

Imagem - 03: XIX Feira de Ciência Jovem Fonte  - 
Expositores do Projeto Mangue ecodiversidade e cultura 

 

 
Fonte: Arquivo das pesquisadoras. 

 

O projeto resultou também na confecção de um portfólio, elaborado com imagens 

produzidas nos manguezais das cidades de Recife e Goiana - PE, divulgando os 

conhecimentos sobre diversos grupos de seres vivos que habitam os manguezais.  

 

Diante de problemas que afetam a população do entorno dos manguezais do 

nordeste, tais como a poluição, caça predatória e aterramentos causados pela 

expansão imobiliária, os estudantes lançaram perguntas com o intuito de favorecer 

a preservação do ecossistema do mangue. Como afirma Milanez (2003) não há 

como se construir uma economia estável que não seja através de um processo de 

sustentabilidade. 

 

Seguindo esta perspectiva selecionamos o projeto Produção de Biodiesel a partir 

do óleo extraído do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, estudo 

desenvolvido pelos alunos do curso técnico em aquicultura da Escola Estadual de 

Educação Profissional Marta Maria Giffoni de Sousa, localizada no município de 

Acaraú – Ceará.  



 

 

De acordo com o estudo apresentado neste evento a Secretaria de Pesca do 

Estado do Ceará registrou 35.000 mil toneladas de cativeiro no ano de 2012, 

produzindo aproximadamente 2.128 toneladas de cefalotórax, resíduos orgânicos 

que se descartados de forma inapropriada podem provocam o agravamento da 

poluição ambiental. 

 

Visando buscar alternativas para resolver esse agravo ambiental, o professor do 

curso técnico em Aquicultura, Engenheiro de Pesca, Francisco Quinto Barros e os 

técnicos em aquicultura da EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa, produziram óleo a 

partir da cabeça do camarão, obtendo 239 gramas de óleo para cada quilo do 

descarte. Ainda sendo possível transformar a borra eliminada da produção em 

uma farinha rica em cálcio, sais minerais e proteínas, cujo uso estuda-se utilizar 

para o balanceamento de ração animal e complemento alimentar humano.   

 

Esta experiência reflete a ideia de Milanez (2003 p.73), quando afirma que: 

 

Uma nova forma de ver o desenvolvimento da sociedade 

ciente dos prejuízos causados ao meio ambiente pelo 

desenvolvimento econômico atual busca conciliar a 

continuação do processo de desenvolvimento de nossa 

sociedade com a manutenção do equilíbrio ambiental 

planetário. (MILANEZ, 2003 p.76). 

 

Entendemos assim, que esse projeto traz contribuições para toda região, uma vez 

que busca soluções para conciliar o equilíbrio entre aspectos econômicos, 

ambientais e culturais de forma sustentável. 

 

Imagem - 04: XIX Feira de Ciência Jovem Fonte - 



 

Expositores do projeto da produção de biodiesel a partir do 
óleo extraído do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei 

 

 
Fonte: Facebook Espaço Ciência. 

 

Diante do exposto consideramos este projeto inovador, uma vez que propõe a 

fabricação do óleo da cabeça do camarão para utilizar como biocombustível, 

observando os benefícios ambientais no que tange evitar a poluição do solo pelo 

descarte dos resíduos do crustáceo, minimiza a poluição do ar pela proposta de 

um combustível biológico, além de ser uma nova alternativa de combustível. 

 

Ao elencarmos neste estudo experiência que se utilizam das características 

naturais e culturais do nordeste brasileiro, destacamos ainda o projeto 

Biocompositor e minhocário: uma combinação de sucesso na técnica de adubação 

de hortaliças na escola, projeto apresentado pela escola de Ensino Médio Lauro 

Rebouças de Oliveira, localizada no município de Limoeiro do Norte – Ceará.  

 



 

A pesquisa tem por objetivo sensibilizar os alunos sobre práticas saudáveis, 

incentivando o consumo de hortaliças produzidas na horta da escola, cultivada 

com adubo orgânico, criado a partir do humos de minhocas.  A ideia surgiu de 

alunos que começaram a desenvolver o minhocário em casa, com uma carcaça de 

geladeira desativada.   

 

Para fazer análise do humos e atestar as propriedades esperadas de um adubo 

orgânico os alunos buscaram parcerias com o Instituto Federal de Pernambuco – 

IFPE.  A importância dessa experiência se dá pela buscar alternativas para o 

enriquecimento do solo, para produção de alimentos orgânicos, e minimização do 

uso de agrotóxico. A reutilização da peça da geladeira, demostra o desafio de criar 

inovações a partir de materiais considerados sem utilidade.  

 

O projeto também expande os conhecimentos da escola às famílias dos alunos, 

uma vez que incentiva o cultivo hortaliças sem a inserção de produtos químicos, a 

fim de criar hábitos alimentares saudáveis.  

 

Na escola foi montado um minhocário de alvenaria com dois biodecompositores 

feitos com tambores. O solo preparado dentro do minhocário é nutrido diariamente 

com sobras de alimentos aguardando a produção do chorume, o qual é diluído em 

água e aplicado nos canteiros da escola.  O resultado do projeto é o cultivo de 

hortaliças orgânicas, que será consumido no ambiente escolar.  

  



 

Imagem - 05: Foto da experiência no ambiente da escola. 
Biocompositor e minhocário: uma combinação de sucesso na técnica 

de adubação de hortaliças na escola.  
 

 
Fonte: FEBRACE, 2014. 

 

Essa experiência ressalta o que afirma Santos (2010) quando diz que a 

capacidade de inovar e fazer ciência é acessível a toda a população que 

questiona e se empenha em buscar respostas para solucionar os problemas 

vigentes no cotidiano local e global. 

 

Diante dessas experiências, fica evidente um processo folkcomunicacional 

cientifico direcionado ao desenvolvimento sustentável, uma vez que os estudantes 

se utilizaram de elementos simples e populares para suas experiências, bem 

como adaptaram elementos do seu cotidiano ao conhecimento cientifico padrão 

com vistas a produzirem soluções para problemáticas locais, que repercutem no 

espaço global. 

 

Desta forma, fazer ciência torna-se acessível aos grupos populares visto que, a 

prática da pesquisa na escola permite que a esses grupos se apropriarem do 



 

conhecimento científico, como forma de promoção do empoderamento de maneira 

viável e sustentável. 

 

Considerações  
 

Após análise das experiências da 19ª Feira de Ciência Jovem, que selecionamos 

para ilustrar nosso trabalho, percebemos diversos aspectos que se relacionam 

diretamente com as discursões da disciplina Comunicação Cientifica para o 

Desenvolvimento Local, do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural e 

Desenvolvimento Local da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Percebemos que as experiências apresentadas na Feira de Ciências Jovem, 

envolvem preocupações, contemporâneas e de importância universal, a exemplo 

das questões ambientais.   

 

As experiências apresentam inúmeras contribuições voltadas para a preservação  

sustentabilidade, e  qualidade de vida, bem como, proporcionam a reflexão em 

torno da relação da ciência e do espaço no qual os estudantes estão inseridos. 

 

Outro ponto que destacamos refere-se às discussões sobre a popularização da 

ciência que deve ser uma prática interdisciplinar nas escolas, contrariando a 

perspectiva tradicional da ciência moderna, que defende a produção de ciências 

apenas em instancias acadêmicas e laboratórios e por especialistas eruditos, e 

que ignoravam os saberes e conhecimentos empíricos. 

 

A Feira Ciência Jovem também demonstra a prática de projetos pedagógicos cada 

vem mais interdisciplinares, que proporcionam uma ciência prática e acessível à 

população estudantil, resultando em uma maior produção científica.  

 



 

Assim, a ciência passa, a ser entendida como uma atividade presente no cotidiano 

dos estudantes  tanto no ambiente escolar, quanto familiar e comunitário, como 

bem ilustram o projeto Mangue ecodiversidade, o projeto Produção de Biodiesel a 

partir do óleo extraído do cefalotórax do camarão Litopenaeus vannamei, e a 

pesquisa do  Biocompositor e minhocário: uma combinação de sucesso na técnica 

de adubação de hortaliças na escola. 

 

Ao privilegiar o cotidiano, associando a ciência aos elementos da cultura popular, 

estas experiências se configuram em um processo folkcomunicacional, que 

corrobora com o empoderamento local na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável.  
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