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Em que pensamos 
quando falamos de 
ciência?



"Trabalho em coisas que me agradam, 
com problemas que me interessam, 
particularmente, que considero bonitos. 
Frequentemente, os problemas 
considerados difíceis são fundamentais 
porque têm algo de grande interesse."

Artur Ávila - Brasileiro ganhador da Medalha Fields
(Fapesp, Edição 223, set. 2014)



Ciência
- O que é a ciência?
- Para que serve a ciência?
- Como alguém ‘se torna’ 

um cientista?



Prática Investigativa Questão

Pesquisa

Hipóteses

Experimento

Análise

Conclusão



Conhecer e entender a partir 
de resultados. Método!









INTERNET OF THINGS e ARTIFICIAL INTELLIGENCE



Universidade
- Ensino
- Extensão
- Pesquisa
… mais



Sociedade
- A sociedade compreende a 

ciência?
- A sociedade participa?
- A sociedade se apropria 

dos resultados?



Divulgação Científica



Artigos 
científicos

Livros 
científicos

Livros 
didáticos

Ensino de Ciências



Distanciamento e Elitização
Ocorre quando

● Os problemas que são resolvidos pela ciência não são os problemas com os quais 
as pessoas mais se importam

● A divulgação científica falha em informar às pessoas o efeito que descobertas 
científicas tem na vida delas

● Estudar os trabalhos produzidos pelos cientistas se torna uma tarefa inútil e 
desagradável

● A ciência passa a ser acompanhada e praticada por poucas pessoas, uma elite 
intelectual

As consequências disso para a sociedade são severas



Verdades complexas e inconvenientes

Mentiras simples e confortáveis





Na sociedade Contemporânea:
● Pseudociência
● Notícias falsas
● Teorias da conspiração
● Obscurantismo
● Negação da ciência

Não é sustentável uma sociedade 
que se constrói sobre esses pilares



Ambiental

Econômica

Social

Como agir no meio  ambiente de modo sustentável se 
conhecemos pouco do efeito ambiental que tem aquilo que 
consumimos e produzimos?

Como prover às pessoas do futuros os mesmos recursos 
que temos hoje se não compreendemos o efeito de longo 
prazo das nossas ações?

Como atingir justiça social se apenas alguns se 
apropriam das descobertas científicas e sabem 
empregá-las para melhorar sua condição social?

Sustentabilidade





Você já pensou em 
ser um cientista?

A ascensão da ciência cidadã



Ciência Cidadã
A ciência

… de todos

… por todos

… com todos

Membros da sociedade são 
‘cidadãos cientistas’ e atuam 
em pesquisas científicas juntos 
a ‘cientistas profissionais’

A pesquisa científica tem 
ênfase em problemas com os 
quais as pessoas se importam 
e nos quais elas querem 
participar













Dez princípios da Ciência Cidadã
1. Geração de conhecimento e compreensão novos
2. Produção de resultados científicos genuínos
3. Cientistas e cidadãos cientistas se beneficiam
4. Cidadãos cientistas podem participar em várias etapas do processo científico
5. Cidadãos cientistas recebem feedback do projeto em que atuam
6. Limitações e enviesamentos de resultados são considerados e controlados
7. Dados e metadados resultantes de projetos são  públicos e em formato livre
8. A contribuição dos cidadãos cientistas é reconhecida publicamente
9. Resultados são avaliados para além da contribuição científica

10. Responsáveis por projetos têm responsabilidades legais e éticas

https://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_portuguese.pdf

https://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_portuguese.pdf


citizen science terminology matters exploring key terms: http://doi.org/10.5334/cstp.96

http://doi.org/10.5334/cstp.96


Ciência Cidadã
- Como reunir as pessoas?
- Como coordenar a 

participação?
- Como garantir qualidade?



Suporte Tecnológico
● Sistemas (apps, sites) que permitem a 

participação em qualquer lugar
● Algoritmos capazes de processar os dados e 

identificar e corrigir vieses e imprecisões
● Mecanismos de comunicação e colaboração





Plataformas de Ciência Cidadã

Characterising Volunteers' Task Execution Patterns Across Projects on Multi-Project Citizen Science Platforms
 https://doi.org/10.1145/3357155.3358441



A Ciência Cidadã no Mundo
Citizen Science 

Association (CSA)

European Citizen Science 
Association (ECSA)

Australian Citizen Science 
Association (ACSA)



A Ciência Cidadã no Brasil
1. Poucos projetos e pouca produção
2. Projetos que reproduzem a dinâmica de países 

desenvolvidos (como iNaturalist e eBird) 
3. Baixo envolvimento em comunidades 

internacionais
4. Pouco conhecimento por parte da sociedade
5. Uma grande oportunidade para a sustentabilidade





Mensagens para Levar para Casa
➔ A contemporaneidade vive o obscurantismo das massas e a 

ciência é domínio de poucos

➔ Pensar em sustentabilidade, passa por pensar a apropriação 
popular do processo de criação de ciência e tecnologia

➔ Se a ciência é para a sociedade, então ela deve ser com a 
sociedade e pela sociedade

➔ A ciência e a educação são elementos cada vez mais 
indissociáveis; estudar é cada dia mais uma prática científica

➔ Ciência cidadã ainda é incipiente no Brasil, mas promissora
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