
O resumo a seguir descreve o trabalho desenvolvido durante a Bolsa de Iniciação à 

Popularização da Ciência (BIPOP) e que consiste na divulgação dos resultados do projeto de 

pesquisa coordenado pela Professora Doutora Luciana Fernandes Marques e desenvolvido 

com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O projeto da BIPOP 

tem por objetivo divulgar dados da pesquisa desenvolvida e que apontam alguns estudos a 

respeito da religiosidade/espiritualidade como fator protetor de comportamentos de risco na 

adolescência e como componente dos programas de promoção de saúde. Inicialmente foram 

elaborados dois materiais de divulgação que pudessem contar com uma síntese dos resultados 

da pesquisa e comunicassem de forma simples e acessível tanto para pais, alunos e 

professores, os resultados de dito projeto. Após a confecção desse material, ocorreu uma fase 

inicial de contatos com as instituições e entrevistas, bem como impressão dos materiais. O 

primeiro material elaborado foi um folder de divulgação que foi entregue nas escolas 

participantes do projeto. De maneira sintetizada, este material informativo trazia dados 

referentes à pesquisa, curiosidades e pontos positivos e negativos para serem debatidos e 

problematizados durante as apresentações. Esse folder também foi confeccionado pensando 

nos jovens adolescentes que poderiam ler rapidamente alguns pontos importantes da pesquisa. 

Elaboramos também um livreto composto por dois artigos que foram publicados onde podem 

ser vistos todos os dados da pesquisa. Este livreto foi dirigido principalmente a professores, 

diretores e coordenadores das instituições. Este projeto foi inicialmente apresentado para uma 

turma de 2º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular de Porto Alegre, onde foi 

debatido o que era a espiritualidade para eles e como eles a sentiam no seu dia a dia. A 

apresentação iniciou-se com técnicas de relaxamento, sempre quarenta minutos antes de 

terminar o período de aula e das crianças irem para casa. Esses relaxamentos contavam com 

idas ao pátio, meditação, contato com a natureza e relaxamento com música. Foram feitos três 

encontros com esta turma de 2º ano. Em uma escola estadual de Porto Alegre foi realizado um 

encontro de duas horas com a equipe da direção planejando formas de inserção do tema nas 

disciplinas de ensino médio. Também apresentamos a pesquisa em um grupo de jovens da 

igreja católica. Levamos os folders e os livretos e debatemos sobre os pontos importantes da 

pesquisa. Na PUCPR, os resultados foram apresentados para um grupo de 50 psicólogos, 

teólogos, conselheiros pastorais e catequistas. Ainda buscamos aprimorar a divulgação do 

projeto de pesquisa em redes sociais, blogs e em outros canais de discussão que nos aproxime 

do público que buscamos divulgar este trabalho, nos acrescente informações para a 

continuação da pesquisa e popularize a produção de conhecimento acadêmico na comunidade. 
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