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111 anos da Fiocruz e do Instituto Oswaldo Cruz 

111 anos com Ciência e Arte 



1911-2011: Ensino no  IOC   
100 anos formando cientistas para o Brasil  

1911-1969: Curso de Aplicação de Manguinhos 
1980-2011: Mestrados e Doutorados 

1849 teses defendidas (114 em 2011 até 23/11) 



IOC 

6 DOUTORADOS 

8 MESTRADOS  

ESTÁGIOS PARA 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

ESTÁGIO CURRICULAR 

PARA GRADUAÇÃO 

CURSOS DE FÉRIAS 

VOCAÇÃO CIENTIFICA 

4 ESPECIALIZAÇÕES 

CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL EM 

SERVIÇO- ESTÁGIOS 

ATUALIZAÇÃO- diversos 

FORMAÇÃO PARA O SUS 

2 CURSOS TÉCNICOS 
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EXTENSÃO COMUNITÁRIA cidadania 

jovens do ensino médio 

profissionais técnicos 

Programa de Ensino na Graduação 

– jovens e adultos 

PG LS- Profissionais Graduados 

para a Saúde, C&T, Educação e 

Cultura 

PG SS- Cientistas e Professores 
universitários 
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> 1100 matriculas ativas, > 100 disciplinas, 

dezenas de processos seletivos, bolsas 



Cursos para professores 



Formação continuada de professores de ciências  

Parceria com as Secretaria de 
Educação e de Saúde (municipal e 
estadual), e com a Secretaria de 

Ensino, Ciência e Tecnologia 
(estadual)  

Professores de 1860 escolas nas 29 
regiões 



Cursos de Extensão em Saúde Comunitária  
>180 egressos das 16 comunidades de Manguinhos 

Parque João Goulart, Parque Oswaldo Cruz, Mandela I e II, Vila Turismo, 

Varginha, Vila do João, PAC 2, Vila do Pinheiro , etc etc etc  

Não há saber mais ou saber menos: 

Há saberes diferentes. 
   Paulo Freire 
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Os 20 maiores problemas (SBPC, 2003) 



Os 20 maiores problemas 1- Formação 

 

a) Curso de Pedagogia - falta de espaço para tratamento dos conteúdos 

específicos durante a formação inicial, inclusive maior reflexão sobre a 

concepção da ciência que permeia o currículo.  

b) Ciências - Falta uma identidade - assume-se que quem se prepara para 

alguns cursos acaba se preparando - automaticamente - para ensinar 

ciências para crianças, o que é falso. O curso deve ser assumido pela 

instituição em suas especificidades.  

c) Como regra geral, os cursos de bacharelado são mais valorizados do que 

os de licenciatura, embora os estudantes acabem se licenciando e dando 

aulas.  

d) Cursos de formação inicial, como regra, estão distanciados da realidade 

da educação básica;  

e) Falta contato mais próximo com tecnologias da comunicação no curso de 

formação inicial;  

f) Universidades e centros de formação interagem pouco com os sistemas 

de ensino.  

 

 



Os 20 maiores problemas 2- Sala de aula 

 

a) Pouco tempo e atribui-se pouca relevância ao ensino de ciências 

baseado na experimentação e na compreensão;  

b) Pouca reflexão sobre a concepção de ciência que é trabalhada na sala de 

aula.  

c) Metodologias de ensino ultrapassadas, centradas na memorização e na 

busca de informações prontas, em detrimento da compreensão, da 

originalidade e da criatividade 

d) Falta de recursos didáticos para implementar práticas diferenciadas, 

inclusive laboratórios. Falta formação de professores para utilizar esses 

recursos, quando existem.  

f) Currículos da educação básica distantes dos interesses dos alunos;  

g) Currículos muito extensos, que comprometem a qualidade na educação 

básica.  

h) Falta articulação entre os gestores da educação e professores e alunos, 

que garanta compreensão maior do trabalho do professor, em especial nas 

ações inovadoras.  

i) Sistema de ciclos pode desmotivar alunos que se empenham nos estudos 

 



Os 20 maiores problemas  
3- questões estruturais 

 

a) Salários baixos implicam jornada muito extensa, deixando pouco tempo 

para formação contínua;  

b) Há carência de programas de formação contínua que atendam as 

necessidades dos professores;  

c) Falta plano de carreira que garanta jornada adequada inclusive com 

dedicação exclusiva;  

d) Falta informação para os professores sobre políticas específicas relativas 

ao magistério e ao ensino e falta maior participação dos professores na 

definição dessas políticas;  

e) Falta um sistema nacional para incentivar o ensino da ciência, dado que 

as iniciativas existentes são pontuais, mesmo se meritórias, mas isoladas e 

é necessário articula-las.  

f) Rever os critérios de atribuição de aulas que fazem professores de 

diferentes áreas assumam aulas de ciências, mesmo que não tenham tido 

formação na área, como por exemplo os professores de matemática que 

assumem aulas de física. Isso tem ocorrido inclusive com professores 

concursados.  

 



Problema: Muita pesquisa sobre o ensino de ciências, 
pouco impacto no ensino de ciências 

Nome de área ou sub-

área da Capes  

numero 

de 

registros % 

Ensino de ... 2534 100,0 

Ciências 848 33,5 

Matemática 766 30,2 

Física 411 16,2 

Quimica  214 8,4 

Biologia  131 5,2 

Genética 27 1,1 

Astronomia 26 1,0 

Ciências biológicas 25 1,0 

Botânica  13 0,5 

Ecologia  13 0,5 

Bioquímica 11 0,4 

Bioquímica 11 0,4 

Geociências 10 0,4 

Meio ambiente  9 0,4 

Geologia  7 0,3 

Biologia Celular  6 0,2 

Zoologia  4 0,2 

Parasitologia  3 0,1 

Microbiologia  3 0,1 

Biotecnologia 3 0,1 

Biossegurança  2 0,1 

Imunologia  1 0,0 

Higiene  1 0,0 

 busca no banco de teses Capes com a palavra chave “ensino de 

(area ou sub-área)”  

Ciências 

Fonte: Banco de Teses Capes 
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• “O mundo de hoje é dividido não pela ideologia, 
mas pela tecnologia” (SACHS, J. A new map of the world. The 

Economist, 356, p. 1-40. 2000) 

 

• O desenvolvimento científico e tecnológico tornou-
se um fator crucial para o bem-estar social 

• A distinção entre os povos é hoje feita pela 
capacidade de criar ou não o conhecimento 
científico (Unesco, 2000). 

Desafio: educar na sociedade do 
conhecimento 

Araujo-Jorge e Lemos, 2004, 

RBPG 1 (2): 97-115 



O ensino  não pode mais se basear no 

conhecimento adquirido, mas no processo de 

adquiri-lo, para adaptação continua às 

mudanças derivadas do avanço rápido do 

conhecimento 

Desafio: formar profissionais para uma 
sociedade em mutação, com compromissos 

sociais, éticos e uma abordagem 
interdisciplinar 

Desafio: educar na nova era tecnológica  

Araujo-Jorge e Lemos, 2004, 

RBPG 1 (2): 97-115 

Difusão científica, educação científica e 
promoção da Saúde 



Desafio: integrar o ensino de ciências 
com a difusão, a divulgação, e a 

disseminação científica, a educação e a 
promoção da saúde 

• Difusão científica - engloba todos os aspectos. Seus limites são 

bastante amplos 

• Divulgação científica – para um público universal. Utiliza  

técnicas e processos para a veiculação de informações ao público 
em geral. Não se restringe ao campo da ciência, compreendendo 
os livros didáticos 

• Jornalismo científico - divulgação através da mídia – uma 

prática libertadora quando ultrapassar seus limites. Inclui o 
jornalismo 

• Popularização da ciência - pode ou não ser através da mídia 

• Disseminação da ciência - entre pares 

Fonte: Bueno, Wilson da Costa. Jornalismo Científico no Brasil: 

compromissos de uma prática dependente. Tese de doutorado.1984 



Ciências & Saúde  Promoção da Saúde 

Alfabetização científica – práticas de ensino que cultivem 
habilidades e técnicas de raciocínio, para aumentar a participação 
pública nos processos de tomada de decisões sobre a aplicação de novos 
conhecimentos (UNESCO, 2000) 
 
Promoção da Saúde  -  proporcionar ao povos os meios necessários 
para melhorar sua saúde e exercer um maior controle sobre a mesma.” 
Carta de Ottawa,1986  
 
Comunicação em saúde - estratégia para compartilhar 
conhecimentos e práticas  que possam contribuir  para conquista de 
melhores condições de saúde , que inclui  (...) elementos de educação 
(...) mobilização da opinião pública, participação social 
...”OPAS/UNESCO,1993 
 
Educação em saúde - qualquer atividade, relacionada  com 
aprendizagem, desenhada  para alcançar saúde  (Tones e Tilford, 
apud Buss 1999) 
 



Desafios: ensino para que e para quem? 



A leitura do mundo precede a leitura da palavra 
                                                                          Paulo Freire 



>90% das 

crianças na 

escola aos 8 

anos 

Apenas metade 

dos jovens em 

idade escolar na 

escola aos 16 

anos 

Só 15% dos 

jovens na escola 

aos 25 anos  

Fonte: Livio Amaral – Capes DAV 



PNE  

2011-2020 
PNPG 

2011-2020 
PE-IOC 

2011-2020 

Desafios 
Como? Onde? Quando? Com que instrumentos? 

Em debate na 

CF  2011 

Capes: ja 

aprovado 
em construção 



Plano Nacional de Educação 
( Artigo 214 da Constituição Federal ) 

 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração plurianual, visando a articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do poder público que conduzam à:  

 

I – erradicação do analfabetismo 

II – universalização do atendimento escolar 

III – melhoria da qualidade do ensino 

IV – formação para o trabalho 

V – promoção humanística, científica e 

tecnológica 

Fonte: Dep. Paulo Rubem Santiago – 

Comissão Especial do PNE-CF 



PNE 2011-2020: PL 8035/2010 : 10 diretrizes 
 Art. 2º 

 São diretrizes do PNE - 2011/2020: 

 

 I - erradicação do analfabetismo; 

 II - universalização do atendimento escolar; 

 III - superação das desigualdades educacionais; 

 IV - melhoria da qualidade do ensino; 

 V - formação para o trabalho; 

 VI - promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; 

VII - promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

 VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto; 

 IX - valorização dos profissionais da educação; e 

X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão  

democrática da educação. 

 

Fonte: Dep. Paulo Rubem Santiago – 

Comissão Especial do PNE-CF 

 20 metas 



Fontes: Dep. Paulo Rubem Santiago – 

Comissão Especial do PNE-CF; Livio 

Amaral – Capes DAV 

Meta 1- 

Universalizar até 

2016 ( 0 a 05 anos ) 

e chegar a 50% de 

0- 03 anos até 2020 

Meta 2-  

Universalizar ensino 

fundamental de 09 

anos para todos dos 

06 aos 14 anos 

Meta 3- 

Universalizar até 

2016  atendimento 

de 15 a 17 anos e 

até 2020 ter taxa 

líquida de matrículas 

de 85% 



Fonte: Livio Amaral – Capes DAV 

Meta 11- Duplicar 

matrículas de 

educação 

profissional técnica 

de nível médio 

Meta 12-  

Elevar taxa bruta de 

matrícula na educação 

superior para 85% e a 

taxa líquida para 33% 

dos 18 aos 24 anos 



1.6) Estimular a articulação entre programas de pós-graduação stricto 

sensu e cursos de formação de professores para a educação infantil, de 

modo a garantir a construção de currículos capazes de incorporar os 

avanços das ciências no atendimento da população de 4 e 5 anos. 

 

7.4) Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do 

ensino fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências 

nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental e 

incorporar o exame nacional de ensino médio ao sistema de avaliação da 

educação básica. 

 

7.19) Assegurar, a todas as escolas públicas de educação básica, água 

tratada e saneamento básico; energia elétrica; acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade; acessibilidade à pessoa 

com deficiência; acesso a bibliotecas; acesso a espaços para prática de 

esportes; acesso a bens culturais e à arte; e equipamentos e laboratórios 

de ciências. 

Ciências no PNE 2011-2020: pouca expressão 



7.25) Confrontar os resultados obtidos no IDEB com a média dos resultados 

em matemática, leitura e ciências obtidos nas provas do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos - PISA, como forma de controle externo 

da convergência entre os processos de avaliação do ensino conduzidos pelo 

INEP e processos de avaliação do ensino internacionalmente reconhecidos, 

de acordo com as seguintes projeções: 

PISA                                           2009  2012  2015  2018  2021 

Média dos resultados em  

matemática, leitura e ciências    395     417    438    455     473 

 

12.4) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender o 

déficit de profissionais em áreas específicas. 

Ciências no PNE 2011-2020: pouca expressão 



Meta 4- Universalizar de 04 a 17 anos o atendimento para estudantes com deficiência 

Meta 5- Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, 08 anos 

Meta 6- Tempo integral em 50% das escolas de educação básica 

Meta 7- Melhorar as médias para o Ideb  

 Anos iniciais EF ( 2011) – 4,6 / (2020 ) – 6.0 

 Anos finais EF ( 2011 ) – 3,9 / ( 2020 ) – 5.5 

 Ensino Médio ( 2011 ) – 3.7 / ( 2020 ) – 5.2 

PNE 2011-2020: PL 8035/2010: metas de 
qualidade e inclusão na educação básica 

Fonte: Dep. Paulo Rubem Santiago – 

Comissão Especial do PNE-CF 

Meta 8- Elevar escolaridade média da população: 18 a 24 anos: 12 anos de estudo 

para o campo, menor escolaridade e 20% mais pobres; Igualar escolaridade 

média entre brancos e negros 

Meta 9- Elevar a taxa de alfabetização: quinze anos ou mais – 93,5 % até 2015; 

Erradicar o analfabetismo até 2020; reduzir em 50% o analfabetismo funcional até 

2020 

Meta 10-No mínimo 25% das matriculas de EJA integradas à educação profissional 

nos anos finais do EF e EM 



Meta 13- Ampliar atuação de mestres e doutores para 75% do corpo docente, sendo 35% 

de doutores 

Meta 14- Elevar matrículas na pós, com a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil 

doutores 

Meta 15- Todos os professores da educação básica com formação superior em 

licenciatura, em regime de colaboração 

Meta 16- Formar 50% dos professores da educação básica com pós-graduação lato e 

strictu sensu com formação continuada 

Meta 17- Valorizar o magistério. Aproximar o rendimento médio do profissional com 

mais de onze anos do rendimento médio dos demais profissionais 

Meta 18- Em dois anos : Planos de carreira para os profissionais em todos os sistemas 

Meta 19- Garantir por lei nomeação comissionada de diretores vinculada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e à participação da comunidade escolar 

Meta 20- Ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir 

7% do PIB do país 

PNE 2011-2020: PL 8035/2010: metas do ensino 
superior e PGs, da profissão e do financiamento 

Fonte: Dep. Paulo Rubem Santiago – 

Comissão Especial do PNE-CF 



  PNE anterior Lei 10.172 de 2001 (2001-2010 ) 
o que previa e o que realizou? 

Elevação Global do Nível de 

Escolaridade    

 Melhoria da Qualidade do 

Ensino    

 Redução das Desigualdades 

Sociais e Regionais no 

tocante ao acesso, 

permanência e sucesso 

escolar  

   Democratização da Gestão do 

Ensino Público 

Fonte: Dep. Paulo Rubem Santiago – 

Comissão Especial do PNE-CF 

País só cumpre 33% de metas 

do PNE 2001-2010 

17 Estados não têm Planos 

Estaduais de Educação 

95% dos municípios não têm 

Planos Municipais de 

Educação 

Reprovação em Massa: 

Avaliação do MEC reprova 

39% das instituições de 

ensino superior 

Manchetes em 2010-2011 

Apenas a Lei não basta, precisa ação, decisão, participação e 

engajamento E RECURSOS PARA EDUCAÇÃO 



“Para uma mente completa,  

estude a arte da Ciência; 

estude a ciência da Arte.  

Aprenda a enxergar. 

Perceba que tudo se conecta 

a tudo. 

              
Leonardo da Vinci 

(1452-1519)  

Do ensaio sobre a 

Metodologia das descobertas 

 

Desafio: desconstruir a visão de que 
ciência não envolve criatividade 



O pensamento criativo: 
o que é? Como surge? 

Robert Root-Bernstein 

Department of Physiology, Michigan State 
University, East Lansing, MI, USA.  

1. Observar 

2. Evocar imagens 

3. Abstrair 

4. Reconhecer padrões 

5. Formar padrões 

6. Estabelecer analogias 

7. Pensar com o corpo 

8. Ter empatia 

9. Pensar de modo 
dimensional 

10.Criar modelos 

11.Brincar 

12.Transformar 

13.Sintetizar. 

conexões entre 
as ciências, as 
artes, as 
humanidades, 
as tecnologias: 
no nível da 
imaginação 
criativa todos 
pensam da 
mesma 
maneira.  

Desafio: educar a imaginação no ensino 
de ciências 



Luiz Edmundo Aguiar, Tese de Doutoramento, 1998 

Alunos do CEFET-Química, Nilópolis, ensino profissional 

Desafio: trazer para a sala de aula a alegria da aula 
no laboratório 

 



Desafio: Brincar com a ciência 

 

Copyright Paulo R. Vasconcellos-Silva 2004 



Não biólogos 

Desafio: enriquecimento conceitual 
após o ensino 



Desafio: articular a ciência com a 
educação básica 

  

www.ioc.fiocruz.br/abcnaciencia/ 



Desafio: ciências nos museus de arte  



Desafio: exercitar o imaginar 
1-uma imagem   2-um movimento       3-uma historia 

•  céu 
• passaro 
 

• girassol 
• girassol 
 

• arvore  
• arvore  
 

•vaso com planta 
  
• cachorro  
 

• casa 
•estrada  
• carro  
 

•aviao  
•lapis 
•citometro 
• balao volumetrico 

 
• historia do cientista Mullis 
• o passaro alimentando os seus 
   filhotes e os protegendo  
• guerra civil 
• historia em quadrinhos 
  
• dia de chuva sem transporte 
• grupo de soldados naufragados 
  em um rio  
• historia da cigarra e formiga 
 

• um menino assaltando uma 
   senhora e fugindo 
• branca de neve e os 7 anoes 
• a bela adormecida 
• o dia a dia das pessoas que 
   usam autocarros publicos 
• coelho esperto 
• o meu progresso como estudante 
• animais numa selva 
• um romance 

•movimento dos olhos 
•passaro voando 
 

•jogar futebol 
•movimento retilineo 
   uniforme   
•movimento de carros  
•ondas do mar  
 

•formigas fugindo do vaso 
  depois de colocar agua 
• criança dançando ballet 
 

• cantar  
• corrida num labirinto 
• o andar das pessoas 
 

• correr 
• nadar 
• células passando em fileira 
• girassol 

diversidade 

raras coincidências 

elementos do cotidiano 

diversidade 

cada historia é única 

Ficção, realidade,  cultura, contexto 



Desafio: exercitar a observação 

uma folha viva, verde e fresca  e outra seca- 5 

2 folhas com formas semelhantes 

folhas com  varias nervuras 

simetria, diferença de cores 

4 cores e forma de coração 

uma folha pintada a mão e uma folha seca 

folhas de plantas verdes, fundo rosa e fundo castanho 

2 folhas da mesma espécie com cores diferentes 

o processo de absorção de uma folha 

processo de secagem 

as 2 folhas como se fossem olhos e os dois riscos como sobrancelhas 

 



 Como os alunos vêem a dengue... 

Lucia Ballester, dissertação 2008 



bandas num gel 

eletroforese em gel de 
agarose 

mapa genetico 

peças de domino num gel 

tubos de ensaio com 
segmentacao de particulas 

um quadro artistico 

uma parede pintada 

uma fotografia com 
particulas em varios 
estagios 

uma exposição de cores 

um quadro 

vermes observados com 
lupa 

tenia 

minhocas 

autoestrada com carros 

tubos flutuantes com 
moedas no interior 

grãos de milho 

 

 

Desafio: exercitar a abstração  



Desafio: Reconhecer padrões 

1996                     1997                      1998                        1999 

2000                   2001                         2002                   2003 

O que é padrão e o que é fora do padrão 

 



• Quem somos e de onde falamos 

• Problemas do ensino de ciências  

• Desafios do ensino de ciências 

• Experiências do IOC-Fiocruz  

 



O que a ciência pode fazer para melhorar a alfabetização e a 

educação para a cidadania?  

 

1- Conscientizar: cientistas e estudantes 

2- Desenvolver atividades de educação cientifica direcionada a 

professores,a jornalistas, e a publico geral 

3- Produzir ativamente instrumentos para educação e para 

popularização cientifica  

 



1. Ensino e aprendizagem em biociências e Saúde 

2. Educação em saúde, ambiente e trabalho 

3. Representações sociais, saberes populares e 
cidadania no ensino de biociências e saúde;  

4. Divulgação, Popularização e jornalismo 
científico;  

5. Ciência e arte 

• Ensino Formal 

• Ensino Não Formal 

5 linhas de pesquisa 

2005 a 2011 
      94 dissertações de Mestrado 

+    31 teses de Doutorado 

+    10 dissertações de Mest. Profissional 

Total =135 teses e dissertações   

Educação Científica 

Área 46 Ensino-Capes 



2010: Celebramos 10 anos dos 

cursos de Ciência e Arte 



Em  2000, no centenário da Fiocruz  

o início do curso de Especialização para professores 

o primeiro curso de Ciência e Arte 



reunindo a experiência de 20 anos acumulada com a 

ciência levada às praças e favelas do Rio 

1983 - Nova Iguaçu 1984 – Morro do Salgueiro 



Oficinas para estimulação 
do pensamento criativo 

 Criatividade, 

Arte e 

Ciência 

Vivências 

Teatrais  

Saúde, 

Alegria e 

Palhaçadas  

Ateliê da 

Saúde  

Espaço, 

Criação 

e Alegria  

Ciência, 

Tecnologia e 

Saúde em 

Quadrinhos  

Bio-Arte  

Galileu e 

a Ciência  

Química e 

arte com 

Portinari 

Ficção 

Científica, 

Ciência e 

Gênero na 

Literatura e no 

Cinema 



2002 2004 2006 

encontros e 
parcerias 

2007 

2008 

São João del Rei 
Ciência e Arte 2007  
IV Ciência, Arte e Cidadania  
III Fazendo Arte na Ciência  
II Colóquio: Psicanálise, Ciência e Arte  

2010 



Materiais 
educativos 



Proposta 
Inclusão das 

ferramentas para 

educação da 

imaginação em 

todos os níveis de 

ensino, para a 

formação de 

cientistas e para 

a formação de 

cidadãos 

Conselho de cientista:  
“A imaginação é mais importante do 
que o conhecimento” 

Albert Einstein  

9 /5/1925:     Einstein visita o IOC 
Diretor: Carlos Chagas 



Proposta: sorrir e espalhar alegria 

Ciência & Saúde Coletiva, 

16(10):4127-4138, 2011 
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