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Para aproximar os alunos da rede municipal à Ciência, escolas públicas do município de Humaitá/AM
participaram do lançamento do “Guia Ilustrado dos Peixes de Igarapés da BR-319 – Sudoeste da
Amazônia: uma introdução sobre a biodiversidade”, realizado pelo Laboratório de Ictiologia e
Ordenamento Pesqueiro do Vale do Rio Madeira - LIOP em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação - SEMED.

O evento aconteceu nos dias 8 e 9 de novembro de 2022, sendo que no primeiro dia, mais de 100
pessoas entre alunos, professores e gestores compareceram na quadra da Escola Municipal Irmã
Carmen Cronenbold. Na abertura, o pesquisador e coordenador do evento Mariel Acácio, palestrou
sobre a biodiversidade Amazônica e a sua importância para conservação e uso sustentável de seus
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recursos. Os alunos também assistiram um vídeo
mostrando as diversas etapas da pesquisa em
campo, além de participarem de dinâmicas com
perguntas sobre o guia e a biodiversidade da
região com sorteios de brindes aos participantes.

No segundo dia, os alunos visitaram o laboratório
onde conheceram a coleção ictiológica,
entenderam como funciona o microscópio, além
de terem suas curiosidades sanadas pelos
pesquisadores. Essa ação faz parte do projeto
Espaço Educador que busca estimular, orientar e
apoiar a implementação de laboratórios de
pesquisa e coleções biológicas pautadas em

políticas e programas de conservação da biodiversidade, como é o caso LIOP como um espaço não
formal do processo de ensino-aprendizagem.

Dessa forma, promove a popularização da
ciência, incentiva à participação individual e
coletiva na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, criando assim um sentimento de
pertencimento da Amazônia como um valor
inseparável do exercício da cidadania.

Um dos objetivos da Popularização da Ciência é
apresentar à comunidade local os elementos da
flora e fauna amazônica por meio de ações
efetivas de educação e sensibilização ambiental.

“A popularização da ciência é uma peça
fundamental na pesquisa científica,
principalmente por promover a extensão dos
conhecimentos em ciência, tecnologia e inovação
produzidos pelas instituições de pesquisa à
população geral em linguagem acessível. Com isso em vista, nada como lançar um guia nas escolas
da rede pública de ensino básico, aproximando a sociedade da pesquisa mostrando a importância de
não apenas conhecer a biodiversidade, mas de entender sua utilidade no ecossistema e a necessidade
de conservação dessas áreas,” explica Mariel.

De acordo com o pesquisador, o momento marcante do lançamento do guia foi a interação dos alunos
durante as dinâmicas, na qual participaram respondendo as perguntas sobre a diversidade amazônica.

Por fim, o evento superou as expectativas dos pesquisadores pela troca de experiências com os
alunos, o que é vantajoso para ambas as partes. Diante da dificuldade de fazer ciência nas
universidades públicas, o reconhecimento da comunidade é a certeza que todo o esforço de levar a
ciência de forma lúdica e em linguagem acessível para dentro das escolas, colabora com a
conservação do meio ambiente.
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“Deu tudo certo no evento, ás pessoas foram lá, interagiram com a gente; e também para equipe é bom
a gente ter esse retorno da sociedade, chega a ser emocionante. Então, é a parte da pesquisa que
emociona muito, porque começamos a ver o reconhecimento da sociedade, querendo ou não a
pesquisa científica não é uma coisa tão fácil de se fazer, ela tem os seus desgastes físicos, mental; os
campos são bem puxados, é preciso ter muito equilíbrio físico e emocional. Afinal, a Amazônia é linda,
bonita, mas ela é bruta também. Contudo, é prazeroso fazer ciência”, relata o pesquisador.

O Guia de Peixes é o terceiro produzido para a
região da BR-319 e visa fornecer uma breve
introdução à biodiversidade da ictiofauna de
igarapés do interflúvio Purus-Madeira, suas
características e curiosidades. Os recursos para a
produção e impressão do guia de peixes foram
disponibilizados a partir de financiamento
concedido pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Amazonas ao Dr. Marcelo
Rodrigues dos Anjos, através do edital Nº.
001/2022 - POP C, T&I., com a colaboração do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia –
INPA, do Programa de Pesquisa em
Biodiversidade – PPBio, e do Projeto Synergize
(SYNthesising Ecological Responses to
deGradation In amaZonian Environments.

 

Baixe o guia, aqui: https://abre.ai/guiadepeixes (https://abre.ai/guiadepeixes)
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