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Motivação para a Pesquisa

Fonte: NASA Fonte: NASA Fonte: ALMA

Fonte: ESA

- Astrobiologia



Motivação para a Pesquisa

- Ciência Cidadã

Fonte: California Academy of Sciences
Fonte: Fair Fax County Fonte: National Park Service

Fonte: Frits Ahlefeldt



Contexto da Pesquisa
- Escola particular em Santo 

André, na região do ABC

- Atividade extracurricular -

Clube de Ciências

- Elaboração de sequência 

didática para ser aplicada no 

Clube de Ciências

- Professora: observação-

participante

Fonte: UFABC Social



A Sequência Didática
Aula 1 - Questionário inicial e revisão sobre os Métodos 
Científicos

Aula 2 - Astrobiologia e Ciência Cidadã

Aula 3 - Colocando a Ciência Cidadã em Prática

Aula 4 - Conhecendo uma Cientista

Aula 5 - Trabalho Final



A Sequência Didática
Aula 1

Questionário inicial e revisão sobre 

os Métodos Científicos

- Aula expositiva

- Fonte de dados:  caderno de campo 
do professor, anotações dos 
participantes sujeitos da pesquisa

Fonte: Blogs Unicamp



Aula 2 - Astrobiologia e Ciência 
Cidadã

- Aula expositiva:

- Explicação sobre tema e os 
diversos tipos de projetos de CC 
existentes; 

- Caracterização do planeta Marte; 

- Apresentação da plataforma 
Zooniverse;

A Sequência Didática



A Plataforma Zooniverse



COSMIC: Content-based Object Summarization to 
Monitor Infrequent Change 





A Sequência Didática

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora

Aula 3

Elaboração de perguntas em 

formulário online para a conversa 

com a cientista;



A Sequência Didática
Aula 4

Estudantes interagiram com a 

cientista realizando 

questionamentos acerca dos temas 

abordados durante as aulas 

anteriores.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora



A Sequência Didática
Aula 5 - Trabalho Final 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora



Análise de Dados: Categorias
Categorias- Motivação para participar do Clube de Ciências

- Concepções sobre Ciência Cidadã

- Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino

- Noção de Autoeficácia

- Apoio da família

- Estereótipo do Cientista

- Questão de Gênero na Ciência



Categorias
- Motivação para participar do Clube de Ciências

120) E5 – Que horas acaba a aula?

121) P1 – A aula acaba 16h50.

122) E2 – Mas a gente passa uns 10 minutos a mais sempre, porque a aula é top!

123) E4 – Oh professora, quando você vai trazer os tardígrados?

124) E5 – É quando você vai trazer os tardígrados?

(...)

347) E1 - Professora, a próxima aula pode ser de extrair o DNA do morango?

348) E2 - Professora, e que tal a gente criar o nosso próprio microscópio improvisado?

349) E3 - Professora, quando eu estava aqui vindo para a escola eu tive uma ideia aqui de 

aula, mas eu esqueci agora…

(PERRENOUD, 2000)



- Concepções sobre Ciência Cidadã

5) P1 – Bom, pessoal Ciência Cidadã o que é então exatamente?

6) E3 – É, alguém que não é formado totalmente formado em Ciência que quer contribuir para a ciência.

7) E2 – Para uma pesquisa.

8) E3 – É!

09) P1 – Mas como que ele (voluntário) pode contribuir para uma pesquisa se ele não é cientista?

10) E2 – É tipo como que pra uma decisão, sabe, como que tipo, a pessoa pega um questionário que 

não tem resposta certa aí quando a maioria responde uma, aí eles consideram como certa.

(SILVERTOWN, 2009; COHN, 2008)

Categorias



- Concepções sobre Ciência Cidadã

198) E3 - Nossa, dá para ficar horas fazendo isso! “Como entreter uma criança?” Coloca isso 

aqui na frente dela e explica. (se referindo ao trabalho de identificação de imagens no projeto 

COSMIC)

(...)

356) E3 - Ixi, Professora, eu tinha esquecido de “logar” aqui com a minha conta.

357) E2 - Você está fazendo o trabalho no anonimato! O que importa é que a gente sabe que 

está ajudando.

(MASTERS et al. 2016; BOONEY et al., 2016)

Categorias



- Apoio da família

199) E1 - Nossa, meu tio é viciado nessas coisas, eu e ele nós temos um observatório.

(...)

205) P1 - Então deve ser bem legal de observar o céu!

206) E1 - Tipo, a gente sempre vê Saturno...

207) P1 - Nossa, eu acho muito legal ver Saturno!

208) E1 - As Três Marias, mó bonitinhas, o Cruzeiro do Sul.

(LDB, 1996)

Categorias



- Estereótipo do Cientista

141) E3 - Se a gente contribuir de verdade para a NASA eles vão entrar em contato?

142) P1 - Ah! Mas a gente está contribuindo “de verdade”.

143) E3 - Ah, não, eu quero dizer se contribuir muito, muitos projetos.

144) P1 - Interessante…

145) E3 - Eles vão entrar em contato? Eles tem como saber quem fez?

146) P1 - Eles tem como saber quem é porque você efetuou o login.

147) E2 - Quem sabe, né, Professora, já não basta uma cientista renomada amiga sua vir para cá.

(NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, 2013)

Categorias



- Questão de Gênero na Ciência

620) P1 – Será que a gente não tem mulheres na ciência, ou a gente que não conhece?!

621) E3 – Professora, posso pesquisar aqui no computador?

622) P1 – Claro!

623) E2 – Ou não receberam a fama... é... a fama... como que é o nome? O reconhecimento necessário... É triste...

(...)

625) E1 – Albert Einstein, Galileu Galilei, Michael Faraday...

626) E3 – É tem uma mulher aqui! Aqui, olha, Rosalind Franklin.

627) E2 – Nossa, professora, não tem nenhuma mulher...

628) E3 – Duas, tem duas...

(NGUYEN & RYAN, 2008; HILL et al., 2010; RODRIGUES & RODRIGUES, 2019)

Categorias



Questionário Prévio



Questionário Prévio
Em relação à questão 9, os estudantes foram unânimes em suas

respostas:

Respostas

E1 Sim, com o uso de tecnologias como robôs enviados da Terra.

E2 Sim, coletando amostras de Marte, vendo sua composição, formas e tamanho 

das partículas.

E3 Sim, pois os seres humanos fazem muitos satélites e robôs que são lançados 

aos planetas.

E4 Sim, pois você pode mandar tecnologias para saber.



Questionário Prévio
Entretanto, durante a aula 3, quando perguntados por P1 “É possível a gente contribuir para

uma pesquisa científica que envolve o solo, a superfície de Marte?”, estudantes disseram ser

impossível.

32) P1 - Então imaginem vocês até... Calma, é possível a gente contribuir para uma pesquisa científica que envolve o

solo, a superfície de Marte?

33) E2, E3 – Sim.

34) E5 – Eu acho que não.

35) E1 – Eu também acho que não.

36) E5 – Porque assim, estudar Marte, é um outro planeta, é um negócio muito sério, é outro planeta. Tipo, pra se 

aprofundar muito mesmo, você tem que tá em uns laboratórios da NASA enviando robô.

37) P1 – Então tem que estar na NASA para se aprofundar, tá...

38) E2 – Oh professora, tem gente que nem conhece o país dela direito.



Questionário Prévio
O próprio E2, que afirmou inicialmente a possibilidade da participação na pesquisa, compartilha um

comentário que aponta para uma certa dúvida por parte do estudante, no sentido de ter repensar

sua resposta, que havia sido afirmativa a princípio.

“38) E2 - Oh professora, tem gente que nem conhece o país dela direito.”

E, durante a mesma aula, ao final, já muda de opinião na medida em que percebe ser possível sim

a colaboração em projetos que envolvam estudos relacionados a Marte.



Conclusões e Perspectivas Futuras

- Implementação da sequência didática em outros contextos escolares,

como por exemplo em escolas da rede pública.

- Privilegiar a análise do desenvolvimento de aspectos ligados não só à

Alfabetização Científica, mas também envolvendo o conhecimento

científico integrado por aqueles que são voluntários envolvidos em

projetos de CC.



Thank you!
Any questions? 

diana.ribas@gmail.com


