
 

 

 
No dia 26 de agosto de 2019, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), a 
Secretaria Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência de Santa Catarina (SBPC-SC) e o Fórum 
Estadual Popular de Educação de Santa Catarina (FEPE-SC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação, 
promoveram o 1º Seminário Catarinense “Escola é Lugar de Ciência”. O evento foi realizado no Auditório Deputada 
Antonieta de Barros da ALESC, através da Escola do Legislativo, com o objetivo de debater o papel da escola ao 
longo da história, bem como na sociedade contemporânea, com foco em riscos, oportunidades e prioridades. Uma das 
questões centrais era buscar formas de se garantir a formação científica continuada e de qualidade nas escolas de 
educação básica de Santa Catarina. 
 
O encontro contou com um público de mais de 500 pessoas, em sua maioria professoras e professores da rede pública 
de educação básica, mas também parlamentares, pesquisadores e estudantes universitários, além de outros cidadãos e 
organismos interessados. Ao longo de todo o dia, promoveu-se palestras e debates acerca do atual cenário do ensino 
público em Santa Catarina e no Brasil. 
 
APRESENTAÇÃO CULTURAL 
O evento teve início com uma apresentação cultural abordando a repressão da mulher ao longo da história, com 
enfoque na impertinência da criação de objetos que engrandeceram uma feminilidade criada por um grupo social 
formado por homens. Na apresentação, Juliana Ben e Ana Araújo abordam a criação de absorventes e o tratamento da 
menstruação como um tabu perante a sociedade ocidental, a qual molda a imagem da mulher civilizada baseada nos 
gostos de homens brancos. 
 

                        §§§§§§§ 
 
MESA DE ABERTURA
- Deputada Estadual Luciane Carminatti – Presidente 
da Comissão de Educação da ALESC 
- Prof. André Ramos, representando o Presidente da 
SBPC, Ildeu Moreira 
- Profa. Rita de Cássia, representando o FEPE-SC 
- Sr. Natalino Uggioni – Secretário de Estado da 
Educação 
- Prof. Fábio Zabot Holthausen – Presidente da Fapesc 
- Deputado Federal Pedro Uczai 
- Sr. Aldoir Cremer , representando o Sindicato dos 
Trabalhadores de Educação de SC - SINTE 
 
A mesa se inicia com a fala de André Ramos, 
Secretário Regional da SBPC-SC e que na mesa 
representa o presidente da SBPC, Ildeu de Castro 
Moreira. “Não existe nada hoje no Brasil mais 
importante do que o que estamos fazendo aqui - reunir 

estudiosos, gestores e profissionais da educação, de 
hoje e do futuro, para discutirmos o papel da ciência 
dentro das escolas (...) estamos atravessando uma 
época de ameaças materiais e imateriais a um dos 
pilares de nossa civilização e de nossa democracia, que 
é a escola...”. 
 
Rita de Cássia, representando o FEPE-SC, dá 
seguimento às falas da mesa, enfatizando como 
situamos esse evento em um momento de resistência. 
“O que torna o seminário ainda mais importante, 
infelizmente, é o momento no qual a vida, e não 
apenas a democracia, está sendo atacada”. 
 
Na mesa, discutiu-se a importância de darmos, como 
corpo docente de uma sociedade inteira, o devido valor 
a todas as áreas da Ciência na educação básica. Foi 



 

 

também tangenciada, na fala do Sr. Aldoir Cremer, a 
necessidade de discussões com o governo para que a 
carreira do magistério em Santa Catarina seja cada vez 
mais valorizada, para que assim tenhamos 
profissionais efetivos e um quadro com condições 
dignas do desenvolvimento de seu trabalho.  
 
No discurso do Sr. Fábio Zabot, Presidente da Fapesc, 
ele falou do cenário atual da fundação, que já conta 
com 30 anos de funcionamento e permanece 
desconhecida perante a sociedade catarinense. “Tudo 
tem um início, um desenvolvimento, um crescimento e 
uma fase de maturidade e daí uma fase de declínio - 
esse é o processo da vida, do nascimento à morte. Esse 
é o processo que passa por todas as fases do que a 
gente faz. A inovação nada mais é que, no momento da 
maturidade, gerar a reinvenção, para que o processo de 
declínio, que é natural, não ocorra. A educação e a 
ciência precisam se reinventar e precisam da reflexão 
de todos nós; achar esse ponto de inovação no ensino 
de todas as fases, se não estaremos fadados ao 
declínio” declara o professor. 
 
Dando continuidade à mesa, o Deputado Federal Pedro 
Uczai comenta sobre a situação política em Brasília, 
pontuando falas dos ministros da Educação, Meio 
Ambiente e do próprio Presidente da República, 
alertando sobre os perigos que a ciência brasileira 
enfrenta hoje e no futuro sob uma perspectiva mais 
abrangente. Saúda, por fim, o momento histórico desse 
seminário e encoraja que esse tipo de evento continue 
e seja cada vez mais nacionalizado. 
 
O Secretário de Educação no estado de Santa Catarina, 
Sr. Natalino Uggioni, abre sua fala destacando a 
importância de se tornar a escola cada vez mais 
atrativa, tornando os estudantes cada vez mais agentes 
da transformação. “Trabalhamos forte no foco da 
gestão da aprendizagem. Essa ferramenta avalia o 

nosso desempenho e também comparando aos mesmos 
patamares e mesmas bases nacionais e internacionais.”  
 
Quando falamos de tomada de decisão, precisamos 
traçar critérios para selecionar nossos professores na 
rede estadual: que estejam efetivos na rede, estejam em 
sala de aula, não estejam em processo de 
aposentadoria. (...) Queremos cultivar cada vez mais a 
curiosidade e interesse pelas Ciências e pela 
aprendizagem, para que tenhamos de fato uma 
educação melhor e mais efetiva.  A educação é um 
processo cíclico: que se fecha em si mesmo. O aluno 
estuda pra se formar e dar aula. Quando estamos com a 
responsabilidade da gestão, cabe a nós fazermos as 
provocações para que tenhamos sempre a régua em 
alta - o nível de qualidade” declara o secretário. 
 
A Deputada Estadual Luciane Carminatti encerra a 
mesa cumprimentando os colegas professores e 
comentando sobre a idealização do seminário: “Há 
muito tempo, na antiguidade, surgiu a educação, mas 
ainda com caráter domiciliar. E se hoje temos projetos 
de educação domiciliar, é porque estamos andando 
para as trevas. Com o tempo, vem a ideia da instituição 
Escola, que antes ainda tinha um recorte de classe e 
gênero - meninas não poderiam ir à escola e tampouco 
os pobres. Depois de muita luta, opressão e 
organização e com as necessidades da indústria, a 
escola passa a ser um direito de todos. Mas ainda a 
Ciência é um grande desafio na escola.”. Saúda, por 
fim, Paulo Freire e a importância do estudo em 
ciências para humanizar e trazer inquietude e 
curiosidade para o ambiente escolar, tornando-o um 
lugar de aprendizagem e tolerância.  
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A Escola e a Sociedade Contemporânea
Leda Scheibe (mediadora) 
Gaudêncio Frigotto (palestrante) 
Odilon Luiz Poli (debatedor)
 
O Professor Gaudêncio Frigotto, autor de uma série de 
livros e agente ativo no planejamento do primeiro 
programa de pós-graduação em educação na UFSC, 
abre sua fala se mostrando emocionado: “não 
imaginaria, depois de 45 anos, que tivéssemos um dia 
um seminário para defender a Ciência”. Comenta 
sobre as três agendas que amordaçam a ciência hoje no 
Brasil: primeiramente, a ideia da pós-verdade - a 
verdade se tornou aquilo que vai de acordo com a 
opinião individual. Segundamente, a volta de regimes 
políticos regressivos, em que não há adversários e sim 
inimigos. Por fim, o fundamentalismo religioso, que 
vêm buscando substituir a ciência pela crença. 
 
Frigotto falou também sobre a democratização da 
ciência. “A ciência não é neutra. Para ser democrática, 
a sociedade deve, mesmo partindo da desigualdade, 
finalizar o ciclo com todos tendo o mesmo 
conhecimento. Portanto o projeto da escola iluminista 
ainda deve à humanidade porque, diferente de incluir 
todos, estamos em um momento em que não há lugar 
para todos. (...) Quando o capitalismo não soube mais 
como resolver a crise, disseram que a educação iria 
resolver - mas ela não faz nada sozinha. Ela não é mais 
o que a burguesia dizia, ‘um direito social e subjetivo’ 
- social por ser de todos, subjetivo por ser de cada um. 
Assim ela foi sendo cortada e os economistas 
começaram a tomar o lugar dos sociólogos e 
pedagogos nas escolas.” 
 
Assim, o andamento da fala segue para a reflexão 
sobre uma ciência feita para a sociedade e não para o 
mercado, bem como os desafios e lutas em fazer 
ciência em um cenário político como o atual. “O 

desafio fundamental é fazer o que estamos fazendo: 
trabalho coletivo. A ciência não avança no consenso e 
não devemos arredar um milímetro nisso. (...) É uma 
barreira enorme, o medo. Mas temos que acreditar no 
coletivo. O medo governa o mundo e temos que parar 
o medo.” 
 
A mesa segue com a fala do professor Odilon Luiz 
Poli, que possui graduação em Pedagogia, mestrado e 
doutorado em Educação pela UNICAMP e é docente 
do Programa de PG em Educação da UNOCHAPECÓ, 
comenta que nos tempos atuais é muito fácil cairmos 
no desânimo e coloca em pauta a performatividade. 
 
Odilon, para falar de esperança, diz que é necessário 
resgatar a ética no valor da convivência e isso depende 
de uma posição coletiva. Também fala em educar a 
sensibilidade - a formação do senso estético. “Não 
precisamos da mídia para fazer opinião pública; a 
escola tem contato com muitas famílias por meio dos 
jovens, dos alunos.” Comenta sobre projetos que 
atualmente já são implementados em algumas escolas 
da rede pública que fomentam a educação colocando 
em primeiro lugar os valores e o respeito como sendo 
fundamentais. A importância de resgatar valores como 
a solidariedade e, no ambiente escolar, viver a partir de 
uma ética escolhida pelos próprios alunos e o impacto 
dessa ação tem revertido a relação professor-aluno 
dentro das escolas. Outro projeto comentado é o 
movimento de uma feira multilinguagem contando 
com elementos da arte, cinema, teatro, artes plásticas e 
literatura. Foi obtido apoio da Lei Rouanet com o vale-
livro, em que cada aluno escolhe um livro para compor 
sua biblioteca. O projeto é voltado principalmente para 



 

 

escolas públicas, em que a previsão é de 16 mil 
estudantes atingidos. 
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A escola em debate: o papel da ciência e de outros saberes 
Joris Pazin (mediador) 
Ildeu de Castro Moreira (palestrante) 
Antônio Inácio Andrioli (debatedor) 
 
O Professor Ildeu de Castro Moreira, atual Presidente 
da SBPC, saúda o evento e expressa entusiasmo e 
satisfação em promover esse tipo de espaço no 
legislativo. Em sua fala, aborda alguns temas que julga 
importantes serem discutidos nesse momento: a 
importância da ciência na vida e na formação de cada 
cidadão e na qualificação das pessoas, proporcionando 
empregos mais qualificados. 
 
Traz em seguida um pouco do histórico da SBPC, que 
foi criada em 1948 e, desde então, representa um 
movimento de auto-organização da ciência brasileira. 
“Já tivemos mais investimento na ciência no Brasil. 
Vários doutores estão sendo formados e hoje têm 
dificuldade em conseguir emprego; nós nos 
encontramos em uma fase de decadência. Um grande 
dilema que temos é como esse conhecimento científico 
acumulado se reverte para a sociedade brasileira.”. É 
comentada a preocupação com a “evasão de cérebros” 
causada pela falta de investimento e valorização da 
ciência e da pesquisa no Brasil.  
 
Finaliza seu discurso citando Fritz Müller, naturalista 
catarinense que foi citado 19 vezes em A Origem das 

Espécies (Darwin, 1859), apresentando-o como um 
símbolo da ciência brasileira, bem como da educação 
em ciência.  
 
Professor Antônio Inácio, da Universidade Federal 
Fronteira Sul (UFFS) inicia sua mensagem discutindo 
sobre a repulsa à ciência e a constante busca que a 
sociedade tem pela certeza - que por si só é uma ideia 
que contraria a ciência. Faz sua fala sobre a 
fundamentação do que não é real e o problema da 
falsificação da ciência. “Um dos principais problemas 
da educação hoje é que não há o entendimento de que 
o conhecimento não se transfere, e sim se constrói [...] 
Compreender a realidade como algo histórico e 
compreender como algo que ainda está sendo. Se não 
compreendermos as interpretações da nossa realidade, 
dificilmente poderemos ter alguma projeção do que 
será. Outro elemento importante é que a ciência se 
perde entre o todo e as partes. Nós nos especializamos 
tanto que não fazemos mais as relações entre as partes 
[...] assim, desenvolvemos a arrogância e a ignorância” 
declara o professor. 
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Ciência na Escola: Relatos de Práticas 
Luciane Carminatti (mediadora) 
André Ramos (palestrante) 
Vera Lúcia Bazzo (debatedora) 



 

 

Leandro Duso e Narjara Zimmermann, Aldo Sena de Oliveira, Marcelo Girardi Chappo, Sandra 
Aparecida dos Santos e Bruno (apresentadores) 
 
Na palestra que se seguiu, André Ramos inicia a 
discussão com um pouco do histórico de como vemos 
a ciência por uma ótica da filosofia; “Uma das formas 
de ver o mundo é o mapa geográfico, outra é o mapa 
da produção científica ou do conhecimento”. Traz 
ainda uma frase de David Dorling, “um conhecimento 
científico é tanto produto de seus autores quanto da 
sociedade que o tornou possível.” 
 
Comenta ainda que uma outra forma de ver o mundo é 
através do mapa da fome, em que é possível observar a 
desigualdade entre países, continentes e entre 
populações rurais e urbanas. Ele falou ainda da 
importância de darmos atenção à educação no mundo 
rural, onde vive 47% da população mundial - isto é, 
em torno de 3 bilhões de pessoas.  
 
Foi então apresentado o projeto Imagine, que tem 
como objetivo principal levar conhecimento científico 
a áreas com minorias étnicas, seguindo os valores da 
convivência igualitária, da desconstrução de 
preconceitos e da desmistificação da ciência, por fim 
mostrando que a ciência não serve somente para 
resolver problemas e gerar produtos. André mostrou 
um histórico do projeto e um pouco de sua atual 
estrutura e funcionamento. 
 
A mesa segue com a apresentação de outros projetos 
de ciência na escola que estão sendo desenvolvidos em 
Santa Catarina. 
 
Leandro Duso e Narjara Zimmermann (UFSC 
Florianópolis) 
Apresentaram um projeto de expedições, financiado 
pelo programa SBPC Vai à Escola, que une 
professores e alunos de iniciação à docência a fim de 
realizar um espaço de agregação de valor na ciência.  
 

Narjara fala sobre Educação básica nas escolas de 
Florianópolis e relata trabalhos realizados nesse nicho 
focando na questão do lixo, coleta científica, pesquisa, 
processo de identificação e o impacto do plástico nos 
animais marinhos. 
 
Aldo Sena de Oliveira (UFSC Blumenau) 
Aldo apresentou um projeto de alfabetização científica 
na infância também financiado pelo programa SBPC 
Vai à Escola. Discutiu educação na 
contemporaneidade e seus desafios perante tantas 
transformações.  
 
O projeto apresentado conta atualmente com um 
público de mais ou menos 300 crianças nos municípios 
de Balneário Camboriú e Blumenau. “O projeto 
consegue trabalhar desde questões de gênero, como a 
questão da mulher na ciência, até raças e etnias, 
trabalhando na desconstrução da imagem do cientista.” 
 
Marcelo Girardi Chappo (IFSC/SJ) 
Marcelo Chappo apresentou o Projeto Astro&Física, 
idealizado com o objetivo de  fazer divulgação 
científica de temas de astronomia e física moderna. “É 
preciso falar com a mídia - a mídia é uma via de mão 
dupla. Nós, como cientistas, temos também que falar 
com a mídia e aprender a fazer isso, e não é uma tarefa 
simples“. 
 
Finaliza comentando que a cereja do bolo do projeto é 
fazer com que olhos brilhem quando a pessoa conhece 
algo novo de ciência. 
 
Sandra Aparecida dos Santos e Bruno (Colégio 
Universitário UNIDAVI) 
Apresentaram o GEIC (Grupo de Educação Básica em 
Iniciação Cientifica). O grupo tem o objetivo de 
proporcionar a estudantes a vivência de trabalhar com 
ciências da natureza. A estrutura do projeto se dá de 



 

 

forma que os estudantes definam os temas, elaborem 
uma pergunta e essa pergunta passe a compor o 
projeto.  
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ENCAMINHAMENTOS 
 
Ao final do evento, um amplo debate foi aberto, onde 
todos os participantes puderam sugerir e defender 
encaminhamentos a serem seguidos. Segue aqui um 
resumo destes: 
 
Diretrizes gerais: 
1) Articulação para que  este seminário e suas 
entidades parceiras se constituam como referência para 
a formação de profissionais educadores pesquisadores, 
em  todas as redes de ensino (Fapesc, SBPC-SC  E 
FEPE-SC) 
2) Construção de articulações necessárias para a 
nacionalização do evento “Escola é lugar de ciência”. 
3) Criação de um fórum permanente com o objetivo de 
divulgar as práticas exitosas de docência voltadas a 
pesquisa e a ciência. 
4) Criação da campanha #escolaelugardeciencia” 
5)Elaboração da Carta do 1º Seminário Escola é Lugar 
de Ciência. 
6) Adequação da logomarca para que garanta todas as 
áreas do conhecimento humano, com enfoque nas 
pessoas. 
7) Construção dos currículos a partir de todas as 
dimensões do conhecimento ou seja, da Ciência. 
 
Eixo: Encontros / Seminários / Debates 
A) Promover encontros para debater as práticas de 
ensino de ciência nas escolas da rede pública, para 
levantar ideias e propostas para “melhoria” do ensino 
nas escolas; 
B) Que a SED, junto com a SBPC e FEPE-SC, 
promova o incentivo à pesquisa, através de projetos a 
serem desenvolvidos nas escolas da rede; 

C) Fomentar encontros de ciência e tecnologia por 
regionais; 
D) Incentivar entre as escolas a socialização das 
experiências de pesquisa desenvolvidas nas unidades 
escolares; 
E) Garantir a prática científica no exercício da 
docência em sala de aula; 
F) Promover uma mostra científica interdisciplinar; 
G) Criar a semana da pesquisa científica e de 
tecnologia em SC (poderia ser na própria SNCT); 
H) Divulgar ações científicas do ensino superior nas 
escolas; 
I) Fazer um levantamento com os Campi dos IFSC, 
IFC, UFFS, UFSC, UDESC e Sistema ACAFE sobre 
quais os projetos de extensão que visam fazer 
divulgação ou educação científica nas escolas; 
J) Garantir formação que debata Ciência na escola, em 
formação continuada para os professores da rede 
estadual; 
K) Aproximar as Universidades das escolas de 
educação básica, fomentando espaços de diálogo; 
L) Criar etapas regionais envolvendo os Municípios; 
M) Criação de um Fórum permanente de práticas 
exitosas da docência; 
N) Exposição das práticas exitosas das experiências do 
IFC e IFSC; 
O) Espaços de apresentação das experiências e 
valorização da educação do Campo em parceria com a 
articulação ACECAMPO; 
 
Eixo: Orçamento / Investimentos financeiros 
A) Garantir no orçamento estadual recursos para 
construção e manutenção de laboratórios e biblioteca 
em todas as unidades da rede estadual; 
B) Sugerir à SED a elaboração de editais de cultura, 
articulados ao projeto político pedagógico da escola, 
garantindo todas as dimensões do conhecimento 
humano; 
C) Sugerir a elaboração de um edital de pesquisas nas 
escolas para a FAPESC e a SED; 
D) Estimulo concreto – com bolsas – para os 
professores realizarem pesquisas nas escolas; 



 

 

E) Destinar recursos da SED para a realização do 
Seminário Estadual e das etapas Regionais; 
F) Destinar recursos da SED para o financiamento de 
pesquisas na educação básica; 
G) Campanha #EscolaélugardeCiência e criação de um 
canal de comunicação; 
 
Eixo: Plano de carreira / Incentivo e valorização do 
profissional que faz ciência na escola 
A) Fazer valer, na prática, o estatuto do servidor 
público, permitindo a participação dos professores em 
eventos de cunho científico, em que os mesmos 
apresentem/debatam suas pesquisas; 
B) Associar produção científica com ascensão no 
plano de carreira; 
D) Criar no “Plano de Carreira” a possibilidade do 
professor se dedicar a pesquisa e a extensão dentro da 
escola; 
F) Viabilizar de forma anual o Seminário Estadual e os 
Seminários Regionais “Escola é Lugar de Ciência”; 
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