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Maria Lúcia de Arruda Aranha é Formada em Filosofia pela PUC-SP, Lecionou 

no Ensino Médio até a aposentadoria. Em parceria com Maria Helena Pires Martins, é 

autora de "Filosofando - introdução à filosofia" e "Temas de filosofia". Maria escreveu 

também as obras "Filosofia da Educação" e "História da Educação e da Pedagogia - Geral e 

Brasil". 

Maria Helena Pires Martins nasceu na cidade de São Paulo em 1943. Filha de 

professora, foi educada na escola pública até o final da oitava série. Terminou o antigo 

colegial nos Estados Unidos e, voltando, formou-se em Filosofia em 1969. Nesse meio 

tempo, casou-se e teve dois filhos, morou em Belém do Pará e em Recife. Começou a 

lecionar na PUC-SP em 1972, indo, em1975, para o Mackenzie. A partir de 1976, deu aula 

para o colegial, tanto de História da Arte e Estética, quanto de Filosofia e Inglês, em várias 

escolas de São Paulo: Palmares, Sagarana, Galileu Galilei. Ao mesmo tempo, dava aulas 

na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP), onde fez 

mestrado em Artes (1976), doutorado em Artes (1988) e defendeu o título de livre-docente 

em 1997. 

O presente texto aborda explicitamente como a ciência buscar compreender o 

que é real de modo em que se é dotado de razão, passando a ver as relações que o 

universo nos mostra e que são indispensáveis entre os fenômenos, assim permitindo 

antever a ocorrência e, principalmente, a forma de agirmos sobre a natureza. No entanto, a 

ciência usa procedimentos intransigentes e chega um arquétipo de conhecimento metódico, 

imprescindível e decisivo.  
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Podemos entender a compreensão do método experimental pelas seguintes 

etapas: ‘’observação, hipótese, experimentação e generalização ‘’lei e teoria’’ (p.101). Nas 

práticas percebemos que a ação continuada não se realiza totalmente por uma organização 

ou estrutura, assim sabendo modificar-se em concordância com a situação. O capítulo 

aborda no quarto parágrafo que ‘’alguns pensadores chegam até a afirmar que os cientistas 

não seguem propriamente normas metodológicas’’ (p.101). Isso me levou a pensar de tal 

forma por elas não terem nada verídico aos utensílios de descoberta, mesmo assim, não se 

comprometendo com os posicionamentos radicais, entretanto, o método denomina-se no 

arcabouço racional que nos permite avaliar a exposição e a verificar as suposições.  

Embora não seja apropriado refletir que a ciência dê início à pesquisa pela 

investigação, assim trabalhando somente a escolher dados e procedimentos na fase que se 

antecede. Portanto, temos que nos importar as relevâncias das consequências, a não ser 

que as pessoas já tenham suposições que possam ser eliminadas. Por exemplo, ao 

investigar que o Cecult é um Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, ao 

chegar um grupo de pesquisadores de outras universidades para visitar o campus, o que 

eles devem observar? É nítido que de antemão eles já pesquisaram, possivelmente entrou 

em contato com a universidade ou com o corpo docente, e também possa ser que visitou o 

site da universidade, observando sua localização, sua historicidade e seu acompanhamento 

pedagógico de construção desta instituição, caso invertido, a pesquisa será apagada, sem 

critérios, sem destino e fracassada. Então, entende-se que a hipótese e a observação 

sempre se encontram nas suas relações de maneira verdadeira.  

A confirmação da hipótese se dá a partir do surgimento de verificar as 

suposições que podem ter grandes proporções. Por exemplo, em uma pesquisa etnográfica, 

a confirmação só pode ser feita perante a observação de campo, assim dirigidas a 

hipóteses.  

Já a generalização é que se a suposição não for confirmada pela 

experimentação, pela busca, e principalmente, pela vivência, viver o que é real, então a 

pesquisa deve ter um novo recomeço. E se o caso for comprovado que é positivo, dai então 

podemos fazer generalizar ou até mesmo construir códigos e leis pelas quais são expostas 

as suas conformidades dos fenômenos.  

 


