
2.    CONHECIMENTO CIENTÍFICO 
 

Questões: 
 

 O que é conhecer? 

 O instinto é um tipo de conhecimento? 

 Conhecer é uma atividade sensível ou intelectual? 

 Quais os tipos de conhecimento e o que os diferenciam? 

 O conhecimento dos pajés é um tipo de ciência?  

 É correta a afirmação de que conhecimento popular é o mesmo 

que conhecimento empírico?  

 O conhecimento, em ciências naturais, também não é 

essencialmente empírico? 

 O que é ciência?  

 Quais as características do conhecimento científico? 

 O conhecimento científico é mais confiável e verdadeiro do que 

outros tipos de conhecimento? 

 As conclusões científicas são verdadeiras?  

 O que é verdade? É possível conhecê-la? 

 A que se pode atribuir o prestígio da ciência? Seria por ser 

verdadeira, por sua verossimilhança ou pelo bem que produz? 

 Por que as teorias científicas são aceitas? 

 Um tipo de conhecimento exclui o outro? Por exemplo, um 

cientista pode ser um religioso? 

 O que é cientificismo?  

 A ciência dá conta de todos os fenômenos?  

 Quais seriam as principais fontes de erro em ciência? 

 Fazer ciência é uma atividade objetiva, neutra e amoral? 

 É imprescindível ao cientista estudar filosofia?  

 Os cientistas precisam ter pós-graduação stricto sensu 

(mestrado ou doutorado) ou todos podem ser cientistas? 

 Quais os requisitos para ser um cientista?  

 O que faz um bom cientista? 

 Que retornos e riscos oferecem a carreira científica? 

 

 ?...?...?  

 Continuem perguntando? (“A maravilhosa incerteza”) 





 CONCEITOS E TIPOS DE CONHECIMENTO 

O que é conhecer ? 

- Sujeito (a consciência)     Imagem (pensamento) 

          (apropriação)          (conhecimento verdadeiro ou não?) 

- Objeto (a ser conhecido)      Realidade 

      

 Apropriação física (ex: visível) = conhecimento sensível  

 Apropriação interior (conceitos) = conhecimento intelectual (só o homem) 

 
                       Relação de apropriação = conhecimento 

Sujeito |==============================================| Objeto 
(dmax)     Distância (d) = nível de apropriação pelo sujeito     (dmin) 

(Aprendizagem: dreduz0) / (Ignorância ou esquecimento: daumentainf.)  

         (Vide Freire-Maia, 2008, p.49-52) 

INSTINTO: (latin: instinctu) 1.  Fator inato do comportamento dos animais, variável segundo a 

espécie, e que se caracteriza, em determinadas circunstâncias, por atividades elementares e 
automáticas (ex.: instinto migratório em aves; instinto de sucção dos mamíferos). 2.  Forças de 
origem biológica inerentes ao homem e animais superiores, e que atuam, em geral, de modo 
inconsciente, mas com finalidade precisa e independente de qualquer aprendizado (ex.: instinto 
gregário, sexual, maternal). 4. Conjunto de reações que leva o indivíduo a manter-se vivo. 
Síntese: reação reflexa, inata; independente de qualquer nível de apropriação resultante da 
interação (relacionamento) sujeito-objeto. Logo, pela definição epistomológica, não é 
conhecimento. 

 “O conhecido é finito, o desconhecido é infinito; intelectualmente estamos 

em uma ilha no meio de um ilimitado oceano de inexplicabilidade. Nossa 

tarefa, a cada geração, é reclamar um pouco mais de terra” (Thomas Huxley) 

“Não se pode confundir o ‘ser’ com o discurso sobre o ‘ser’: o científico 

rege o discurso e não se pode reduzir o ‘ser’ a esse discurso. Ou seja, a 

representação do mundo é infinitamente mais pobre do que sua 

concretude” (Freire-Maia, 1991, p. 166-170) / Obs.“os objetos não são passivos” 

”All models are wrong, but some are usefull”      (G.E.P. Box) 
”Models are to be used but not to be believed”     (H. Theil) 
“Don’t confuse the map with the territory”       (R. George Coe)     

Conhecimento:  

Ciência: “posse da verdade, o contacto imediato com a realidade”  
(Platão, séc. IV a.C.)  

  A Realidade:  Estruturada   

   Complexa   

 

 

diferentes formas de apropriação ou 

níveis de aprofundamento 

- Conhecimento popular (“empírico”, vulgar ou senso comum) 

- Conhecimento filosófico 

- Conhecimento teológico (religioso)  

- Conhecimento científico                       //VIDE: Concurso Embrapa Pesq.II (2001) 

 Acervo = Repertório 
(ativo e transformador = útil) 

Crenças, cultura, 

preconceitos, etc. 

Erros e Ilusões 

(presunção da verdade) 

O conhecimento: Nicolau de Cusa (1401-1464). 



UM CIENTISTA PODE SER UM RELIGIOSO? 
 
 “Estas formas de conhecimento podem coexistir na mesma pessoa: um cientista [...] pode 

ser um crente praticante de uma religião, estar filiado a um sistema filosófico e muitas 

vezes agir segundo o senso comum” (Lakatos & Marconi, 1992). 

 
Vide também:  Volpato (2004, p.34); Freire-Maia (2008, p. 79); Sagan, C. (1996, p. 299) 

 “Deus um delírio” (Richard Dawkins)  X  “O delírio de Dawkins” (Alister McGrath; J. McGrath) 

The God Delusion (2006) (em português: A Desilusão de Deus / 

Deus, um Delírio) é um livro de não-ficção escrito pelo biólogo e 

divulgador da ciência britânico Richard Dawkins. O livro aborda 

temas como o neo-ateísmo e apresenta a opinião de Dawkins sobre 

a religião ter se tornado um dos males dos tempos modernos. 

Além de apontar as inúmeras, segundo Dawkins, irracionalidades 

cometidas por várias religiões, dentre elas principalmente o 

cristianismo, judaísmo e islamismo, Dawkins defende a idéia que um 

Deus como é pregado pelas religiões não passa de histórias criativas para explicar 

tudo o que conhecemos, porém histórias irreais sem nenhuma veracidade racional 

ou lógica, muitas vezes se tornando inimigas da razão. 

No livro, Dawkins defende a idéia de que um criador sobrenatural não passa de um 

delírio, que ele define como "uma falsa crendice mantida diante de fortes 

evidências contraditórias". Dawkins simpatiza com a observação de Robert Pirsig 

que diz "quando uma pessoa tem uma insanidade, chama-se a isso 'delírio'; quando 

muitas pessoas sofrem de um delírio, chama-se a isso 'religião'".[1] 

X 
Considerado o ícone do ateísmo contemporâneo, Richard Dawkins, 

autor de “Deus, um delírio”, tem suas idéias postas à prova pela 

análise minuciosa e perspicaz de Alister McGrath e sua esposa 

Joanna McGrath, em O delírio de Dawkins (2008). 

Alister, outrora ateu, doutorou-se em biofísica molecular antes de 

tornar-se teólogo. Admirador da obra de Dawkins, Alister revela 

sua perplexidade pela guinada irracional de seu colega de Oxford, não tanto pelo 

ateísmo em si, mas pela absoluta inconsistência de seus argumentos, aliados à 

intolerância desmedida. Ao discutir os pressupostos de Dawkins, os autores 

trazem à tona questões fundamentais dos tempos pós-modernos: fé, coexistência 

de religião e ciência, liberdade de crença, o sentido da vida e a busca de 
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significado - que, a julgar pela repercussão de “Deus, um delírio”, merecem 

contundente posicionamento cristão. 

"Alister McGrath (Universidade de Oxford) analisa as conclusões do livro “Deus, 

um delírio” e desmantela o argumento de que a ciência deve levar ao ateísmo. 

McGrath demonstra como Richard Dawkins abandonou sua usual racionalidade para 

abraçar o amargo e dogmático manifesto do ateísmo fundamentalista." (Francis 

Collins, Diretor do Projeto Genoma) 
---------------------------x----x----------------------------- 

 
“Não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, de 

razão e de intelecto possa desejar que deixemos de usá-los” (Galileu Galilei) 

 

“A ciência sem religião é aleijada; a religião sem ciência é cega”  

        (Albert Einstein) 

 

“Religião e Ciência não podem (não devem) entrar em conflito, simplesmente pelo 

fato de que ocupam (ou devem ocupar) áreas diferentes de atuação. A primeira 

visa ao mundo sobrenatural e aos meios de bem alcançá-lo. A segunda aborda o 

mundo natural e os meios de conhecê-lo. Com essa política de respeito mútuo, o 

antigo conflito se transforma em diálogo.”                           (Freire-Maia (2008, p. 27).   

 

“Apesar de o natural e o sobrenatural serem irreconciliáveis, é possível ser uma 

pessoa espiritualizada e cética. Einstein dizia que a busca pelo conhecimento 

científico é, em essência, religiosa. Essa religião é bem diferente da dos 

ortodoxos, mas nos remete ao mesmo lugar, o cosmos de onde viemos, seja lá 

qual o nome que lhe dermos”. 

 

”As peregrinações religiosas movimentam bilhões de pessoas por todo o mundo. É 

tolo desprezar essa força com o sarcasmo do cético”. 

 

“A ausência de evidência não é evidência de ausência”   (Carl Sagan apud Gleiser)”. 

    (Marcelo Gleiser, Folha de S. Paulo, 11 abr. 2010). (ver também Sagan, p.299)    

 

Dawkins: “A pobreza do agnosticismo” (em: Deus: um delírio. p. 74) 

 

Cuidado: Você Einstein ou Marilyn Monroe?

http://www.mundocristao.com.br/autordet.asp?cod_autor=171


O QUE É CIENTIFICISMO? 
 

“Posição que se baseia em dois axiomas: i) superioridade teórica (o 

conhecimento científico é o único autêntico, seguro e confiável); e ii) 

superioridade prática (todos os problemas humanos, dos técnicos aos éticos, 

podem, em princípio, ser resolvidos com base no conhecimento científico). 

         (Freire-Maia 1991, p. 166-170).   

 

“A ciência está longe de ser a melhor coisa do mundo. Como a música, a 

literatura, a pintura, a escultura, o teatro, o cinema ..., ela certamente é uma das 

marcas da beleza e da grandeza humana. Contudo, a coisa melhor do mundo 

ainda é o Amor, do qual brotam a justiça e a paz”. (Freire-Maia 2008, p. 87).   

 

A NEUTRALIDADE CIENTÍFICA1 É POSSÍVEL?  
 

 É sabido que, para se fazer uma análise desapaixonada de 
qualquer tema, é necessário que o pesquisador mantenha certa 
distância emocional do assunto abordado. Mas será isso possível? 
Seria possível um padre, ao analisar a evolução histórica da Igreja, 
manter-se afastado de sua própria história de vida? Ou ao contrário, 
um pesquisador ateu abordar um tema religioso sem um consequente 
envolvimento ideológico nos caminhos de sua pesquisa? 
 Provavelmente a resposta seria não. Mas, ao mesmo tempo, a 
consciência desta realidade pode nos preparar para trabalhar esta 
variável de forma que os resultados da pesquisa não sofram 
interferências além das esperadas. É preciso que o pesquisador tenha 
consciência da possibilidade de interferência de sua formação moral, 
religiosa, cultural e de sua carga de valores, para que os resultados da 
pesquisa não sejam influenciados por eles, além do aceitável.  
______ 

1
 José Luiz de Paiva Bello / Univ. Veiga de Almeida (UVA, RJ), 2005. 

Disponível em: <http://www.serprofessoruniversitario.pro.br/ler.php?modulo=21&texto=1658> 

    Vide também: Freire-Maia (2008, p. 79-82). 

 

ERROS: ”a maior fonte de erro reside na ideia de verdade” (Morin, 2002, p.144) / 

   “saber como manifestação de loucura” (Ruben Alves, 2003, p. 45).  

http://www.serprofessoruniversitario.pro.br/ler.php?modulo=21&texto=1658


 A CIÊNCIA: DEFINIÇÕES, COMPONENTES E DIVISÕES 

Ciência: “conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos de forma 

metódica e sistematizada, verificáveis, que fazem referência a objetos de uma 

mesma natureza” (Ander-Egg, apud Lakatos & Marconi, 1991)  

  - objetivo: descobrir leis (relações causais) 

Componentes: - função: predição     necessidades humanas  

  - objeto (material e enfoque) 
 

 - confiabilidade no seu corpo de conhecimentos 

  Critérios: - organização  

 - metódico 

Ciência: “conjunto de proposições e enunciados, hierarquicamente correlacionados, de 

maneira ascendente ou descendente, indo gradativamente de fatos particulares 

para os gerais e vice-versa (conexão ascendente = indução; conexão 

descendente = dedução), comprovados (com certeza de serem fundamentados) 

pela pesquisa empírica (submetidos à verificação). (Lakatos & Marconi, 1991)  

Ciência:  

“Conjunto altamente heterogêneo e, às vezes, contraditório, de definições, 
descrições, classificações, interpretações, leis, modelos, teorias etc., 
visando ao conhecimento do Universo, em contínua correção, 
integração e renovação, e resultante da aplicação de uma metodologia 
ampla e eficiente chamada metodologia científica”  

seleção de citações (Singh, S. 2010 – “Big Bang”): 

 “ciência” e “cientista”: cunhadas em 1834 (W. Whewell) – do latin scientia 

(conhecimento); substituiu termos como “filósofo natural”. 

“Ciência é conhecimento organizado” (Spencer, 1820-1903) 

“... é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição” 
(Adam Smith, 1723-1790) 

“A ciência deve começar com os mitos, e com a crítica dos mitos” (Karl 

Popper) 

“... é uma série de julgamentos, revisados sem cessar” (Duclaux, 1840-1904) 

“... é o desejo de conhecer as causas” (Hazlitt, 1778-1830) 

“... é o conhecimento das consequências, e da dependência de um fato em 
relação a outro” (Thomas Hobes, 1588-1679) 



“... é uma aventura imaginativa da mente buscando a verdade num mundo 
de mistérios” (Hinshelwood, 1897-1967) 

“... é um grande jogo. É inspiradora e agradável. E o campo do jogo é o 
próprio universo” (Rabi, 1898-1988) 

“O homem domina a natureza não pela força, mas pela compreensão. É 
por isso que a ciência teve sucesso onde a mágica fracassou: porque 
ela não buscou um encantamento para lançar sobre a natureza” 
(Bronowski, 1908-1974) 

“Esta é a essência da ciência: faça uma pergunta impertinente e você 
estará no caminho para uma resposta pertinente” (Bronowski, 1908-1974) 

“É um bom exercício para o pesquisador livrar-se de uma hipótese favorita 
todo dia, antes do café da manhã. Isso o tornará jovem” (Lorenz, 1903-

1989) 

“A verdade na ciência pode ser mais bem definida como a hipótese de 
trabalho mais adequada para abrir caminho até a próxima hipótese” 
(Lorenz, 1903-1989) 

“Em sua essência, a ciência é uma busca perpétua por uma compreensão 
inteligente e integrada do mundo em que vivemos” (Neil, 1897-1985) 

“O cientista não é a pessoa que dá as respostas certas, é aquele que faz 
as perguntas certas” (Lévi-Strauss, 1908- ) 

“A ciência só pode determinar o que é, não o que ‘deve ser’, e fora do seu 
domínio permanece a necessidade de juízos de valor de todos os tipos” 
(Einstein, 1879-1955) 

“A ciência é a busca desinteressada pela verdade objetiva a respeito do 
mundo material” (Dawkins, 1941- ) 

“A ciência nada mais é que o bom senso treinado e organizado, diferindo 
do último apenas como um veterano pode diferir de um recruta recém 
chegado; e seus métodos diferem do bom senso só até onde o golpe e a 
estocada de um soldado da guarda diferem do modo como um selvagem 
maneja a sua clava” (Huxley, 1825-1895) 

 “As ciências não tentam explicar, nem mesmo interpretar, e sim fazem, 
principalmente, modelos. Por um modelo quero dizer uma construção 
matemática, a qual, com acréscimo de certas interpretações verbais, 
descreve fenômenos observados. A justificativa para tais construções 
matemáticas é apenas, e precisamente, que elas funcionem como se 
espera” (Neumann, 1903-1957) 

“A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã” (Teller, 1908-2003) 



“Quatro estágios da aceitação científica: i) isso é um absurdo inútil; ii) isso 
é um ponto de vista interessante, mas errado; iii) isso é verdade, mas 
não tem importância; iv) eu sempre falei isso. (Haldane, 1892-1964) 

“A filosofia da ciência é tão útil para a ciência quanto a ornitologia para os 
pássaros” (Feynman, 1918-1988) 

“Um homem deixa de ser um principiante em qualquer ciência e se torna 
um mestre quando aprende que vai ser um principiante a vida inteira” 
(Collingwood, 1889-1943) 

 (Freire-Maya, 2008; p. 69-87 – vide: ciência-disciplina e ciência-processo; 

ciência normal e revolucionária; ciência aética x cientista ético) / (R. Alves, 2003, 

p. 103). 

 Cortela, M.S. (2009, p.125?): julgamento de Nuremberg (Alemanha) / 

Fábula da Coletividade. 

“A ciência é um esforço secular de reunir, através do pensamento 
sistemático, os fenômenos perceptíveis deste mundo, numa associação 
tão completa quanto possível” ...  

“Tentativa de fazer a diversidade caótica de nossa experiência sensorial 
corresponder a um sistema de pensamento logicamente uniforme, em 
que as experiências singulares devem ser correlacionadas com a 
estrutura teórica, de tal modo que a correlação resultante seja única e 
convincente” ...  

“As experiências sensoriais são o conteúdo dado; mas a teoria que as 
deve interpretar é feita pelo homem ... resultado de um processo 
laborioso de adaptação; hipotético, nunca inteiramente definitivo, 
sempre sujeito a objeção e dúvida” 

        (Einstein, apud Freire-Maya, 2008)  

 
 

“Se a ciência tiver bom fundamento, segue-se 

necessariamente a boa prática, ao passo que não 

havendo base científica, a prática é incompleta e 

defeituosa”                                (Albert Einstein) 
 

 



ERROS: ”a maior fonte de erro reside na ideia de verdade” (Morin, 2002, p.144) / 

   “saber como manifestação de loucura” (Ruben Alves, 2003, p. 45).  

 

”Os erros dos cientistas”: deficiências do cientista; variáveis espúrias; 

deficiências da aparelhagem; erros estatísticos; a força da autoridade; limitações 

das teorias; fraudes – os ‘pecados’ dos cientistas (Freire-Maia, 2008, p.129-139)  

VERDADE: (Latin – veritas) – narração fiel, exata, completa, sem omissão; 

revelação de algo que estava escondido; confiável (Freire-Maia, 2008, p.27-33) 

Quase-verdade ou Verossimilhança: “as teorias científicas não podem ser 

provadas”; sim corroboradas ou falseadas; “a ciência não nos traz verdades, mas 

sim ‘quase-verdades’, a verossimilhança altamente corroborada, a qual pode ser 

aceita como notável aproximação da verdade” (Freire-Maia, 2008, p. 49-53) 

 “Nossos sistemas de ideias estão não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os 

erros e ilusões neles inscritos. Está na sua lógica organizadora resistir à informação que 

não lhe convém ou que não podem assimilar. As teorias resistem à agressão das teorias 

inimigas ou dos argumentos contrários; ...ainda que sejam as únicas a aceitar a 

possibilidade de serem refutadas, tendem a manifestar tal resistência (invulnerabilidade à 

crítica que denuncia seus erros)”. (Morin, E. 2001, p.22)   

“É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe”               

        (Epíteto – Epictetus, 50-130 a.C) 

Vide também: “Ninguém achou graça” (In: Bryan Sykes – “As sete filhas de Eva”). 
 

SYKES, Bryan. Ninguém achou graça. In: ______. As sete filhas de Eva: a ciência que revela 
nossa herança genética. Tradução de Maria B. de Medina.  Rio de Janeiro: Record, 2003. cap. 11. 

 



 

 Divisões da Ciência: Várias classificações = f (complexidade, conteúdo) 

 

a) Rudolf Carnap (a divisão geral mais aceita): 

   Formais (ex: matemática) 

Ciências  

     Naturais (ex: biologia, física, química) 

   Factuais 

     Culturais (ex: economia, sociologia, história) 

 

Ciências formais: estudo das idéias (só  conceitualmente na mente humana). 

Não podem valer de contatos com a realidade para validar 

suas hipóteses. Constróem seus próprios objetos (entes 

ideais), mesmo que abstraídos da realidade concreta (ex: os 

números). 

Ciências factuais: estudo dos fatos (entes reais). Assim, recorrem à 

observação e/ou experimentação para comprovar ou refutar 

suas hipóteses. 

 

Tabela 1. Aspectos de diferenciação entre ciências formais e factuais 

(Lakatos & Marconi, 1992) 

Aspecto de diferenciação Ciências formais Ciências factuais 

Objeto ou tema Enunciados objetos empíricos 

Espécie de enunciado Símbolos fenômenos e processos 

Método / hipóteses lógica, demonstração 

(dedução) 

observação e/ou 

experimentação  

Suficiência /conteúdo e 

prova 

verdade formal completa verdade factual fugidia 

Coerência / verdade verdade relativa / sistema 

pré-assumido 

adequacidade =f(dose de 

corroboração) 

Resultado alcançado demonstram ou provam verificam hipóteses 

provisórias 

----------------- 

 



a) Classificação Áreas do Conhecimento - CNPq   

 

As grandes áreas são: 

1. Ciências Exatas e da Terra 

2. Ciências Biológicas 

3. Engenharias 

4. Ciências da Saúde 

5. Ciências Agrárias 

6. Ciências Sociais Aplicadas 

7. Ciências Humanas 

8. Linguística, Letras e Artes 

9. Outros  

Conheça a versão preliminar da nova Tabela das Áreas do Conhecimento - 
proposta para discussão: 
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c) - Melvil Dewey (1876):  Catalogação de publicações: (9 classes) – CDD 

            -      (EUA) /  Classificação Decimal de 

Dewey)  

    - Paul Otlet e Henry La Fontaine (1895):  Europa  alterações (10 classes)  

       CDU (Classificação Decimal Universal):  

      

0  GENERALIDADES. ORGANIZAÇÃO. INFORMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO.  

1  FILOSOFIA. PSICOLOGIA 

11  Metafísica. Problemas fundamentais 

14  Sistemas Filosóficos 

159.9  Psicologia 

16 Lógica. Epistemologia. Teoria do Conhecimento. Metodologia 

17 Moral. Ética. Filosofia 

... ... 

52 História da filosofia 

2 RELIGIÃO. TEOLOGIA 

21 Teologia natural. Teodicéia 

22 Bíblia 

... ... 

29 Religiões não-cristãs 

3 CIÊNCIAS SOCIAIS. ECONOMIA. DIREITO. POLÍTICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDUCAÇÃO. 

30 Sociologia. Questões sociais 

31 Estatística. Demografia 

32 Política. Ciência política 

... ... 

39 Etnografia 

4 CLASSE VAZIA (CDU) – algo novo / CDD: FILOLOGIA  

5 CIÊNCIAS PURAS. MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS 

51 Matemática 

52 Astronomia. Geodésia 

... ... 

59 Zoologia 

6 CIÊNCIAS APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGIA 

60 Medicina 

61 Engenharia. Tecnologia em geral 

63 Agricultura. Silvicultura. Agronomia. Zootecnia 

  630 Exploração florestal. 

  631 Agricultura em geral.    

  632 Pragas e doenças das plantas. Proteção das plantas. 

  633 Plantas de cultura. 

  634 Horticultura em geral. 

  635 Plantas de jardim. Jardinagem. 

  636 Criação e reprodução de gado. Zootecnia. 

  639 Caça, pesca, criação de peixe.    

... ... 

69 Indústria de construção, materiais, profissões, construções 

7 ARTE. BELAS-ARTES. RECREAÇÃO. DIVERSÃO. DESPORTOS 

71 Urbanização. Planejamento. Arquitetura paisagística 

72 Arquitetura 

... ... 

79 Divertimentos. Passatempos. Jogos. Desportos 

8       LINGUAGEM. LINGUÍSTICA. LITERATURA 

...  ... 

9       GEOGRAFIA. BIOGRAFIA. HISTÓRIA 

91         Geografia, explorações, viagens 

92         Biografia 

...   ... 

980       História da América do Sul 

990       História da Oceania 

 



 CARACTERÍSTICAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

É o conhecimento racional, sistemático, requer exatidão e clareza, e é verificável na 

realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Ex. 

Descobrir uma vacina que evite uma doença; descobrir como se dá a respiração dos batráquios. 

 

- racional: idéias que se organizam logicamente (explicações intelectuais x 

sensacionais). 

- objetivo: o que importa são os fatos observados (verdade factual) (ver K. Popper, p.46) 

- factual: atém-se aos fatos, procura captar os fatos tal como ocorrem na natureza 

para tentar explicá-la. 

- transcendente aos fatos: busca conhecer a realidade além das aparências (não se 

prende a fatos isolados). 

- analítico: aborda os fatos decompondo-os para melhor compreendê-los, seguindo-

se a síntese. 

- claro e preciso: evita ambiguidades, delimita o objeto de estudo, descreve 

objetivamente os procedimentos 

- comunicável: é propriedade da humanidade, devendo ser compartilhado 

(corroboração ou refutação de teorias – peer review system)  ameaças 

- verificável: reproduzível via experimentação ou observação naturalista adicional. 

- é metódico: exige planejamento, parte de uma base já estabelecida, depende e 

obedece investigação metódica (metodologia rigorosa) 

- sistemático: inserido num sistema de idéias orgânicas (ciência prévia) 

- cumulativo: desenvolve-se a partir de conhecimentos significativos (base teórica 

estabelecida), acrescentando novos descobrimentos à base já existente. 

- falível: não é definitivo, absoluto ou final (acabado) 

- é geral: o particular é estudado para se entender o grupo a que ele pertence. Não 

existe ciência do particular – é sempre uma busca do padrão (leis) na 

variabilidade. 

- busca e aplica leis: é fundado em teorias, cria novas teorias e as aplica. 

- explicativo: descreve os fatos estabelecendo relações causais (buscando ilustrar 

os “porquês”). 

- preditivo: busca prognosticar o futuro, outras situações não amostradas, 

garantindo o domínio da natureza. 

- aberto: nada pode ser imposto a priori (dogmaticamente), é dialético (sistema de 

conhecimentos = organismo vivo: em construção permanente)  

- útil: conectado à tecnologia para manipular e controlar eventos com êxito. 



 CARACTERÍSTICAS DO ESPÍRITO CIENTÍFICO 

 

Espírito científico: “disposição subjetiva de buscar soluções sérias, com métodos 

adequados, para o problema em estudo” (Cervo & Bervian). 

 

      - não inata (conquistada sob muito esforço e exercício) 

          Atitude  

      - aprendida, mas não transmitida (uma ferramenta) 

 

      - crítica (separar o essencial do acidental)  análise 

          Mente     - objetiva (valor ao que realmente é)  impessoalidade 

      - racional (explicações intelectuais x razões do coração)  

 

               Ciência em 

              construção 

 
 

Outras qualidades / De ordem intelectual: (Cervo & Bervian, 1976) 

 Senso de observação 

 Curiosidade (aprofundar os problemas) 

 Gosto pela precisão e idéias claras 

 Independência intelectual 

 Imaginação ousada, regida pela necessidade de provas 

 Sagacidade e criatividade (proposição de algo novo) 

 Poder de dicernimento 

 

De ordem moral: 

 Humildade (reconhecer limitações, possibilidade de errar) 

 Entusiasmo e ambição  

 Imparcialidade (não torcer os fatos) 

 Honestidade (não colhe como seu o que outro produziu) = Ética 

 Coragem (“não às acomodações e aos argumentos de autoridade”) 

 Não reconhecer fronteiras (exame livre dos problemas, sem permitir a 

intromissão de autoridades estranhas) 

 

CID (1996, p. 28-35): 

- Boa preparação: estatística, informática e idiomas 

- Visão não dogmática vs. (radical e narcisista) 

- Paciência e cautela  

- Trabalho em equipe 

um produto da história 

(uma corporação com 

costumes e leis próprias) 

Como filiar-se sem a 

mentalidade e o espírito 

que a anima? 

CAPACIDADE DE DESAPRENDER 
 

–  P/ acessar a informação (Rev. Bibliogr.)  

–  P/ divulgar a informação (Publicação). 



 

 

 

 

 

Ramalho et al. (2000):

“ Os cientistas são homens de cabelos brancos e arrepiados, estranhos
mas muito inteligentes, que vivem em laboratórios sombrios, 
provocando explosões todos os dias” (Depoimentos de crianças entre
sete e onze anos – Dietrichkeit, 1980).

“ O pesquisador de hoje, além das características que fizeram os bons
cientistas de qualquer tempo (paixão pelo conhecimento, criatividade, 
capacidade de dicernir com precisão um problema relevante, 
persistência) + capacidade administrativa, aptidão para liderança e 
espírito empreendedor) + saber trabalhar em grupo, comunicar e ter
vocação para formar discípulos) + sensibilidade social, política e aguda
percepção das mudanças da economia” captação de recursos.

Razão: lugar de destaque da C&T entre os fatores de produção e de 
competição entre as economias globalizadas …”desse tipo de 
pesquisador poderá depender até mesmo a sobrevivência do cientista
à imagem das fantasias infantis”.
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3. Perfil do cientista3. Perfil do cientista

Para reflexão: 
“Querem que troquemos a botina pelo papel A4”

“Não dá pra ser atleta olímpico sem dedicação exclusiva”

“Não é possível servir a dois senhores” (?)

Sabatini & Cardoso (2000) 


