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Programa de iniciação
científica conquista
adolescentes

acillus cereus e Vibrio cholerae
são nomes com os quais

pesquisadores com formação

na área da saúde estão acostumados a

lidar. Mestres e doutores se dedicam a

denominações como essas para

fazerem grandes descobertas. Mas

para as estudantes Aline Fonseca, do

Colégio Pedro II, e Lígia de Almeida,

do Colégio de Aplicação da Uerj, esses

nomes científicos também são comuns.

Alunas do Programa de Vocação

Científica (Provoc) desde 2002, elas

desenvolvem pesquisas que

contribuem para o trabalho da Fiocruz.
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Aluna do ensino médio em ação
em laboratório da Fiocruz no
Vocação Científica, que já formou
850 jovens pesquisadores
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qual carreira eu iria seguir. Hoje es-
tou decidida. Vou fazer medicina”,
diz Lígia, que trabalha um projeto
sobre a caracterização de Vibrio
cholerae, bactéria causadora do cóle-
ra, do Departamento de Bioquími-
ca e Biologia Molecular do IOC.
Dentre as atividades da aluna no la-
boratório, estão a leitura de artigos
científicos, renovação da coleção de
bactérias e preparo para a técnica de

eletroforese – técnica utilizada para
separar DNA. Lígia acredita que o
Provoc também é uma ajuda para o
vestibular. “Acertei duas questões da
prova de biologia, na primeira fase
da Uerj, sobre eletroforese. Apren-
di isso no laboratório”, afirma a jo-
vem pesquisadora.

Para Ronaldo Figueiró, colabo-
rador do IOC e ex-aluno do Provoc,
os benefícios da iniciação científica vão
além do vestibular. “Quando eu co-
mecei a estudar biologia, na UFRJ,
percebi que tinha mais facilidade que
outros colegas para desenvolver tra-

Vivi Fernandes

Provoc, criado em 1986
pela Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Ve-
nâncio (EPSJV), da Fio-
cruz, promove a inicia-

ção científica de alunos do Ensino
Médio nas diferentes áreas de pesquisa
em saúde, como biomédica, saúde
pública, história e filosofia da ciência.

O programa conta com a parceria de
unidades da Fiocruz, secretarias de
Educação e Meio Ambiente do mu-
nicípio de Guapimirim (RJ), do Cen-
tro de Estudos e Ações Solidárias da
Maré e de 14 escolas. Atualmente, a
iniciativa conta com 88 alunos e, des-
de sua criação, formou 850 jovens
pesquisadores na Fiocruz.

Aline Fonseca tem 17 anos e
acredita que a passagem pelo Provoc
confirmou suas intenções de seguir na
área biomédica. Na maratona do ves-
tibular, espera ser aprovada para o
curso de biologia ou medicina veteri-

nária. “De qualquer maneira, preten-
do continuar pesquisando. Gosto de
me aprofundar em um tema, conhe-
cer coisas novas e achar resultados in-
teressantes”, diz a aluna, que desenvol-
ve o projeto “Isolamento de Bacillus
cereus e Bacillus thuringiensis a partir de
condimentos e farináceos comerciali-
zados na cidade do Rio de Janeiro”,
no Departamento de Bacteriologia do
Instituto Oswaldo Cruz (IOC).

Os resultados encontrados por
Aline, que detecta a existência ou não
de toxinas nas bactérias, são regis-
trados no laboratório e armazenados
para a contribuição de novas pesqui-
sas a serem feitas. Da mesma forma,
os estudos de Lígia de Almeida, tam-
bém de 17 anos, podem ser úteis a
trabalhos futuros em favor da quali-
dade de vida da população.

“Eu me interessei pelo Provoc
porque sempre quis ver como era o
trabalho de pesquisa na área de bio-
logia. Quando ingressei no progra-
ma, ainda estava em dúvida sobre

O

Ronaldo (à esquerda), ex-aluno e hoje orientador do Provoc. Aline (centro) trabalha na Bacteriologia e Lígia (à direita) na Bioquímica
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O que leva um adolescente a
se interessar pela pesquisa
científica?

 São muitas as razões. Acre-
dito que no início trata-se de um
interesse bastante genérico pela pes-
quisa científica, mas aos poucos ele
vai ganhando contornos interessan-
tes e o jovem se aproxima de for-
ma muito peculiar do mundo da
ciência e da tecnologia. O aluno do
Provoc vive essa experiência única
de aprender ciência fazendo ciên-
cia. Logo, ele percebe que é muito
diferente estar aprendendo ciência
num laboratório e aprender ciên-
cia na sala de aula. As duas formas
de aprendizagem são essenciais,
elas se complementam. Na Fio-
cruz, os alunos começam a enten-
der que o fazer científico é muito
mais complicado e complexo do
que imaginavam.

Eles rapidamente compreen-
dem que a ciência é uma atividade
que não envolve apenas idéias,
pensamentos e coisas abstratas.
Essa é a riqueza da experiência
vivida pelos nossos alunos no la-
boratório, no campo e até na lei-
tura crítica de um texto, que é úni-
ca e incomparável. Lembre-se que
a iniciação científica na Fiocruz
não está relacionada apenas às ci-
ências experimentais. Existem hoje
alunos nas áreas de epidemiologia,
história, sociologia, educação e na
área da divulgação científica.

Qual a importância do Provoc
para os jovens pesquisadores?

Nós sabemos hoje que mui-
tos egressos do Provoc estão in-
gressando em equipes de trabalho
com um nível de formação cientí-

fica muito bom. A postura, a ex-
periência e até o conhecimento dos
rituais existentes são sempre
elogiadíssimos nos alunos do pro-
grama. Eles têm muita familiarida-
de com os processos envolvidos
na pesquisa.

Alguns ex-alunos do Provoc
são hoje pesquisadores da
Fiocruz. Pode-se dizer que a
maioria dos alunos do progra-
ma continuam a carreira de
pesquisador depois de ingres-
sar na universidade?

Não sabemos se a maioria.
Precisamos fazer novos levanta-
mentos, é verdade. O fato é que
todos ingressam na universidade,
o que já é um feito neste país. Além
disso, um número grande segue a
carreira científica, de pesquisador
a professor, passando por médi-
cos, psicólogos, veterinários, den-
tistas e farmacêuticos.

Quais os critérios
utilizados para a seleção?

A ênfase maior é dada em ter-
mos do interesse pela pesquisa ci-
entífica. Depois, procuramos iden-
tificar as áreas do conhecimento.
A equipe de coordenação discute
com os candidatos alguns itens, tais
como: se ele gostaria de trabalhar
com experimentação, com pesquisa
de campo, com pesquisa na área
documental etc. Se ele gosta de ex-
perimentação, nós procuramos co-
nhecer melhor os seus interesses
específicos, por exemplo, se há in-
teresse na área de experimentação
animal ou se ele prefere trabalhar
com microscópios ou outros equi-
pamentos do gênero.

ENTREVISTA
Cristina Araripe, coordenadora do Provoc há um ano

balhos. Muitas vezes, o aluno só tem a
oportunidade de delinear um projeto
na pós-graduação. No programa, o
estudante faz isso antes de entrar pra
faculdade”, diz Figueiró, que hoje é
mestre em ecologia pela UFRJ e co-
orientador de uma aluna do Provoc,
na área de entomologia. “Desde que
fui aluno do Provoc, pensei em estar
“do outro lado”. Orientar uma estu-
dante do Provoc é uma experiência
fantástica. É bom ver sua inquietude e
tentar fazer pelos outros o que fize-
ram por mim”, diz o ex-aluno.

Ritos do Programa
de Vocação Científica

O Provoc é composto por duas
etapas: Iniciação, com duração de 12
meses, e Avançada, com 18 meses. Ao
final de cada uma, acontece a Jornada
de Vocação Científica, em que os alu-
nos apresentam em público relatórios
e resultados sobre sua pesquisa, em
exposições orais ou em sessões de
painéis. A pesquisadora Clara Cavados,
do IOC, orienta a estudante Aline Fon-
seca e acredita que a participação dos
estudantes na Jornada é um passo im-
portante para a carreira dos novos
pesquisadores. “Esse é o futuro deles.
Falar em público sobre o seu projeto
é essencial para o pesquisador. A Jor-
nada possibilita que os alunos vejam
como é a vida científica. Para quem,
futuramente, se apresentará em con-
gressos, a experiência de ter participa-
do da Jornada, seja como apresenta-
ção oral ou pôster, ajuda muito”, diz
ela, que é orientadora  do Provoc há
mais de dez anos.

Para a sua orientanda Aline, essa
experiência faz parte do processo de
pesquisa e colabora para a troca de
informações. “É importante saber
apresentar o que você desenvolveu e
transmitir os resultados para outras
pessoas”, garante Aline, que apresen-
tou seu trabalho na Jornada de abril,
na sessão de painéis.




