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O objetivo desse trabalho é apresentar as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Divulgação e 
Popularização da Ciência e Tecnologia de Alagoas – Núcleo C&T. O Núcleo C&T visa mobilizar a 
população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades relacionadas à Ciência 
e Tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Pretende também 
chamar a atenção para a importância da ciência e da tecnologia para a vida de cada um e para o 
desenvolvimento do País, assim como contribuir para que a população possa conhecer e discutir 
resultados, a relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações. A 
Caravana Itinerante de C&T em Alagoas foi criada para levar as ações do Núcleo C&T a todo 
Estado de Alagoas. Em seus dois anos de atuação, as ações desenvolvidas vêm tendo grande 
êxito. Em 2005 foram 20 atividades realizadas em quatro municípios abrangendo um público 
estimado em três mil (3.000) pessoas. Em 2006 a meta foi consolidar o Núcleo C&T. Para isso, 
ampliamos o número de ações desenvolvidas. Começamos aumentando o número de cidades 
atendidas pela Caravana Itinerante de C&T, levando o show de química, show de física, planetário 
inflável, observação do céu com telescópio, mostra de vídeo, oficinas de origami e de educação 
sexual, para os municípios de Maceió, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro 
Gouveia, Arapiraca e Viçosa, atingindo um público estimado em seis mil (6.000) pessoas. Visando 
ainda envolver vários atores sociais na reflexão sobre a importância da divulgação e popularização 
da C&T para a sociedade, realizamos, pela primeira vez no estado de Alagoas, duas capacitações: 
uma para professores de ciências da rede estadual de ensino, e outra para jornalistas, estudantes 
e professores de jornalismo e relações públicas. A primeira intitulada “Divulgação e Popularização 
da Ciência e Tecnologia: a realização de eventos científicos” teve como objetivo capacitar 
professores para a realização da I Feira de Ciências do Estado de Alagoas. A outra intitulada “I 
Oficina Alagoana de Jornalismo Científico” objetivou discutir os caminhos da comunicação pública 
da ciência ressaltando que a Ciência que não é divulgada não existe.  

INTRODUÇÃO 

O Núcleo de C&T tem como objetivo mobilizar a população, em especial crianças 

e jovens, em torno de temas e atividades relacionadas à Ciência e Tecnologia, 

valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Pretende também 

chamar a atenção para a importância da ciência e da tecnologia para a vida de 

cada um e para o desenvolvimento do País, assim como contribuir para que a 

população possa conhecer e discutir resultados, a relevância e o impacto das 

pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações. 
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O Núcleo C&T composto por professores da rede pública de ensino, estudantes 

do ensino médio, jornalistas, professores e estudantes universitários tem atuado 

nos últimos dois anos desenvolvendo ações de divulgação e popularização de 

Ciências e Tecnologia, tais como: show de química, show de física, sessões com 

o planetário inflável, observações do céu com telescópio, mostra de vídeo e 

oficinas sobre variadas temáticas. 

Para levar as ações do Núcleo C&T a todo o Estado de Alagoas, foi criada a 

Caravana Itinerante de C&T. A primeira atividade da Caravana foi a participação 

na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, que aconteceu de 03 a 09 de 

outubro de 2005. As atividades realizadas nesse período abrangeram os 

municípios de Maceió, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia e Arapiraca. 

Aproximadamente três mil (3.000) pessoas participaram das atividades realizadas 

nas quatro cidades por onde a Caravana passou. 

Em 2006 a meta foi consolidar o Núcleo de C&T. Para isso aumentamos o leque 

de ações: 1) realização de duas capacitações: uma para professores de ciências 

da rede estadual de ensino, intitulada “Divulgação e Popularização da Ciência e 

Tecnologia: a realização de eventos científicos” tendo como objetivo capacitar 

professores para a realização da I Feira de Ciências do Estado de Alagoas; e 

outra para jornalistas, estudantes e professores de jornalismo e relações públicas, 

intitulada “I Oficina Alagoana de Jornalismo Científico”, que objetivou discutir os 

caminhos da comunicação pública da ciência ressaltando que a Ciência que não é 

divulgada não existe; 2) apoio ao lançamento do livro “A presença da ciência e da 

tecnologia nos jornais de Alagoas”, da jornalista Alessandra Brandão; 3) 

organização da I Feira de Ciências da Educação Básica de Alagoas, envolvendo 

professores e alunos do ensino médio da rede pública do estado; 4) participação 

nas comemorações do centenário do vôo do 14 Bis; 5) apresentação das 

atividades integrantes da Caravana C&T em seis municípios alagoanos durante a 

Semana Nacional de C&T. 
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Entre as ações desenvolvidas, percebemos que a Caravana Itinerante teve maior 

audiência, e atingiu um público mais diversificado, por isso, o objeto desse 

trabalho é divulgar e registrar as ações e os resultados obtidos pelo Núcleo C&T, 

relatando as atividades da Caravana Itinerante de C&T, realizadas durante a 

Semana Nacional de C&T. 

A CARAVANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ALAGOAS 

A Caravana Itinerante de C&T, composta de vinte e duas pessoas, um micro 

ônibus, com 27 lugares, e dois carros de apoio, iniciou seu percurso no dia 14/10 

na cidade de Maceió, instalando-se no CENFOR. No dia 16/10 partiu em direção à 

cidade de Palmeira dos Índios, e nos dias seguintes seguiu para as cidades de 

Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Arapiraca e Viçosa, passando um dia em 

cada cidade.  

Na cidade de Palmeira dos Índios, a Caravana C&T instalou-se na Escola 

Municipal Marinete Neves para a montagem dos equipamentos. As atividades 

iniciaram às 16:00 horas. A solenidade de abertura contou com a participação da 

Secretária Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Ciência e Tecnologia, 

Salete Barbosa, da diretora da Escola Municipal Marinete Neves, profa. Josinete 

Silva, e da coordenadora da Semana C&T em Alagoas, profa. Lenilda Austrilino. 

Nos discursos de abertura, os palestrantes enfatizaram em suas falas a 

importância das ações de popularização da ciência. A coordenadora da Semana 

em Alagoas, profa. Lenilda, expôs o fato de que, no ano de 2005, a Caravana 

C&T, ao passar por Palmeira dos Índios, mobilizou um público de crianças e 

adolescentes vinculados a programas sociais, como o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI) e o programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Falou também da necessidade de inclusão de um público cada vez maior, no 

processo de reflexão sobre as temáticas relacionadas à C&T. 
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Os participantes demonstraram entusiasmo nas sessões de apresentação do 

planetário, do show de química e do show de física, bem como das oficinas de 

origami e da montagem das maquetes em papel do 14 bis. Cerca de 800 pessoas 

participaram das atividades que foram encerradas às 23:00 horas. 

 

Figura 1: Profa. Katiana apresenta Show de Química em Palmeira dos Índios 

No dia 17/10, a Caravana C&T seguiu para a cidade de Santana do Ipanema. As 

atividades aconteceram no Tênis Clube Santanense. O pátio foi reservado para o 

planetário e na parte interna do Clube, organizou-se um auditório, com trezentas 

cadeiras disponibilizadas para dar conforto aos participantes. A prefeita da cidade 

de Santana do Ipanema, Sra. Renilde Bulhões, iniciou as atividades convidando a 

coordenadora da Semana C&T em Alagoas, profa. Lenilda Austrilino, para compor 

a mesa de abertura do evento. Convidou também para compor a mesa as 

Senhoras Gláucia Danyelle e Augusta Menezes, representando a coordenação do 

Pólo de C&T da cidade e a coordenação do Projeto Futuros Cientistas, da 

SECT/AL, respectivamente. 

Após as falas dos componentes da mesa, houve a apresentação da Banda 

Sinfônica Novo Amanhã e do Grupo Musical The Different Ones, compostos por 

alunos da Escola Estadual Laura Maria Chagas de Assis. Após as apresentações 

deu-se início às sessões do planetário, show de química, show de física, oficinas 

de origami, montagem da maquete em papel do 14 bis, apresentação de 
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documentário sobre Santos Dumont e o filme Espelhos d’água. Um público 

estimado em 2.000 pessoas circulou pelo Clube durante a realização das 

atividades, que se encerraram às 22:30 horas. 

 

Figura 2: Prefeita Renilda Bulhões fala na solenidade de abertura em Santana 

Na manhã do dia 18/10, a Caravana C&T seguiu para a cidade de Delmiro 

Gouveia. As atividades aconteceram no Clube Vicente de Menezes, no Corredor 

da Folia, iniciando às 17:00 horas. A solenidade de abertura contou com a 

participação da coordenadora da Semana C&T em Alagoas, profa. Lenilda 

Austrilino, da Secretária Municipal de Educação, Idnelma Freitas, e da Secretária 

Municipal de Turismo, Djanira, que representou o prefeito da cidade, Sr. Marcelo 

Lima. Todas, em suas falas, expuseram a importância do evento para a cidade, 

enalteceram a iniciativa do Ministério de C&T em instituir a data para que 

acontecesse em todo o país a Semana Nacional de C&T, oportunizando a 

participação da população em atividades relacionadas à temática. A Sra. Idnelma 

enfatizou a articulação entre as instituições parceiras, que propiciou a realização 

do evento em Delmiro Gouveia. 
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Figura 3: Observação do céu com o telescópio em Santana do Ipanema 

Após a solenidade de abertura, o professor Adriano Aubert iniciou as sessões do 

planetário, apresentadas a cada 30 minutos e atendendo em média 45 pessoas 

por sessão. Quatro apresentações do show de química e do show de física foram 

feitas. A observação do céu com o telescópio fez sucesso entre os jovens. Várias 

sessões de apresentação de documentário sobre Santos Dumont e a projeção do 

filme Espelho d’água foram realizadas. As atividades encerraram-se às 23:00 

horas. 

 

Figura 4: Alunos aguardam para assistirem sessão do planetário 

No dia seguinte, o destino da Caravana C&T era a cidade de Arapiraca. Devido a 

proximidade, e pelo fato de se localizar no caminho entre as cidades de Delmiro 
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Gouveia e Arapiraca, uma visita técnica às instalações da hidroelétrica de Xingó 

foi articulada, propiciando um momento de formação em C&T para o próprio 

grupo. Lá chegando um funcionário da CHESF – Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco – mostrou as instalações da Usina de Xingó, desde a barragem até o 

local onde estão localizados os geradores. Acompanhamos a trajetória das águas 

desde a sua captação até a sua saída após passar pelas turbinas. A explicação 

sobre a geração de energia na unidade de Xingó foi esclarecedora para o grupo 

que nunca tinha visto uma hidroelétrica, a não ser em livros. 

 

Figura 5: Vista da linha de distribuição da hidroelétrica de Xingó 

Após a visita a Xingó seguimos para Arapiraca, onde os alunos e professores da 

Escola Isaura Lisboa nos esperavam. A Caravana C&T efetuava por onde 

passava, os mesmos procedimentos: inicialmente os equipamentos eram 

montados e organizados para exposição e apresentação; em seguida, organizava-

se uma solenidade de abertura com as autoridades presentes; após as falas, 

dava-se início às atividades, ou seja, show de química, show de física, sessões do 

planetário, observações do céu com o telescópio, mostra de vídeo sobre a vida de 

Santos Dumont e projeção do filme Espelho d’água. As atividades iniciaram às 
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19:00 horas e se estenderam até às 23:00 horas, contando com um público de 

aproximadamente mil (1.000) pessoas. 

 

Figura 6: Prof. Ornelas apresenta show de física em Arapiraca 

Na manhã do dia 20/10, a Caravana C&T seguiu para a cidade de Viçosa. Lá 

chegando, dirigiu-se para a Escola Municipal São José. Iniciou a montagem dos 

equipamentos. No auditório da escola aconteceu a solenidade de abertura com a 

presença do Secretário Executivo de Ciência e Tecnologia de Alagoas, José 

Tenório Gameleira, do Prefeito da cidade, Peri Brandão, da coordenadora da 

Semana em Alagoas, profa. Lenilda, e dos Secretários Municipais de Educação e 

Planejamento, Agnaldo Silva e Pedro Acyoli, respectivamente. “Nosso objetivo é 

divulgar, popularizar e despertar a curiosidade dos estudantes em relação à área 

de C&T”, comentou o secretário estadual de ciência e tecnologia de Alagoas, José 

Tenório. O prefeito de Viçosa ressaltou que “a iniciativa é muito positiva. Nós da 

prefeitura temos buscado promover atividades para aproximar as crianças da 

modernidade científica. Este evento é muito importante porque é uma forma de 

democratizar o conhecimento”. 
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Figura 7: Kerolayne e Christiani orientam alunos na Oficina de Origami 

Após as falas deu início às atividades programadas. Foram realizadas: duas 

sessões do show de química; três sessões do show de física; dez sessões do 

planetário; observações do céu com o telescópio; oficinas de origami e de 

montagem da maquete do 14 bis. Ampliando as atividades, foram ministradas 

duas sessões da Oficina de Corpo, pela sexóloga Maria Helena Vilela, atendendo 

a um público de adolescentes interessados em discutir questões relacionadas à 

educação sexual. Os jogos por ela aplicados e a distribuição de preservativos 

foram os aspectos mais comentados pelos jovens em seus depoimentos. 

 

Figura 8: Sexóloga  Mª Helena Vilela mostra a alunos como vestir camisinha 
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As atividades se encerraram às 23:00 horas, com a equipe comemorando os 

resultados obtidos. Na oportunidade, a coordenadora da Semana C&T em 

Alagoas, profa. Lenilda, fez uma avaliação da Semana em Alagoas, elogiando a 

participação dos 22 integrantes da Caravana que se dispuseram a passar uma 

semana viajando pelo sertão, agreste e zona da mata de Alagoas, percorrendo 

1.200 Km, divulgando a ciência, e favorecendo o acesso da população ao 

conhecimento científico e tecnológico. Agradeceu aos parceiros pelas 

contribuições que viabilizaram a realização do evento e lembrou do papel 

articulador que o Departamento de Divulgação e Popularização da Ciência do 

MCT teve em apoiar a realização de atividades da Semana C&T em Alagoas. 

Embora os resultados tenham sido positivos, a profa. Lenilda enfatizou que ainda 

há muito a fazer para a sociedade compreender o papel da ciência, as implicações 

tecnológicas, sociais e para o meio ambiente decorrente das aplicações dos 

resultados das pesquisas científicas. Concluiu dizendo que os objetivos propostos 

pela Caravana Itinerante de C&T foram alcançados, haja vista a participação da 

sociedade nas atividades realizadas durante a Semana C&T. 
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