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CCaapp..  11::  CCiiêênncciiaa  ee  CCoonnhheecciimmeennttoo  CCiieennttííffiiccoo  
 

 

OOSS  QQUUAATTRROO  TTIIPPOOSS  DDEE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  

Conhecimento popular  Conhecimento 

científico 

Conhecimento 

filosófico 

Conhecimento religioso 

(teológico) 

Valorativo 

os valores do sujeito impregnam o 

objeto conhecido. 

Real (factual) 

lida com ocorrências ou fatos. 

 

Valorativo 

seu ponto de partida consiste em 

hipóteses, que não poderão ser 

submetidas à observação. 

Valorativo 

apóia-se em doutrinas que contêm 

proposições sagradas (valorativas). 

Reflexivo  

mas não pode ser reduzido a uma 

formulação geral. 

Contingente 

suas proposições ou hipóteses têm 

sua veracidade ou falsidade 

conhecida por meio da 

experimentação e não apenas pela 

razão. 

Racional 

consiste num conjunto de 

enunciados logicamente 

correlacionados. 

Inspiracional 

proposições sagradas reveladas 

pelo sobrenatural. 

Assistemático 

baseia-se na “organização” 

particular das experiências próprias 

do sujeito, e não numa 

sistematização das idéias. 

Sistemático 

trata-se de um saber ordenado 

logicamente, formando um sistema 

de idéias (teoria) e não 

conhecimentos dispersos e 

desconexos. 

Sistemático 

suas hipóteses e enunciados visam 

a uma representação coerente da 

realidade estudada, numa tentativa 

de apreendê-la em sua totalidade. 

Sistemático 

procura sistematizar a explicação 

sobre a origem, o significado, a 

finalidade e o destino do mundo 

como obra de um criador divino. 

Verificável 

está limitado ao âmbito da vida 

diária e diz respeito ao que se pode 

perceber no dia-a-dia. 

Verificável 

as afirmações (hipóteses) que não 

podem ser comprovadas não 

pertencem ao âmbito da ciência. 

Não verificável 

os enunciados das hipóteses 

filosóficas não podem ser 

confirmados nem refutados. 

Não verificável 

suas evidências não são verificadas: 

está sempre implícita uma atitude 

de fé perante um conhecimento 

revelado. 

Falível e inexato 

se conforma com a aparência e com 

o que se ouviu dizer a respeito do 

objeto. Não permite a formulação 

de hipóteses sobre a existência de 

fenômenos situados além das 

percepções objetivas. 

Falível e 

aproximadamente exato 

em virtude de não ser definitivo, 

absoluto ou final, novas 

proposições e o desenvolvimento 

de técnicas podem reformular o 

acervo de teoria existente. 

Infalível e exato 

seus postulados, assim como suas 

hipóteses, não são submetidos ao 

teste da observação 

(experimentação). 

Infalível e exato 

são sempre certas e inquestionáveis 

por consistirem em “revelações” da 

divindade (sobrenatural). 

 

DDIIFFEERREENNÇÇAASS  EENNTTRREE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  PPOOPPUULLAARR  EE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  

O conhecimento popular não se distingue do conhecimento científico nem pela veracidade nem pela natureza do objeto 

conhecido: o que os diferencia é a forma, o modo ou o método e  os instrumentos do “conhecer” . 

Tanto o senso comum quanto a ciência almejam ser racionais e objetivos , mas os ideais de racionalidade e de 

objetividade de um difere do outro.  
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De um lado, a racionalidade  eqüivale a sistematização coerente de enunciados fundamentados e passíveis de 

verificação e é obtida por meio das teorias (ciência). De outro lado, a racionalidade está baseada no acúmulo de 

informações frouxamente vinculadas (senso comum).  

No que diz respeito à objetividade  (construção de imagens da realidade, verdadeiras e impessoais), o senso comum 

tem uma objetividade limitada pela visão antropocêntrica própria de quem não ultrapassou os limites da vida cotidiana e 

da experiência particular. O conhecimento científico extrapola esta visão, e consegue formular hipóteses sobre a 

existência de objetos e fenômenos que estão além da percepção de nossos sentidos, e submetê-las à verificação com 

auxílio das teorias. 

 

 

DDIIFFEERREENNÇÇAASS  EENNTTRREE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  EE  FFIILLOOSSÓÓFFIICCOO  

  

Conhecimento filosófico Conhecimento científico 

Caracterizado pelo esforço da razão pura  para 

questionar os problemas humanos  e poder discernir 

entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da 

própria razão humana. 

O fundamento do conhecimento científico consiste na 

evidência dos fatos observados e 

experimentalmente controlados . 

O objeto  de análise da filosofia são idéias, relações 

conceptuais, exigências lógicas  que não são 

redutíveis a realidades materiais e, por essa razão, não são 

passíveis de observação sensorial direta ou indireta (por 

instrumentos), como a que é exigida pela ciência 

experimental. 

Abrange fatos concretos, positivos, e fenômenos 

perceptíveis pelos sentidos, pelo emprego de 

instrumentos, técnicas e recursos de 

observação . 

Emprega o método racional , no qual prevalece o 

processo dedutivo, que antecede a experiência, e não exige 

confirmação experimental, mas somente coerência lógica. 

Emprega o método experimental : ela caminha apoiada 

nos fatos reais e concretos, afirmando somente aquilo que 

é autorizado pela experimentação. 

A filosofia encontra-se sempre à procura do que é mais 

geral , interessando-se pela formulação de uma 

concepção unificada e unificante do universo . 

Para tanto, procura responder às grandes indagações do 

espírito humano e, até, busca as leis mais universais  

que englobem e harmonizem as conclusões da ciência. 

O procedimento científico leva a circunscrever, 

delimitar, fragmentar e analisar o que se constitui  

o objeto  da pesquisa, atingindo segmentos da 

realidade . 

 

 

DDIIFFEERREENNÇÇAA  EENNTTRREE  CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO,,  FFIILLOOSSÓÓFFIICCOO  EE  TTEEOOLLÓÓGGIICCOO  

Se o fundamento do conhecimento científico consiste na evidência dos fatos observados e 

experimentalmente controlados , e o do conhecimento filosófico  e de seus enunciados, na 

evidência lógica , fazendo com que em ambos os modos de conhecer deve a evidência resultar da pesquisa 

dos fatos, ou da análise dos conteúdos dos enunciados, no caso do conhecimento teológico  o fiel não se 
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detém nelas à procura de evidência, mas da causa primeira, ou seja, da revelação divina . 

CCOONNCCEEIITTOO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAA  

Conceito de Ander-Egg 

“A CIÊNCIA É UM CONJUNTO DE CONHECIMENTOS RACIONAIS , CERTOS OU PROVÁVEIS, 

OBTIDOS METODICAMENTE , SISTEMATIZADOS E VERIFICÁVEIS , QUE FAZEM 

REFERÊNCIA A OBJETOS DE UMA MESMA NATUREZA .” 

Conceito de Trujillo 

“A CIÊNCIA É TODO UM CONJUNTO DE ATITUDES E ATIVIDADES RACIONAIS , DIRIGIDAS 

AO SISTEMÁTICO CONHECIMENTO COM OBJETO LIMITADO , CAPAZ DE SER SUBMETIDO 

À VERIFICAÇÃO .” 

Critérios para se classificar o conhecimento como científico (Ogburn e 

Nimkoff)  

A ciência é reconhecida por três critérios:  

1. a confiabilidade de seu corpo de conhecimentos; 

2. sua organização; 

3. seu método.  

Existe a dúvida sobre a aplicação do 1o critério em relação ao conhecimento produzido pelas Ciências 

Sociais ou Humanas e, mais recentemente, em relação ao conhecimento produzido também pelas Ciências 

Físicas ou Naturais (ex: princípio de incerteza de Heisenberg). 

Natureza da Ciência 

Acepções da palavra ciência: 

� LATO SENSU = conhecimento; 

� STRICTO SENSU = não se refere a um conhecimento qualquer, mas àquele que, além de apreender ou 

registrar fatos, os demonstra por suas causas constitutivas ou determinantes. 

 

A ciência possui um caráter fragmentário (pluralidade das ciências) devido à fragmentação da própria 

realidade. 

 

Dimensões da ciência: 

� COMPREENSIVA (contextual ou de conteúdo); 
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� METODOLÓGICA (operacional), abrangendo tanto aspectos lógicos quanto técnicos. 

 

Lógica e ciência 

A logicidade da ciência manifesta-se por meio de procedimentos e operações intelectuais que: 

a) possibilitam a observação racional e controlam os fatos; 

b) permitem a interpretação e a explicação adequadas dos fenômenos; 

c) contribuem para a verificação dos fenômenos, positivados pela experimentação ou pela observação; 

d) fundamentam os princípios da generalização ou o estabelecimento dos princípios e das leis. 

 

A CIÊNCIA CONSTITUI-SE EM UM 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 A CERTEZA DE SEREM 

FUNDAMENTADOS) PELA PESQUISA EMPÍRICA (SUBMETIDOS À VERIFICAÇÃO). 

 

Ciência, método e técnica 

O aspecto técnico da ciência pode ser caracterizado pelos processos de manipulação dos fenômenos que se 

pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, cuidando para que sejam medidos ou calculados com a 

maior precisão possível, registrando-se as condições em que os mesmos ocorrem, assim como sua freqüência 

e persistência, procedendo-se a sua decomposição e recomposição, sua comparação com outros fenômenos, 

para detectar similitudes e diferenças e, finalmente, seu aproveitamento. Portanto, o aspecto técnico da 

ciência corresponde ao instrumento metodológico e ao arsenal técnico que indica a melhor maneira de 

se operar em cada caso especifico. 

 

Componentes da Ciência 

As ciências possuem: 

a) objetivo ou finalidade: preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem 

determinados eventos; 

b) função: aperfeiçoamento, por meio do crescente acervo de conhecimentos, da relação do homem com 

seu mundo; 

c) objetos: subdividido em: 

 material, aquilo que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar, de modo geral; 
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 formal, o enfoque especial, em face das diversas ciências que possuem o mesmo objeto material. 

 

Classificação e divisão da ciência 

 
Formais 

Lógica  
 Matemática  
   Física 
  Naturais Química 

   Biologia e outras 

CIÊNCIAS   Antropologia Cultural 

 Factuais  Direito 

  Sociais Economia 

   Política 
   Psicologia Social 
   Sociologia 

 

Ciências formais e ciências factuais 

 

CIÊNCIAS FORMAIS  � estudo das idéias, não têm relação com algo encontrado na realidade. Ex: lógica e 

matemática. 

 

CIÊNCIAS FACTUAIS  � estudo dos fatos, referem-se a fatos que supostamente ocorrem no mundo e, em 

conseqüência, recorrem à observação e à experimentação para comprovar (ou refutar) 

suas formulações (hipóteses). Ex: física e sociologia, entre outras. 

Aspectos Relacionados à Divisão entre Ciências Formais e Ciências Factuais 

Critério Ciências formais Ciências factuais 

Objeto Preocupam-se com enunciados. Tratam de objetos empíricos, de coisas e 

processos. 

Enunciados Relações entre símbolos. Referem-se a fenômenos e processos. 

Método Lógica. Observação e experimentação. 

Suficiência em relação ao 

conteúdo e método de 

prova 

São suficientes em relação a seus 

conteúdos e métodos de prova. 

Dependem do fato no que diz respeito a seu 

conteúdo, e do fato experimental, para sua 

convalidação. 

Coerência para se 

alcançar a verdade 

Através da coerência lógica de um 

sistema. A verdade não é absoluta, mas 

relativa a este sistema. Os axiomas podem 

ser escolhidos à vontade e somente as 

conclusões (teoremas) terão de ser 

verdadeiras. 

A coerência lógica é necessária, mas não 

suficiente, não garante, por si só, a obtenção 

da verdade. Somente depois que uma hipótese 

passa pelas provas de verificação empírica é 

que poderá ser considerada adequada a seu 

objetivo, isto é, verdadeira e, mesmo assim, a 
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experiência não pode garantir que seja a única 

verdadeira. 

Resultado alcançado Demonstram ou provam.  Verificam hipóteses que, em sua maioria, são 

provisórias. 

 

 

Características das ciências factuais 

Segundo Mario Bunge, o conhecimento científico, no âmbito das ciências factuais, caracteriza-se por ser:  

� racional � analítico � dependente de investigação metódica � geral 

� objetivo � claro e preciso � sistemático � explicativo 

� factual � comunicável � acumulativo � preditivo 

� transcendente aos fatos � verificável � falível � aberto e útil 

 

Racional 

☛ é constituído por conceitos, juízos e raciocínios; 

☛ permite que as idéias que o compõem possam combinar-se segundo um conjunto de regras lógicas, com a 

finalidade de produzir novas idéias (inferência dedutiva);  

☛ contém idéias que se organizam em sistemas (conjuntos ordenados de teorias) e não idéias simplesmente 

aglomeradas ao acaso, ou mesmo de forma cronológica. 

Objetivo 

☛ busca alcançar a verdade factual por intermédio dos meios de observação, investigação e experimentação 

existentes; 

☛ verifica a adequação das idéias (hipóteses) aos fatos. 

Factual 

☛ parte dos fatos e sempre volta a eles; 

☛ capta ou recolhe os fatos, da mesma forma como se produzem ou se apresentam na natureza ou na sociedade, 

segundo quadros conceituais ou esquemas de referência; 

☛ parte dos fatos, pode interferir neles, mas sempre retorna a eles; 

☛ utiliza, como matéria-prima da ciência, os “dados empíricos” (enunciados factuais confirmados, obtidos com a 

ajuda de teorias ou quadros conceituais e que realimentam a teoria). 

Transcendente aos Fatos 

☛ descarta fatos, produz novos fatos e os explica; 

☛ seleciona os fatos considerados relevantes, controla-os e, sempre que possível, os reproduz; 

☛ não se contenta em descrever as experiências, mas sintetiza-as e compara-as com o que já se conhece sobre outros 

fatos; 



MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica . 

Aula preparada por Antônio Luiz Arquetti Faraco Jr. 

 

7 

☛ leva o conhecimento além dos fatos observados, inferindo o que pode haver por trás deles; 

Analítico 

☛ ao abordar um fato, processo, situação ou fenômeno, decompor o todo em suas partes componentes; 

☛ os problemas propostos são restritos ou é necessário restringi-los, com a finalidade de análise; 

☛ o procedimento científico de "análise" conduzirá a "sintese". 

Claro e Preciso 

☛ o cientista se esforça, ao máximo, para ser exato e claro; 

☛ os problemas, na Ciência, devem ser formulados com clareza; 

☛ o cientista, como ponto de partida, utiliza noções simples que, ao longo do estudo, complica, modifica e, eventual-

mente, repele; 

☛ para evitar ambigüidades na utilização dos conceitos, a Ciência os define; 

☛ ao criar uma linguagem artificial, inventando sinais (palavras, símbolos, etc.), a eles atribui significados 

determinados por intermédio de “regras de designação”. 

 

Comunicável 

☛ Sua linguagem deve informar a todos que tenham sido instruídos para entendê-la. A maneira de expressar-se deve 

ser, principalmente, informativa e não expressiva ou imperativa: seu propósito é informar e não seduzir ou impor; 

☛ deve ser formulado de tal forma que outros investigadores possam verificar seus dados e hipóteses; 

☛ deve ser considerado como propriedade de toda a humanidade. 

Verificável 

☛ é aceito como válido, quando passa pela prova da experiência (ciências factuais) ou da demonstração (ciências 

formais); 

☛ o “teste” das hipóteses factuais é empírico, isto é, observacional ou experimental; 

☛ uma das regras do método científico é o preceito de que as hipóteses científicas devem ser aprovadas ou refutadas 

mediante a prova da experiência. 

Dependente de Investigação Metódica 

☛ é planejado: o cientista não age ao acaso, ele planeja seu trabalho, sabe o que procura e como deve proceder para 

encontrar o que almeja; 

☛ baseia-se em conhecimento anterior, particularmente em hipóteses já confirmadas, em leis e princípios já estabele-

cidos; 

☛ obedece a um método preestabelecido, que determina, no processo de investigação, a aplicação de normas e 

técnicas, em etapas claramente definidas. 

Sistemático 

☛ é constituído por um sistema de idéias, logicamente correlacionadas; 
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☛ o inter-relacionamento das idéias, que compõem o corpo de uma teoria, pode qualificar-se de orgânico, de tal forma 

que a substituição de qualquer das hipóteses básicas produz uma transformação radical na teoria; 

☛ contém: (1) sistemas de referência (definições e conceitos que se inter-relacionam de modo ordenado e completo, 

seguindo uma diretriz lógica); (2) teorias e hipóteses; (3) fontes de informações; (4) quadros que explicam as 

propriedades relacionais. 

Acumulativo 

☛ seu desenvolvimento é uma conseqüência de um contínuo selecionar de conhecimentos significativos e 

operacionais; 

☛ novos conhecimentos podem substituir os antigos, quando estes se revelam disfuncionais ou ultrapassados; 

☛ o aparecimento de novos conhecimentos em seu processo de adição aos já existentes, pode ter como resultado a 

criação ou apreensão de novas situações, condições ou realidades. 

Falível 

☛ não é definitivo, absoluto ou final; 

☛ a própria racionalidade da ciência permite que, além da acumulação gradual de resultados, o progresso científico 

também se efetue por “revoluções”. 

 

Geral 

☛ situa os fatos singulares em modelos gerais, os enunciados particulares em esquemas amplos; 

☛ procurar, na variedade e unicidade, a uniformidade e a generalidade; 

☛ a descoberta de leis ou princípios gerais permite a elaboração de modelos ou sistemas mais amplos. 

Explicativo 

☛ tem como finalidade explicar os fatos em termos de leis e as leis em termos de princípios; 

☛ além de inquirir como são as coisas, intenta responder ao porquê; 

☛ apresenta as seguintes características, típicas da explicação: 

aspecto pragmático: consiste em responder às indagações de por quê? 

aspecto semântico: diz respeito a fórmulas, as quais podem ou não, por sua vez, referir-se a fatos ou estruturas; 

aspecto sintático: consiste numa argumentação lógica, com proposições gerais e particulares; 

aspecto ontológico: pode-se dizer que explicar um fato expresso por um explicandum é inserir este fato em um 

esquema nomológico (nomologia = estudo das leis que presidem os fenômenos naturais), expresso pela ou pelas 

leis ou regras implicadas no explicans, ou seja, localizar o fato (ou o fenômeno, ou a sentença que descreve o 

fenômeno a ser explicado, isto é, o explicandum) em um sistema de entidades inter-relacionadas por leis (ou 

classes de sentenças aduzidas para dar conta do fato ou fenômeno - explicans), por meio de um processo dedutivo, 

partindo, portanto, do explicans; 

aspecto epistemológico: aqui a explicação processa-se ao inverso da dedução: o elemento inicial da explicação é 

o explicandum, e o que se deve encontrar são as partes do explicans: 

 

 



MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica . 

Aula preparada por Antônio Luiz Arquetti Faraco Jr. 

 

9 

 

 

 

 

 

ASPECTO ONTOLÓGICO ASPECTO EPISTEMOLOGICO 

 

  Explicans (aquilo que se procura — desconhecido) 

      t 

 Responde à dedução  formulação de  (Responde à 

 questão hipóteses  questão 

 "Por que q?"     "Que razões existem  

  Explicandum  (fato conhecido — q)   para aceitar q?") 

 

aspecto genético: consiste na capacidade de produzir hipóteses e sistemas de hipóteses e deriva do aspecto 

epistemológico: a resposta às indagações “por que q?’ e “que razões existem para aceitar q?” (sendo q o 

explicandum) leva à explicitação de fórmulas mais gerais e com conceitos mais abstratos (de nível mais elevado), 

já que o explicans tem de ser logicamente mais “amplo” que o expiicandum; 

aspecto psicológico: considera a explicação como fonte de compreensão. 

Preditivo 

☛ baseando-se na investigação dos fatos, assim como no acúmulo das experiências, a ciência atua no plano do 

previsível; 

☛ fundamentando-se em leis já estabelecidas e em informações fidedignas sobre o estado ou o relacionamento das 

coisas, seres ou fenômenos, poder, pela indução probabilística, prever ocorrências. 

Aberto 

☛ não conhece barreiras que, a priori, limitem o conhecimento; 

☛ a Ciência não é um sistema dogmático e cerrado, mas controvertido e aberto; 

☛ dependendo dos instrumentos de investigação disponíveis e dos conhecimentos acumulados, até certo ponto está 

ligado às circunstâncias de sua época. 

Útil 

a) sua objetividade na busca da verdade cria ferramentas de observação e experimentação que lhe conferem 

um conhecimento adequado das coisas, por sua vez, esse conhecimento sobre as coisas permite manipulá-las com 

êxito; 

b) a Ciência mantém uma conexão com a tecnologia — todo avanço tecnológico suscita problemas científicos, 

cuja solução pode consistir na invenção tanto de novas teorias quanto de novas técnicas de investigação, com a 

finalidade de um conhecimento mais adequado e/ou de melhor domínio do assunto. Sob este aspecto, mesmo sem se 

propor a alcançar resultados aplicáveis, estes o podem ser a curto ou longo prazo. Assim, a Ciência e a tecnologia 

constituem um ciclo de sistemas interatuantes, retroalimentando-se: o cientista torna inteligível o que faz o técnico, e 
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este, por sua vez, oferece à Ciência instrumentos e comprovações, assim como indagações. 

 

 

 



CCaapp..  22::  MMééttooddooss  CCiieennttííffiiccooss  
 

Conceito de Método 

A finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, por intermédio da comprovação de 

hipóteses, que, por sua vez, são pontes entre a observação da realidade e a teoria científica, que explica 

a realidade. O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo (conhecimentos válidos e verdadeiros) 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. [Cf. 

item Ciência, método e técnica, p. 4 desta apostila] 

Desenvolvimento histórico do método 

Da mesma forma que o conhecimento se desenvolveu, o método também sofreu transformações. 

O método de Galileu Galilei 

Seu método pode ser descrito como indução experimental, chegando-se a uma lei geral por intermédio 

da observação de certo número de casos particulares. 

 

Principais passos do método de Galileu: 

 

1. Observação dos fenômenos 

  

2. Análise das partes do fenômeno, estabelecimento de relações quantitativas entre elas 

  

3. Indução de hipóteses 

  

4. Verificação de hipóteses (experimento) 

  

5. Generalização de resultados 

  

6. Confirmação das hipóteses 

  

7. Estabelecimento de leis gerais 

 

Exemplo de aplicação do método de Galileu 

Newton, em sua obra Principia, utiliza, ao lado de procedimentos dedutivos, o indutivismo proposto por 

Galileu: a lei da gravidade, uma das premissas fundamentais de seu livro, é obtida indutivamente, com 

base nas leis de Kepler. Portanto, apoiado na observação de fatos particulares, chega-se, por indução, ao 

estabelecimento de uma lei geral e, depois, por processos dedutivos, outros fatos particulares são 

inferidos, com base na lei geral. 
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O método de Francis Bacon 

Assinala serem essenciais a observação e a experimentação dos fenômenos, pois somente esta última 

pode confirmar a verdade: uma autêntica demonstração sobre o que é verdadeiro ou falso somente é 

proporcionada pela experimentação. Quanto ao conhecimento religioso, este assinala em que se deve 

crer, mas não faculta a compreensão da natureza das coisas em que se crê; a razão do conhecimento 

filosófico, por seu lado, não tem condições de distinguir o verdadeiro do falso. 

 

Sendo o conhecimento científico o único caminho seguro para a verdade dos fatos, deve acompanhar os 

seguintes passos: 

 

1. Experimentação (observação, registro com base na realização de experimentos para 

compreensão do problema) 

  

2. Formulação de hipóteses (com base nos experimentos, estabelecimento de relações 

causais entre fatos) 

  

3. Repetição (experimento deve ser repetido em outros lugares e por outros cientistas. O 

acúmulo de dados sobre a experiência servirão para refinar as hipóteses) 

  

4. Verificação de hipóteses (a confirmação das hipóteses dependem da quantidade de 

evidências favoráveis) 

  

5. Formulação de generalizações e leis (formulação de leis descobertas, fundamentadas 

nas evidências e generalização das explicações para todos os fenômenos da mesma 

espécie) 

 

Segundo Lahr, as regras que Bacon sugeriu para a experimentação podem ser assim sintetizadas: 

a) alargar a experiência — pouco a pouco, aumentar, tanto quanto possível, a intensidade do que se 

supõe ser a causa, com a finalidade de observar se a intensidade do fenômeno, que é o efeito, cresce 

na mesma proporção; 

b) variar a experiência — significa aplicar, a diferentes objetos (fatos, fenômenos), a mesma causa; 

c) inverter a experiência — consiste em, com a finalidade de verificar se o efeito contrário se produz, 

aplicar a determinante contrária da suposta causa; 

d) recorrer aos casos da experiência — o objetivo, aqui, é verificar “o que se pode pescar” no 

conjunto das experiências. 

O tipo de experimentação proposto por Bacon é denominado coincidências constantes. Parte da 

constatação de que o aparecimento de um fenômeno tem uma causa necessária e suficiente, isto é, em 

cuja presença o fenômeno ocorrerá sempre e em cuja ausência nunca se produzirá. Por esse motivo, o 

antecedente causal de um fenômeno está unido a ele por intermédio de uma relação de sucessão, 

constante e invariável. Discernir o antecedente que está sendo unido ao fenômeno é determinar 

experimentalmente sua causa ou lei. Dessa forma, o método das coincidências constantes postula: 

aparecendo a causa, dá-se o fenômeno; retirando-se a causa, o efeito não ocorre; variando-se 
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a causa, o efeito altera-se.  

Com a finalidade de anotar corretamente as fases da experimentação, Bacon sugere manter três tábuas: 

a) tábua de presença — nesta, anotam-se todas as circunstâncias em que se produz o fenômeno cuja 

causa se procura; 

b) tábua de ausência — em que se anotam todos os casos em que o fenômeno não se produz. Deve-

se tomar o cuidado de anotar também tanto os antecedentes quanto os ausentes; 

c) tábua dos graus — na qual se anotam todos os casos em que o fenômeno varia de intensidade, 

assim como todos os antecedentes que variam com ele. 

O método de Descartes 

Com sua obra, Discurso sobre o método, afasta-se dos processos indutivos, originando o método 

dedutivo. Para ele, chega-se à certeza, por intermédio da razão, princípio absoluto do conhecimento 

humano. 

 

Postula quatro regras: 

a) a da evidência — “não acolher jamais como verdadeira uma coisa que não se reconheça 

evidentemente como tal, isto é, evitar a precipitação e o preconceito e não incluir juízos, senão aquilo 

que se apresenta como tal clareza ao espírito que torne impossível a dúvida”; 

b) a da análise — “dividir cada uma das dificuldades em tantas partes quantas necessárias para melhor 

resolvê-las”. Pode ser compreendida como o processo que permite a decomposição do todo em suas 

partes constitutivas, indo sempre do mais para o menos complexo.; 

c) a da síntese — “conduzir ordenadamente os pensamentos, principiando com os objetos mais simples 

e mais fáceis de conhecer, para subir, em seguida, pouco a pouco, até o conhecimento dos objetos 

que não se disponham, de forma natural, em seqüências de complexidade crescente”. É entendida 

como o processo que leva à reconstituição do todo, previamente decomposto pela análise. Dessa 

maneira, vai sempre do que é mais simples para o complexo; 

d) a da enumeração — “realizar sempre enumerações tão cuidadas e revisões tão gerais que se possa 

ter certeza de nada haver omitido”. 

Concepção atual do método 

O método científico é a teoria da investigação. Esta alcança seus objetivos, de forma científica, quando 

cumpre ou se propõe a cumprir as seguintes etapas: 

a) descobrimento do problema ou lacuna num conjunto de conhecimentos — se o problema não 

estiver enunciado com clareza, passa-se a etapa seguinte; se o estiver, passa-se à subseqüente; 

b) colocação precisa do problema — ou, ainda, a recolocação de um velho problema, à luz de novos 

conhecimentos (empíricos ou teóricos, substantivos ou metodológicos); 

c) procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema (por exemplo, dados 

empíricos, teorias, aparelhos de medição, técnicas de cálculo ou de medição) — ou seja, exame do 

conhecido para tentar resolver o problema; 

d) tentativa de solução do problema com auxilio dos meios identificados — se a tentativa 

resultar inútil, passa-se para a etapa seguinte; em caso contrário, à subseqüente; 

e) invenção de novas idéias (hipóteses, teorias ou técnicas) — ou produção de novos dados 

empíricos que prometam resolver o problema; 
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f) obtenção de uma solução (exata ou aproximada) do problema — com auxilio do instrumental 

conceitual ou empírico disponível; 

g) investigação das conseqüências da solução obtida — tratando-se de uma teoria, é a busca de 

prognósticos que possam ser feitos com seu auxílio; tratando-se de novos dados, é o exame das 

conseqüências que possam ter para as teorias relevantes; 

h) prova (comprovação) da solução — confronto da solução com a totalidade das teorias e da 

informação empírica pertinente. Se o resultado é satisfatório, a pesquisa é dada como concluída, até 

novo aviso. Do contrário, passa-se para a etapa seguinte; 

i) correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados empregados na obtenção da 

solução incorreta — esse é, naturalmente, o começo de um novo ciclo de investigação. 

 

As etapas assim se apresentam, de forma esquemática: 

 

 
Problema ou lacuna 

Explicação Não explicação 

Colocação precisa do problema 

Procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes 

Tentativa de solução 

Satisfatória Inútil 

Invenção de novas idéias ou produção de novos dados empíricos 

Obtenção de uma solução 

Prova de solução 

Satisfatória Não Satisfatória 

Conclusão Início de um novo ciclo 


