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Prof. Dr. Flávio Massao Matsumoto – Depto de Química – UFPR

Uma das caricaturas de filosofia das ciências que discutiremos doravante 
é o que será chamado neste texto de Empirismo Indutivista. Esta é, sem dúvida, 
uma  visão  bastante  ingênua  sobre  a  ciência,  porém  bastante  presente  no 
imaginário das pessoas. Não seria exagero dizer que no fundo todos nós temos 
um quê de empirista  indutivista,  e  que precisamos fazer  um certo esforço se 
quisermos superar esta forma de pensar. 

Empirismo:  obtenção  do  conhecimento  a  partir  da 
observação

O que é a ciência? Uma resposta possível poderia ter a seguinte forma: 
“é o conhecimento produzido a partir da observação”. Parece ser uma resposta 
bem razoável, pois aparentemente todo o conhecimento de Química vem sendo 
produzido  a  partir  de  observações  cuidadosamente  executadas,  as  quais 
denominamos  experimentos. Entretanto não é qualquer observação que produz 
um  conhecimento  científico.  Para  que  possamos  produzir  um  conhecimento 
verdadeiro,  algumas  precauções  devem  ser  tomadas.  Devemos  realizar  uma 
observação  de forma isenta  e  neutra,  sem se  deixar  contaminar  pelas  nossas 
crenças e preconceitos. 

Esta  forma  de  se  ver  a  ciência  é  o  que  denominamos  empirismo. 
Segundo  esta  concepção,  todo  empreendimento  científico  inicia-se  com  a 
observação.  Podemos  enunciar  o  método  de  aquisição  do  conhecimento  da 
seguinte forma: “para a obtenção de um conhecimento científico, deve-se iniciar  
com  uma  observação  realizada  de  forma  livre,  sem  nenhum  preconceito,  
suposição  ou  conhecimento  anterior”.  Caso  contrário  não  se  chegaria  a  um 
conhecimento  verdadeiro,  pois  o  observador  poderia  acabar  manipulando  o 
resultado, mesmo que não tivesse tal intenção. 

Para  tornar  o  que  foi  dito  no  parágrafo  anterior  mais  claro,  vamos 
considerar  como exemplo a  Lei da Conservação de Massas.  Antes  de  mais 
nada,  teríamos  que  limpar  nossa  mente  desta  lei  ou  de  quaisquer  outras 
suposições,  para  daí  partir  a  realizar  experimentações  no  laboratório.   Então 

dissolvemos  uma  massa  bem  conhecida  de  nitrato  de  prata  em  água; 
paralelamente, dissolvemos uma massa bem conhecida de cloreto de sódio para 
produzir  outra  solução.  Quando misturamos  as  duas  soluções  observamos  de 
imediato a  formação de  um precipitado branco,  que  isolamos  por  filtração  e 
determinamos cuidadosamente a sua massa. Evaporamos a solução remanescente 
da  filtração  até  a  obtenção  de  outro  sólido,  cuja  massa  também  pode  ser 
determinada. Se compararmos a soma das massas dos reagentes (nitrato de prata 
e cloreto de sódio), acabaríamos por concluir que é igual à massa dos produtos e 
de algum eventual reagente que pode ter restado sem reagir. 

Neste ponto só poderíamos afirmar que a partir de dois reagentes sólidos 
em solução, produzimos um sólido solúvel e outro insolúvel, e que a massa se 
conserva  durante  a  reação.  Fazendo  uso  de  conhecimentos  anteriores  (um 
pesquisador empirista indutivista imaginaria que estes conhecimentos também 
teriam sido originados de outras observações, realizadas de forma semelhante), 
interpretamos o que ocorreu em linguagem química:

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

Esta é uma reação de precipitação do AgCl, que é separado através da filtração. 
O outro produto é o nitrato de sódio solúvel que deve ser separado da água por 
evaporação, formando um sólido que contém, além do NaNO3, algum AgNO3 ou 
NaCl que pode ter eventualmente permanecido sem reagir. 

Para refletir: você considera-se capaz de realizar observações sem se  
contaminar com algum preconceito ou suposição? Por quê?

Uma única observação, isolada, certamente é insuficiente para produzir 
um conhecimento seguro. Devemos repetir o experimento para verificar se não 
houve erros e se a mesma observação  pode ser reproduzida. Por outro lado, se 
repetirmos experimento exatamente da mesma forma dezenas de vezes, apenas 
ficamos convictos de que a conservação de massa ocorre somente para um único 
caso,  o  que  seria  insatisfatório.  Portanto  iremos  proferir  agora  o  segundo 
enunciado do método empirista: “um grande número de observações devem ser  
realizadas,  sob  as  mais  diferentes  condições”.  Portanto  podemos  realizar  a 
reação entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio nas mais diferentes condições 
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– temperatura, pressão, diferentes massas de reagentes, diferentes quantidades de 
água, etc. – e comparar as massas antes e depois da reação. Podemos estender 
ainda mais a investigação, e fazer a investigação das massas de quaisquer outras 
reações  químicas  não  só  de  precipitação,  mas  de  neutralização  ácido-base, 
oxirredução,  combustão,  complexação,  ...   e  assim  por  diante.  Acabaríamos 
ficando  ao  final  com um número  muito  grande  de  observações,  porém uma 
coleção de dados por si só não se constitui um conhecimento científico. Estes 
dados  devem  ser  sistematizados  de  alguma  forma,  o  que  discutiremos  na 
próxima seção. 

Inferência indutiva: leis e teorias derivadas a partir 
das observações

A etapa seguinte para se produzir o conhecimento científico seria derivar 
uma  lei  ou  teoria  que  unifique  todas  as  observações.  Em  outras  palavras, 
buscamos por um padrão ou uma regularidade nos dados obtidos a partir de um 
grande  número  de  experimentos.  Nos  experimentos  hipotéticos  que  tomamos 
como exemplo, teríamos um grande número de valores de massas relacionadas 
com  diversas  reações  químicas  investigadas.  Em  todos  os  experimentos 
encontraríamos a seguinte regularidade: se compararmos as massas de todas as 
substâncias presentes antes e depois de uma reação, elas seriam iguais. Portanto 
a partir das observações realizadas, elaboramos uma lei científica que poderia ser 
formulada da seguinte maneira:

“A massa das substâncias  é uma grandeza que se  conserva em uma reação  
química se realizado em um sistema fechado.”

Partimos de vários casos isolados e chagamos a uma lei universal, que é válida 
para todos os casos. Este tipo de raciocínio – partir de casos particulares para 
derivar  uma  lei  geral  –  é  o  que  chamamos  de  inferência  indutiva ou 
simplesmente  indução (empregamos  este  termo  no  sentido  técnico,  portanto 
alertamos o leitor para não confundir com o significado dado no cotidiano).  A 
determinação de massas em vários experimentos  induz a lei da conservação de 
massa nas transformações químicas. 

Você  pode  fornecer  alguns  exemplos  de  conhecimentos  que  
supostamente foram obtidos através da indução? 

Em todas os experimentos, desde que realizados corretamente, teremos 
observado a conservação da massa sem exceções. Enunciamos então mais um 
critério para que a investigação seja válida: “a teoria obtida através da indução 
não deve ser contrariada por nenhuma das observações realizadas”. Com todo 
esse rigor, poderíamos ficar satisfeitos com o conhecimento obtido, pois ele é 
seguramente  válido.  A  partir  deste  momento,  podemos  considerar  este 
conhecimento maduro o suficiente para realizar previsões. 

Dedução:  a  lógica  como  suporte  às  previsões  na 
ciência

Podemos esquematizar o método empirista indutivista da seguinte forma:

A partir de um grande número de observações obtemos as leis e as teorias através 
da indução; estas, por sua vez, podem ser utilizadas para fazer previsões através 
da  dedução.  Chamamos  atenção  para  o  seguinte  movimento  no  pensamento: 
partimos de casos particulares para chegar ao caso geral, e depois aplicamos o 
caso geral para os casos particulares. Este seria portanto “o método” científico 
por excelência. 

Usaremos a lógica para dar suporte para as nossas previsões através do 
silogismo,  que é um raciocínio constituído por três proposições  denominadas 
premissa maior,  premissa menor e  conclusão. Ilustremos sua aplicação com o 
seguinte exemplo: 

Observação Leis e teorias Previsões
indução dedução
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Premissa maior: “A massa das substâncias é uma grandeza que se  
conserva em uma reação química, se realizado em 
um sistema fechado.”

Premissa menor: “A combustão do etanol é uma reação química.”

Conclusão: “A massa dos produtos da combustão do etanol é  
igual à massa dos reagentes (etanol e oxigênio), se  
realizado em um sistema fechado.”

A premissa maior é a lei científica que foi obtida através das observações e da 
indução, a premissa menor é o caso particular e a conclusão é o resultado lógico 
da  dedução.  Se  as  premissas  forem  verdadeiras  decorre  logicamente  que  a 
conclusão será verdadeira. 

Dentro deste ponto de vista, a ciência consiste em um primeiro momento 
na obtenção da teoria a partir de rigorosas observações da natureza; se tudo for 
realizado  de  forma  correta  nesta  etapa,  o  conhecimento  adquirido  será 
certamente  verdadeiro.  Na  sequência  restaria  a  mera  realização  de  previsões 
através da aplicação da teoria para os casos em estudo. 

Você concordaria com a afirmação:  “uma vez  que todas as  leis  que  
regem o  funcionamento  da  natureza  fossem conhecidas,  não  haveria  
mais novidades na ciência e não restaria para se fazer além da simples  
aplicação deste conhecimento”?

A atração do empirismo indutivista e a ciência sob a  
visão do senso comum

Agora  que  elaboramos  uma  visão  coerente  sobre  a  ciência,  vamos 
idealizar as suas características. A ciência seria:

● metódica, isto é, existe um método científico que deve ser seguido;

● verdadeira,  pois  é  construída  a  partir  de  observações  adequadas  da 
realidade;

● objetiva, isto é, sem a interferência do sujeito (observador);

● um reflexo da realidade externa na mente do observador;

● universal, pois a teoria é válida para todas e quaisquer situações;

● demarcada, pois pode ser claramente distinguida dos conhecimentos não 
científicos ou pseudocientíficos.

Para refletir:  “Quais  conhecimentos  você considera como sendo científicos?  
Quais você não considera como científicos?”

A lista das características que levantamos é altamente positiva a respeito 
da  ciência.  Podemos  atribuir  a  alta  consideração  dada  à  ciência  nos  tempos 
atuais,  em  parte,  à  disseminação  dos  ideais  do  empirismo  indutivista.  Pelo 
imaginário do senso comum, a ciência trouxe uma série de novidades, avanços e 
melhorias nas vidas das pessoas. De fato não se pode deixar de reconhecer os 
feitos e as realizações do progresso científico e tecnológico. A visão de que o 
conhecimento leva inexoravelmente  ao progresso faz  parte  de  uma  ideologia 
positivista ou tecnocrática, que de certa forma tem sido um discurso hegemônico 
na sociedade contemporânea. As mazelas ainda existentes na nossa sociedade 
dever-se-iam à ignorância ou à má-fé das pessoas, que tem que ser combatida 
pelo triunfo da razão através de uma educação correta. Vemos neste discurso que 
a ideologia positivista encerra uma concepção pedagógica. 

Para refletir: “até que ponto a ciência é uma força progressiva que leva 
à melhoria das  condições  da vida,  ou uma ideologia que mascara a  
verdade e legitima os interesses de um certo grupo para obter ou manter  
seus privilégios?”

Pelos argumentos desenvolvidos até o momento, o empirismo indutivista 
apresenta-se  como  altamente  positivo  e  bastante  atraente.  Porém  há  a 
necessidade de submetermos esta ou qualquer outra concepção ao crivo da razão, 
se  quisermos  fazer  um juízo  menos  tendencioso.  Este  é  o  motivo  pelo  qual 
iniciaremos uma análise crítica do empirismo indutivista que delineamos até este 
ponto.
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Críticas à visão empirista indutivista da ciência
O primeiro aspecto que analisaremos é sobre a validade do princípio da 

indução.  Não  é  difícil  propormos  um  raciocínio  logicamente  válido  com 
resultado que sabemos ser falso, como o seguinte silogismo anedótico: 

Premissa maior: “Quem chora é mulher.”

Premissa menor: “O João está chorando.”

Conclusão: “O João é mulher.”

Fica claro que,  apesar  de  logicamente  válido,  a  conclusão deste  raciocínio é 
evidentemente falsa. O motivo disso é que a premissa está incorreta. Certamente 
se  observarmos  várias  pessoas  chorando,  eventualmente  acabaremos 
encontrando algum homem chorando. Portanto mesmo com o apoio da lógica, se 
a teoria obtida por indução estiver errada, o conhecimento obtido será falso. 

Procure  outros  exemplos  de  silogismos  logicamente  válidos  com 
conclusões sabidamente falsos. 

A fragilidade da indução está na forma vaga em que se define quando 
fazer uma inferência: “um grande número de observações devem ser realizadas,  
sob as  mais diferentes  condições”.  Quantas observações são necessárias para 
legitimar uma teoria? Certamente ninguém ousaria se queimar mais de uma vez, 
para  aprender  as  consequências  dolorosas  de  se  posicionar  demasiadamente 
próximo ao fogo. Por outro lado o fato de observarmos que uma barra de ferro, 
uma coluna de tolueno ou uma porção de mercúrio expandem com o aumento da 
temperatura não nos dá absoluta segurança de que isto sempre vá ocorrer. A lei 
“todas  as  substâncias  expandem  com  o  aumento  da  temperatura” é 
espetacularmente rebatida por uma das substâncias mais acessíveis da natureza, a 
familiar água. Nunca sabemos quando parar as observações para que, uma vez 
satisfeitos  com os  dados  coletados,  julgarmos  haver  condições  de  fazer  uma 
inferência  indutiva.  A próxima  observação  pode  contradizer  tudo  o  que  foi 
realizado até então. 

Mesmo a cláusula “sob as mais diferentes condições” é por demais vaga 

e  imprecisa.  Quais  condições  seriam suficientes?  Com certeza  nem todas  as 
condições podem ser testadas, por mais numerosas que sejam as observações. 
Além disso, apesar da recomendação de que as observações devam ser realizadas 
sem a interferência de nenhum conhecimento prévio, não significa que iremos 
controlar quaisquer condições, sem nenhum critério. Ao examinarmos as reações 
químicas com certeza consideramos a pureza dos  reagentes,  suas proporções, 
seus  estados de agregação,  a  temperatura  e a  pressão,  entre  outras  variáveis. 
Porém dificilmente nos importaríamos com a cor do guarda-pó, se o operador 
possui uma cicatriz na testa, ou se as anotações no caderno foram feitas a tinta ou 
a  lápis.  Um  cientista  sempre  acaba  selecionando  as  variáveis  –  para  serem 
controladas ou observadas – que considera relevantes, e para fazer isso ele é 
guiado  por  conhecimentos  anteriores.  Portanto uma  observação  não pode ser 
dissociada do conhecimento prévio, ao contrário, ela é guiada pela teoria. Este é 
um tema muito relevante, que desenvolveremos melhor na próxima seção. 

Você acha que a lei da conservação da massa já foi observada de forma 
suficiente, tanto em número como em variedade de condições? Ela seria  
para você uma lei absolutamente “comprovada”?

O papel da teoria na observação
Existe  uma  anedota  que  corre  nos  cursos  de  Química  em  que  um 

estudante simplório, ao ver no quadro-negro o grupo carbonila C=O (carbono e 
oxigênio  com ligação  dupla),  pergunta:  “professor,  eu  entendi  tudo  o  que  o  
senhor disse, só não sei porque C é igual a zero” … e todos caem na gargalhada. 
A moral desta estória é que, apesar de todos os alunos estarem em frente de uma 
letra C, de dois traços paralelos horizontais e de um círculo (ou elipse),  nem 
todos enxergaram da mesma forma o que o professor queria transmitir. O ato de 
observar pressupõe um conhecimento anterior, depende necessariamente de uma 
teoria que o guia. 

Os professores que trabalham com estudantes que se iniciam na Química 
têm muitos episódios que ilustram o quanto a teoria, ou a sua falta, interferem 
nas aulas práticas. Um experimento simples é o de se misturar soluções de ácido 
sulfúrico  e  hidróxido  de  sódio  em um tubo  de  ensaio,  com o  intuito  de  se 
observar a liberação de calor devido à neutralização. Se o estudante não tiver 
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sido  devidamente  informado  do  objetivo  da  prática,  é  comum  surgirem 
observações tais como uma suposta liberação de gás (que seriam bolhas de ar 
oriundo  da  agitação  dos  tubos  para  misturar  as  soluções),  formação  de 
precipitado (na realidade seria uma sujeira existente em tubos mal lavados ou a 
própria impureza já presente nas soluções) e efeitos visuais que os estudantes 
não  conseguem  descrever,  cuja  origem  está  nas  diferenças  dos  índices  de 
refração  da  luz  em soluções  não  bem homogeneizadas.  Para  o  desespero  do 
professor, são poucos os que notam o aquecimento do tubo de ensaio devido à 
reação química. 

As observações podem sofrer distorções de algum tipo, assim como as 
nossas percepções podem falhar. Para ilustrar isto, podemos empregar a seguinte 
figura:

Para a maior parte dos leitores não há dúvidas de que o desenho representa um 
cubo. Pergunta-se então: qual é a face da frente deste cubo? Vamos constatar que 
alguns vão apontar para um quadrado, enquanto outros para o outro quadrado. Se 
pintarmos os  quadrados como nas  figuras  a  seguir,  veremos que não haveria 
dúvidas:

no cubo da esquerda a face frontal é o quadrado que fica localizado um pouco 
mais abaixo, no cubo da direta é o quadrado que fica um pouco mais elevado. 
Depois desta descoberta, se revermos o primeiro cubo, somos tomado por uma 
certa inquietação.  Parece que o cubo está se movendo,  ora uma face está na 
frente, ora está atrás. Certamente uma porção de tinta sobre o papel não estaria se 
movimentando; seria a nossa mente que estaria criando tal ilusão. 

Observamos agora uma outra figura:
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À primeira vista, parece que estamos olhando para um diamante ou um balão de 
ar quente. Pode parecer ainda uma seta dupla que aponta para cima e para baixo. 
Mas esta figura nada mais é do que o primeiro cubo, que foi girado a 45 graus. 
Se o leitor inclinar levemente esta página terá a satisfação de reconhecer o tão 
familiar  cubo.  Parece  inacreditável  que  uma  figura  composta  por  12  linhas 
apenas proporcione uma riqueza tão grande de sensações. 

A ilusão do cubo foi  publicada pela primeira vez em 1832 por L.  A. 
Necker,  um  cristalógrafo  suíço.  Se  observarmos  certos  cristais  sob  um 
microscópio óptico monocular, podemos perceber que as suas faces parecem se 
mover para frente e para trás. Este exemplo revela que, mais do que encará-la 
como meras curiosidades, devemos realmente levar em consideração como as 
ilusões interferem nas observações científicas. Semelhantes cautelas devem ser 
tomadas quando observamos os céus através do telescópio, as raias de emissão 
de  átomos  num  espectroscópio  ou  analisamos  uma  placa  fotográfica 
impressionada pelos padrões de difração de um feixe de raios-X que atinge um 
cristal.  Modernamente  as  observações  diretas  estão  sendo  cada  vez  mais 
substituídas  por  equipamentos  complexos,  para  a  aquisição  de  dados  nas 
pesquisas científicas. A observação deixa portanto de ser algo simples, direto e 
imediato e passa a ser fortemente baseada na teoria. 

Procure  relembrar  alguns episódios  em que  você fez  observações  de 
forma “indevida” ou “errada”, isto é, que não foram aceitas por um  
professor ou instrutor. 

Ao considerarmos  o  papel  da  teoria  na  observação,  fica  claro  que  o 
empirismo  indutivista  tal  como  foi  exposto  passa  a  enfrentar  grandes 
dificuldades. Como poderíamos produzir  um conhecimento seguro a partir  da 
simples  observação,  se  um único objeto pode produzir  diferentes impressões, 
diferentes formas de visualização? 

Algumas conclusões e ressalvas
Devemos deixar claro ao leitor que o empirismo indutivista, tal como 

expusemos  neste  texto,  é  por  demais  simplista  para  ser  considerado  uma 
concepção filosófica séria. Intencionalmente fizemos uma caricatura, não com o 
propósito de ridicularizá-lo, mas como um recurso pedagógico para darmos aos 
leitores iniciantes no assunto um chão sobre qual possam pôr seus pés. Por ser 
uma das concepções mais antigas e hegemônicas, amplamente disseminada no 
senso  comum,  julgamos  ser  esta  a  abordagem que  melhor  facilitaria  para  o 
público que pretendemos atingir. 

Não podemos ser levianos em considerar que o empirismo indutivista, ou 
outras concepções filosóficas mais sofisticadas que se baseiam na observação da 
natureza,  não  tenham qualquer  valor  na  ciência  e  na  sociedade.  Para  sermos 
honestos  devemos  reconhecer  que  teve  um  caráter  revolucionário,  ao  se 
contrapor  ao  dogmatismo  da  escolástica  do  período histórico  do  feudalismo. 
Naquela  época  o  conhecimento,  denominado  conhecimento  escolástico,  era 
gerado através da consulta aos escritos sagrados e às obras de Artistóteles e seus 
seguidores. Isto não significa que nenhuma observação era feita durante a Idade 
Média nem que nenhum conhecimento relevante foi produzido, mas o fato é que 
a  ciência  ocidental  moderna  teve  condições  de  se  desenvolver  quando  os 
cientistas  passaram a  valorizar  a  observação,  procurando  evitar  pensamentos 
dogmáticos. 

Podemos sofisticar o empirismo indutivista de modo a sanar algumas das 
deficiências  que  foram  apontadas,  embora  não  seja  possível  remover  por 
completos  as  objeções  levantadas,  ou  outras  que  possam  vir  a  aparecer. 
Tampouco poder-se-ia  afirmar  que haja  argumentos  suficientes  para  descartar 
definitivamente uma ou outra linha de pensamento, nem é este o nosso objetivo. 
Todas as filosofias não são imunes a críticas, e nem por isso devemos ignorá-las. 
Devemos antes de tudo conhecer suas características, méritos e deficiências para 
obter uma compreensão ampliada sobre a ciência. 
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