SOCIEDADES CIENTÍFICAS NA CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA

Divulgação científica
Ações de divulgação científica

Ainda que muitas das sociedades científicas disciplinares também
assumem a divulgação da ciência entre as suas missões, nas últimas
décadas têm inclusive surgido em Portugal várias associações
especificamente vocacionadas para este efeito. Entre o conjunto das
associações científicas portuguesas, as de profissionais científicos são
as menos ativas neste área.
De acordo com o inquérito a investigadores em Portugal, contribuir
para promover a cultura científica e o gosto por participar neste tipo de
atividades é uma forte motivação para pertencer a associações de
divulgação científica, mas também em bastantes casos a sociedades
científicas disciplinares.

Associações de Associações de
divulgação
profissionais
científica
científicos

Boa parte das associações científicas são agentes ativos no esforço de
aproximação da ciência à sociedade. Se todas reconhecem a
pertinência do crescente movimento de aproximação dos cidadãos à
ciência (nas suas várias vertentes), a grande maioria participa
diretamente em ações de divulgação científica, dirigidas tanto a
crianças e jovens como a públicos adultos.
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ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Entre as atividades de divulgação científica mais frequentes e
transversais aos diversos tipos de associações estão as palestras
públicas sobre temas de ciência, a disponibilização de conteúdos
em sites, newsletters ou redes sociais e os contactos com os
meios de comunicação social (que também podem se revestir de
outros objetivos, como a defesa de interesses profissionais ou o
lobby sobre decisores).

EXPLORANDO NOVOS CAMINHOS
Algumas atividades são específicas às associações mais
vocacionadas para a divulgação científica:
• Organização de visitas de campo, ex. “De olho nas aves” (SPEA)
• Integração de amadores em projetos de investigação e
divulgação, ex. jovens estudantes em projetos internacionais
para descoberta de astroides (Nuclio), ornitólogos amadores em
censos de aves (SPEA)
• Articulação entre ações de divulgação e de solidariedade social,
ex. projeto “Simbiontes” com crianças no IPO (AVaC), fornos
solares em Timor Leste (SiW)
• Envolvimento das populações locais em projetos de conservação
• Dinamização de blogs, portais e outras iniciativas, ex. edição de
biografias de cientistas, exposições fotográficas, “ciência e
humor” (AVaC)

São mais pontuais ou circunscritas a um menor número de
associações iniciativas como olimpíadas para jovens e outros
concursos, comemorações temáticas (ex. Semana Internacional
do Cérebro), a participação em projetos de ensino experimental
das ciências, dias de “portas abertas” ou de visitas a laboratórios
ou a organização de exposições temáticas.

http://www.socsci.ics.ul.pt

