
 

Afirmativas sobre os saberes da ciência e da comunidade 

 

1. Os cientistas podem fazem interpretações diferentes com base nas mesmas observações. 

 

2. As teorias científicas são sujeitas a constante testagem e revisão. 

 

3. As teorias científicas estão presentes no mundo natural e são reveladas por meio das investigações 

científicas. 

 

4. Valores e expectativas culturais determinam como a ciência é feita e aceita. 

 

5. Os cientistas não usam imaginação e criatividade porque essas entram em conflito com o raciocínio 

lógico. 

 

6. Os cientistas seguem o mesmo método científico passo a passo. 

 

7. Os experimentos não são os únicos meios utilizados para o desenvolvimento do conhecimento 

científico. 

 

8. A ciência inventa e desenvolve coisas (corações artificiais, computadores e veículos espaciais, por 

exemplo). 

 

9. A ciência está na base da maioria dos avanços tecnológicos. 

 

10. A tecnologia não precisa ter uma base científica, ela pode avançar segundo seu próprio know-how. 

 

11. A ciência fornece as explicações mais plausíveis para os fenômenos naturais. 

 

12. Uma vez adquirido o conhecimento científico, ele tende sempre a dominar a forma de pensar de uma 

pessoa. 

 

13. A ciência afasta as pessoas de suas culturas tradicionais. 



 

14. Um indivíduo pode combinar a ciência com assuntos espirituais. 

 

15. Se os estudantes dominarem a ciência, eles provavelmente irão perder algo de valioso de sua própria 

cultura. 

 

16. Cada acontecimento na natureza tem uma explicação científica. 

 

17. Cada acontecimento na natureza tem uma explicação cultural não-científica. 

 

18. É fácil inserir a ciência na visão de uma pessoa sobre a natureza. 

 

19. As idéias científicas são compatíveis com as idéias de uma comunidade local. 

 

20. A ciência e os acontecimentos cotidianos são tão diferentes que é como se pertencessem a mundos 

diferentes. 

 

21. O conhecimento científico é deixado de lado por afastar-se do conhecimento comum de minha 

comunidade.  

 

22. Nenhuma fonte de conhecimento fornece a verdade absoluta – nem mesmo a ciência. 

 

23. As explicações científicas tendem a diminuir a beleza da natureza. 

 

24. O conhecimento científico é a forma mais objetiva de conhecimento. 

 

25. O conhecimento científico ajuda a manter as economias locais competitivas no mundo de hoje. 

 

26. Compreender a ciência é uma coisa boa para todos. 

 

27. Nenhuma forma de conhecimento pode ser considerada completamente certa – nem mesmo o 

conhecimento científico. 

 

28. Os métodos da ciência são a fonte mais confiável e verdadeira de conhecimento fatual.  

 

29. A ciência é a melhor fonte de conhecimento confiável. 



 

30. O conhecimento científico é útil apenas para algumas pessoas. 

 

31. A ciência é a melhor fonte de conhecimento util. 

 

32. Nenhuma forma de conhecimento – incluindo a ciência – pode ser completamente objetivo. 

 

33. Os métodos da ciência são objetivos. 

 

34. O conhecimento científico tende a corroer valores espirituais. 

 

35. O conhecimento científico é útil. 

 

36. A maioria das pessoas não sabe realmente muito sobre a ciência. 

 

37. O conhecimento científico é a forma de conhecimento mais verdadeira. 

 

38.  Uma comunidade é um grupo homogêneo que desenvolve os mesmos saberes e práticas 

 

39.  As culturas locais devem ser tratadas com respeito. 

 

40. Os saberes locais são universais. 

 

41. Em uma comunidade podem ser observados saberes que apresentam resultados semelhantes aos 

obtidos pelo conhecimento científico, embora percorrendo outros caminhos. 

 

42. A experimentação das culturas locais é baseada em processos de tentativa e erro, observação natural 

e confirmação ao longo do tempo. 

 

43. A experimentação científica contrasta com a experimentação natural por produzir um efeito 

detectável e analisável em circunstâncias preparadas de acordo com um planejamento preciso. 

 

44. Existe criatividade na experimentação de práticas locais. 



45. Na comunidade existem procedimentos semelhantes aos realizados nos laboratórios científicos. 

 

46. O desenvolvimento da tecnologia antecede ao da própria ciência. 

 

47. Experiência prática não é sinônimo de ciência. 

 

48. É possível encontrar atitudes científicas entre não cientistas. 

 

49. O discurso da ciência é uma construção interpretativa criada para revelar significados através de 

elementos impalpáveis que circulam e relacionam os objetos. 

_________________________________________________ 

 

 


