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rica Latina construído exclusivamente para ser um museu de C&T ‒ com 
instâncias administrativas. Recentemente, estivemos reunidos, SBPC e 
Academia de Ciências da Bahia, presidida por Roberto Santos, governa-
dor à época da criação do Museu, para darmos andamento à nossa pere-
grinação em defesa do Museu de Pituaçu e na luta pela construção de mais 
museus na Bahia. Essa ação teria que integrar uma política de divulgação 
científica, incluindo uma forte atuação midiática, visando dar visibilidade, 
local e nacional, para o que se produz no estado. Temos carência de uma 
clara política de C&T para a Bahia. Precisamos recuperar esse tempo: pois 
um Estado e uma nação que pensam em ser educadores, precisam investir 
forte na formação científica da sua juventude. Essa formação se faz com 
escolas, obviamente, mas tem que ir muito além. Um museu contemporâ-
neo é o espaço da memória e também espaço da cultura e da criação. Ali na 
Boca do Rio, bairro adensado de Salvador, no rico Parque de Pituaçu, po-
de-se pensar em ocupar o prédio com equipamentos e projetos que recu-
perariam a memória do desenvolvimento científico e tecnológico do Esta-
do e, também, com um espaço de cultura, com cinema, teatro, biblioteca, 
laboratórios de criação (laboratórios hacker e fablabs), para que a juventude 
possa, pondo a mão na massa, inventar e criar e, com isso, contribuir com 
a construção do nosso presente e do nosso futuro.

Versão reduzida publicada no jornal A Tarde, Salvador, em 9 de março de 2015.

A Bahia na SBPC

Em 1981, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ci-
ência, a SBPC, foi aqui em Salvador e o circo foi instalado. Era secretária 
regional a professora Maria de Azevedo Brandão e estávamos juntos para 
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montar aquela reunião que deu o que falar. Na ausência de um grande es-
paço na UFBA (lamentável até hoje não termos um generoso espaço para 
grandes eventos aqui na Universidade, mesmo depois de tantas obras!), 
decidimos, literalmente, montar o circo no meio do campus de Ondina. 
Era o local dos grandes debates, que reuniria milhares de pessoas e faria 
daquela SBPC um evento memorável.

Este ano [2015], a 67ª reunião da SBPC será na Universidade 
Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, que está completando 
45 anos. Estaremos lá com mais de 150 trabalhos e apresentações, ten-
do grande destaque para a participação baiana na Jornada Nacional de 
Iniciação Científica, com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
(UESB) e a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) destacando-se pelo 
número de jovens cientistas apresentando os resultados de suas pesquisas. 
No entanto, acredito que ainda temos muito que lutar para uma maior 
participação baiana na programação chamada de sênior, onde estão as 
conferências, mesas redondas e simpósios. Essa tem sido uma luta nossa, 
enquanto secretaria regional, e continuará a ser, agora no Conselho da 
SBPC. Precisamos tentar reverter isso para os próximos anos, com muito 
trabalho de convencimento sobre a importância das pesquisas que desen-
volvemos. Hoje [2015], somos, no Estado,  12 instituições de ensino supe-
rior,  acrescidas de mais unidades de pesquisa, como a Fiocruz, Cetind-Ci-
matec, Embrapa, entre outras, que, no entanto, precisam ser reconhecidas 
nacionalmente.

Esse trabalho é interno ao Estado também. Necessário que se ins-
tale um ambiente de solidariedade e parceria, visando à montagem de re-
des de pesquisas e não uma lógica de competição entre as instituições. A 
UFBA é a sua universidade mais antiga e, hoje, nesta reunião da SBPC, 
não está com uma presença marcante. Isso significa que ela não é mais 
importante? Claro que não! Isso significa que as demais instituições estão 
crescendo, o que é muito bom. Muitas delas crescem, inclusive, com a 
ajuda da própria UFBA que tem a tradição, por ser a mais antiga e ter o 
maior número de doutorados, de formar profissionais para todo o estado.

Já tivemos centros importantes de pesquisa como o Ceped (Cen-
tro de Pesquisa e Desenvolvimento) e a Ceplac (Comissão Executiva do 
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Plano da Lavoura Cacaueira) que, lamentavelmente, foram enfraquecidos 
por absoluta falta de uma política de C&T para a Bahia. Em termos de Bra-
sil, também o Nordeste vem fazendo um grande esforço para se colocar 
no panorama local, nacional e internacional, dispondo de bons centros de 
pesquisas e de universidades e, obviamente, precisando de apoios públi-
cos e privados. Esse é o esforço que estamos fazendo na SBPC, não para 
sermos os melhores, mas para sermos respeitados pelo que somos. Isso é 
mudança de perspectiva política fundamental para o avanço da sociedade.

Publicado no jornal Correio*, Salvador, em 13 de julho de 2015.

Ciência na Amazônia

Rio Branco, capital do Acre, recebe a 66ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) [2016]. Rodar o Brasil, este 
é um dos pontos altos das reuniões anuais que não se acomodaram aos 
grandes centros, nas regiões mais desenvolvidas e com melhor infraes-
trutura. As três últimas aconteceram em Goiás, Maranhão e Pernambuco. 
A próxima será em São Carlos, capitaneada pela UFSCar. Fazer ciência e 
divulgação científica em um país como o Brasil demanda investimentos e 
economizar nesse momento pode custar caro para o país.

A formação científica da juventude brasileira passa, entre outras 
coisas, por uma intensa participação em eventos científicos. Mesmo que a 
lógica produtivista que impera na ciência mundial tenha levado os órgãos 
de avaliação da pós-graduação a não valorizarem a participação em con-
gressos, é de fundamental importância incentivar os jovens pesquisadores 
a participar destes eventos. Neles é que podemos conhecer aqueles que re-
alizam as principais pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e, como 
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