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O QUE VOCÊ JÁ SABE

Veja se você já passou por alguma destas situações:

• Quando conversava com algum amigo, ele, para garantir a opinião que defendia, 

disse: “Eu tenho certeza! Isso é provado cientificamente!”.

• Quando visitou um médico e, temendo o tratamento proposto, questionou o 

doutor e obteve a resposta: “O tratamento é eficaz, não há dúvida, isso é Ciência!”.

Tente se lembrar de outras situações em que a palavra ciência 
pode aparecer.
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1. Em sua opinião, por que quando se diz que uma
coisa é provada cientificamente há uma tendência
a acreditar que seja verdadeira?

2. O que há na Ciência que torna o conhecimento por
ela produzido mais confiável?

3. Para você, o conhecimento científico é sempre
certo, verdadeiro, ou a Ciência também pode se
enganar?
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A palavra ciência designa o conhecimento que inclui sua garantia de validade, significa

uma prática que investiga sistematicamente a realidade e a produção de saber.

Quando se tratou de senso comum, mito e religião, foi chamada a sua atenção ao

cuidado que é preciso manter para não diminuir esses saberes diante do status do

pensamento científico, já que muitas vezes se assume como verdade absoluta (isto

é, aquela verdade incontestável e, por isso, a única a ser aceita) somente aquilo

que pode ser comprovado pela Ciência.
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Muitas vezes, a Ciência detém o título de proclamadora da verdade

inquestionável, uma vez que ela se propõe objetiva, neutra e submetida a

critérios de comprovação – o que quer dizer que as hipóteses são testadas e

experimentadas, aceitas ou rejeitadas e, portanto, fundamentadas de acordo

com critérios aceitos pelos membros da comunidade científica.
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O que se pode dizer de específico sobre o conhecimento

científico é o seu método de investigação da realidade, ou

seja, o levantamento de hipóteses e a verificação delas por

meio de observação, análise e interpretação.


