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BREVE INTRÓITO 

 

A ciência pode ser considerada como um sistema de teorias, leis e 

métodos científicos que explicam certos fenômenos do mundo real; apresenta 

objetos e objetivos claros que demonstram sincronia com o fundo de conhecimento 

a que pertencem; dotada de estruturas formais e informais que permitam 

disseminar os conhecimentos produzidos. Uma disciplina científica, para reivindicar 

essa condição, portanto, necessita possuir um conjunto de componentes claros, 

definidos e organizados. Esses componentes são construídos e delimitados por meio 

de processos que se validam, em larga medida, pelo compartilhamento das 

informações produzidas. Enfim, uma ciência deve congregar de forma coesa e 

coerente, todos estes componentes para se constituir e se institucionalizar. 

Na visão de Alfonso-Goldfarb e Ferraz (2002), o ensino, a pesquisa, a 

divulgação e a aplicação do conhecimento são os quatros elementos fundamentais 

para uma disciplina científica se consolidar. Dentre os quatro elementos, a 

pesquisa é o que desempenha o papel principal, pois na visão de Demo (1983) ela é 

atividade básica da ciência e que as outras atividades são subseqüentes, 

acreditando que a função fundamental da ciência é a geração do conhecimento. 

Ela representa o propósito da descoberta, da atualização e da evolução do 

conhecimento, além de proporcionar o desenvolvimento científico e tecnológico de 

uma nação (BUNGE, 1980). A pesquisa é assim entendida como “a construção de 

conhecimento original de acordo com certas exigências científicas. Para que seu 

estudo seja considerado científico você deve obedecer aos critérios de coerência, 

consistência, originalidade e objetivação” (SILVA; MENEZES, 2001, p.22). 

Do início ao término de uma pesquisa, o conhecimento se amplia e se 

renova, influenciando os outros elementos e a si mesmo. O ensino também se 

beneficia dos resultados de pesquisa na medida em que novas teorias e práticas se 



incorporam ao conhecimento. A aplicação do conhecimento, por sua vez, 

possibilita a ampliação e diversificação de técnicas, produtos e serviços. A pesquisa 

desse modo se fortalece, lançando novos horizontes de busca de conhecimentos e 

influencia a agenda de investigações. Nesse processo, a comunicação reafirma-se 

como ação vital para a disseminação de conhecimentos.  

Bunge (1980) entende a ciência como um sistema de idéias e ações que 

se forma por processos. Esses processos determinam o que ele denomina de 

sistema conceitual (objetos conceituais) e sistema social (atores sociais) que se 

consolida pelas atividades desenvolvidas, atribuindo-lhe o devido reconhecimento. 

 

AS CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA 

 

Antes de se abordar o modo pelo qual uma ciência se constitui, é 

importante destacar que existem diversas concepções sobre a ciência. A mais 

antiga concepção que se tem é a visão clássica, em que todos os seus componentes 

são bem delimitados e objetivos. Essa visão se apoiou na racionalidade das 

operações com os objetos e com os problemas de pesquisa, voltados para uma 

abordagem sistemática de apreensão da realidade (FRANCELIN, 2004). 

Entre os séculos XV e XVI, com surgimento do Renascimento, a 

concepção clássica de ciência entra em crise paradigmática, propiciando o 

florescer da visão moderna do conhecimento científico. A concepção moderna de 

ciência rompeu com o dogmatismo e o pensamento autoritário da visão clássica de 

ciência (SANTOS, 1996). Na modernidade, os componentes da ciência também são 

bem delineados e revestidos de objetividade, porém em relação à visão clássica, o 

que difere no conceito atual de ciência é a flexibilidade e a liberdade de opções de 

observação e compreensão dos fatos e dos fenômenos (STOKES, 2005), - o que não 

implica dizer que sistematização e rigidez não estivessem presentes nas atividades 

de pesquisa (SANTOS, 1996). 

A matemática, a física, a química, a biologia, a astronomia são bons 

exemplos de ciências clássicas, pois possuem objetos e objetivos definidos, 

conseguem explicar a realidade por meio de teorias abrangentes, através de 

métodos e técnicas operacionalizáveis. A sociologia, a antropologia, a economia e a 

geografia também possuem os mesmos componentes das ciências citadas acima, 



com algumas ressalvas e exceções. Contudo, as últimas se diferenciam das 

primeiras no que se refere às formas de observação, manipulação e compreensão 

das coisas do mundo que pretendem explicar, e configuram-se como ciências de 

abordagem moderna. 

A concepção pós-moderna de ciência, conforme Santos (1996), surge 

para buscar uma compreensão de mundo mais satisfatória, não dada pelas 

concepções clássica e moderna de conhecimento científico. Apresenta-se flexível e 

plural, na medida em que reconhece a importância de qualquer tipo de 

conhecimento (científico ou não), para tentar prover respostas para as perguntas 

originadas dos complexos contextos que surgiram (STOKES, 2005).  

A concepção pós-moderna está baseada em abordagens científicas que 

levam em consideração as especificidades do problema, mergulhando-o nas 

estruturas temáticas que melhor possam explicá-los, sem necessariamente resolvê-

los. Verifica-se assim que, nestas condições, a ciência não busca necessariamente 

diagnosticar problemas, explicar a realidade e propor soluções, mas também 

descrever situações, traduzir contextos, determinar relações complexas e 

distantes, ampliar noções e experimentar novas possibilidades de investigações 

(SANTOS, 2000). 

Diante das particularidades da visão pós-moderna em relação às outras 

visões de ciência, fica evidente que o que se modifica são as formas de operação 

com os componentes, tendo em vista a noção que se tem do indivíduo e sua 

coletividade, bem como o conjunto de coletividades, situadas no tempo e no 

espaço. Nesses termos, a ciência torna-se social, assumindo-se analógica, a “que 

conhece o que conhece pior através do que conhece melhor” (SANTOS, 1996, p. 

44); torna-se local e total, revelando-se tradutora, incentivando o 

compartilhamento de conceitos, teorias e experiências desenvolvidas num local 

para outros espaços cognitivos semelhantes e/ou diferentes; torna-se auto-

conhecimento, configurando-se autobiográfica, onde ele não descobre, ele cria, e o 

ato criativo é protagonizado pelos pesquisadores e sua comunidade; e busca tornar-

se senso comum, apresentando-se interativa, dialogando com outras formas de 

conhecimento (científico ou não), deixando-se penetrar por elas (SANTOS, 1996). 

 

 



A CIÊNCIA E SEUS SISTEMAS FUNDAMENTAIS 

 

Considerando as diferentes concepções que se têm sobre ciência, serão 

evocados os principais componentes que a fazem se constituir.  

Para se constituir (formar-se, desenvolver-se), uma disciplina deve 

possuir os componentes necessários que determinem o seu estatuto científico. 

Bunge (1980) diz que esses componentes são concebidos como um sistema de 

idéias, representados por: 

 

 uma base filosófica ou visão geral constituída por suposições gerais acerca do 

mundo, do conhecimento e da boa conduta; 

 uma base formal formada por teorias lógicas, matemáticas e explicativas; 

 uma base específica formada por teorias, hipóteses e dados obtidos de outros 

campos de pesquisa; 

 um fundo de conhecimento representado pelo corpo de conhecimentos obtidos 

pelo campo em outras épocas; 

 um domínio formado por objetos claros e precisos que se referem ao fundo de 

conhecimento; 

 a problemática formada pelo conjunto de problemas abordados pelo fundo de 

conhecimento; 

 o objetivo ou seja, o conjunto de metas de pesquisa; e 

 a metódica ou os métodos regulares utilizados na abordagem dos problemas e 

objetos, à luz dos objetivos. 

 

O autor também destaca que uma ciência necessita ainda de pessoas e 

instrumentos que possibilitem disseminar para outras audiências, os componentes 

conceituais desenvolvidos, e assim promover o avanço dos conhecimentos gerados 

pela ciência. Enfatiza que essas pessoas se organizam em comunidades e as 

relações entre elas são estabelecidas por relações diretas, ou interpessoais (através 

de pesquisas) e indiretas (através de publicações). 

Os componentes sociais da ciência são representados por: 

 

 cursos de graduação e pós-graduação; 



 entidades profissionais e/ou acadêmicas; 

 agências de fomento; 

 periódicos científicos especializados; 

 eventos profissionais e científicos; 

 colégios invisíveis; e 

 frentes de pesquisa; 

 

Bunge (1980) afirma ainda que, caso uma ciência não possua qualquer 

um destes elementos, ela é considerada pelo conjunto das ciências como uma 

pseudo-ciência. Também distingue que as ciências podem ser básica e/ou aplicada. 

Ambas utilizam o rigor metodológico, se diferenciando nos seguintes aspectos: 

“enquanto o pesquisador de ciência básica trabalha com problemas que interessam 

só a ele (por motivos cognoscitivos), o pesquisador de ciência aplicada estuda 

somente os problemas de possível interesse social” (p. 28). Portanto, a ciência 

básica tem como objetivo prover teorias e métodos para a geração de novos 

conhecimentos (básicos e/ou aplicados); e a ciência aplicada tem o propósito de 

prover trabalhos de repercussão social que influenciem o cotidiano do indivíduo. 

 

SISTEMA CONCEITUAL DA CIÊNCIA 

 

Seguindo o modelo de ciência proposto por Bunge (1980), verifica-se que 

a ciência necessita possuir um arcabouço teórico, metodológico e temático 

definido. Este arcabouço deve orientar as atividades de pesquisa, uma vez que ele 

representa os fundamentos e os limites territoriais e temporais da ciência, 

possibilitando que ela se institucionalize. É o que Bunge (1980) denomina de visão 

geral, base formal e base específica, ou seja, o corpus de fundamentos teórico e 

metodológico, de problemas, de objetos e objetivos, de assuntos nucleares, de 

temas paralelos e de diálogos interdisciplinares, que revelam a natureza ontológica 

e epistemológica da ciência em questão. 

Por estar em constante reformulação e evolução, o conjunto de 

conhecimentos de uma disciplina oferece um arsenal de possibilidades para novas 

pesquisas. As possibilidades advêm de tópicos convergentes, divergentes, 



deficientes, polêmicos e transversais que os que fazem a ciência possuem, 

originando assim, os problemas de pesquisa (BUNGE, 1980). 

Ao iniciar uma pesquisa, espera-se que o pesquisador possua um 

problema. O problema de pesquisa evidencia o entendimento dos limites 

epistemológicos da área que se estuda, em torno de um tópico específico. A tarefa 

de identificar um problema resulta na determinação de uma questão, tendo em 

vista as relações que se estabelecem com as outras questões (LALANDE, 1999). 

Questões essas que pertencem ou não ao fundo de conhecimento, podem ser de 

ordem prática ou especulativa, uma vez que o problema não foi explicado pelo 

conjunto de conhecimentos disponíveis. 

Na determinação de um problema de pesquisa, destaca-se um elemento 

importante: o objeto (ou objetos) de pesquisa. Para Lalande (1999), o objeto é 

aquilo que possui uma existência em si, independente do conhecimento ou idéia 

que os seres pensantes disso possam ter. Trata-se de um componente que 

proporciona o entendimento do problema proposto pelo pesquisador dentro do 

domínio que ele se dispôs a abordá-lo. Para Marconi e Lakatos (2000), o objeto é 

um dos principais elementos da ciência e se subdivide em: objeto material e objeto 

formal. O primeiro é algo real, concreto que se pretende estudar e/ou analisar, e o 

segundo, é o enfoque especial do objeto material, desenvolvido no âmbito nuclear 

da área. 

Do problema e do objeto de pesquisa, o pesquisador estabelece os 

objetivos. Os objetivos são metas que se pretendem alcançar no final de uma 

pesquisa, independentemente dos caminhos e obstáculos. Busca-se descobrir leis, 

sistematizar hipóteses e refinar métodos do domínio científico (BUNGE, 1980; 

MARCONI; LAKATOS, 2000). Devem ser explicitados de forma clara e precisa, 

podendo ou não ter desdobramentos (objetivo geral e específicos). 

Outro elemento que deve existir, tendo em vista a delimitação do 

problema, do objeto e dos objetivos, é a hipótese. Este elemento é considerado 

como uma proposição que é lançada para responder um problema. Gil (1996) fala 

que a hipótese é uma proposição testável que pode ser a solução do problema de 

pesquisa. O autor também aponta que a hipótese é o marco da pesquisa, pois 

simboliza dois pontos distintos: as questões problemáticas e suas possíveis 



soluções. Marconi e Lakatos (2000) consideram a hipótese como um “enunciado 

geral das relações entre variáveis (fatos, fenômenos)” (p. 139), que é: 

 

a) formulado como solução provisória para determinado problema; 

b) apresentando caráter ou explicativo ou preditivo; c) compatível 

com o conhecimento científico (coerência externa) e revelando 

consistência lógica (coerência interna); d) sendo passível de 

verificação empírica em suas conseqüências. 

 

Os mesmos autores apontam que para se elaborar hipóteses não são 

necessárias regras ou normas fixas, e sim fontes que podem originá-las, tais como: 

conhecimento familiar, observação, comparação com outros estudos, dedução 

lógica de uma teoria, a cultura geral na qual a ciência se desenvolve, analogias, 

experiência pessoal e casos discrepantes em teorias. Também indicam que as 

hipóteses devem apresentar as seguintes características: consistência lógica, 

verificabilidade, simplicidade, relevância, apoio teórico, especificidade, clareza, 

plausibilidade, profundidade, fertilidade e originalidade. 

Tomando as palavras de Hegenberg (1976), destaca-se que: “o linguajar 

comum coloca, em ordem crescente de complexidade, as ‘hipóteses’, as ‘leis’ e as 

‘teorias’” (p. 74). Apesar da referência ao linguajar comum, a afirmação possui 

fundamento, pois acredita-se que das hipóteses pode-se chegar às teorias, uma vez 

que todo o conjunto de conhecimento de uma disciplina científica é provisório. 

Para ilustrar a situação, Gewandsznajder (1989) destaca que as leis são classes 

especiais de hipóteses “de caráter geral que foram corroboradas 

experimentalmente, o que não quer dizer que sejam verdadeiras” (p. 77). Expressa 

também que as teorias científicas se constituem da “reunião de leis, hipóteses, 

conceitos e definições interligados e coerentes” (p. 10). 

Ainda sobre o assunto, Lalande (1999) discrimina que uma hipótese é o 

princípio das leis, ou seja, uma conjectura duvidosa, mas verossímil pela qual a 

imaginação se antecipa ao conhecimento, destinada a ser verificada, podendo 

atingir o status de uma lei, e assim se instituir numa teoria. 

Retomando Hegenberg (1976), hipóteses são “palpites não submetidos à 

exame, sem fundamento apropriado; a lei é uma hipótese que já “alcançou 



cidadania na ciência”, transformando-se em “algo sério” em detrimento à “fase 

juvenil”; e a teoria é a “sabedoria da idade madura” ou o “legislador” (p. 74). 

Nessa perspectiva, entende-se por lei a formulação de relações 

constantes observadas entre fenômenos com caráter explicativo e preditivo (MORA, 

1998). A estruturação das uniformidades e regularidades explicadas e corroboradas 

pelas leis, a partir de um sistema conceitual amplo e coerente que relaciona e 

sistematiza tais pontos, é o que caracteriza uma teoria (MARCONI; LAKATOS, 2000). 

Em termos operacionais, uma pesquisa necessita de um método para 

produzir resultados. Lalande (1999) coloca que etimologicamente, método significa 

demanda e, por conseguinte, esforço para atingir um fim. Expõe o método como 

um programa que regula a seqüência de operações a executar e que assinala os 

erros a se evitar, com vistas ao alcance dos objetivos de uma pesquisa, através de 

procedimentos lógicos e sistemáticos. Logo, pode-se entender o método científico 

como a reunião organizada de procedimentos racionais utilizados para investigar 

fatos e fenômenos. 

No entanto, costuma-se confundir método com metodologia e técnica. 

Ackoff citado por Hegenberg (1976) estabelece as diferenças entre técnica e 

método: “enquanto as técnicas utilizadas por um cientista são fruto de suas 

‘decisões’, o modo pelo qual tais decisões são tomadas depende de suas ‘regras’ de 

decisão. Métodos são regras de escolha; técnicas são as próprias escolhas” (p. 116). 

Sobre a diferença entre método e metodologia, Lalande (1999) explica que a 

segunda é uma subdivisão da Lógica, que tem por objeto o estudo a posteriori dos 

métodos, e em específico dos métodos científicos. 

Todos os componentes da ciência até agora levantados formam um 

conjunto de unidades conceituais e terminológicas específicas. Os termos e os 

conceitos são peças capitais para a formação de vocabulários especializados no 

universo científico. Entendendo a ciência como um segmento social específico e 

especializado, a linguagem é utilizada para compreender e compartilhar a natureza 

de uma realidade.  

A realidade de uma ciência é, assim representada, pelo emprego de suas 

unidades constituintes (termos) e os significados que carregam (conceitos), 

expressando uma abstração criada por impressões e percepções, a partir de um 

quadro de referência. Os termos e os conceitos têm como funções: a) organizar a 



realidade; b) guiar a investigação; c) designar por abstração; d) ajudar a prever 

outros problemas; e e) facilitar a comunicação (MARCONI, LAKATOS, 2000). 

Nesse sentido, uma disciplina científica deve empreender esforços para 

criar termos que representem o sistema conceitual de sua realidade, elaborando 

linguagens de especialidade, na tentativa de contribuir no entendimento entre os 

pesquisadores. 

 

SISTEMA SOCIAL DA CIÊNCIA 

 

Uma ciência para se tornar visível necessita transmitir os conhecimentos 

sedimentados que já foram produzidos, e comunicar os novos conhecimentos que 

surgem. Contudo, para que isso aconteça, a ciência necessita de espaços e veículos 

institucionais para operacionalizar tais atos comunicativos. Esses atos garantem a 

circulação, a preservação e o registro dos conhecimentos científicos gerados por 

uma comunidade científica, possibilitando o desenvolvimento consistente das 

atividades de pesquisa. Os cursos universitários, as sociedades profissionais, as 

sociedades acadêmicas, as agências de fomento, assim como os periódicos 

científicos e os eventos científicos são considerados como estruturas formais que 

fornecem os componentes sociais que uma disciplina científica precisa para possuir 

uma identidade. 

Os cursos de graduação e pós-graduação são importantes espaços 

institucionais que garantem a transmissão dos conhecimentos já produzidos e em 

fase de produção (ZIMAN, 1979). Nos dias atuais, estes cursos são elaborados tendo 

como premissa, não somente a transmissão de conteúdos, mas também a produção, 

introduzindo e fortalecendo a concepção da atividade de pesquisa entre os alunos 

que se iniciam no universo científico através da graduação, ou daqueles alunos que 

prosseguem seus estudos na pós-graduação (GUIMARÃES, 2002). Esses cursos 

conferem títulos que indicam a maturidade científica construída pelo pesquisador 

no universo da pesquisa. Para a obtenção do título (bacharel, especialista, mestre 

e doutor), é exigido um documento (monografia, dissertação ou tese) que 

demonstre a capacidade de sistematização, de domínio do tema, da literatura e 

dos métodos científicos, além de planejamento e organização na condução do 

trabalho (CAMPELLO, 2003a). 



Existem outras instituições consideradas importantes na circulação, 

preservação e registro do conhecimento, diferentes dos cursos universitários que 

visam a questão da formação do pesquisador. Essas entidades buscam orientar e 

incentivar atuações, solidificar temas e contribuições internas e externas e 

salvaguardar os conhecimentos incorporados à base da disciplina científica. Ziman 

(1979) conta que essas entidades “organizam conferências, publicam revistas, 

aprovam resoluções, distribuem prêmios e discutem problemas de educação e de 

ética profissional, de maneira conscienciosa e inteiramente digna de louvor” (p. 

141). Geralmente, essas instituições são intituladas como entidades profissionais 

e/ou acadêmicas. 

Uma instituição independente, mas que se relaciona com as todas as 

disciplinas científicas de um modo geral, é conhecida como agência de fomento. 

Tem como objetivo principal subsidiar o desenvolvimento científico e tecnológico 

de uma região, priorizando as atividades de pesquisa, a partir de subvenções 

financeiras, humanas e de infra-estrutura. Essas agências são incumbidas pelo 

Estado para a formulação e aplicação de políticas científicas e tecnológicas que 

apóiem o desenvolvimento da pesquisa, a formação e absorção de recursos 

humanos, a provisão de recursos materiais e tecnológicos, através do 

financiamento de projetos de pesquisa que contribuam para o aumento da 

produção de conhecimento e na geração de novas oportunidades de crescimento 

para a nação (MUELLER, 2004). As ações das agências de fomento se concretizam 

pelo lançamento de editais gerais e específicos, que convocam as diversas 

comunidades para submeterem seus projetos que, depois de aceitos, recebem 

ajuda financeira ou de outro tipo, para serem executados. 

Outro componente social de destaque que contribui na comunicação dos 

conhecimentos produzidos por uma ciência é o periódico científico. Meadows 

(1999) comenta que o termo designa coletânea de artigos científicos de autorias 

diversas, que são reunidos em intervalos de tempo regulares (ou não) e distribuídos 

sob um título único. Tanto na versão impressa quanto na versão eletrônica, a 

função dos periódicos científicos para com o desenvolvimento da ciência quase não 

foi alterada (MUELLER, 2003). Tem como propósito essencial, a divulgação de 

resultados de pesquisa, fazendo com que os outros pesquisadores da comunidade 

saibam sobre os progressos da disciplina científica que se dedicam (MEADOWS, 



1999). Mueller (2003) aponta ainda que o periódico científico é importante também 

para a preservação do conhecimento registrado, para o estabelecimento da 

propriedade intelectual e para a manutenção do padrão da qualidade da ciência. 

Nesses termos, o periódico assim se constitui não só como o veículo essencial da 

ciência, mas também como o arquivo desta, preservando e registrando as 

contribuições efetuadas pelos atores científicos. 

Uma outra possibilidade de comunicação de resultados de pesquisa pode 

acontecer pelos eventos científicos. São encontros entre pesquisadores em um 

único local, “que reúnem um número significativo de membros de uma comunidade 

científica, ampliando a comunicação pessoal” (CAMPELLO, 2003b). É o ambiente 

onde os pesquisadores comunicam seus resultados de pesquisa, suas experiências 

advindas do cotidiano, suas inquietações, críticas e comentários, envolvendo os 

outros num processo de avaliação que constitui o cerne da atividade de pesquisa. 

Silveira, Pereira e Oliveira (2006) apontam que os eventos científicos 

 

promovem palestras, apresentações de trabalhos, reuniões de 

grupos específicos, debates, entre outros. Suas nomenclaturas 

variam de acordo com sua abrangência, podendo ser congressos, 

conferências, simpósios, encontros, fóruns, etc., e, na maioria 

deles, possuem periodicidade definida (p. 2). 

 

Da maioria destes eventos são originados documentos conhecidos como 

anais de eventos. É uma publicação que reúne documentos emanados pela 

organização do evento, comunicações para a comunidade, trabalhos apresentados, 

palestras proferidas e outras informações importantes (MELLO, 1996). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dois sistemas que consolidam uma ciência demarcam os limites de 

atuação da mesma e ambas estabelecem relações de dependência. A realidade de 

uma disciplina é conhecida como um sistema social, que exerce e sofre, ao mesmo 

tempo, influências do sistema conceitual (BUNGE, 1980; ZIMAN, 1979, 

GEWANDSZNAJDER, 1989). Desse modo, torna-se evidente que o sistema social 



força e limita o sistema conceitual, pois as questões conceituais desenvolvidas pela 

ciência estão condicionadas às atividades dos pesquisadores, o sistema social da 

ciência. 
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