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Introdução: O papel da ciência na sociedade e a discussão sobre seus impactos têm tomado 

proporções maiores nos últimos anos em escala mundial (1). A discussão e reflexão sobre as 

relações entre ciência e sociedade contribuem com o intuito de questionar modelos 

unidirecionais e promover mais experiências dialógicas entre ciência, tecnologia e 

comunidade. A divulgação científica apresenta importante papel nessa relação, uma vez que 

transmite os conhecimentos produzidos no meio acadêmico de forma didática e acessível à 

população. Reforça-se a importância de manter uma ação constante de popularização da 

ciência a fim de colocar a sociedade em um processo de transformação e desenvolvimento 

sócio científico oriundos da ação participativa nas discussões sobre a ciência e sua aplicação 

em nossas vidas (2). Devemos considerar o outro, não só tornando o discurso científico 

acessível, mas levando em conta o saber do grupo, com seus componentes culturais e políticos 

(3). A divulgação científica permite popularização de conhecimentos científicos, antes 

restritos a ambientes acadêmicos, à sociedade, oportunizando a compreensão e interação com 

as informações e conhecimentos científicos. Objetivos: Descrever as experiências em 

atividades de divulgação científica e educação em saúde em temas das neurociências durante 

as atividades realizadas no 42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom). 

Descrição da Experiência: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir de ações 

de divulgação científica e educação em saúde desenvolvidas de 2 a 6 de setembro de 2019, 

nos corredores da Universidade Federal do Pará em Belém do Pará. A ação educativa fez 

parte da semana de atividades do Intercom, tendo sido realizada por professores, alunos de 

graduação e pós-graduação do Laboratório de Investigações em Neurodegeneração e 

Infecção. O tema central contou com a temática “desmistificando a neurociência”. Por se 

tratar de uma atividade realizada em espaço aberto, participaram da atividade pessoas que 

andavam nas dependências da universidade, participantes ou não do Intercom, incluindo 

alunos, professores, técnicos, servidores e a população em geral. As etapas da atividade 

incluíram planejamento da atividade, criação do conteúdo utilizado, discussão do assunto em 

formato de grupo de estudos e a atividade educativa aplicada na universidade. Foram 

elaborados três banners com os temas: “você usa 100% do seu cérebro”, “você sabe como 

proteger seu cérebro?” e “você sabe como turbinar seu cérebro para os estudos?”, além disso, 

foram planejados roteiros didáticos em formato de banner digital dos principais assuntos de 

discussão e com os estudos que estão sendo realizados ou que já foram concluídos no 

laboratório de pesquisa. Além dos banners foram utilizados outros equipamentos do 

laboratório como microscópios, peças anatômicas, oxímetros, bicicleta ergométrica, slackline, 

dentre outros, para criar vivências práticas, com o objetivo de promover experimentação das 

atividades desenvolvidas, permitindo ao participante sentir os efeitos do que estava 

aprendendo, um dos experimentos tinha por objetivo responder a pergunta “Você usa 100% 
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do seu cérebro?”, para isso nós iniciávamos com um questionamento e deixávamos o ouvinte 

formular um pensamento sobre o assunto. Em seguida, o convidávamos a realizar o 

experimento, no qual deveria pesquisar em um caça-palavras a palavra “cérebro” que se 

dispunha em todas as direções e ao mesmo tempo deveria ouvir uma história, lida 

pausadamente e, simultaneamente, contar quantas vezes ouviria a palavra “cérebro”. Era 

percebida a dificuldade, por conta da divisão dos recursos atencionais, então era feito outro 

questionamento a respeito da experiência seguida da explicação embasada em estudos 

científicos. Também realizávamos uma experiência somestésica com a realidade virtual, na 

qual o participante utilizava os óculos de realidade virtual no solo e depois, no slackline, 

demostrando como a redução da percepção tátil e visual altera o equilíbrio. As ações 

ocorreram nos dois turnos (manhã e tarde), de modo que, sempre um professor estava 

presente para coordenar as atividades, os alunos realizavam as apresentações de conteúdo e ao 

final eram realizadas discussões sobre o aproveitamento da atividade, pontos positivos, pontos 

negativos e necessidade de ajustes da abordagem a ser utilizada no dia seguinte. Resultados: 

Verificou-se curiosidade e participação de público diverso que incluía diferentes faixas etárias 

desde crianças até idosos, de diferentes classes sociais e níveis de escolaridade. A partir da 

realização da atividade percebeu-se que havia pouco conhecimento a respeito dos assuntos e 

muitos eram baseados em mitos e crenças populares. Muitos participantes também relataram 

desconhecimento sobre as pesquisas desenvolvidas na universidade, entre estes participantes 

haviam acadêmicos e funcionários da universidade. Esta constatação suscita a relevância de 

que mais atividades de divulgação científica, capazes de disseminar conhecimento sejam 

realizadas. Uns dos pontos de destaque das atividades desenvolvidas foram os experimentos 

realizados, estes demonstraram ser abordagens motivadoras para quem realizava e chamativa 

para quem assistia. O uso da realidade virtual e do slackline chamava a atenção das pessoas 

que transitavam e gerava curiosidade a respeito do que estava sendo demonstrado. Nota-se 

que a abordagem provocativa das perguntas dos banners gerou o questionamento pessoal que 

fazia as pessoas buscarem entender se o que sabiam estava de acordo com o que a ciência diz. 

Outro resultado igualmente importante foi que muitos relatos indicavam que as informações 

apresentadas poderiam ser aceitas e inclusas na rotina dos participantes, após a explicação 

muitos repensaram seus hábitos e já indicaram uma mudança e conscientização do seu estilo 

de vida. Conclusão: Levando em consideração o mencionado, percebe-se que o propósito da 

realização da ação educativa foi alcançado de modo satisfatório, pois, mediante a divulgação 

científica houve o esclarecimento de dúvidas acerca de conhecimentos da neurociência, 

auxiliando no desenvolvimento de autonomia para a realização de hábitos de vida saudáveis, e 

desmistificação de mitos e tabus referentes a ciência. Além de evidenciar a importância de 

ações de educação e promoção da saúde capazes de transpor as paredes das salas de aula, 

conscientizando indivíduos quanto às práticas saudáveis e ao pensamento crítico aproximando 

assim pesquisadores da população para que em breve atividades como essa possam 

ultrapassar também os muros da universidade. 

 

Descritores: Educação em saúde, Divulgação científica, Neurociências. 
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