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Talita Rodrigues

ma oportunidade de al-
guém tão jovem, ainda no
Ensino Médio, ter seus
olhos abertos para esse
mundo extenso da pesqui-

sa científica e fazer uma escolha pro-
fissional mais consciente”. É assim que
a bióloga Melissa Cárdenas define a ex-
periência que teve há 15 anos no Pro-
grama de Vocação Científica (Provoc)
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio (EPSJV/Fiocruz). O Provoc, as-
sim como a Iniciação à Educação Poli-
técnica em Saúde (IEP) e o Projeto Tra-
balho, Ciência e Cultura (PTCC), é um
dos programas da EPSJV que desper-
tam o interesse pela ciência em um
grande número de estudantes. Ao lon-

“

Educação pela pesquisa
Programas da Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz provam que é possível –
e bastante vantajoso – produzir conhecimento científico desde o Ensino Médio

go dos quase 23 anos de existência do
Provoc, mais de 1,7 mil estudantes já
passaram pelo programa e muitos,
entre eles Melissa, seguiram carreira
na área científica. “Queremos inserir
a pesquisa no âmbito da formação
humana e mostrar que com qualida-
de, responsabilidade e alegria se cons-
trói ciência. Nosso desafio é formar
jovens pesquisadores que produzam
pesquisa de qualidade”, diz a diretora
da EPSJV, Isabel Brasil.

Ciência para os jovens

A história do Provoc se confunde
com a trajetória da EPSJV, já que o pro-
grama surgiu em 1986, um ano de-
pois da criação da Escola. Nele, os alu-
nos são estimulados a produzir
conhecimento e estudar a saúde em

todos os seus aspectos, articulando as
diversas áreas do saber. “Após o
Provoc, tive certeza de que queria ser
bióloga e atuar na área de pesquisa.
Fiz mestrado e doutorado na área de
helmintologia. Fiz o concurso para a
Fiocruz porque sempre tive o sonho
de me tornar pesquisadora da Funda-
ção, desde o tempo do programa”,
conta Melissa, hoje no Laboratório de
Helmintos Parasitos de Peixes do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).
“Acho que essa experiência foi deci-
siva em toda a minha trajetória e sei
que pode ser decisiva na escolha de
jovens que farão parte da história da
ciência amanhã”.

O objetivo do Provoc é proporcio-
nar a alunos de Ensino Médio a vivência
no ambiente de pesquisa. Atualmente,

Anualmente, os trabalhos produzidos pelos alunos no âmbito do Projeto Trabalho, Ciência e Cultura (PTCC) são reunidos em um livro
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participam do programa 13 escolas pú-
blicas e privadas da cidade do Rio de
Janeiro, tais como o Colégio Pedro II, os
Colégios de Aplicação da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), o Colégio São Vicente de Paulo
e o Centro Educacional Anísio Teixeira
(Ceat). Para incluir também os jovens
do entorno da Fiocruz, desde 1999 mo-
radores da comunidade da Maré são
selecionados pelo Centro de Estudos e
Ações Solidárias da Maré e pela Rede
de Desenvolvimento da Maré para par-
ticipar do programa. Os moradores da
comunidade de Manguinhos foram con-
templados com o Provoc-Dlis (Desenvol-
vimento local, integrado e sustentável),
a partir de 2004, e com o Provoc-So-
mar (Comissão de Responsabilidade
Socioambiental de Biomanguinhos/Fio-
cruz), desde 2008.

A cada ano, cerca de 100 novos
alunos entram no Provoc e são enca-
minhados para unidades da Fiocruz de
acordo com suas áreas de interesse. No
primeiro ano, na Etapa Iniciação, acom-
panham o trabalho de um pesquisa-
dor indicado para ser seu orientador.
“Nessa fase, os alunos vivenciam a prá-
tica da pesquisa, conhecem mais o
tema que irão estudar e aprendem so-
bre o método científico”, explica a co-
ordenadora do Provoc, Cristina Araripe.
A partir do segundo ano, iniciam a Eta-
pa Avançado, concluída juntamente
com o Ensino Médio. Nessa fase, apre-
sentam um projeto individual e, a par-
tir daí, produzem um trabalho de pes-
quisa que será apresentado ao final do
programa, durante a Semana de Vo-
cação Científica do Provoc, que teve
sua 14ª edição em abril deste ano.

Matheus da Silva, de 18 anos, é um
dos estudantes que concluíram o Provoc
em 2009, com o trabalho A Família Real
no Rio de Janeiro: doenças e práticas
terapêuticas no período joanino. Para
Matheus, o programa foi importante
para lhe abrir novos horizontes profissi-
onais. “Pude vivenciar o ambiente de
pesquisa, conviver com alguns dos me-
lhores pesquisadores do país e ter cer-
teza sobre a minha vocação. Vi que não
existe só a carreira de professor de his-
tória: também posso ser historiador e

continuar sendo um pesquisador”, diz
Matheus, que atualmente cursa histó-
ria na UFRJ. Ex-aluno do Colégio de
Aplicação da Uerj, ele atuou na Casa
de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). “Na
faculdade, vejo que muita gente não
tem ideia de como fazer um projeto de
pesquisa e eu já sei. Com o Provoc, tam-
bém ganhei uma formação humana,
aprendi a seguir regras, cumprir prazos”,
afirma Matheus, que hoje é bolsista do
Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (Pibic) na própria COC.

Em 1996, houve uma descentrali-
zação e ampliação do Provoc para ou-
tras áreas do conhecimento. Desde en-
tão, o Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas (CBPF), o Centro Técnico Cientí-
fico (CTC) da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e o
Centro de Pesquisas Leopoldo Miguez
de Mello (Cenpes/Petrobras) se torna-
ram parceiros do programa e passaram
a oferecer o Provoc também em suas uni-
dades. O programa também é realizado
nas unidades regionais da Fiocruz na
Bahia, em Minas Gerais e Pernambuco.

Pesquisa no currículo

Diferente do Provoc, que é volta-
do a estudantes de outras escolas, a
EPSJV desenvolve também a Iniciação
à Educação Politécnica em Saúde (IEP)
e o Projeto Trabalho, Ciência e Cultu-
ra (PTCC), dirigidos a seus próprios
alunos. Na IEP, que abrange os três

anos de formação dos cursos técnicos
de nível médio em saúde, os profes-
sores desenvolvem com os estudan-
tes os quatro eixos considerados
estruturantes para a formação politéc-
nica em saúde – política, trabalho,
saúde e ciência e cultura. “Queremos
que os alunos discutam as questões
comuns a todas as habilitações técni-
cas oferecidas, se situem no campo
da saúde e tenham uma visão geral
de como sua área se relaciona com as
outras. Discutimos a formação políti-
ca dos alunos, as políticas de saúde, a
construção do processo saúde-doen-
ça e desenvolvemos a visão crítica
deles como trabalhadores, tudo isso
promovendo a iniciação científica”,
explica a coordenadora da IEP, Ana
Lúcia Pontes.

O PTCC, por sua vez, tem como
objetivos promover a educação pela
pesquisa e tornar os jovens produto-
res de conhecimentos. O programa é
integrado ao IEP e desenvolvido a par-
tir do segundo ano, quando os estu-
dantes começam a definir o tema da
monografia de conclusão de curso. “O
PTCC introduz um modelo de pensa-
mento lógico-científico. Com isso, os
alunos começam a aprender como
estruturar a lógica do pensamento e
produzir o conhecimento científico a
partir dessa lógica. Não é comum alu-
nos de Ensino Médio produzirem um
trabalho científico. Normalmente, essa

Matheus apresenta
seu trabalho na
Semana de Vocação
Científica do Provoc
(Foto: Talita Rodrigues)
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é uma exigência da graduação. Mas,
na EPSJV, com essa experiência, os alu-
nos aprendem sobre o método cientí-
fico desde o Ensino Médio”, diz o co-
ordenador do PTCC, Mário Newman

Com os alunos do primeiro ano,
uma das atividades da IEP é a realiza-
ção do trabalho de integração (TI): or-
ganizados em grupos e orientados por
professores, os estudantes produzem
e sistematizam conhecimentos sobre
um tema da área de saúde. “O TI é
interessante porque articula os conteú-
dos da IEP com a prática e permite que
cada um vá para a área que tem mais
afinidade”, diz a aluna Maria Paula
Barbosa, do segundo ano do curso de
análises clínicas. Em 2008, ela partici-
pou do grupo que estudou o tema
transplante e doação de órgãos.

Ao final do primeiro ano, durante
um seminário, os estudantes apresen-
tam os resultados do TI nos mais diver-
sos formatos: vídeos, peças de teatro,

cartazes etc. Outro instrumento de ava-
liação é o portfólio, que reúne as ex-
periências pedagógicas de cada um,
incluindo as atividades dos eixos
temáticos e os relatórios do TI. Com o
portfólio, os alunos têm a oportuni-
dade de demonstrar os conhecimentos
adquiridos, refletir sobre o processo de
aprendizagem, produzir conhecimento
e exercitar a capacidade de escrita e ex-
pressão. “O portfólio é uma coleção das
atividades com uma reflexão do proces-
so de aprendizagem pelo aluno”, expli-
ca a coordenadora do IEP, Ana Lúcia.

O TI era uma das atividades de que
a aluna Camila de Paula Eccard mais
gostava na Escola. Ela participou do
grupo que, em 2008, pesquisou o
tema regionalização. “O TI é uma
oportunidade de colocarmos em prá-
tica o que aprendemos na sala de aula
e também de exercitar nossa criativi-
dade”, diz Camila, do segundo ano
de gerência de saúde.

É a partir do segundo ano que a
IEP trabalha o eixo ciência e cultura e
aumenta a integração com o PTCC,
já que, no final desse período, os alu-
nos apresentam seus pré-projetos de
monografia. Para fortalecer a escrita
e promover a inclusão dos estudantes
nesse meio, são realizadas oficinas de
leitura e produção de textos científi-
cos, articuladas com a discussão so-
bre os processos de construção e di-
fusão do conhecimento.

Para elaborar o PTCC, os alunos es-
colhem entre temas ligados à habilita-
ção que estão cursando ou algum as-
sunto de formação geral, uma vez que
fazem o Ensino Médio integrado ao
curso técnico. As monografias devem
articular os conhecimentos e práticas
da educação básica e da educação pro-
fissional. “O início da monografia é um
pouco assustador. Achamos que somos
imaturos, nos sentimos inseguros. Mas,
quando terminamos, ficamos com uma

Marina, ex-aluna da EPSJV, apresentou
monografia sobre a indústria cultural e
os reality shows. Hoje, ela cursa ciências
sociais na Uerj (Foto: Talita Rodrigues)
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Seleção para o Provoc

Para participar do Provoc, os
jovens devem estar cursando o
primeiro ano do Ensino Médio
em uma das escolas convenia-
das. As inscrições são feitas
diretamente nas instituições e,
anualmente, de março a junho,
as escolas fazem a seleção.

Mais informações sobre o Provoc
no site www.epsjv.fiocruz.br ou
pelo e-mail provoc@fiocruz.br.

bagagem brilhante. É muito gratifican-
te fazer o trabalho, principalmente
quando escolhemos um tema que nos
instiga a curiosidade para aprender
mais sobre o assunto”, conta a ex-alu-
na Marina Garcia, formada em 2008,
quando apresentou a monografia In-
dústria cultural e semicultura: o caso
dos reality shows. Atualmente, ela cur-
sa ciências sociais na Uerj e é estagiá-
ria do Núcleo de Tecnologias Educaci-
onais (Nuted/EPSJV).

Quando chegam ao terceiro ano,
é hora de os alunos produzirem a mo-
nografia, acompanhados por um ori-
entador. Antes, eles participam de se-
minários preparatórios. No final do ano,
fazem a defesa para uma banca for-

mada por três avaliadores. “A experi-
ência de fazer a monografia traz um
salto de qualidade humana impressio-
nante para os alunos, que saem da es-
cola muito mais preparados para tra-
balhar, prestar o vestibular e também
ingressar na vida acadêmica”, conta
Newman, coordenador do PTCC.

 Os alunos concordam. “Fazer
um trabalho científico ainda tão jo-
vem foi uma experiência sensacional
e única. Dizer que já sei como fazer
um projeto científico, que entendo de
metodologia e que sou cria da Fio-
cruz é um diferencial sem igual”, des-
taca o ex-aluno Guilherme Ferreira,
aprovado com a monografia A biotec-
nologia como realidade comercial: a

bioeconomia, o acesso
aos medicamentos e a
crise de pesquisa e desen-
volvimento. Hoje, ele cur-
sa farmácia na Universi-
dade Federal Fluminense
(UFF) e já participa de
uma experiência no De-
partamento de Geoquí-
mica da mesma institui-
ção. “Estar envolvido em
um projeto de pesquisa é
uma visão de mundo
completamente amplia-
da da realidade, algo
que, talvez, só viríamos a desenvol-
ver na graduação ou, eventualmen-
te, em uma pós-graduação. Esse é

aquele tipo de coisa pela qual é mui-
to difícil passar, mas, quando passa-
mos, ficamos extremamente satisfei-
tos”, completa.

Produção de
conhecimento

Anualmente, os trabalhos produ-
zidos pelos alunos para o PTCC são
reunidos em um livro: trata-se da sé-
rie Iniciação científica na educação
profissional em saúde: articulando tra-
balho, ciência e cultura, publicada pela
EPSJV e que, em 2009, chegou à quar-
ta edição. A produção científica dos
alunos da EPSJV, porém, não fica res-
trita aos limites da Escola. A mono-
grafia da ex-aluna Natália Paiva, por

exemplo, gerou o arti-
go científico Sistema de
Informações sobre Nas-
cidos Vivos: um estudo
de revisão, publicado
em março deste ano na
revista Ciência & Saúde
Coletiva da Associação
Brasileira de Pós-Gradu-
ação em Saúde Coletiva
(Abrasco). O livro Clona-
gem: benefícios e riscos,
de autoria da ex-aluna
Danielle Bonfim, tam-
bém é fruto da produção

científica desenvolvida na EPSJV. Publi-
cado em 2005 pela editora Interciência,
a obra se originou do trabalho produ-
zido por Danielle para o PTCC.

Outro exemplo é Kim Costa, de
19 anos, que ganhou uma bolsa de
jovem cientista nos Estados Unidos
após desenvolver uma monografia so-
bre o uso de novos métodos de expe-
rimentação animal em pesquisas. For-
mada pela EPSJV em 2007, Kim, que
fez o curso de análises clínicas, parti-
cipou do The National Youth Science
Camp, um programa norte-america-
no que seleciona os melhores jovens
cientistas dos Estados Unidos e de
outros oito países. “Acho que o estí-
mulo à produção científica dado pela
EPSJV aos alunos é muito importante
porque o Brasil ainda precisa se de-
senvolver muito na área de pesquisa
científica. A escola mostra aos alunos
que os jovens podem ser produtores
de conhecimento”, ressalta.


