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ECOLOGIA O biólogo Paulo Melo desenvolve, com um grupo 
de pesquisa, trabalho de empoderamento social com uma 
comunidade de pescadores artesanais no litoral pernambucano. 
Uma de suas ações é a coprodução e divulgação on-line de 
conteúdo científico em linguagem popular

“ACHO QUE  o cientista é um explicador do 
mundo. Na verdade, ele não encontra verdades 
absolutas. Ele encontra caminhos para explicar 
as problemáticas, as situações que vivemos no 
mundo”, argumenta o pernambucano Paulo 
Wanderley de Melo, biólogo e mestrando em 
Etnobiologia e Conservação da Natureza. Des-
de 2016, quando ainda cursava o bacharelado 
em Ciências Biológicas, ele desenvolve suas 
pesquisas com os pescadores artesanais de Rio 
Formoso, município do litoral sul pernambu-
cano. Cortado por um rio homônimo, o am-
biente é cenário de uma verdadeira mistura de 
paisagens: praias, recifes de corais, manguezais 
e resquícios de Mata Atlântica, além, claro, das 
construções humanas. Comunidades de pesca-
dores artesanais há tempos habitam ali e de lá 
tiram seu sustento.

“Eu sempre voltei minhas pesquisas para o 
lado da biologia marinha”, afirma Paulo Melo. 
“Mas chegou uma época em que eu comecei a 
refletir mais, porque a questão social foi algo 
que sempre permeou minha vida: essa necessi-
dade de olhar para o outro, olhar para os que 
mais precisam. E eu via que minha pesquisa 
não atendia essa minha demanda interna, de 
unir aquilo que eu pesquisava com as necessi-
dades da sociedade.” Até que se encontrou no 
IMAT (Grupo de Ictiologia Marinha Tropical. 

Ali ele começou a pesquisar não apenas a na-
tureza, mas também como a preservação am-
biental afeta quem lida com aquele ecossistema 
diretamente.

Como método de trabalho, Melo decidiu 
perguntar aos pescadores como a universidade 
poderia ajudá-los com suas necessidades e seus 
problemas. O biólogo conta que, desde então, 
no lugar de um projeto de pesquisa, decidiu fa-
zer um projeto de extensão (pelo qual é possível 
uma atuação direta da universidade na socie-
dade) voltado aos impactos da poluição, tema 
identificado pelos pescadores. Dentre as ativida-
des, houve um mutirão de limpeza de mangue.

É um trabalho “de formiguinha”, conside-
ra Melo. Cada grupo de pesquisa que chega lá 
dá a sua contribuição “para uma melhor arti-
culação e empoderamento daquela população”, 
cujos grupos tradicionais (pescadores, indíge-
nas, quilombolas, ribeirinhos) são, em geral, 
mais vulneráveis. “A atuação da universidade, 
do 3º Setor, de ONGs junto a essas populações, 
às quais  muitas vezes o governo não chega ou 
não dá importância, promove esse empodera-
mento e faz com que essas populações tenham 
maior percepção do poder e das possibilidades 
que elas podem atingir.”

Paulo faz uma verdadeira imersão na vida 
dessa comunidade. Começou a fazer viagens 
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constantes ao município, seja para uma reu-
nião com eles, seja para entrevistas e pesquisa, 
que poderiam durar desde um final de semana 
até 15 dias. Os moradores o hospedam em suas 
próprias casas quando ele vai lá. “E a partir des-
se primeiro projeto, eu fui estudando um pou-
co mais essa área que eu comecei a adentrar, 
a Etnobiologia, por meio da qual o cientista 
busca entender como são as relações das pes-
soas com a natureza.” No caso das populações 
de pescadores, isso implica entender como eles 
lidam com o meio ambiente.

A ciência não é um   
      “bicho de 7 cabeças”

Há alguns meses, Paulo Melo começou a 
pensar na possibilidade de divulgar as expe-
riências que vivenciava com os pescadores ar-
tesanais para além dos textos e eventos cien-
tíficos. Isso sempre em uma perspectiva de 
colaboração com essas pessoas. Nesse sentido, 
ele conta que existiam alguns projetos relacio-
nados ao turismo ecológico. “Mas por conta 
da pandemia, nós mudamos um pouco a visão 
desse projeto, e trouxe o que estou chamando 
de coprodução de conteúdo”, explica.

E começaram a produzir material para ser 
publicado em redes sociais. Sua proposta é que 
não seja somente ele ou os pesquisadores a es-
tar lá e produzir conteúdo, mas que os pesca-
dores participem da idealização, do que eles 
gostariam de evidenciar nas suas vidas e cul-
turas e na natureza local. O material começou 

a ser publicado no Instagram de Paulo (@pau-
lomelobio) e por WhatsApp, de modo que os 
próprios pescadores, como esclarece o biólogo, 
“sintam esse orgulho de terem esse material 
que foi produzido com eles, que eles comparti-
lhem e tenham esse registro”.

No seu canal do Instagram, além dos vídeos 
coproduzidos, Melo também começou a publi-
car outros materiais de divulgação científica, 
em uma linguagem acessível, sempre relacio-
nados à sua área de estudo e à temática ambien-
tal de um modo geral. O gosto pela divulgação 
científica o levou a conhecer e participar da 
edição nacional do FameLab, um dos maiores 
eventos de divulgação científica do mundo. 
Explicando conceitos científicos sem usar o 
jargão científico, Paulo foi subindo de fase até 
chegar, com outros nove competidores, à final 
da competição.

Mesmo sem ter vencido, ele diz que “foi uma 
experiência muito interessante, porque antes 
de ser um evento de competição, na verdade 
era uma competição mais com você mesmo, de 
superação”. Segundo o jovem cientista, ele se 
superou a cada momento, descobrindo coisas, 
modos de comunicar que ele não imaginava, 
a importância disso para a sua carreira e como 
poderia colocar mais em evidência aquilo que 
ele pesquisava para a sociedade. “Foi algo com-
pletamente inesperado, mas que agregou de-
mais na minha formação como pesquisador, 
independente do que vou fazer no futuro, se 
vou continuar no meio acadêmico”, conclui.

Biólogo Paulo 
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