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Conhecimentos
Filosófico e Teológico.
Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Conhecimento
Teológico
[...] no caso do conhecimento teológico o fiel
não se detém nelas à procura de evidência,
mas da causa primeira, ou seja, da revelação
divina.
Procura sistematizar a explicação sobre a
origem, o significado, a finalidade e o destino
do mundo como obra de um criador divino.
Lakatos e Marconi (Bibliografia Básica)

Conhecimento
Filosófico
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 objeto de análise da filosofia são ideias, 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.
Emprega o método racional, no qual prevalece o processo
dedutivo, que antecede a experiência, e não exige confirmação
experimental, mas somente coerência lógica.

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.
Lakatos e Marconi (Bibliografia Básica)

Teológico e Filosófico
O conhecimento teológico, ou religioso, é o baseado na fé religiosa,
acreditando que ela detém a verdade absoluta.

O conhecimento filosófico nasce a partir das reflexões que o ser
humano faz sobre questões subjetivas
Conhecimentos VALORATIVOS
• Dizem respeito a valores e questões existenciais
• Alma, existência de Deus, sentido da vida humana...

Conhecimento
Teológico
• Próprio das religiões
• Adota um código (texto
sagrado)
• Compreensão universal
das questões existenciais

Conhecimento
Filosófico
• Deixa aberto as questões
existenciais
• Problematizando-as a
partir de argumentos
racionais e lógicos

Filosófico x Teológico
Razão x Fé

Racional
• Demonstrações argumentativas
• Baseado em Convencimento

Inspiracional
• Adesão Moral
• Subjetividade dos Indivíduos

Conhecimento
Teológico
• A base é a FÉ... Não precisa ver
para crer
• Além das constatações dos
sentidos e do raciocínio lógico
• DOUTRINÁRIO
• Imagens e símbolos
• Imperativa e Atemporal

Características do
Conhecimento Teológico
• Valorativo: o conhecimento religioso baseia-se em
julgamentos subjetivos e não em fatos e
acontecimentos comprovados.
• Inverificável: por lidar com questões espirituais,
metafísicas, divinas e sobrenaturais, o conhecimento
religioso não é submetido à verificação científica.

• Infalível: o conhecimento religioso explica os
fenômenos e mistérios da vida através de
proposições dogmáticas (verdades absolutas) que
não podem ser refutadas.
• Sistemático: independente da religião, o
conhecimento religioso é organizado em um
conjunto de regras que se complementam.
• Inspiracional: o conhecimento religioso é baseado
em doutrinas e ensinamentos revelados de forma
sobrenatural.

Conhecimento
Filosófico
• Fruto do raciocínio e da reflexão
humana
• Conhecimento especulativo sobre
fenômenos, gerando conceitos
HUMANISMO GREGO (homem e
sua razão como medida de todas a
coisas)

Características do
Conhecimento Filosófico
• Valorativo: o conhecimento filosófico baseia-se
em julgamentos subjetivos e não em fatos e
acontecimentos comprovados.
• Sistemático: acredita que a base para a resolução
das questões seja a reflexão;
• Elucidativo: tenta entender os pensamentos, os
conceitos, os problemas e demais situações da
vida que são impossíveis de seres desvendados
cientificamente;
• Crítico: todas as informações devem ser
profundamente analisadas e refletidas antes de
serem levadas em consideração;
• Especulativo: as conclusões são baseadas em
hipóteses e possibilidades, devido ao uso de
teorias abstratas.

Eutifron

E o Senhor disse para o filósofo:

— Eu sou o Senhor teu Deus, e sou a fonte de todo o bem. Por que a
filosofia moral secular me ignora?
E o filósofo disse para o Senhor:
— Para responder preciso, primeiro, Lhe fazer algumas perguntas.
O Senhor nos manda fazer o que é bom. Mas é bom porque o
Senhor ordena, ou o Senhor ordena porque é bom?
— Er... — disse o Senhor. — É bom porque eu ordeno.

— Resposta errada, sem dúvida, ó Todo-poderoso! Se o bem é bem
apenas porque o Senhor diz que é, então o Senhor poderia, se
desejasse, fazer com que torturar crianças fosse bom. Mas isso
seria absurdo, não seria?
— Claro! — respondeu o Senhor. — Eu o testei, e você me agradou.
Qual era mesmo a outra opção?
— O Senhor escolheu o que é bom porque é bom. Mas isso mostra
com bastante clareza que a bondade não depende do Senhor em
nada. Então não precisamos estudar Deus para estudar o bem.
— Mesmo assim — disse o Senhor —, você tem de admitir que
escrevi alguns bons livros sobre o assunto...

Exemplos de Conhecimento
Filosófico

• O Universo – início, criador,
evolução e fim
• A Vida - início, evolução do
homem, morte
• Homem – início, vida,
descendência, morte
• Sociedade – qual a melhor
forma
• Pensamento –
conhecimento, evolução
• Justiça – Social, penal,
econômica
• Verdade – o que é?
• Liberdade – O que é?

• No sexto mês, o anjo
Gabriel foi envidado por
Deus a uma cidade da
Galiléia, chamada Nazaré, a
uma virgem desposada com
um homem que se
chamava José da casa de
Davi...

Exemplos de Conhecimento
Religioso

• O vento é o sopro dos
deuses!

Outro exemplo:

Um homem morreu.
Em seu velório
estavam presentes
um padre, um
filósofo, um caipira e
inculto e um médico.
Uma pessoa
pergunta aos 4, por
que o homem
morreu...
Eis as explicações...

Explicação do Padre

Do pó viestes, ao pó
regressarás!
Conhecimento Religioso ou
Teológico.

Explicação do Filósofo
“Para Nietzsche, a morte é a
suprema possibilidade da
liberdade humana. Na morte,
o homem se demonstra vivo
no mais alto grau!”
Conhecimento Filosófico

Explicação do Caipira
Inculto
“Morreu porque era homem
bom, se fosse ruim não morria.
Vaso ruim não quebra!”

Conhecimento Popular ou
Senso Comum

Explicação do Médico
• Uma infecção causada por
um rotavírus causou uma
insuficiência hepática,
choque séptico e falência dos
órgãos!”

• Conhecimento Científico.

