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O presente trabalho abordou fatos da realidade. A partir da tendência realista do 
século XX. Citando alguns progressos do século antecessor ao XX foi um período 
caracterizado pelo avanço da ciência moderna, que provocou mudanças radicais na 
sociedade. Tem-se a inclusão dos conhecimentos científicos naturais no mundo. 
Nesse sentido, começa a ter propostas e discussões mais realistas das atividades 
científicas no Brasil. Ela surgiu derivada de uma razão política imperativa: com a 
chegada da Corte portuguesa no país, abriram-se os portos e a proibição de imprimir 
foi suspensa. Pouco depois, surgiu ás primeiras instituições de ensino superior como 
a Academia Real Militar (1810) e o Museu Nacional (1818). A partir da década de 
1980, foi empreendido um processo de renovação historiográfica na História das 
Ciências no Brasil. Contrapondo-se à visão de que não teria existido produção 
científica no Brasil até o início do século XX. As relações estabelecidas com outros 
museus, bem como as contribuições ao ensino e o impulso que deram ao estudo das 
ciências naturais. O primeiro capítulo apresenta a Casa dos Pássaros como um 
entreposto colonial que teria fornecido os antecedentes para a criação do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro. O principal objetivo do deste trabalho e inserção de 
atividades cientificas no contexto didático. Do lado dos livros de divulgação científica, 
destacaram-se alguns autores. Monteiro Lobato, um escritor e editor que se voltou 
para a literatura infantil, produziram muitos livros que até hoje têm alto grau de 
aceitação junto ao público. A metodologia da pesquisa através de vários livros 
didáticos deste século catalogados em diferentes autores os mais renomados no 
âmbito de ensino médio nacional em atividade na UEPA onde avaliamos pouco 
contexto didático sobre atividades cientificas inovadoras. Com o decorrer dos anos os 
avanços científicos e tecnológicos nos preocupam, iniciamos a refletir sobre 
desenvolvimento, como foi nítido que muitas atividades cientificam estabelecidas para 
o progresso do Brasil, tendo o fato demorado devido também á falta de políticas 
públicas para o avanço. Principalmente os métodos científicos prévios e experimentais 
com todos os avanços e benefício Carvalho (1997, p.72) da modernidade. 
Destacamos em nossa pesquisa Ícone da ciência brasileira Suzana Herculano-Houzel 
(1972). Entendemos que a dimensão científica no Brasil avançou em 500 anos. Porém 
necessidade de se criar em nosso país perspectivas de divulgação científica tendo 
como publico alvo a educação básica. 
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