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Aedê Cadaxa

ensar globalmente e agir
localmente. Esta máxima
da globalização, repetida
diversas vezes durante a
plenária final do III Fórum

Internacional Ciência e Sociedade Bra-
sil-França, resume o que foi o evento,
que reuniu, em outubro, cerca de 160
estudantes do Brasil, da França e da
Guiana Francesa. Biodiversidade, Saú-
de e Desenvolvimento Sustentável para

Salada cultural
na capital do
meio do mundo

Iniciativa da Fiocruz para
a popularização da ciência
reúne jovens brasileiros e

franceses num grande
evento em Macapá

Todos, com foco no bioma amazônico,
foi o tema do evento, realizado em
Macapá – também chamada de capi-
tal do meio do mundo, já que o Amapá
faz fronteira com a Guiana Francesa.
O evento fez parte das programações
oficiais do Ano da França no Brasil.

O Fórum Ciência e Sociedade é uma
atividade de educação não-formal vol-
tada a estudantes do Ensino Médio de
escolas públicas. A iniciativa busca di-
fundir o conhecimento científico entre
os jovens. “A ideia é reunir estudantes
e pesquisadores para dialogar sobre ci-
ência, tecnologia, saúde e ambiente, cri-
ando um espaço coletivo de discussão
e construção de conhecimentos”, ex-
plica Luciana Sepúlveda, pesquisadora
da Fiocruz Brasília e coordenadora ge-
ral do Fórum.

Há 15 anos, na França, o Centre
National de la Recherche Scientifique
(CNRS) promove o encontro entre jovens
e a comunidade científica. A experiência
francesa aportou no Brasil em 2002, por
meio de uma parceria entre o Serviço de

P

Cerimônia de abertura do Fórum no Teatro das Bacabeiras, em Macapá. O evento reuniu cerca de 160 estudantes de Brasil, França e Guiana Francesa
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Cooperação Técnica e Científica do Con-
sulado Geral da França no Rio de Janeiro
e o Museu da Vida da Fiocruz. A propos-
ta de articular estudantes e pesquisado-
res brasileiros e franceses deu certo, e com
uma novidade no Brasil: a realização de
atividades preparatórias para o Fórum.
Como os objetivos do Fórum no Brasil in-
cluem reunir alunos de escolas técnicas e
de ensino convencional de diferentes lo-
calidades, o evento, anualmente, também
é realizado em âmbito regional.

Antes do evento internacional em
Macapá, em 2009, foram realizadas
uma edição na França, em 2005, e ou-
tra em Brasília, em 2007. “O Fórum é
uma maneira de articular saberes da ci-
ência com a vida cotidiana. Isso desper-
ta a consciência dos jovens e os faz ver
que, ao falarmos das questões locais,
passamos a perceber os problemas co-
muns, globais”, afirma Christophe Lalia,
representante da Rede da América Lati-
na do Ministério da Alimentação, Agri-
cultura e Pesca da França. O intercâmbio
promovido pelo evento já começa na
formação das delegações. Ao todo, seis
delegações participaram do III Fórum In-
ternacional: quatro do Brasil, uma da
França e outra da Guiana.

Atuação juvenil
Durante o III Fórum em Macapá,

pesquisadores da Fiocruz, do Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)
e da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) debateram com
os alunos temas que afetam toda a po-
pulação mundial, como as mudanças cli-
máticas e o desenvolvimento sustentável.
O agir localmente também ganhou des-
taque no evento, na interação entre as
delegações e na busca por soluções para
problemas vividos em cada região, dos
assentamentos urbanos de Macapá e
Brasília ao impacto ambiental e social da
construção da ponte que liga o Amapá
à Guiana Francesa.

Ao final do Fórum, os jovens, or-
ganizados em grupos de discussão,
apresentaram um resumo das princi-
pais questões levantadas durante o
evento e também das alternativas de
solução para cada problema. Todas
essas reflexões serão reunidas na Car-
ta de Macapá, documento que sinte-
tiza os pontos essenciais dos debates.

“Todo pesquisador deve devolver
o conhecimento para a sociedade e o
Fórum é uma oportunidade de fazer
isso”, opina o pesquisador Leandro
Giatti, da Fiocruz Amazônia. Após
apresentar dados de sua pesquisa so-
bre modelos de desenvolvimento e sua
relação com o ambiente e a saúde da
população amazônica, Leandro ficou
impressionado com o alto nível dos
questionamentos e do conhecimento
dos alunos participantes do Fórum.

A postura dos jovens se explica pelo
trabalho feito muito antes do evento em
Macapá. Todas as delegações realizaram
encontros regionais, onde discutiram os
problemas relacionados à saúde e ao
meio ambiente dos biomas locais: caa-
tinga, cerrado e Floresta Amazônica.

Para ampliar o número de escolas e
instituições participantes do Fórum Ci-
ência e Sociedade, o plano é formar a
Rede Fórum, que apoiaria o projeto na-
cionalmente e articularia os atores nas
diferentes regiões. O pontapé inicial para
o projeto da Rede Fórum já foi dado em
Macapá, quando se reuniram os coor-
denadores do Fórum no Brasil e na Fran-
ça, representantes do Ministério da
Educação e pesquisadores da Fiocruz.

Mundos distintos. E daí?

O intercâmbio cultural também foi
palavra de ordem do III Fórum Inter-
nacional. “Uma dos aspectos mais in-
teressantes do Fórum é a possibilidade
de viver a diversidade e aprender mais
sobre novas culturas”, confirma o es-
tudante Ricardo Oliveira, 17 anos, da
delegação de Macapá.

Dos passos do forró, frevo e mara-
baixo (dança típica do Amapá) ao rock de

Brasília e ao teatro mímico francês, todas
as delegações apresentaram um pouco
de sua cultura e realidade locais. “Busca-
mos mostrar outro lado da capital fede-
ral. Ela é a capital do rock e ponto de
encontro das culturas brasileiras, mas tam-
bém uma cidade que vive um crescimen-
to populacional desordenado, responsável
pela degradação do Cerrado”, avalia
Matheus de Souza, 17 anos, da delega-
ção de Brasília, que incendiou a platéia
cantando a música Que País é Esse, do
grupo brasilense Legião Urbana.

Outro destaque foi a inusitada
apresentação da delegação da Guiana
Francesa. O grupo fez uma adaptação
da trilogia Guerra nas Estrelas, de
George Lucas. “Queríamos destacar a
importância de nunca esquecermos
nossas origens e do resgate e respeito
às culturas tradicionais”, explica
Yemanjá Lydie, 17 anos. Na história, o
herói do filme original, Luke Skywalker,
é um cientista renomado que busca a
cura para um vírus letal e, para isso,
tem que retornar à sua comunidade
amazônica de origem.

“As diferenças não impediram que
nos aproximássemos e descobríssemos
que, na verdade, temos muitos proble-
mas e também muitos desejos em co-
mum”, resume Rhewter Nunes, 18
anos, da delegação de Urutaí (GO). Os
estudantes estavam convencidos de que
diversidade e respeito devem caminhar
lado a lado. “Respeitar a diversidade
cultural é respeitar a biodiversidade
ambiental. As culturas são diferentes
porque estão ligadas a meio ambientes
distintos. E aqui no Fórum pudemos ver
e viver isso”, resume o estudante fran-
cês Simon Decourty, 18 anos.

Delegação de
Macapá brinda
o público com
a cultura local


