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Gerações diferentes com expectativas
semelhantes. Esta foi a marca do

Conversando com Cientistas, realizado
no início de junho, que trouxe a Londrina
pesquisadores de renome para um debate
sobre produção acadêmica. O objetivo foi
disseminar entre os jovens o interesse pela
carreira de pesquisador, despertando no-
vos talentos. O evento foi aberto oficial-
mente com uma palestra do professor
José Antunes Rodrigues, da Faculdade de
Medicina da USP/Ribeirão Preto, que fa-
lou sobre o tema “O que faz um cientista”.

Pela manhã o professor participou de
um encontro com estudantes de ensino
médio do Colégio Estadual Professora
Maria José Balzanelo Aguilera, no Con-
junto Cafezal 4, na zona sul de Londrina.
Aos 83 anos, o professor José Antunes é
um dos pesquisadores brasileiros respon-
sáveis pelo mapeamento do sistema ner-
voso e o equilíbrio da pressão arterial. A
descoberta representa uma metodologia
para entender melhor este comportamen-
to do sistema, e melhorar a qualidade de
vida do paciente. A atuação do pesquisa-
dor também colaborou para a formação
de mais de 80 médicos fisiologistas, que
atuam em todo o território brasileiro.

O recado do professor foi para que as
novas gerações busquem respostas aos
seus impulsos, e foquem a felicidade pro-
fissional, exercendo o que gostam. “En-
tendo que é preciso dedicação de corpo e
alma para ser sempre o melhor, não se
contentando em ficar com o segundo
lugar”, afirmou o professor. Questionado
se vale a pena ser cientista no Brasil, José
Antunes afirma que sim, apesar dos per-
calços que afetam a economia e o desen-
volvimento científico e acadêmico.

Nova geração - Atenta à palestra da
tarde estava a estudante do 3º ano do
Ensino Médio da Escola Ética de Londri-
na, Lorena Maria Fernandes Silva, de 17
anos. A jovem pretende seguir carreira de
Engenheira Mecatrônica, com foco na
pesquisa. Ela ficou sabendo do evento da
UEL pela Internet e fez questão de parti-
cipar da programação.

“Para mim um cientista desenvolve
tecnologia a partir das informações que
já existem, mas buscando sempre apri-
morar”, testemunhou Lorena. Ela disse
que entre os talentos exigidos estão curi-
osidade e persistência, atributos que ela

Ciência para as próximas gerações
Programas de Pós-graduação do CCE e CCB  trazem cientistas para dialogar

com estudantes do Ensino Médio e Superior e despertar o interesse pela carreira de cientista
acredita possuir. No final do ano a estu-
dante pretende prestar vestibular na
UFSCar e na USP.

Para a reitora da UEL, Berenice
Quinzani Jordão, o Conversando com Ci-
entistas representa o cumprimento de um
papel fundamental da Universidade, que
precisa ser responsável pelo desenvolvi-
mento da cidadania e o aprimoramento da
sociedade. “Isto ocorre desde o momento
em que o estudante desperta para uma
vocação, antes da escolha profissional”,
definiu a reitora.

A iniciativa do evento foi da coordena-
ção dos programas de Pós-Graduação da
UEL, ligados ao Centro de Ciências Exatas
(CCE) e Centro de Ciências Biológicas
(CCB), interessados em ampliar o debate
sobre produção acadêmica com os estu-
dantes. Integraram a iniciativa os Progra-
mas de Química, Física, Fisiologia, Ensi-
no de Ciências e Educação Matemática;
Genética e Biologia Molecular.

O professor José Antunes participou de um encontro com estudantes
de Ensino Médio do Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera,
 na zona sul de Londrina

A professora Márcia Cristina
Bernardes Barbosa, do Instituto de Físi-
ca da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), também participou do
Conversando com Cientistas. Ela mi-
nistrou palestras para os estudantes do
Ensino Médio, com o tema “Todos
podem fazer ciência?”, no dia 2 de
junho, no prédio do Programa de De-
senvolvimento Educacional (PDE).

A pesquisadora falou da experiência
de ser cientista, a contribuição da Física
para o Brasil e o papel da mulher na
pesquisa. Segundo a professora, na área
de Física, o percentual de pesquisadoras
no país não chega a 12%. No curso de
graduação elas são 20% e no topo da
carreira são apenas 5%.

“O que acontece com essas mulhe-
res? Por que elas somem? Essa é uma
questão que me atormenta, porque nós
não vamos poder resolver todos os
problemas do mundo se não puder con-
tar com 100% da população. E nesse
momento estamos contando só com
50% para resolver os problemas de
Física. Então, precisamos encontrar
maneiras em que as mulheres possam
resolver essa questão de ser mulher,

“Todos podem fazer ciência”

cientista, ter família, e todos os papéis que
ela deseja ter”, afirma.

A pesquisadora trabalha com a simula-
ção de moléculas e, como ela mesma
afirma, “a minha paixão é a molécula da
água”. Ela estuda o porquê da água fluir

tão rápido dentro de nanotubos de car-
bono e como utilizar esse processo para
dessalinizar a água do mar. De maneira
didática, ela explica que o processo é
favorável à dessalinização, porque o sal
não passa pelo nanotubo de carbono,
formando uma espécie de filtro.

“Nesse meu projeto eu procuro pensar
e repensar maneiras eficientes
energeticamente para produção de água
limpa. Isso é ciência básica, mas com olho
no futuro. Com olhar em uma situação
muito importante para o planeta que é a
produção de água suficiente para a gente
ter produção de alimento”, afirma. Segun-
do a professora, o projeto tem ainda de 5
a 10 anos de pesquisa, até chegar a um
exemplo viável economicamente.

Sobre o futuro da ciência, a pesquisa
orienta os alunos para pensá-la de forma
ampla. “Não podemos olhar mais a ciên-
cia como uma torre de marfim, mas de
maneira global, que se preocupa com
água e também com o meio ambiente e
a produção de alimentos. Isso requer um
diálogo interdisciplinar para a gente con-
seguir sim, montar um futuro científico.
Nós precisamos incorporar todos os
segmentos da sociedade”, conclui.

A professora Márcia Cristina Barbosa,
do Instituto de Física da UFRGS,
participou do Conversando
com Cientistas


