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RESUMO: o presente trabalho expõe um percurso filosófico-científico que se inicia 

na Idade Antiga e não se encerrou até os dias de hoje. Essa jornada remete-se à 

construção do saber humano, percorrendo caminhos que sustentam posições 

diversificadas para a formação de conhecimentos seguros e verdadeiros e a 

evitação de erros e ilusões. Como objetivo principal, tem-se a elaboração da relação 

entre a questão ontológica fundamental da “Identidade” de Parmênides de Eléia e a 

“Dialética” de Heráclito de Éfeso com o embate epistemológico moderno entre as 

correntes racionalistas e empiristas. Ademais, o estudo que se apresenta busca: 1) 

possibilitar uma visão panorâmica e histórica sobre o desenvolvimento da 

epistemologia e da ciência; 2) revelar as principais contradições entre os 

posicionamentos filosóficos de Heráclito e Parmênides; 3) colocar em tela os 

principais elementos das correntes racionalistas e empiristas da Filosofia Moderna, 

apontando as suas divergências quanto à construção segura do saber; 4) explorar 

as soluções deste embate epistemológico moderno. Para alcançar tais objetivos, o 

autor recorreu ao método de revisão bibliográfica, dispondo de fontes primárias e de 

comentários de autores consagrados nas áreas exploradas. A realização deste 

estudo permite ao leitor conhecer a questão epistemológica fundamental que trata, 

em seus termos, da transitividade do fenômeno físico e da variabilidade individual do 

saber empírico, que se desdobra na procura por uma fonte de saber puramente 

intelectual e objetiva, que permita que a ciência avance sob fundamento apodítico e 

evidente, não incorrendo em ilusões e falácias decorrentes de falhas estruturais ou 

metodológicas. Contudo esta solução nunca foi encontrada, apesar das propostas, e 

a ciência moderna constituiu-se de modo estritamente empírico pelo método 

experimental. A aceitação passiva do modelo empírico-indutivo pela ciência 

moderna é uma sujeição às possibilidades de transição dos fenômenos físicos e de 

variabilidade da experiência consciente subjetiva e individual. Deste modo, a 

Identidade na ontologia de Parmênides, quando transposta ao campo do saber 

humano, parece nunca ter sido atingida, e a transitividade dialética de Heráclito 

parece reinar no campo das ciências até que se crie, como já foi tentado inúmeras 

vezes, um método científico que extrapole a variabilidade individual da percepção e 

a transitividade do fenômeno físico percebido. 
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1. Introdução 

Utilizarei, para fins didáticos e para melhor compreensão, a 

periodização filosófica tradicional, dividindo a Filosofia nos seguintes períodos: 

“Filosofia Clássica” ou “Antiga”; “Filosofia Medieval”; “Filosofia Renascentista”; 

“Filosofia Moderna”; Filosofia Contemporânea”; “Filosofia Pós-Moderna”.  

A Filosofia Clássica ou Antiga remonta ao rompimento da filosofia com 

a mitologia, através de um período de “racionalização progressiva”, substituindo as 

narrativas alegóricas e fantasiosas dos mitos pelo discurso racional, coerente, 

estruturado e organizado (logos) (Romeiro et al, 2013). Costuma-se conceber a 

fundação da Filosofia pelo filósofo de Mileto – Tales - que também deu nome à nova 

forma de se conhecer como “amor/amizade à sabedoria”, sendo os filósofos os 

“amigos ou amantes da sabedoria”. Esse período engloba as contribuições dos 

filósofos chamados de “pré-socráticos” (por antecederem à vivência e ao 

pensamento de Sócrates), também daqueles que compuseram a tríade socrática em 

Atenas – Sócrates, Platão e Aristóteles (apesar deste último ter nascido em 

Estagira), incluindo também seus discípulos e os contribuintes da Academia e do 

Liceu, além dos filósofos que viveram a decadência da civilização grega, 

perpassando pela dominação de Alexandre da Macedônia, pela descentralização 

política que sucedeu à morte de Alexandre e pelo domínio da civilização romana 

sobre boa parte do mundo conhecido até então; esses últimos, chamados de 

“helenistas”, dividiram-se nas correntes filosóficas denominadas de: epicurismo, 

cinismo, ceticismo, estoicismo e neoplatonismo. A Filosofia Clássica ou Antiga 

termina no neoplatonismo, que teve como principal representante o filósofo Plotino. 

O segundo período é denominado de “Filosofia Cristã” ou “Filosofia 

Medieval”, por ser um período de 1000 anos com forte dominação política e 

ideológica pela Igreja Católica. Esse período pode se subdividir em: “Filosofia 

Apostólica” – por ser ensinada pelos apóstolos de cristo, como São Paulo; “Filosofia 

Apologista” – pela apologia realizada aos ensinamentos de Cristo e às “sagradas 

escrituras” contidas na Bíblia; “Filosofia Patrística” – com a escritura dos primeiros 

tratados de filosofia cristã pelos chamados “padres” ou “doutores” da Igreja; 

“Filosofia Escolástica” – disseminada e difundida nas escolas e universidades cristãs 

fundadas no Império Carolíngio (Cotrim, 2006).  



O terceiro período, a “Filosofia do Renascimento” ou “Filosofia 

Renascentista”, é sustentado pelo Renascimento Cultural, Urbano e Comercial, que 

se inicia por uma desapropriação do monopólio do conhecimento pela Igreja Católica 

e passa a valorizar o Homem, os prazeres, o conhecimento natural e, 

principalmente, faz renascer as culturas de Grécia e Roma, reascendendo as 

chamas dos debates filosóficos após uma imersão de 1000 anos em um 

pensamento dogmático cristão e em uma aceitação incontestada da filosofia 

aristotélica (que se transformou em dogma na Idade Média) (Russell, 2013; 2015b). 

Além disso, o renascimento pôs fim ao Sistema Feudal e centralizou a política em 

estados modernos monárquicos.  

O quarto período, a “Filosofia Moderna”, surge a partir da Revolução 

Científica Moderna, trazendo novos paradigmas de conhecimento, enfatizando a 

Razão, o método experimental e a observação direta dos fenômenos naturais, 

permitindo explicações através de leis causais físicas e químicas. Além disso, a 

Filosofia Moderna trouxe a possibilidade de se matematizar os fenômenos naturais, 

fato que será crucial à nossa discussão mais adiante (Russell, 2013). A Filosofia 

Moderna receberá especial tratamento nesse trabalho, pois ela é o centro do debate 

epistemológico entre “Racionalismo” e “Empirismo”.  

Por último, temos a Filosofia Contemporânea, marcada pelo sucesso 

das ideias liberalistas dos iluministas e pelas sucessivas revoluções liberais 

(Revoluções Puritana e Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa, Independência 

dos EUA, Revolução Industrial do século XVIII, Revoluções Liberais do século XIX 

etc) que introduziram a supremacia dos ideais democráticos e republicanos, fazendo 

ascender a Burguesia, que se tornou a classe hegemônica, detentora do poder 

político e econômico. Normalmente, faz-se a cisão entre Filosofia Moderna e 

Filosofia Contemporânea através da vida e obra de Immanuel Kant (1724-1804), 

autor que será amplamente discutido nesse texto por oferecer uma proposta de 

solução ao conflito entre empiristas e racionalistas.  

Atualmente, costuma-se tratar de um novo período da filosofia, 

chamado de “Filosofia Pós-Moderna ou Pós-Modernista”, que representa uma crítica 

ao fracasso do cientificismo moderno, das sociedades capitalistas liberais e das 

propostas socialistas que fizeram surgir estados autoritários, entre esses filósofos 

destacam-se: os franceses Michel Foucault e Jacques Derrida e os esquizoanalistas 

Gilles Deleuze e Félix Guattari.  



O foco da nossa discussão estará no Período Clássico ou Antigo, 

devido às incontáveis contribuições ao conhecimento humano, e na Filosofia 

Moderna, considerando o auge da Epistemologia pelo debate que colocou em pauta 

a melhor ou mais segura forma de conhecimento humano (Chauí, 2012). Também 

serão tratadas algumas soluções da Filosofia Contemporânea, como os Juízos 

Kantianos e o Método Fenomenológico de Edmund Husserl. 

 

2. Dialética e Identidade: o início de tudo na Filosofia Antiga 

Os filósofos pré-socráticos, também chamados de “cosmólogos” ou 

“físicos” - por estudarem o Universo como um todo organizado e harmonioso, 

preocupando-se com os fenômenos de natureza física - buscaram conhecer a 

origem de todas as coisas, a substância primordial e fundamental da qual todas as 

coisas derivavam e retornavam ao seu fim. Essa substância foi denominada de 

“arché”. Entre os pré-socráticos havia concepções divergentes sobre qual substância 

seria considerada a arché. Entre os milésios, seu precursor, Tales, considerara a 

água como sendo essa substância fundamental, pois ela alterava os seus estados e 

suas formas, mas nunca perdia a sua composição inicial, a sua essência. Discípulo 

de Tales, Anaximandro propôs a arché como sendo o indeterminado, o infinito, um 

conjunto de substâncias compostas que não se determinam e não se acabam, algo 

que ele chamou de “ápeiron”. Para Anaxímenes, também membro da escola de 

Mileto, o ar seria a substância primeira, e as leis que regiam a natureza eram os 

fenômenos de “condensação” e “rarefação”. Empédocles de Agrigento defendeu que 

a origem de todas as coisas estava nos quatro elementos fundamentais: água, ar, 

fogo e terra. Os elementos fundamentais representam as polaridades: seco e úmido, 

quente e frio, que serão retomadas na “Teoria dos Quatro Humores” de Hipócrates e 

Galeno. Para Empédocles, a força de agregação desses elementos seria o “amor” e 

a força de desagregação seria o “ódio”, fazendo as coisas surgirem e se findar. 

Também muito relevante foi a contribuição dos chamados “atomistas” – Leucipo e 

Demócrito. A teoria dos átomos sugeria que o ser possuía um vazio primordial e que 

esse vazio era suprido por substâncias invisíveis, intangíveis e indivisíveis: os 

átomos (na língua grega “átomo” significa “não-divisível”) (Cotrim, 2006; Chauí, 

2012; Russel, 2013; 2015a).  Apesar de todas essas contribuições dos filósofos pré-

socráticos citados - que se deram não apenas nos campos da física e da metafísica, 

mas também nos campos da cosmologia, da astronomia, da matemática e de 



substratos fundamentais para a posterior fundação da lógica através de Aristóteles - 

foi o embate entre as teorias heraclitianas e parmênicas que tiveram maior 

relevância para a discussão científica posterior. Heráclito de Éfeso propôs que o que 

regia o Universo era a constante mudança e o também constante conflito entre os 

pólos que se opõem. Seria através deste conflito e da harmonia entre os extremos, 

como luz e escuridão, dia e noite, seco e úmido, que a natureza fluiria. Para 

Heráclito, o Universo está em eterna mudança e a Dialética – caracterizada pelo 

conflito entre tese e antítese e a harmonia constituída na síntese – seria o 

fundamento de toda a mudança (Chauí, 2012; Krastanov, 2013; Russell, 2013; 

2015a). Em veemente crítica à concepção heraclitiana, o fundador da Escola 

Eleática – Parmênides de Eléia – afirmou que a mudança só ocorre no mundo das 

aparências, na realidade que é apreendida pelos sentidos e transmitida à mente 

humana. Em contraponto ao “Mundo Sensível”, no “Mundo Inteligível” – realidade 

das ideias através de um movimento puro da Razão – nada se alteraria, as ideias 

permaneceriam estáticas e eternas. Parmênides propõe o princípio fundamental da 

lógica, que seria retomado por Aristóteles na sua sistematização das formas de 

raciocínio e argumentação – o “Princípio da Identidade”. Esse princípio afirma que “o 

ser é; o não ser não é”, portanto, uma coisa não pode ser ela e algo diferente dela 

ao mesmo tempo, o ser não pode se contradizer (como sustentava Heráclito). A 

Identidade de Parmênides faz surgir a concepção metafísica-ontológica de que o ser 

é uno, eterno, imutável e idêntico a si mesmo, pois a mudança, a variabilidade e a 

finitude implicariam em contradições ao ser, ferindo o Princípio da Identidade 

(Krastanov, 2013; Pessanha, 2013; Russell, 2015a). Assim surge o embate lógico, 

epistemológico e metafísico entre Parmênides e Heráclito: algo pode ser si próprio e 

sua contradição, caracterizando o movimento dialético, ou o ser é sempre eterno, 

imutável e idêntico a si mesmo, caracterizando o Princípio da Identidade? Além do 

Princípio da Identidade, outros princípios fundamentais da lógica (fundada 

posteriormente por Aristóteles como “Organon” ou “instrumento”, pretendendo 

avaliar a validade de um raciocínio ou argumento) derivarão desse primeiro, como o 

“Princípio da Contradição” ou “Princípio da Não-Contradição”, que afirma que algo 

não pode ser si próprio e outra coisa diferente de si simultaneamente, e o “Princípio 

do Terceiro Excluído”, que afirma que ou o ser é ou o ser não é, não há, portanto, 

uma terceira opção (Chauí, 2012; Lisboa, 2013). 



Esse embate será retomado por Platão na Academia. Para ele, assim 

como propôs Parmênides, as mudanças só ocorrem no Mundo sensível, pois no 

Mundo Inteligível, como sendo a realidade das essências, das ideias perfeitas e 

eternas, essas mudanças não podem ocorrer (Platão, 2008). Entretanto, Platão 

recorreu justamente à Dialética como método para se alcançar a essência dessas 

ideias perfeitas e imutáveis. Na Dialética Platônica, há o debate entre um argumento 

ou opinião inicial – a Tese – e o contra-argumento, o contrassenso – a Antítese – 

pretendendo alcançar a essência de uma ideia verdadeira através do abandono da 

ideia falsa ou da complementação entre Tese e Antítese, chegando, assim, à 

Síntese (Chauí, 2012). Platão, assim como Sócrates fizera através da “Ironia” e da 

“Maiêutica”, pretendia através desse diálogo chegar não a uma ideia particular de 

bem, beleza, justiça, mas sim alcançar a essência dessas ideias, o Bem, a Justiça e 

a Beleza universais, algo que chamariam de “sumo bem”, “suma justiça” e “suma 

beleza” (Krastanov, 2013; Russell, 2013; 2015a). Portanto, não se trata de investigar 

conceitos particulares concebidos através da opinião, mas conseguir desvendar os 

conceitos universais, do qual todos os particulares derivam. Aristóteles de Estagira, 

discípulo de Platão, estudante da Academia e fundador do Liceu, irá se opor à 

Dialética Platônica, pois, para ele, esse método se basearia em meras opiniões 

(doxa para os gregos) e só teria utilidade para a retórica, ou seja, para a persuasão 

e para o convencimento (Chauí, 2012). Para Aristóteles, o conhecimento científico 

deveria se iniciar de ideias verdadeiras que não precisam de demonstração: os 

Axiomas. A partir desses Axiomas, se realizariam inferências dedutivas, extraindo 

conclusões a partir de premissas já tidas como verdadeiras – essa é a base do 

“Silogismo Categórico” proposto por Aristóteles, sendo que, se é possível enunciar 

uma ideia universal aceita (afirmativa ou negativa), é possível extrair uma ideia 

particular (também afirmativa ou negativa) sobre tal e, a partir dessas premissas, 

enunciar imediatamente uma conclusão (Lisboa, 2013). Como exemplo clássico 

temos o silogismo que afirma uma proposição universal afirmativa – “Todo Homem é 

mortal” – depois se faz uma constatação particular também afirmativa – “Sócrates é 

um Homem” – e, de imediato, extrai-se uma conclusão que não extrapola o 

conteúdo das premissas (o que caracteriza o raciocínio lógico dedutivo) – “Logo, 

Sócrates é mortal”. Aristóteles também trabalhou a questão dos “Universais”, 

questão que será retomada na Escolástica da Idade Média em um embate entre 

“Realistas” e “Nominalistas” (Madeira, 2013, Russell, 2015b). 



3. Conhecimento sensível e conhecimento inteligível 

 

Para melhor ilustrar a diferença entre o conhecimento sensível e o 

conhecimento inteligível, vale a pena pensar em duas configurações diferentes de 

ciência: as ciências chamadas de “naturais”, como a física, a química, a geografia, a 

astronomia; e as “ciências da matemática”, como a álgebra, a geometria, a aritmética 

etc. As “ciências da natureza” exigem, de forma imprescindível, as informações 

apreendidas pelos órgãos dos sentidos e transmitidas ao Sistema Nervoso Central 

(via aferente). Esse processo é denominado de sensação e, juntamente, com o 

registro na memória, constituem o que chamamos de conhecimento empírico ou 

informação empírica. As ciências naturais são construídas mediante a experiência 

sensorial, ou seja, através da informação empírica, que por meio dos experimentos 

em ambientes controlados ou da observação do fenômeno em seu lócus natural, 

coletam dados que serão sistematizados por um cientista em uma teoria. Por outro 

lado, nas “ciências da matemática” não há necessidade de coleta de dados 

empíricos, pois os números, as formas geométricas e as relações entre eles podem 

ser tratados através de um movimento cognitivo puro, ou seja, um puro processo de 

idealização. Essa propriedade de independência das experiências sensoriais é 

fundamental para a construção das ciências matemáticas, pois, como sabemos, o 

círculo perfeito é impossível de ser encontrado no universo físico, mas é facilmente 

projetado no universo mental. Além disso, os postulados matemáticos não tratam de 

objetos particulares, mas sim de objetos universais - o “teorema de Pitágoras”, por 

exemplo, não recorre a nenhum triângulo retângulo particular, mas a todos os 

triângulos retângulos existentes. E de maneira especial, os conhecimentos 

matemáticos são eternos e imutáveis, tais como buscavam Parmênides e Platão, 

pois eles não se alteram com a passagem do tempo, como ocorre com os 

fenômenos físicos. Por exemplo: indícios arqueológicos apontam que a Terra era um 

grande continente unificado, mas o tempo fez o oceano separá-la em diversos 

continentes. Entretanto, o triângulo sempre foi triângulo e continuará sendo dessa 

forma para sempre, assim como o restante das figuras geométricas e dos números. 

Partindo dessa premissa, não é de se espantar que os racionalistas modernos 

dessem maior ênfase à construção do conhecimento através de postulados 

matemáticos - como exemplo radical disso, temos Spinoza escrevendo um livro 

sobre Ética, Epistemologia e Metafísica, através de uma série de axiomas, 



definições, postulados, corolários, proposições e escólios da geometria, livro 

intitulado por “Ética: demonstrada à ordem dos geômetras” (Spinoza, 2016). 

Também não é de se assustar que os empiristas dessem ênfase ao tratamento dos 

fenômenos físicos apreendidos empiricamente, procurando declarar leis que os 

regulariam. Para os conhecimentos matemáticos, que são independentes e 

anteriores à experiência empírica individual, dá-se o nome de conhecimento “a 

priori”, enquanto para os conhecimentos empíricos, que estão ligados 

intrinsecamente à experiência sensorial, dá-se o nome de conhecimentos “a 

posteriori”. A Psicologia Moderna irá surgir a partir da preocupação científica com os 

processos de sensação e percepção que, como já foi dito, são necessários à 

construção do conhecimento nas ciências naturais. As alterações causadas pela 

variabilidade individual da percepção ameaçavam o rigor das ciências, portanto, 

cientistas médicos fisiologistas como Wundt, Fechner, Weber, Helmholtz, Wolpe, 

Kulpe, Titchener etc, irão estudar, experimentalmente, os processos de sensação e 

percepção que configuram a “experiência consciente” (Schutz & Schultz, 2014). 

Reconhecendo a contribuição mínima da Filosofia Medieval para a 

matéria epistemológica aqui estudada, passaremos adiante e entenderemos o 

debate epistemológico na modernidade. 

 

4. Racionalismo e Empirismo: o grande embate epistemológico  

A Revolução Científica, além de substituir a teoria geocêntrica pela 

teoria heliocêntrica através das contribuições de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno 

e Galileu Galilei, e de substituir o dogmatismo clerical pelo conhecimento naturalista 

e empírico, também foi fundamental para fomentar o debate entre aqueles que 

acreditavam que o conhecimento de rigor deveria ser independente das 

constatações empíricas individuais – os “Racionalistas” – e aqueles que acreditavam 

que todo o conhecimento humano se dá mediante a experiência sensorial e, 

portanto, as ciências deveriam utilizar da observação direta e dos experimentos para 

se constituírem – os “Empiristas”. 

As físicas de Galileu e de Newton, além de permitir um tratamento 

natural dos fenômenos, também deu margem à matematização destes (Russell, 

2013). Isso iria alimentar as esperanças de construção de um conhecimento rigoroso 

e a priori de racionalistas como Descartes, Leibniz, Spinoza, Pascal etc. Entretanto, 

uma forte corrente que seguiu a “teoria do conhecimento” de John Locke surgiu na 



Grã-Bretanha, afirmando que não havia nenhum tipo de ideia inata (como afirmava 

Platão, Descartes e Leibniz), mas que todo o conhecimento do indivíduo se dá 

mediante a experiência. Essa última corrente filosófica foi chamada de “empirista” e 

teve como principais referências os britânicos Locke, Bacon, Berkeley, Hume, 

Hartley e John Mill (Chauí, 2012; Russell, 2013, 2015c). 

O líder do movimento racionalista, considerado o “fundador da Filosofia 

Moderna” foi o francês René Descartes (1596-1650). Descartes não poupou 

esforços para construir um método que permitisse o alcance de conhecimentos 

indubitáveis, apodíticos. Ele considerava que alguns empecilhos impediam a 

construção científica, esses que ele deu o nome de “preconceitos infantis”, sendo 

compostos por “prevenção” e “precipitação”. A prevenção refere-se à facilidade com 

que os seres humanos acatam passivamente ideias vindas de outrem e a 

precipitação se refere à nossa facilidade de emitir juízos precipitados (Chauí, 2012). 

Para evitar esses “preconceitos”, Descartes criou um método que é extremamente 

reconhecido até os dias atuais, esse método foi proposto na obra “O Discurso do 

Método” (Descartes, 2001). O método cartesiano consiste em quatro etapas: 1) 

aplicar a “dúvida metódica” e só aceitar como verdadeiras aquelas ideias que 

possuem “clareza” e “distinção” suficientes para serem consideradas “evidentes’; o 

restante deveria passar por exame das próximas etapas. 2) fragmentar as ideias em 

quantas partes fossem possíveis; 3) fazer deduções de ideias mais simples, gerais e 

independentes para ideias mais complexas, particulares e dependentes das 

primeiras; 4) fazer quantas revisões e enumerações fossem possíveis para não dar 

margem ao erro (Descartes, 2001). Repare que no método cartesiano, como é de se 

esperar de um racionalista, o raciocínio lógico é dedutivo, ou seja, o conteúdo da 

conclusão está totalmente contido nas premissas, realizando uma inferência a partir 

de ideias gerais para ideias particulares. O conteúdo das proposições sempre deriva 

daquelas que foram enunciadas anteriormente, construindo-se, assim, uma “cadeia 

de razões” (Descartes, 2001) O raciocínio dedutivo é próprio da matemática. O 

conhecimento matemático é, assim como propôs Aristóteles, construído a partir de 

Axiomas. O seu método, portanto, é denominado de “Axiomático-Dedutivo”, pois 

assume ideais gerais tidas como verdadeiras independentes de demonstração e se 

aplica a casos particulares. Descartes assumiu a existência de “Ideias Inatas” (assim 

como Platão), pois se não houvessem tais, não teríamos como distinguir a verdade 

do erro. Portanto, para construir um conhecimento de rigor, o ser humano deveria 



recorrer a tais ideias inatas e independentes da vivência sensorial individual (Chauí, 

2012). 

Como já foi dito anteriormente, Baruch Spinoza (1632-1677) construiu 

sua obra mais famosa – “Ética” – através de ferramentas utilizadas pelas ciências da 

matemática. Entretanto, os temas tratados por Spinoza nessa obra não são 

matemáticos em si, ele trata de questões éticas, metafísicas, epistemológicas etc. 

Também racionalista, Spinoza aderiu ao método cartesiano e tomou a “Dúvida 

Metódica” de Descartes como dogma. Suas ideias mais famosas giram em torno da 

“dinâmica dos afetos”, do seu Deus imanente - como substância primeira ou 

natureza produtora - e da dialética liberdade-servidão humanas. Não trataremos de 

tais temas nesse presente texto, mas resta dizer que para Spinoza o conhecimento 

humano deveria superar o desconhecimento do Homem de suas relações, de seus 

“afetos”, permitindo a liberdade para o controle e transformação desses encontros, 

rompendo com a passividade perante eles (Spinoza, 2016). 

O filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz irá 

apresentar dois tipos de conhecimento: as “verdades de fato” e as “verdades de 

razão”. As verdades de razão são inatas e estão se repetindo constantemente. 

Opostamente às anteriores, as verdades de fato são obtidas mediante a experiência 

sensorial do sujeito em interação com a realidade e, por serem assim, são 

individuais e não se repetem (Marconatto, 2016). 

Agora que já citamos as principais contribuições epistemológicas dos 

racionalistas, vamos analisar as concepções dos empiristas. 

Igualmente a Descartes, o britânico Francis Bacon (1561-1626) irá 

apresentar alguns interditos que impedem a construção científica, ele irá chamar 

esses empecilhos de “Ídolos”, fazendo uma divisão em quatro tipos desses: os 

“ídolos da caverna” (nosso conhecimento construído mediante a experiência 

individual e pautado por preconceitos e concepções sem rigor), “ídolos do fórum” 

(referente aos preconceitos e opiniões formadas pelos discursos e debates que 

utilizam da linguagem como instrumento), “ídolos do teatro” (tratando das 

informações que aceitamos passivamente advindas de autoridades) e “ídolos da 

tribo” (interditos que se remetem a toda espécie humana, portanto, os mais difíceis 

de serem rompidos) (Chauí, 2012). Também à maneira de Descartes, Bacon irá criar 

um método para superar esses “ídolos” e permitir a construção científica rigorosa. 

Entretanto, a constituição desse método será bem diferente do proposto por 



Descartes. O método baconiano enfatiza o experimento e a observação empírica 

direta dos fenômenos. Semelhante ao método utilizado pelos cientistas da natureza 

até os dias de hoje, o método de Bacon se iniciaria pela geração de um fenômeno 

em condições controladas ou sua observação in loco natural, depois seguir-se-ia 

uma observação das regularidades desses fenômenos e terminaria com a 

generalização dessas regularidades a todos os fenômenos semelhantes ao 

observado (raciocínio lógico que caracteriza a indução – passagem do fato 

observado à lei que prenuncia o comportamento do fenômeno). Divergindo da 

indução clássica da lógica aristotélica, que cursava apenas sob a enumeração de 

premissas que tornassem a conclusão mais forte, a indução baconiana seria 

concretiza mediante exclusões e eliminação de comportamentos não pertencentes 

ao fenômeno estudado (Bacon, 2003; Silva, 2016; Russell, 2015c). O método 

baconiano exerceu especial influência ao “Método Científico” das ciências 

modernas, como veremos posteriormente. Por razões óbvias, Bacon tem papel 

relevante na corrente empirista e seu método tem fundamental importância a essa 

corrente filosófica. 

John Locke (1632-1704) também foi fundamental para o empirismo. A 

sua concepção de que o Homem nasce como uma “tábula rasa”, uma “folha em 

branco”, ou seja, desprovido de qualquer ideia ou conhecimento inato e que todo 

seu conhecimento se forma mediante a experiência, será a base de todo o 

empirismo. Para Locke, era necessário dividir as experiências da forma como são 

apreendidas pelos sentidos e da forma como nossa mente irá processar essas 

informações. Assim, dividem-se as “qualidades primárias” (a coisa em si – forma, 

tamanho, número, solidez, extensão, movimento/repouso) e as “qualidades 

secundárias” (a interpretação que o sujeito tem sobre esse objeto – cores, odores, 

sons, cheiros, sabores etc) (Chauí, 2012; Russell, 2013; 2015c). Locke pode ser 

considerado o primeiro autor a elaborar uma teoria do conhecimento. Para ele, os 

nossos conhecimentos se formam a partir de um processo de combinações e 

associações. Através da experiência sensível, recebemos impressões do mundo 

externo, essas formam o que Locke denominou de "Ideias Simples". Durante o 

processo de percepção, essas ideias simples se associam por semelhanças e 

diferenças, formando "ideias complexas ou compostas". A partir de novas 

combinações e associações, essas ideias se tornarão mais complexas na razão, 

formando as "ideias abstratas ou gerais", como as noções de corpo, alma, cosmos, 



universo, substância, Deus, etc, além das "ideias das relações entre essas ideias 

complexas", como as ideias de identidade, causalidade, finalidade etc. A partir dessa 

formação de ideias, a razão humana faz um "processo de generalização", em que se 

eliminam as diferenças para ficar com as semelhanças e os traços comuns, cujo 

conjunto forma uma ideia ou conceito complexo geral ou universal. Entretanto, as 

ideias gerais ou universais não correspondem a realidades ou essências existentes, 

mas são nomes que instituímos por convenção para organizar nosso pensamento – 

concepção defendida pelos “nominalistas” na discussão escolástica sobre os 

“universais” (Chauí, 2012). 

Alguns empiristas britânicos posteriores irão fazer inferências 

importantes sobre a teoria do conhecimento de Locke. George Berkeley (1685-1753) 

irá discordar de Locke a respeito da sua divisão das qualidades primárias e das 

qualidades secundárias do objeto. Para ele, as “qualidades primárias”, constituintes 

do objeto/coisa em si, não existem, o que existe é apenas a percepção que um 

indivíduo consciente tem sobre determinado objeto. Portanto, só haveria as 

“qualidades secundárias”, ou seja, a forma como a realidade é percebida pelo 

sujeito. Berkeley chegou a afirmar que a realidade só existia quando era apreendida 

por uma consciência. Entretanto, reconhecendo que os objetos não deixam de existir 

quando não estão no campo sensorial de nenhum ser humano, Berkeley afirmou 

que eles continuavam existindo por estar sendo apreendidos pela “consciência 

divina” (Russell, 2013; 2015c).  

David Hartley (1705-1757) enunciou algumas leis que permeiam a 

associação de ideias. A primeira é a “Lei da Contiguidade”: ideias que ocorrem 

próximas temporalmente – em contiguidade – tendem a se associar. E a segunda é 

a “Lei da Repetição”: ideias que estão constantemente se repetindo tendem a se 

associar (Schultz & Schultz, 2014). Concepções parecidas sobre a contiguidade e a 

repetição de ideias serão encontradas na corrente da Psicologia Moderna chamada 

de “Behaviorismo” ou “Comportamentalismo”.  

Por fim, John Mill (1806-1873) irá propor algo que chamou de “síntese 

criativa”. Essa lei proposta por John Mill afirma que quando duas ideias associam, a 

terceira ideia, resultante da associação entre as anteriores, possui propriedades 

próprias, impossíveis de serem encontradas nas que a geraram (Schultz & Schultz, 

2014). Esse processo ocorre de maneira semelhante entre os elementos químicos – 

quando duas moléculas de hidrogênio se unem a uma molécula de oxigênio, a 



substância resultante – água (H²O) - possui propriedades não encontradas nos 

elementos subjacentes. 

David Hume (1711-1776), apesar de ser empirista, postulou algumas 

implicações e complicações relevantes ao método experimental-indutivo proposto 

por Bacon, que afetou toda a construção do conhecimento através da observação 

empírica. Para ele, há uma tendência inerente ao ser humano em atribuir relação de 

causalidade a fenômenos que ocorrem em sequência, mas que não estão, 

necessariamente e rigorosamente, identificados como sendo causa e efeito um do 

outro. Essa atribuição ocorre por um movimento inexorável da mente humana que 

ele chamou de “Hábito”. Tal movimento consiste na atribuição causalidade a eventos 

em contiguidade, mas que não estão identificados, nem logicamente nem 

epistemologicamente como tal; forçando a noção de que eventos que ocorreram no 

passado de uma determinada maneira continuarão ocorrendo no futuro do mesmo 

modo, implicando em uma falsa crença de uniformidade da natureza (Kant, 2015; 

Russell, 2015c; Sober, 2016). Dessa maneira, todo o conhecimento empírico está 

sujeito a esse “vício” da mente humana, pois os dados empíricos necessitam da 

memória para não se perderem e a memória está sujeita ao hábito. Não obstante, a 

indução seria uma forma de raciocínio sem rigor lógico, pois depende, exatamente, 

da crença de que eventos em contiguidade estão em relação de causalidade e de 

que ocorrências particulares do passado se aplicarão a todos os acontecimentos 

semelhantes no presente e no futuro. Além disso, do ponto de vista da Lógico, a 

inferência indutiva é realizada a partir de uma conclusão que extrapola o conteúdo 

das premissas, realizando uma generalização ou “salto lógico”, portanto, corre o 

risco de acontecer o que Aristóteles chamou de “generalização precipitada” ou 

“acidente convertido”, que caracteriza um raciocínio logicamente incorreto ou uma 

“falácia informal” (Lisboa, 2013). 

 

5. A “solução” de Immanuel Kant 

Como solução ao conflito entre empirismo e racionalismo, o alemão 

Immanuel Kant (1724-1804) irá propor uma nova forma de construção científica. Em 

primeiro lugar, Kant diferencia o saber metafísico do saber científico, para ele, a 

realidade da “coisa em si”, que ele chamou de “númeno” (noumenon), não podia ser 

apreendida pela consciência humana. Apenas a realidade como ela se mostra à 

consciência, denominada de “fenômeno” (phainomenon), deve ser levada em conta 



para o trabalho científico, restando à metafísica ocupar-se dos aspectos não 

demonstrados dessa realidade (Chauí, 2012; Russell, 2013; 2015c). No que se 

refere ao embate entre empirismo e racionalismo, a solução kantiana se dá através 

da “Teoria dos Juízos” (Cotrim, 2006). Os juízos são relações lógicas entre sujeito e 

predicado, em que o segundo afirma ou nega algo do primeiro. O primeiro juízo, 

denominado de “analítico”, é declarativo, pois o predicado define o sujeito, afirmando 

aquilo que o sujeito é – ex. o triângulo é uma figura de três lados e três ângulos. 

Esse primeiro juízo é dedutivo e independente da experiência, portanto podemos 

dizer que é um juízo “a priori”, em conformidade com as propostas racionalistas e 

matemáticas. Entretanto, por apenas declarar o que algo é, ou seja, por apenas 

definir o sujeito, essa forma de juízo não produz novos conhecimentos. O segundo 

juízo é chamado de “sintético”. O juízo sintético é expansivo, pois o predicado traz 

uma nova informação sobre o sujeito, que não a sua definição – ex. a Terra possui 

uma órbita em forma de elipse. Por depender essencialmente da experiência 

empírica individual, afirmamos que é um juízo “a posteriori”. O juízo sintético produz 

novos conhecimentos e está em conformidade com as pretensões empíricas e das 

ciências naturais, mas não é evidente, posto que a variabilidade subjetiva da 

apreensão individual interfere na apresentação do fenômeno e a transitividade física 

não garante a sua universalidade. A “solução kantiana” em si se dá pelo último juízo: 

o “juízo sintético a priori”. Apesar de ser sintético, ou seja, de se basear em uma 

expansão do conhecimento sobre o sujeito enunciada pelo predicado, ele é, 

também, a priori, ou seja, independente e anterior à experiência empírica individual. 

Para se chegar a tal conhecimento, é necessário recorrer a uma forma universal de 

razão humana, à “Consciência Transcendental”, que é comum a todos os seres 

humanos, portanto, independente do conhecimento individual (Chauí, 2012; Goto, 

2008; Russell, 2013; 2015c). 

 

6. Epistemologia da Ciência Moderna 

A Ciência Moderna irá tomar a postura empírica como base 

fundamental à sua construção. Como exemplo, temos o “Método Científico”, 

composto pelas seguintes etapas: 1) observação de um problema/fenômeno que se 

deseja explicar; 2) elaboração de hipóteses para explicar tal fenômeno; 3) geração 

do fenômeno em ambiente controlado (laboratório) ou observação deste em seu 

campo natural para que possa corroborar ou anular a hipótese inicial; 4) 



levantamento das conclusões e generalização para ocorrências semelhantes. 5) 

publicação dos resultados para que possam ser reproduzidos e, possivelmente, 

refutados. A corrente filosófica liderada pelo fundador da Sociologia, Auguste Comte 

(1798-1857), irá propor uma adequação da metodologia das nascentes ciências 

humanas e sociais à metodologia das ciências naturais, levando o Método Científico 

a rigor (Schultz & Schultz, 2013). O Positivismo se tornará um tribunal 

epistemológico para reconhecer um conhecimento como científico ou não. Para ser 

considerados ciência no século XIX e início do século XX todo conhecimento deveria 

atender aos requisitos do Positivismo, tais como: objetivação, quantificação, 

mensurabilidade e reprodutibilidade. Esse movimento filosófico irá adquirir novas 

configurações - como o “Positivismo Lógico” de A. J. Ayer (1910-1989) que irá 

enunciar que uma ideia só pode ser considerada verdadeira se for: válida por 

definição ou passiva de comprovação empírica (Russell, 2013). De igual relevância 

será a contribuição do filósofo da ciência Karl Popper (1902-1994), que postula que 

o que caracteriza a ciência não é a sua possibilidade de ter seus experimentos 

reproduzidos e suas teses comprovadas, mas a sua propriedade de ser refutável 

(Chauí, 2012).  

 

7. A Fenomenologia Transcendental de Husserl como alternativa 

Como era de se esperar, surgirão inúmeras críticas a esse modelo de 

ciência na Modernidade. A que considero mais relevante é a crítica de Edmund 

Husserl (1859-1938), fundador da Fenomenologia. Husserl considerava a 

Fenomenologia como uma Epistemologia, devido à sua pretensão de criar uma base 

para a construção de conhecimentos apodíticos, seguros, indubitáveis. Podemos 

dizer que Kant mostrou a possibilidade para esse conhecimento de rigor, mas foi 

Husserl que traçou o caminho através de um método (Goto, 2008). O “Método 

Fenomenológico”, de maneira sintética, consiste em três etapas fundamentais: 1) 

Epoché – a suspensão de todos os paradigmas e sistemas filosóficos construídos 

até então. Caracteriza a ruptura com a “atitude natural”, repleta de preconceitos e 

sistemas estabelecidos de forma dubitável, para aderir à “atitude filosófica”, que 

coloca “entre parênteses” todos esses conhecimentos pré-estabelecidos para 

reconfigurar novas formas de se conhecer. 2) A Redução Fenomenológica – o termo 

“redução” se remete à recondução do “fato” ao “fenômeno”. A diferença entre fato e 

fenômeno é que o fato é apreendido através do “Ego Empírico”, que depende da 



experiência sensorial individual e é formado por ela, sendo, portanto, é uma forma 

de conhecimento a posteriori, enquanto o fenômeno é apreendido mediante a 

“Consciência Transcendental”, ou seja, independente da experiência sensorial 

individual e, dessa maneira, uma forma de conhecimento a priori. 3) Redução 

Eidética – “Eidos” significa essência, portanto, nessa última etapa do Método 

Fenomenológico, procura-se alcançar a essência de uma ideia, seu resíduo 

fundamental, o “Mundo da Vida” (Lebenswelth) (Goto, 2008). Husserl se apropriou 

dos conceitos kantianos para estabelecer uma série de etapas que, se seguidas 

rigorosamente, propiciarão o alcance de um conhecimento apodítico, indubitável. 

Husserl faz uma crítica feroz às ciências modernas, em especial às ciências 

humanas, por objetivarem algo que é, essencialmente, subjetivo. A Psicologia, para 

Husserl, deveria ser o estudo da subjetividade, entretanto, da forma como foi 

fundada por Wilhelm Wundt (1832-1920) e seguida pelos psicólogos subsequentes, 

o experimentalismo estaria tornando objetivo o estudo da própria subjetividade 

(consciência). Husserl propõe uma nova psicologia, utilizando do Método 

Fenomenológico para se estudar a consciência (Goto, 2008). 

 

8. Considerações finais 

É notável a influência da discussão entre as doutrinas de Parmênides e 

Heráclito para toda a construção científica posterior. Os racionalistas, como foi 

demonstrado, buscavam exatamente vasculhar esse campo de ideias em que “o ser 

é; o não ser não é”, ou seja, esse campo que é formado por ideias eternas e 

imutáveis. O caminho matemático se mostrou um possível propulsor para esse 

alcance. As ideias inatas, propostas por Descartes e Leibniz, apontam uma possível 

saída à inconstância das ideias adquiridas através da experiência. A análise 

heraclitiana dos conflitos existentes na realidade física demonstra a transitividade 

dos conhecimentos empíricos, que estão em constante movimento dialético, sendo 

si próprio e sua contradição em determinados momentos (como demonstrou o 

filósofo alemão, que exerceu resgate à Dialética - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

1770-1831). O problema do hábito apontado por David Hume coloca em pauta 

exatamente o caráter mutante da realidade física, do “Mundo Sensível”. Se os 

objetos físicos estão em constante mudança, como confiar nos conhecimentos 

armazenados na memória que remontam ao passado? As propostas de Kant e 

Husserl procuram uma solução para romper com essa transitividade e com a 



possibilidade de variação da experiência individual. A “Consciência Transcendental” 

em si é uma tentativa de neutralizar o movimento dialético, de romper com as 

contradições do mundo físico conhecido através do juízo sintético. A solução é 

brilhante, pois elimina a incapacidade de produzir novos conhecimentos através de 

um movimento puramente racional e dedutivo, mas também exclui a falta de rigor da 

ciência sujeita à dialética da realidade física e à variabilidade da experiência 

individual. A aceitação passiva do modelo empírico-indutivo pela ciência moderna é 

uma sujeição às possibilidades de transição dos fenômenos físicos, tal como foi 

proposto por Heráclito. Os esforços de Parmênides, de Platão e dos racionalistas 

modernos para chegar ao conhecimento livre da interferência dialética demonstram 

uma dificuldade para demonstrar as ideias iniciais de todo o conhecimento - as 

ideias universais das quais todas as particulares derivariam - acabando por aceitar a 

existência de ideias inatas para guiar o caminho do conhecimento. A dialética de 

Heráclito e dos empiristas modernos cai em um sem-número de possibilidades de 

mudança das propriedades dos elementos naturais, fazendo a construção científica 

perder seu rigor e parte de sua confiabilidade.  

Os conhecimentos a priori são seguros, mas nada de novo 

demonstram. Os conhecimentos a posteriori abrem uma possiblidade infinita de 

conhecimentos, mas nada têm de seguros. A solução de Kant e Husserl é pertinente 

na sua forma, mas sua aplicabilidade é dificultada por seu idealismo exacerbado. 

Com tantas objeções, parece que o conflito entre Heráclito e Parmênides nunca foi 

solucionado e a síntese entre essa tese e essa antítese não se mostra visível aos 

olhos de um filósofo desconfiado. A dialética entre a Dialética de Heráclito e a 

Identidade de Parmênides parece nunca ter fim.  

Até o momento em que escrevo, a Identidade na ontologia de 

Parmênides, quando transposta ao campo do saber humano, parece nunca ter sido 

atingida, e a transitividade dialética de Heráclito parece reinar no campo das 

ciências até que se crie, como já foi tentado inúmeras vezes, um método científico 

que extrapole a variabilidade individual da percepção e da experiência e a 

transitividade do fenômeno físico percebido. 
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