
 

Afirmativas sobre a ciência escolar 

 

1. A visão de ciência do professor influencia o seu ensino. 

 

2. O professor de ciências necessita ter mais consciência do que ele pensa sobre a ciência e como isto 

influencia o seu ensino, bem como saber o que a ciência representa para seus alunos e para as pessoas 

da comunidade onde vive. 

 

3. Em minhas aulas os alunos aprendem que a ciência faz parte de suas vidas dentro e fora da escola. 

 

4. É importante que os estudantes estabeleçam conexões entre a ciência aprendida na escola e a vida 

cotidiana. 

 

5. Devido aos alunos conviverem com diferentes saberes em suas vidas cotidianas, é vital desenvolver 

experiências escolares que tragam os entendimentos da comunidade para a sala de aula. 

 

6. As culturas dos alunos normalmente não são exploradas em minhas aulas. 

 

7. Há saberes relacionados à ciência em minha comunidade local, mas não tenho ideia de como inseri-los 

nas aulas. 

 

8. A inserção de saberes culturais locais nas aulas não pode ocorrer dissociada de seus contextos 

históricos, sociais e culturais de desenvolvimento. 

 

9. Uma maneira de compreender melhor a ciência é estudá-la localmente. 

 

10. Em geral, os currículos de ciências são pouco ou nada sensíveis às culturas locais. 

 

11. Relacionar diferentes saberes e linguagens em sala de aula exige enorme esforço. 



12. Os estudantes têm dificuldades com a linguagem da ciência. 

 

13. A maioria dos alunos distorce ou evita se apropriar do conhecimento científico porque este é ensinado 

autoritariamente e isto entra em conflito com forças culturais que desafiam sua imagem e presença. 

 

14. Ao conferir exclusividade ao conhecimento e à linguagem da ciência nas aulas, o professor 

compromete o seu próprio ensino criando uma resposta subversiva da maioria dos alunos. 

 

15. Aprender sobre o modo de outra cultura pensar os fenômenos naturais pode empoderar as pessoas 

por capacitá-las com uma maneira nova de pensar. 

 

16. A assimilação cultural pode oprimir as pessoas por marginalizar ou dominar suas ideias. 

 

17. Os conceitos de ciências ensinados na escola refletem a cultura dominante de minha comunidade. 

 

18. A ciência escolar impõe um conjunto de valores culturais estranhos aos estudantes. 

 

19. Os conceitos de ciências ensinados nas aulas não têm outra utilidade senão passar nos exames.  

 

20. A responsabilidade primordial de um professor de ciências é preparar os alunos para os estudos 

superiores. 

 

21. A responsabilidade primordial de um professor de ciências é capacitar os alunos a pensarem por si 

mesmos, emancipando-os da dependência de especialistas e de outras autoridades. 

 

22. Para muitos alunos aprender ciências é como entrar em uma cultura estranha. 

 

23. A crença dos estudantes no conhecimento comum cotidiano inibe a aprendizagem em ciências. 

 

24. Os professores tendem a não incluir os saberes locais em suas aulas porque aprenderam a ensinar 

somente o conhecimento científico. 



25. Por considerarem a ciência universal os professores tendem a desprezar ou tratar as culturas locais 

com superficialidade. 

 

26. O professor de ciências não dispõe de materiais didáticos de apoio para desenvolver um ensino que 

integre os saberes culturais locais da comunidade nas aulas. 

 

27. O professor de ciências normalmente não tem conhecimento científico sobre os saberes culturais 

locais. 

 

28. De modo geral, o professor de ciências não conhece as culturas locais com detalhes ou profundidade.  

 

29. Para incluir os saberes da comunidade nas aulas os professores precisam ter conhecimento dos 

saberes científicos inerentes. 

 

30. Para lidar com diferentes modos de conhecer nas aulas é fundamental que os professores tenham 

conhecimentos sobre a natureza da ciência. 

 

31. No encontro com outros modos de conhecer é possível perceber o que é único na ciência, o que ela 

tem que os outros domínios não têm. 

 

32. Entre modos de conhecer competitivos, o professor deve saber discriminar o melhor pensamento para 

cada situação. 

 

33. Os professores irão evitar a inserção dos saberes da comunidade em suas aulas, já que terão que 

adquirir conhecimentos científicos específicos, aprofundar detalhes desses saberes, investigar seus 

contextos históricos e socioculturais e mudar a forma de ensinar.  

 

34. Os saberes das culturas locais podem agir como recursos para aprender conceitos científicos. 

 

35. Os saberes das culturas locais podem agir como recursos para compreender a natureza da ciência. 

 



36. A ciência não é representada adequadamente nas aulas. A visão adquirida pelos alunos é superficial 

ou distorcida em relação ao que a ciência realmente é. 

 

37. Qualquer estudo ou pesquisa sobre os saberes da comunidade deve ser realizado em outras disciplinas 

– não cabe desenvolvê-los nas aulas de ciências, ou isto deve no máximo ser realizado em horário 

extraclasse. 

 

38. Os estudantes se sentirão mais motivados, confortáveis e interessados se suas aulas de ciências 

envolverem saberes da comunidade local. 

 

39. A inserção das culturas locais nas aulas de ciências eleva a autoestima dos alunos. 

 

40. A maior parte dos estudantes não tem conhecimento aprofundado acerca das relações que a ciência 

tem com suas vidas cotidianas. 

 

41. A inserção adequada de saberes locais nas aulas de ciências requer a ajuda de pesquisadores 

especialistas no assunto. 

 

42. Os professores de ciências não estão preparados para ensinar usando recursos da comunidade local. 

 

43. A inserção de saberes culturais locais nas aulas de ciências exige uma perspectiva bicultural e, em 

alguns casos, o bilinguismo. 

 

44. O ensino de ciências muitas vezes envolve a simplificação de ideias difíceis, mas se isto for feito em 

relação às culturas locais corre-se o risco de apresentar visões distorcidas ou caricaturas desta realidade. 

 

45. A pesquisa envolvendo a inserção de saberes culturais locais nas aulas é fundamental para 

compreender melhor seus reais benefícios para os alunos e para o ensino de ciências. 

 

46. O ensino de ciências pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento e melhoria da 

qualidade de vida das comunidades locais. 

__________________________________________ 


