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Resumo 

Esse projeto foi contemplado pelo Projeto Ciência Móvel, do Departamento de Popularização e 
Difusão da Ciência e Tecnologia (DEPDI) orgão da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão 
Social (SECIS) do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). O DEPDI/SECIS/MCT promulgou um edital 
através da Academia Brasileira de Ciências (ABC) que selecionou e coordenou nacionalmente a 
distribuição de recursos entre os projetos de ciência móvel contemplados. Esse edital teve como objetivo 
a utilização de veículos adequadamente equipados para incursões nas grandes cidades ou pelo interior 
do país, em atividades de divulgação científica de caráter itinerante. O MCT forneceu o caminhão e 
alguns equipamentos e a Universidade o pessoal (docentes e monitores). Nosso projeto conta com 
experimentos nas áreas de Biologia, Física, Matemática, Paleontologia e Química. Com o início das 
viagens no final de 2005, fizemos até hoje uma série de exposições em escolas e outros espaços 
públicos nas cidades situadas na região de abrangência da Universidade. Nessas exposições, 
recebemos visitas de pessoas de todas as idades o que revela algum grau de interesse pelo 
conhecimento científico. Até o presente momento, o projeto atingiu em torno de dez mil visitantes. As 
dificuldades encontradas passam pela ausência de um local apropriado para a manutenção dos 
experimentos, comunicação com as secretarias de educação dos municípios e disponibilidade de tempo 
para as viagens. A nossa meta para os próximos anos é ampliar o rol de experimentos interativos, 
aumentar o número de monitores e professores que participam do projeto, atingir um maior número de 
municípios, distritos ou vilarejos da região e iniciar pesquisas na área de divulgação científica. 
 
 

Introdução 

O projeto Caminhão com Ciência teve origem a partir de um projeto piloto 

itinerante de experimentos das áreas de física e química que, favorecido por um edital 

do Ministério da Ciência e Tecnologia que contemplava a ciência móvel como 

ferramenta na inserção social dos cidadãos das áreas mais carentes, teve a 

oportunidade não só de ampliar as temáticas desta exposição, através da associação 

às outras áreas da ciência como biologia e matemática, mas também de tornar possível 

o deslocamento destes experimentos às escolas e comunidades com carência na infra-

estrutura de ensino. 

Constituído basicamente de um caminhão baú (figura 1) e de experimentos de 

Física, Biologia, Matemática e Química, o projeto Caminhão com Ciência tem como 

objetivo principal, levar exposições a localidades pequenas e distantes dos grandes 

centros urbanos, que, de modo geral, apresentam baixos índices educacionais, muito 
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provavelmente, devido a uma série de circunstâncias, tais como as condições das 

escolas locais e à pequena quantidade de alternativas educacionais.  

 

 

Figura 1: Caminhão baú. 

 

A região onde se localiza a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC (figura 

2), é constituída de vários pequenos municípios e distritos, que estão longe das cidades 

maiores que circundam a Universidade, Ilhéus e Itabuna. O estado da Bahia possui 

uma enorme extensão territorial, 567.295,3 km², o que representa praticamente o dobro 

do estado de São Paulo, ou o tamanho de um país como a França. Esse estado, situa-

se na região Nordeste do Brasil, região que apresenta historicamente baixos índices 

educacionais, sociais e econômicos.   
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Figura 2: Mapa das cidades visitadas. 

A realidade que encontramos na região, em relação ao conhecimento científico, 

se mostra preocupante. Algumas das causas que podemos apontar, e que são relativas 

às condições educacionais, seriam a carência de  laboratórios, bibliotecas e salas de 

informática, considerados em conjunto como a infra-estrutura mínima para o 

desenvolvimento da educação científica. Além disso, os dados das Secretarias de 

Educação (Municipais e Estadual) apontam a necessidade de mais professores com 

formação específica nas áreas científicas. É pequena a probabilidade de encontrar 

nessas regiões, professores formados em Física, Química, Matemática e Biologia, que 

estejam lecionando suas respectivas disciplinas. Dentro desse contexto, o projeto 

Caminhão com Ciência, que tem como propósito principal a divulgação científica, não 

tem fugido à finalidade de também tentar minimizar essas deficiências, expondo 

experimentos (figura 3) que despertam a curiosidade, no intuito de despertá-los para 

questionamentos, não só dos fenômenos naturais que fazem parte do nosso cotidiano, 
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mas também para atualizá-los acerca de alguns dos novos aparatos tecnológicos que 

hoje fazem parte da vida na sociedade contemporânea.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Crianças brincam com jogos matemáticos. 

 

Nesse aspecto, o projeto Caminhão com Ciência tem como uma de suas metas 

promover a educação científica de maneira não formal, propiciando alternativas 

diferentes de aprendizagem, semelhante ao que ocorre em museus ou centros de 

ciências. 

Sabemos atualmente que “ensinar ciências é mais que promover a fixação dos 

termos científicos; é também privilegiar situações de aprendizagem que possibilitem ao 

aluno a formação de sua bagagem cognitiva. A construção dessas situações é tarefa 

árdua para os profissionais preocupados com o ensino.” (Bianconi, M. L. E Caruso, F.).  

Essas diferentes formas de ensino são classificadas na literatura como: 

educação formal, educação não-formal e educação informal. A educação formal pode 

ser resumida como aquela que está presente no ensino escolar institucionalizado, 

cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado, e a informal como aquela na 

qual qualquer pessoa adquire e acumula conhecimentos, através de experiência diária 
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em casa, no trabalho e no lazer. A educação não-formal, porém, define-se como 

qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que, normalmente, se realiza 

fora dos quadros do sistema formal de ensino. (ibidem). 

Iniciativas dessa natureza são consideradas importantes pela possibilidade de 

complementar as carências escolares, como o exemplo citado acima da falta de 

laboratórios, além do fato de apontarem para a necessidade de tornar o ensino de 

Ciências e Matemática mais prazeroso, incentivando a aprendizagem em ciências 

através de atividades lúdicas. 

 

A importância da divulgação científica 
A divulgação dos conhecimentos científicos tem nos dias de hoje um papel 

fundamental. Nas palavras de Manuel Calvo Hernando, “se queremos realmente uma 

sociedade democrática, é preciso que todos entendam a ciência” 

Tal preocupação se justifica pela grande influência que a ciência e a tecnologia 

produziram e continuam a produzir na nossa vida diária, alterando o nosso modo de 

viver, sentir e pensar, trazendo, de modo geral, benefícios para o bem estar e para a 

melhoria da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, despertando preocupações sobre as 

consequências das aplicações desses conhecimentos em temas diversos, tais como a 

clonagem, a energia nuclear, o aquecimento global e os alimentos transgênicos, por 

exemplo. Tais preocupações se acirram com o aumento da consciência de que, embora 

tenha produzido nos últimos três séculos boa parte das nossas certezas, a ciência 

revelou sua incapacidade de oferecer diagnóstico seguro para uma série de outros 

assuntos (Valente, M. E. et al).  

Nesse sentido, é desejável investir em ações que possibilitem uma melhor 

formação educacional em ciências, para que a população, de modo geral, possa 

participar efetivamente das decisões que dizem respeito à sociedade como um todo, 

como o são as discussões sobre os problemas complexos originados pelo 

conhecimento humano. 
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Resultados e Discussões 
A partir da compra do caminhão e da produção de alguns experimentos, muitos 

dos quais foram incorporados de um projeto anterior, financiado pelo CNPq e mantido 

pela UESC, chamado de Parque do Conhecimento, que congregava uma série 

experimentos de Física, Química e Biologia, iniciamos as nossas visitas em agosto de 

2005. A nossa primeira exposição ocorreu na cidade de Camacan, cidade situada a 

duas horas da UESC, com população estimada em 26000 habitantes, de acordo com 

os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Nessa visita, a 

exposição foi montada num barracão (figura 4) improvisado no centro da cidade, já que 

a escola designada para tal fim estava ocupada por outras atividades, em função do 

aniversário da cidade.  

 
Figura 4: Barracão em Camacan. 

 

Essa exposição foi realizada em dois dias, e registrou um público aproximado de 

141 pessoas. Os nossos registros são realizados com a assinatura de um livro de 

presença, que nem sempre é assinado pelos visitantes, o que indica que os nossos 

registros de participação do público estão subestimados. Devido ao fato dessa 

exposição ter sido montada fora de uma escola, o público participante nessa exposição 

foi variado, não sendo exclusivamente de estudantes como ocorre quando a exposição 

é realizada no interior das escolas. Exposição semelhante a essa ocorreu em Barro 

Preto, pequena cidade de aproximadamente 7000 habitantes, segundo o IBGE, situada 

a uma hora da UESC. Essa exposição ocorreu dentro de um salão paroquial, localizado 
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no centro da cidade. Nesse evento, registramos a participação de aproximadamente 

500 pessoas. 

A partir da nossa primeira visita em 2005 até o ano de 2006 realizamos 12 

exposições, sendo duas em dois dias (Camacan e Santa Luzia), duas de uma semana 

inteira (Semanas de Ciência e Tecnologia realizadas em Ilhéus) e as demais de um dia, 

atendendo a um público total aproximado de 6800 pessoas, conforme a tabela 1. 

Excluindo-se as atividades das Semanas de Ciência e Tecnologia, todas as outras 

exposições foram realizadas nos finais de semana. 

Tabela 1: Locais de exposição e número de visitantes. 

Exposição/Local Nº de visitantes 
Camacan 141 
Semana de Ciência e 
Tecnologia –Ilhéus 2005 

413 

Campus da Uesc 139 
Santa Luzia 635 
Comunidade de Salobrinho 72 
Barro Preto 480 
UESC – Semana da saúde 
rural 

172 

Ilhéus - Salobrinho 398 
Itajuípe 498 
Uruçuca 458 
Ibicarai 560 
Semana de Ciência e 
Tecnologia –Ilhéus 2006 

2050 

 
As dificuldades para a implementação do projeto são grandes e podemos 

destacar as principais: 

1. dificuldade no agendamento das visitas. 

2. baixo número de monitores. 

3. falta de alimentação e hospedagem da equipe. 

4. falta de um local apropriado para o acondicionamento e manutenção dos 

equipamentos. 

Algumas dificuldades encontradas ao longo desse período já foram parcialmente 

resolvidas, como por exemplo, o número de monitores. Inicialmente trabalhamos com 8 

monitores, que obtiveram bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 
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Bahia – FAPESB e mais quatro bolsista de extensão da UESC. Nesse ano de 2007, a 

FAPESB aumentou em 2 o número de bolsas para o projeto Caminhão com Ciência, o 

que possibilitou a inclusão de mais dois bolsistas, aumentando de 8 para 10 bolsistas. 

Em contrapartida, estamos tentando conseguir mais bolsas da própria Universidade, 

além de incentivar junto aos cursos de graduação, a participação de monitores 

voluntários.  

Temos também dado prioridade às visitas de um dia, o que elimina os custos 

com a hospedagem, além do que em cidades e bairros pequenos não existem 

pousadas ou hotéis.  

A falta de um local adequado para o acondicionamento e manutenção dos 

equipamentos é um problema maior, pois envolve a construção de um novo espaço 

físico, já que a Universidade não dispõe de espaços ociosos. Nesse sentido, estamos 

empenhados em conseguir de outros órgãos públicos ou privados, algum tipo de 

financiamento que nos permita a construção desse espaço, que pode se tornar no 

futuro um museu.de ciência e tecnologia.  

 
Considerações finais 

As exposições realizadas até agora mostraram uma série de aspectos positivos 

como, por exemplo, o contato da Universidade, através dos professores e alunos de 

graduação, com a escola de educação básica. Muitas vezes, nossos próprios alunos de 

graduação desconhecem a situação das escolas públicas de educação básica. Além 

disso, esse contato possibilita o desenvolvimento de projetos de ensino, que envolvam 

a capacitação docente, a confecção de material didático, a avaliação da qualidade dos 

materiais didáticos, entre outros, que podem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento do ensino de ciências nas escolas. Nas palavras de Zimmermann, 

nesse tipo de atividade poderão ser cumpridas as missões da universidade como as de 

gerar conhecimento pela pesquisa, de resguardar o conhecimento e divulgar o 

conhecimento pelo ensino. 

Um outro ponto positivo diz respeito ao interesse manifestado pelo público 

presente nas exposições. Era comum perceber que algumas pessoas acompanhavam 
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os experimentos diversas vezes, e não raro voltavam depois trazendo mais alguém 

para visitar a exposição.  

Também foi possível ouvir algumas frases do tipo: “desse jeito é mais fácil de 

aprender” ou “vendo fica mais fácil de entender...”, o que ressalta a importância dessas 

atividades. Essa possibilidade de interação em um ambiente de livre escolha e o não 

compromisso com avaliações a que são tradicionalmente exigidos, são alguns pontos 

que podem contribuir para o interesse dos alunos (Guzzi-Filho). 

Há, no entanto, a necessidade de aprimorarmos a comunicação, principalmente 

devido à natureza complexa de alguns experimentos e às condições sócio econômicas 

do público. 

Diante desses aspectos o projeto Caminhão com Ciência pode contribuir 

significativamente para uma alfabetização científica, ao atingir um público amplo e 

carente de informações científicas. Além disso, diferentemente dos museus, vai ao 

encontro do público, principalmente aquele que se encontra privado do acesso a bens 

culturais, como museus, centros de tecnologias, cinemas  e teatros. 
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