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Unidades de Ensino

  O conhecimento científico
 Métodos e técnicas de pesquisa
 A pesquisa
 Elaboração e comunicação da pesquisa



  

O conhecimento científico

Platão
Fonte: Google 
imagens Diagrama do conhecimento

Fonte: Wikipédia
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O conhecimento e seus níveis

Sujeito Objeto

Conhecimento Empírico

Científico

Filosófico

Teológico



  

Conhecimento empírico

 Também chamado vulgar ou de senso comum, é 
o conhecimento do provo, obtido ao acaso, após 
ensaios e tentativas que resultam em erros e em 
acertos. É um conhecimento ametódico e 
assistemático.

 O conhecimento é gerado pela troca de 
experiências entre os sujeitos



  

Conhecimento científico

 Vai além do empírico, procura conhecer, além do 
fenômeno, suas causas e leis.

Aristotélis
Fonte: Google 
imagens

O conhecimento só se dá de 
maneira absoluta quando sabemos 
qual a causa que produziu o 
fenômeno e o motivo, porque não 
pode ser de outro modo; é o saber 
através da demonstração (Lahr, 
1958)



  

Conhecimento filosófico

 O conhecimento filosófico distingui-se do 
conhecimento científico pelo objeto de investigação 
e pelo método. O objeto das ciências são os dados 
próximos, imediatos, perceptíveis pelos sentidos ou 
por instrumentos, pois sendo de ordem material e 
física, são por isso suscetíveis de experimentação.

 O objeto da filosofia é constituído de realidades 
mediatas, imperceptíveis aos sentidos e que, por 
serem de ordem supra-sensíveis, ultrapassam a 
experiência. 
  



  

Conhecimento filosófico

 
  
- O filosofar é interrogar, é um contínuo questionar a si 
mesmo e à realidade;
- A tarefa fundamental da filosofia resume-se na reflexão

 Qual o sentido da existência do ser humano e da vida?
 Existe ou não existe o absoluto?
 Há liberdade?

A filosofia procura compreender a realidade em seu 
contexto mais universal. Não há soluções definitivas para 
grande número de questões. Entretanto, habilita o ser 
humano a fazer uso de suas faculdades para ver melhor o 
sentido da vida concreta.



  

Conhecimento teológico

 
  
Baseado na fé religiosa, acreditando que ela detém a 
verdade absoluta, apresentando todas as explicações para 
os mistérios.



  

Fonte: 
https://www.diferenca.com/conhecimento-empirico-cientifico-filosofico-e-teologico/  

Resumo do conhecimento e 
seus níveis

https://www.diferenca.com/conhecimento-empirico-cientifico-filosofico-e-teologico/
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