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Resumo: Este artigo é resultado de análises iniciais sobre o Programa Ciência Itinerante, desenvolvido no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano. Trata-se de um estudo preliminar sobre práticas
educacionais implementadas no Instituto que estimulam à inserção de estudantes no ambiente da pesquisa científica.
Expõe-se a trajetória e expansão do Programa e sua correlação com a atual Política de Educação Profissional
implementada no país. Conclui-se, com base nas informações apresentadas, que o Programa Ciência Itinerante tem
apresentado resultados significativos como prática educativa propulsora da pesquisa científica no IF Baiano.
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Abstract: This article is the result of initial analyzes of the Programa Ciência Itinerante (Science Program Itinerant),
developed under the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano (Brazil Institute of
Education, Science and Technology). This is a preliminary study on educational practices implemented at the Institute
that stimulate the inclusion of students in scientific research environment. Exposes the trajectory and expansion of the
program and its correlation with the current Professional Education Policy implemented in the country. We conclude,
based on the information presented, that the Itinerant Science Program has shown significant results as driving
educational practice of scientific research on IFBaiano.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 – Programa Ciência Itinerante: contexto histórico
Em 1992, com a iniciativa de dois professores da antiga Escola Agrotécnica Federal de Catu, situada a 78 km de
Salvador, surgiu o Projeto Escola Móvel, objetivando popularizar o conhecimento na área de ciências, às comunidades
de várias localidades do estado da Bahia. O projeto consiste em feira de ciências itinerante, onde grupos de alunos
montam stands de diversas áreas do conhecimento para serem apresentadas à comunidade. (MEC/SETEC, 2004).
Assim, a Escola Agrotécnica Federal de Catu foi autora e mantenedora do Projeto Escola Móvel que, ao longo de sua
história, esteve presente em diversas escolas públicas do interior do estado da Bahia, participou de feiras, encontros e
exposições. Por falta de registros oficiais, não é possível apresentar dados precisos quanto ao número de alunos que já
participaram do projeto, cidades visitadas e o público das apresentações.
Em 2008, como etapa do Projeto de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, foram criados
38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Lei nº 11.892, entre eles o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano, estabelecido pela integração da Escola Agrotécnica Federal de
Catu às demais Escolas Agrotécnicas Federais da Bahia (Guanambi, Santa Inês e Senhor do Bonfim) e a incorporação
de unidades nas cidades de Valença, Uruçuca, Teixeira de Freitas e Itapetinga (antigas Escolas Médias Agropecuárias
da Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira - CEPLAC) além da criação de unidade na cidade de
Bom Jesus da Lapa. Assim surgiu o IF Baiano, uma instituição de educação, superior, básica e profissional,
pluricurricular e multicampi, especializada na educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.
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(BRASIL, 2008).
Paralelamente à nova conjuntura estabelecida pela criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892/2008) - que
determinou a transformação de organismos autônomos administrativo e financeiro (Escolas Agrotécnicas Federais e
Escolas Média Agropecuária) em um único organismo (Instituto Federal Baiano), com unidades dependentes e
vinculadas (Campi) - verificou-se a necessidade de replanejar a execução do Projeto, com vista à manutenção dos
recursos financeiros destinados ao mesmo, como também, garantir a identidade institucional do projeto. Desta forma, o
projeto inicial passou por adaptações, sua regulamentação foi constituída, passando a denominar-se Projeto Escola
Itinerante.
Esta transformação do Projeto Escola Móvel para o Projeto Escola Itinerante, ocorrida entre 2009 e 2010, pode ser
considerada um marco na história do Projeto. Foi um dos primeiros indícios de que aquela prática, carregada de boas
intenções, possibilitava retornos positivos para a Instituição. A possibilidade do ingresso voluntário, tanto de alunos,
quanto de professores, assegurou a dedicação nos trabalhos dos grupos de estudos, uma vez que a escolha ocorre por
aptidão e vocação. O processo de seleção dos discentes nos grupos de estudos obedece ao critério da capacidade de
dialogar com o campo do conhecimento pretendido. Outro diferencial do projeto é que as notas do boletim escolar e o
número de faltas nas aulas tradicionais não são critérios para o ingresso, mas de permanência no projeto, ou seja, o
aluno não precisa ter boas notas para participar de um grupo de estudos, mas deve se comprometer a melhorá-las, se
quiser permanecer. A construção do conhecimento advém de uma metodologia científica, com revisão de uma literatura
mais aprofundada e na aplicação de experimentos nos laboratórios do Instituto e/ou em outros espaços que se fizerem
necessários.  O que importa é despertar no estudante o desejo de pesquisar, ir além dos conteúdos tradicionais
oferecidos em sala de aula. Nesse processo, o professor é visto como orientador dos estudos e pesquisas dos
discentes, enquanto o estudante é o agente de construção do seu próprio conhecimento, realizado em parceria com os
seus colegas de grupo. A experiência obtida nas atividades do projeto, seja com o professor-orientador, seja com seus
colegas, coloca o estudante num processo de construção intelectual intensa que não se limita apenas ao projeto, mas
se estende à sala de aula, cujos conteúdos apreendidos começam a ter mais sentido e significado.
Em 2011, considerando a composição multicampi do Instituto e a experiência bem sucedida do Projeto Escola
Itinerante, desenvolvido pelo Campus Catu, a Pró-Reitoria de Extensão, através da Coordenação Geral de Difusão
Técnico-Científica, articulada à Coordenação Geral de Programas e Projetos, apresentou uma proposta para
institucionalização do projeto, denominado Programa Ciência Itinerante, com o propósito de promover e consolidar a
metodologia de popularização das ciências aplicada pelo Projeto Ciência Itinerante (Campus Catu) aos demais Campi
do Instituto Federal Baiano.
Em 2012, foi realizada a primeira Chamada Interna de Adesão, convidando aos demais Campi do Instituto a aderirem ao
Programa Ciência Itinerante. Como resultado, dois novos núcleos do Programa foram criados: um no Campus Uruçuca
e outro no Campus Senhor do Bonfim, sendo esta, a segunda fase de transformação do projeto, constituindo-se do
processo de institucionalização e expansão do antigo Projeto Escola Itinerante.
Atualmente, o Programa Institucional Ciência Itinerante encontra-se em fase de consolidação e adequação à realidade
de cada região onde está sendo implementado.
É importante registrar que não foram identificados documentos oficiais que formalizem a instituição do referido programa
(resolução de aprovação do Conselho Superior/Ata de aprovação). Para base de captação dos elementos e informações
sobre o Programa foram utilizados: i. Chamada Interna de Adesão nº 001/2012/IFBaiano; ii. Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI 2009-2013; iii. Relatório de Gestão 2012/2013; iv. Proposta de Institucionalização do Programa.
Ainda em 2013 foi realizado o I Fórum do Programa Ciência Itinerante, que integrou os três núcleos locais do Programa
com o objetivo de diálogo e troca de experiências entre coordenadores, orientadores e alunos.
 
1.2 – Descrição, objetivos e metodologia do programa
Entende-se Ciência Itinerante, o programa educacional do IF Baiano que busca promover e consolidar a expansão da
metodologia de popularização das ciências, desenvolvido pelo Projeto Escola Itinerante (Campus Catu) aos demais
Campi do IF Baiano. O Programa é constituído por um conjunto de projetos desenvolvidos pelos núcleos locais do
Programa instalados nos Campi do IF Baiano.
O Programa Ciência Itinerante tem por objetivo disseminar e popularizar a ciência e o conhecimento produzido no
Instituto Federal Baiano, contando com a participação de estudantes do ensino médio e técnico do Instituto, em
atividades que propiciem a difusão e popularização científica junto às comunidades, promovendo a integração entre o IF
Baiano e a sociedade.
Com base na proposta de regulamentação do Programa Institucional Ciência Itinerante, foram definidos os seguintes
objetivos específicos:
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a. contribuir para a formação dos discentes do IF Baiano, através da participação em grupos de estudos e de
exposições do conhecimento produzido nas comunidades;
b. desenvolver a vocação científica e incentivar novos talentos entre os estudantes do Instituto;
c. estimular a formação continuada dos professores-orientadores;
d. promover a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão no IF Baiano;
e. incentivar a autonomia intelectual e a criatividade dos discentes;
f. Promover a integração dos estudantes da Rede Municipal e Estadual de ensino na iniciação científica júnior.
O Desenvolvimento do Programa é realizado a partir dos campi do IF Baiano, selecionados por meio de Chamada
Interna de Adesão (IFBAIANO, 2012a). Consiste na formação de grupos permanentes de estudo que desenvolvem
pesquisas científicas, pesquisas estas, que culminam na socialização dos conhecimentos produzidos no âmbito
institucional, através de exposições públicas às comunidades.
A metodologia adotada inclui algumas nomenclaturas específicas para melhor delimitar as ações do programa:
a. Ciência Itinerante: programa que busca promover e consolidar a expansão da metodologia de popularização da
ciência desenvolvido pelo Projeto Escola Itinerante (Campus Catu) aos demais Campi do IF Baiano.
b. Projeto Modelo: entende-se por Projeto Modelo aquele desenvolvido no Campus Catu, com a denominação de
Projeto Escola Itinerante.
c. Núcleos Locais do Programa Ciência Itinerante: espaço responsável pela articulação e gerenciamento das ações do
Programa no Campus.
d. Coordenadores Locais do Ciência Itinerante: servidores responsáveis pela coordenação geral do Programa no
Campus.
e. Grupo de Estudos: grupo de alunos-monitores do Instituto, sob a tutoria de um professor-orientador, que desenvolve
estudos em uma determinada temática para montagem de estandes, com o propósito de socialização dos
conhecimentos em apresentações públicas do Programa Ciência Itinerante.
Visando assegurar a heterogeneidade dos grupos, cada Núcleo Local do Programa formou, no mínimo, 10 grupos de
estudos distintos, sendo seis de áreas da base comum (português, matemática, história, física, química, entre outros) e
quatro de base específica (agrimensura, tecnologias, alimentação alternativa, turismo, entre outros).
 
1.3 – Infraestrutura e gestão
O Programa Ciência Itinerante é custeado com recursos financeiros próprios oriundos do orçamento geral do Instituto,
podendo contar também com recursos externos captados através de editais de agências de fomento, tais como a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – Fapesb e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPQ. Além dos recursos financeiros disponibilizados para inicialização das atividades aos campi
selecionados na Chamada de Adesão, cada Campus integrante do Programa assumirá o compromisso de oferecer
condições favoráveis para desenvolvimento das ações programa, tais como: viabilizar o deslocamento dos alunos e
coordenadores para os locais de exposições do Programa, possuir espaço e infraestrutura para a instalação do Núcleo
do programa que será composto por, no mínimo 10 grupos de estudos, em áreas diversificadas. Os grupos de estudos
devem contar com um servidor-orientador e pelo menos dois discentes-orientados. A gestão do núcleo local do
programa será realizada por dois servidores do Campus que são os responsáveis pelo acompanhamento in loco do
programa. A gestão central do Programa é realizada pela Pró-Reitoria de Extensão que tem como atribuições o
planejamento, implementação, acompanhamento e avaliação do Programa.
 
1.4 – O Programa em números - dados preliminares
Apesar de o Programa Ciência Itinerante ter herdado o histórico de atuação do Projeto Escola Itinerante (antiga Escola
Móvel) – por conta do processo de institucionalização – não foi possível obter informações precisas sobre o número de
alunos e docentes envolvidos, cidades visitadas, exposições realizadas e o público estimado das apresentações, ao
longo dos vinte anos de atuação do projeto, devido à ausência de registros oficiais.
Segundo as informações da proposta do Projeto, apresentada como parte do Planejamento Anual de Ações 2011 –
Campus Catu, o Projeto Escola Itinerante – Campus Catu, em 2010, trabalhou com cerca de 150 alunos e 22
professores-orientadores, realizou exposições em vários municípios baianos, tais como: Pojuca, Itajuípe, Campo
Formoso, Cruz das Almas, Uruçuca, Senhor do Bonfim, Salvador e Valença, com uma média de público de
aproximadamente 3.000 pessoas por dia de exposição.
Desta forma, iremos considerar como dados preliminares do Programa, as informações obtidas, a partir da primeira
Chamada de Adesão do Programa (Chamada Interna nº 01/2012/Gabinete/IFBaiano) que aprovou as propostas de
adesão dos Campi Catu (projeto modelo), Uruçuca e Senhor do Bonfim.
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Assim, concluímos que, atualmente, o Programa Ciência Itinerante conta com 3 núcleo locais de atuação, situados nos
Campi Catu, Uruçuca e Senhor do Bonfim. Sendo que o Núcleo Catu é composto por 26 grupos de estudos, o Núcleo
Uruçuca, contém 22 grupos e o Núcleo Senhor do Bonfim 10 grupos, totalizando 58 grupos de estudos. Cada grupo de
estudo é desenvolvido por 1 professor-orientador e, no mínimo, dois alunos-monitores. Além disso, cada núcleo local,
também, dispõe de, pelo menos, dois Coordenadores Locais do Programa, que são os responsáveis pelo
gerenciamento e articulação das ações do Programa no Campus.
 
2. A INSERÇÃO DE ESTUDANTES NO AMBIENTE CIENTÍFICO
A constituição dos Institutos Federais iniciou uma fase de expansão da Política de Educação Profissional e Tecnológica
no Brasil, definindo suas premissas em um conceito de educação profissional e tecnológica, distinto dos demais países,
tornando-se possível a ruptura das barreiras que impedem a integração entre o ensino técnico e o científico, articulando
trabalho, ciência e cultura na perspectiva de emancipação humana.
Nos Institutos Federais o desenvolvimento da pesquisa aplicada passa a ser um compromisso legal, com o objetivo de
apoiar o desenvolvimento social, político, artístico e cultural das comunidades.
Os Institutos Federais, como as demais Universidades e Faculdades, têm o dever de ensinar, mas também, a
necessidade de se integrar às comunidades em que estão inseridos.
Os Institutos Federais trazem em seu DNA elementos singulares para sua definição identitária, assumindo um papel
representativo de uma verdadeira incubadora de políticas sociais, uma vez que constroem uma rede de saberes que
entrelaça cultura, trabalho, ciência e tecnologia em favor da sociedade. (BRASIL, 2008b).
A maioria dos cursos superiores, disponíveis nas universidades, concede aos seus estudantes a possibilidade de
ingresso em programas conhecidos como de iniciação científica (IC). Esses programas objetivam estimular o jovem a
vivenciar todas as etapas de uma pesquisa acadêmica e, por outro, contribuir para uma formação mais eficiente do
estudante e preparação para o mercado de trabalho.
A inserção de estudantes de ensino médio em ambientes de pesquisa vem tornando-se cada vez mais frequente nos
laboratórios das Universidades e Centros de Pesquisa brasileiros. Apesar de apresentarem formas diversificadas de
seleção e acompanhamento, esses programas fundamentam-se na crença de que a relação pesquisador-orientando
contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional do jovem.
O Programa Ciência Itinerante traz essa perspectiva. Trata-se de um programa institucional de incentivo ao
desenvolvimento da pesquisa científica por estudantes da educação profissional e tecnológica, em especial, pelos que
integram o ensino médio técnico. Ressalta-se também, que a proposta inicial do Projeto (Projeto Escola Móvel) foi
totalmente desenvolvida para os alunos do ensino médio e, com a criação do Instituto Federais e a oferta de cursos de
nível superior pelo IF Baiano, houve a ampliação do projeto para contemplar os alunos do curso superior. Amâncio
(2004, p. 77) ressalta que:
 
A iniciação cientifica de estudantes de nível médio proporciona ao estudante uma boa noção sobre o que e pesquisar e
fazer ciência. Ao termino do estagio ele não só compreende o significado como possui instrumentos para realizar
pesquisa cientifica. Pode-se prever que ele chegara à universidade com melhores condições para realizar pesquisa do
que outro estudante que não tenha vivenciado uma das experiências em questão. (AMÂNCIO, 2004, p. 77).
 
O Programa Ciência Itinerante pode ser considerado como uma das primeiras iniciativas do IF Baiano para estímulo à
inserção de alunos no ambiente científico. Sua metodologia diferenciada, que consiste na montagem de grupos de
estudos permanentes para o desenvolvimento de pesquisas científicas, que culminam na socialização destes
conhecimentos gerados em exposições públicas às comunidades, permite tornar o ato de pesquisar, algo agradável e
descontraído. O Programa tem contribuído, significativamente, para o incremento na participação dos alunos do Instituto
em eventos de natureza científica, tais como, feiras de ciências, mostras, simpósios, congressos, entre outros.
Destaca-se, ainda, que a realização das atividades do Programa tem intensificado o processo de construção intelectual
dos alunos participantes, que não se limita apenas à sua atuação no projeto, como também, é notado em sala de aula.
 
3. CONCLUSÃO
Com base na observação dos dados apresentados e, ainda, considerando a minha condição de pesquisadora, é
possível inferir que o Programa Institucional Ciência Itinerante representa uma proposta de grande expressividade,
proporcionando um ambiente motivador e propício ao ensino, a pesquisa e a extensão.  Sendo a indissociabilidade
deste tripé, um dos princípios norteadores para os recém-surgidos Institutos Federais de Educação Profissional e
Tecnológica. Em apenas um único programa é possível sistematizar os conhecimentos produzidos em sala de aula
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(ensino); formar grupos de estudos permanentes para aprofundamento das temáticas na busca de soluções científicas e
tecnológicas (pesquisas); e, promover a difusão destes conhecimentos gerados à comunidade externa (extensão).
Outrossim, o Programa também representa uma fonte de pesquisa valiosa ao trazer subsídios relevantes para o estudo
da iniciação científica “precoce” para os estudantes do ensino médio técnico. De acordo com Amâncio (2004, p.81): “[...]
A iniciação cientifica precoce pode ser entendida como uma pedagogia particular da comunidade cientifica que
considera esta estratégia educativa como eficaz no recrutamento de novos quadros para ciência [...]. (AMÂNCIO, 2004,
p. 81).
O Programa Ciência Itinerante é um exemplo de iniciativa educacional que escapam da chamada zona de conforto,
sendo consideradas eficientes pelos resultados positivos que produzem, refletindo no processo de
ensino-aprendizagem.
Outro fator relevante foi o aumento da participação dos alunos integrantes ao Programa, em eventos de natureza
científica, tais como feiras de ciências, mostras, simpósios, congressos, entre outros.
A participação, nestes eventos, permite que o aluno tenha uma experiência concreta, hands-on (aprender fazendo), e
conhecimento em um campo independente de estudo. Além disso, o aluno faz uso de suas próprias ideias ou de um
tópico preparado pelo instrutor para investigar problemas científicos que lhe interessem. (BOCHINSKI apud ULHÔA,
2008).
No contexto atual da sociedade, não há mais espaço para a forma de ensino tradicional, com o predomínio da tradição
conteudista, centrada no docente, como transmissor do conhecimento.
A ausência de acesso ao conhecimento científico, fora dos padrões formais encontrados nas escolas, gera a deficiência
de alfabetização científica na sociedade, defendida como “[...] espécie de base cultural científica mínima necessária à
integração consciente de qualquer pessoa à uma sociedade moderna.” (GASPAR 2002, P. 174).
A Instituição de ensino deve patrocinar a formação de alunos que saibam pensar, refletir, propor soluções sobre
problemas e questões atuais, seres humanos críticos e participativos, conscientes de seu papel nas mudanças sociais.
Destarte, justifica-se a importância do investimento em programas educacionais, como o Programa Ciência Itinerante,
que visem o estímulo à formação do aluno pesquisador, ainda no ensino médio. Não aguardando que esta iniciação
científica só venha ocorrer após seu ingresso nas universidades. Neste sentido, Amâncio (2004, p. 15) destaca que:
A análise de iniciativas desse tipo aponta serem eficientes tanto no âmbito da ciência quanto no da educação, pois os
jovens que realizam precocemente sua iniciação científica se sentem estimulados a seguir a carreira de pesquisador,
tornando-se pessoas mais crítica e comprometidas do ponto de vista social. (AMÂNCIO, 2004, p. 15).
Este trabalho poderá servir como base inicial para uma investigação mais detalhada do Programa Ciência Itinerante, a
fim de permitir a identificação e análise dos resultados obtidos e o alcance do Programa, com vistas à manutenção e
expansão do mesmo aos demais Campi do IF Baiano. Como também, encorajar outras instituições a espelhar-se na
experiência, aqui, relatada e desenvolver estratégias para fomento à iniciação científica, prioritariamente, aos alunos do
ensino médio.
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