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• Senso comum e conhecimento científico.
• Tipos de conhecimento: empírico, 

científico, artístico, filosófico e teológico.

• Debate: influências dos diversos tipos de 

conhecimentos no pensamento 

educacional e no cotidiano das pessoas.



Conhecimento empírico

• É o conhecimento que adquirimos no decorrer do dia. É
feito por meio de tentativas e erros num agrupamento de 
ideias. É caracterizada pelo senso comum, pela forma 
espontânea e direta de entendermos. 

• Essa forma de conhecimento, é adquirida também por 
experiências que vivemos ou que presenciamos que, 
diante do fato obtemos conclusões. É uma forma de 
conhecimento superficial, sensitiva, subjetiva, acrítica e 
assistemática. 

• O conhecimento empírico é aquele que não precisa ter 
comprovação científica e esta também não tem 
importância. O fato é que se sabe e pronto, não precisa 
ter um motivo de ser. 

http://www.alunosonline.com.br/filosofia/conhecimento-empirico/



Conhecimento artístico

• Embora pareça um assunto datado, é
recente a valorização da criatividade e 
da imaginação como elementos 
constitutivos do conhecimento. A arte, 
no entanto, não reflete uma forma de 
conhecimento que se encerra em si, 
pois a partir dela é possível alcançar 
novas formas de experiência humana.

http://conhecimentopratico.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/17/artigo134597-1.asp



Conhecimento filosófico

• É o conhecimento que se baseia no 
filosofar, na interrogação como 
instrumento para decifrar elementos 
imperceptíveis aos sentidos, é uma busca 
partindo do material para o universal, 
exige um método racional, diferente do 
método experimental (científico), levando 
em conta os diferentes objetos de estudo.

http://www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-empirico,-cientifico,-filosofico-e-teologico



Conhecimento teológico

• Conhecimento adquirido a partir da 
aceitação de axiomas da fé teológica, é
fruto da revelação da divindade, por meio 
de indivíduos inspirados que apresentam 
respostas aos mistérios que permeiam a 
mente humana, “pode ser dados da vida 
futura, da natureza e da existência do 
absoluto”.

www.coladaweb.com/filosofia/conhecimento-empirico,-cientifico,-filosofico-e-teologico
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