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Perspectiva Tradicional 

As transformações ocorridas a partir do renascimento e o início da ciência moderna levaram a 

um grande questionamento sobre os critérios e métodos para a aquisição do "conhecimento 

verdadeiro". Há na filosofia, inicialmente, duas vertentes sobre a questão do conhecimento: o 

racionalismo e o empirismo (séc. XVII). 

Os racionalistas defendem que o conhecimento científico se obtém a partir das ideias inatas que 

são pensamentos inerentes ao homem desde a sua origem, capazes de captar as demais informações, 

conceitos ou experiências provindas do meio; a ciência teria fundamento, portanto, nas ideias inatas 

dos sujeitos. Segundo esta concepção, a mente humana é o único instrumento capaz de chegar a 

verdade, e a experiência sensorial é uma fonte de erros e confusões na complexa realidade do 

mundo. 

Os empiristas, por outro lado, defendem que a experiência é que a base do conhecimento 

científico, ou seja, adquire-se conhecimento através da percepção do mundo externo ou através do 

exercício da nossa mente ao reter a realidade exterior e a modificá-la internamente. Já o filósofo 

John Locke (1632 - 1704) afirmava que "não há nada no intelecto humano que não tenha existido 

antes na experiência". O empirismo tem, portanto, um carácter individualista, uma vez que a 

percepção do meio é diferente de um indivíduo para o outro. 

Por volta do sec. XVIII, Galilleu contribuiu para balançar os conceitos das anteriores correntes 

uma vez que, em seus trabalhos, aliou concepções empiristas e racionalistas. Richard Rorty, por sua 

vez, modificou radicalmente o debate entre os que afirmavam que a �verdade é descoberta� 

(empirismo) e os que afirmavam que �a verdade é construída� (racionalismo) quando afirma que: 

�espaço e tempo existem de facto porque são criação do próprio homem. Portanto, se foram 

criados, à partida existem, nem que seja apenas nas concepções humanas�. Com esta afirmação 

Rorty expõe que o espaço e o tempo são uma realidade das nossas vidas mas as unidades usadas 

para dividir ambas as �coisas� são criação do homem, logo, tudo existe no mundo; o que o homem 

possui é o poder de atribuir uma �definição� e o poder de usar a linguagem. 



O racionalismo e o empirismo mostraram-se insuficientes e actualmente considera-se a junção 

das duas correntes o que demonstra com mais exactidão o que é a ciência. 

A concepção actual sobre ciência diz respeito a uma teoria que sugere determinadas ideias 

(racionalismo) que são testadas experimentalmente (empirismo), e se essas ideias testadas 

experimentalmente são confirmadas a teoria ganha força, caso contrário é abandonada. Uma ciência 

procura sempre estabelecer leis referentes a relações observáveis e testáveis entre dois ou mais 

conjuntos de acontecimentos empíricos. Essas leis são baseadas em associações de causa-efeito 

entre objectos. A criação de leis é sustentada com a justificação de generalização das mesmas a 

conjuntos de acontecimentos semelhantes. 

Numa concepção científica assume-se que todos os fenómenos naturais têm uma causa natural e, 

esta premissa leva ao determinismo científico. Segundo este determinismo, conhecendo as causas 

de qualquer fenómeno, suas condições iniciais e o mecanismo que o rege, então pode-se prever sem 

margem para erro as consequências e todo o desenrolar futuro desse fenómeno. E não é necessário 

conhecer todas as causas/condições iniciais, no entanto, quantas mais causas/condições inicias 

forem conhecidas, melhor será a previsão do fenómeno em causa. 

 

Novos Contributos 

Karl Raimund Popper (1902-1994) foi um filósofo da ciência austríaco, naturalizado britânico. É 

considerado por muitos como o filósofo mais influente do século XX que se debruçou sobre a 

temática da ciência. Popper argumentou que a teoria científica será sempre conjectural e provisória 

e que a verdade não é alcançável, apenas nos podemos aproximar dela por tentativas. Popper analisa 

os fundamentos lógicos do procedimento indutivo concluindo que, por maior que seja o número de 

observações particulares, não há justificação racional para a sua generalização a todos os casos. 

Como diz Popper, �mesmo que se tenham observado milhares de cisnes brancos, nada nos autoriza 

a afirmar que «todos os cisnes são brancos» e bastará uma única observação de um único cisne 

negro para refutar aquela proposição�. Em vez de indução, Popper propõe que se fale em 



conjecturação e, em vez de verificação, em falsificabilidade. Segundo o autor, não é possível 

confirmar a veracidade de uma teoria pela simples constatação de que os resultados obtidos, com 

base na previsão efectuada dessa teoria, se verificaram. O que a experiência e as observações do 

mundo real podem e devem tentar fazer é, segundo Popper, encontrar provas da falsidade dessa 

teoria. Este processo de confronto da teoria com as observações científicas poderá provar a 

falsidade da teoria em análise. No caso da teoria se provar falsa deve-se procurar uma outra teoria 

para explicar o fenómeno em causa. Autores posteriores afirmam que só é científica aquela teoria 

que pode ser refutável. E, actualmente, crê-se que a falseabilidade popperiana não é princípio de 

exclusão, mas somente um princípio de atribuição de graus de confiança ao objecto passível do 

crivo científico. 

Thomas Samuel Kuhn (1922 - 1996) foi um físico dos Estados Unidos da América cujo trabalho 

incidiu, essencialmente, sobre a história e a filosofia da ciência, tornando-se um marco importante 

no estudo do processo que leva ao desenvolvimento científico. Apresentou uma distinção entre as 

duas concepções de ciência relevantes do seu tempo: por um lado, pela perspectiva formalista, a 

ciência é entendida como uma actividade completamente racional e controlada; e por outro lado, 

pela perspectiva historicista, a ciência é entendida como uma actividade concreta que se dá ao longo 

do tempo e que em cada época histórica apresenta peculiaridades e características próprias. Kuhn 

apercebe-se que as explicações tradicionais da ciência (o indutivismo e o falsificacionismo) não 

resistem à evidência histórica. O aspecto mais importante da sua teoria reside na grande importância 

dada ao carácter revolucionário do próprio progresso científico. Este dá-se, segundo Kuhn, 

mediante saltos e não numa linha contínua. Neste sentido, a perspectiva do autor perante o 

progresso científico implica a abordagem de alguns conceitos fundamentais: "paradigma", "ciência 

normal", "anomalia" e "revolução". Kuhn estabelece a diferença entre as noções de "pré-ciência" e 

as noções de �períodos de ciência madura� que, de acordo com o autor, são governados por um só 

paradigma. 



Nas próprias palavras de Kuhn �um paradigma é o que os membros de uma comunidade científica 

compartilham e, reciprocamente, uma comunidade científica consiste em homens que 

compartilham um paradigma�. É então o paradigma que coordena e dirige a actividade de grupos 

de cientistas que nele trabalham. Para além de leis estabelecidas, suposições teóricas e formas de 

aplicar essas leis, o paradigma inclui igualmente os instrumentos necessários para que as leis do 

paradigma suportem o mundo real. O paradigma comporta ainda elementos de ordem metafísica e 

metodológico-científica. A ciência normal não é nem mais nem menos do que o período em que se 

trabalha num determinado paradigma, adoptado por uma comunidade científica. Kuhn retrata este 

período como um puzzle simultaneamente de natureza teórica e experimental e os problemas de 

articulação do paradigma são também teóricos e experimentais. A ciência normal significa então 

uma investigação que se baseia em problemas que uma comunidade científica reconhece em 

particular durante um determinado período de tempo como fundamento para a sua prática posterior. 

Na ciência, quando se esgotam os recursos internos da ciência normal, é necessário transformar o 

próprio paradigma que guia as pesquisas e isto só pode ser feito recorrendo a argumentos externos à 

ciência. Assim, em momentos de competição entre dois paradigmas, estabelece-se uma discussão 

entre cientistas em que cada cientista argumenta através do seu próprio paradigma para mostrar que 

seu paradigma é melhor. Não é possível demonstrar que um paradigma é melhor que outro, já que 

não existe uma base comum a partir da qual discutir. 

A pós-modernidade estabelece a dúvida sobre os princípios empiricistas-positivistas de que a 

ciência pode produzir resultados cientificamente objectivos, verdadeiros e universais. Os pós-

modernistas defendem que os investigadores não pretendem nem elegem a �descoberta� da verdade 

acerca da realidade, pois nenhuma verdade única e neutra pode ser passível de existir nas ciências 

sociais, uma vez que qualquer descrição ou justificação de um fenómeno social ou de uma situação 

reflecte inevitavelmente o entendimento do observador/pesquisador e dos seus interesses especiais 

(Morrow, 1994); e porque a realidade não é simples nem regular, existem sim múltiplas realidades e 

por isso múltiplas verdades. O pós-modernismo desiste do direito de denunciar antecipadamente 



todas as posições. O seu método pode identificar os problemas das posições normativas existentes, 

fazendo-o através da prática. A complexidade, assim como a natureza dinâmica do mundo social, 

implica que os cientistas não possam fazer predições. Os múltiplos factores implicados nas 

situações, bem como a contextualização histórica dos mesmos leva a que os objectivos dos 

cientistas sejam essencialmente investigar significados mais do que predizer ou controlar 

resultados. 
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