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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

Fonte: Google imagens

Diagrama do conhecimento
Fonte: Wikipédia

A definição clássica de 
conhecimento vem de 

Platão

Crenças falsas Crenças verdadeiras, mas ainda não 
provadas

Verdades desconhecidas Conhecimento, consistindo de 
crenças verdadeiras (provadas) 
e justificadas



  

O trinômio: verdade-
evidência-certeza

Verdade Evidência Certeza



  

Verdade

“estar de acordo com os fatos ou a realidade”, “ser fiel 
às origens ou a um padrão”, “desvelar-se”, “o que se 
manifesta”, ...

Cervo e Bervian (2002); Wikipédia



  

Evidência

- É o atributo de tudo aquilo que não dá margem à 
dúvida; aquilo que indica, com probabilidade, a 
existência de algo, essência das coisas, …

- A evidência, o desvelamento, a manifestação da 
natureza e da essência das coisas são, pois,o critério 
da verdade.

Cervo e Bervian (2002); Wikipédia



  

Certeza

É o estado de espírito que consiste na adesão firme a 
uma verdade, sem temor de engano. Esse estado de 
espírito se fundamenta na evidência, no desvelamento 
da natureza e da essência das coisas.

Cervo e Bervian (2002); Wikipédia



  

Certeza Absoluta

Wikipédia

Um argumento é uma certeza absoluta se, e somente se, a 
hipótese de todas as infinitas premissas do argumento, 
mesmo aquelas ocultas, se tornasse uma verdade, depois da 
conclusão provada. Veja o exemplo: 

Sem olhar, Laurêncio tirou 100 bolinhas de um saco de 100. 
Das bolinhas que laurêncio tirou 100 eram vermelhas;

Laurêncio colocou todas as bolinhas de volta no saco. 
Portanto, a próxima bola que laurêncio puxar para fora da bolsa 
será vermelha.

A premissa da hipótese tornou-se realmente uma conclusão provada. 
Portanto, esse argumento é uma certeza, mas não é uma certeza absoluta, 
pois Laurêncio não observou todas as características das bolinhas para 
constatar que todas as premissas desconhecidas foram satisfeitas.



  

O trinômio: verdade-
evidência-certeza

 “Relacionando o trinômio, pode-se concluir dizendo 
que, havendo evidência, isto é, se o objeto, fato ou 
fenômeno se desvela ou se manifesta com suficiente 
clareza, pode-se afirmar com certeza, sem temor de 
engano, uma verdade.

 Quando não houver evidência ou suficiente 
manifestação do objeto, fato ou fenômeno, o sujeito 
será encontrado em outros estados de espírito, o que 
deve transparecer também na sua expressão ou na sua 
linguagem. São os casos da ignorância, da dúvida e da 
opinião.

Cervo e Bervian (2002)
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