
TIPOS DE CONHECIMENTO 

Prof. Dr. Guanis de Barros Vilela Junior 



Segundo o Dicionário Houaiss 

• o ato ou a atividade de conhecer, realizado por 
meio da razão e/ou da experiência. 

• domínio, teórico ou prático, de um assunto, uma 
arte, uma ciência, uma técnica etc.; competência, 
experiência, prática 

• na tradição influenciada pela ciência moderna, tal 
como o empirismo, criticismo ou positivismo, 
representação elaborada pela inteligência 
exclusivamente a partir de impressões sensíveis 
 



O conhecimento é exclusividade do humano? 

• Não! Basta ler com atenção a definição 
anteriormente citada. 

• Os animais passam por experiências e 
aprendem com as mesmas. 

• Alguns, como os humanos, fazem operações 
lógicas. 
 



Tipos de Conhecimento 

• São 4 os tipos de conhecimento: 
 

• Conhecimento Empírico (ou Vulgar) 
• Conhecimento Teológico 
• Conhecimento Filosófico 
• Conhecimento Científico 



Conhecimento Empírico  

• É o conhecimento obtido através da 
experiência cotidiana.  

• Muitas vezes não é confirmado por evidências 
rigorosas e não raro é fruto de superstições. 

• Exemplo 1: cortar o bambu na lua minguante 
do outono é garantia de que o mesmo dure 
muito tempo. 

• Exemplo 2: tomar capsulas de cartilagem de 
tubarão faz bem à saúde. 
 



Conhecimento Teológico  
 

• Conhecimento de origem religiosa ou mística. 
• É dogmático! O que é isto? 
• DOGMA: ponto fundamental de uma doutrina 

religiosa, apresentado como certo e indiscutível, 
cuja verdade se espera que as pessoas aceitem sem 
questionar. 

• Pressupõe o ato de fé, ou seja, o sujeito tem que 
acreditar cegamente no mesmo. 

• Exemplo: acreditar em Jesus, Alá, Maomé, Buda, 
Iansã, dentre muitos outros. 
 
 



Conhecimento Filosófico  
 

• É fruto do raciocínio e da reflexão humana.  
• Apresenta natureza especulativa sobre 

fenômenos, gerando conceitos subjetivos.  
• Busca explicar os fenômenos gerais do 

universo, ultrapassando os limites formais da 
ciência.  

• Exemplo: “ser é perceber e ser percebido”! 
(Lichtenberg). 
 
 



Conhecimento Científico  

• Conhecimento que apresenta uma prova ou 
evidência racionalmente construída sobre aquilo que 
afirma. 

• É racional, sistemático, exato e verificável.  
• Sua origem está nos procedimentos de verificação 

baseados na metodologia científica. 
• Exemplos: O sol está no centro de nosso sistema 

planetário. 
• Atividade física regular fortalece o sistema 

cardiovascular. 



Exercício 

• Em grupos de até 4 alunos: 
• Procurar e recortar de jornais e revistas 

impressas em papel pelo menos duas 
afirmações de cada um dos 4 tipos de 
conhecimento. 

• Cada grupo deverá apresentar na próxima 
aula, os recortes obtidos. 
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