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

Vimos que o empirismo indutivista enfrenta alguns problemas, entre elas 
a dúvida de que seja possível obter conhecimento apenas baseado na observação, 
sem apoio de conhecimentos anteriores. Nesta seção iremos negar o pressuposto 
anterior,  ao aceitar  que a  teoria  se  origina do exercício da  razão e  que sofre 
interferências  de  conhecimentos  anteriores,  suscetibilidades  individuais, 
inspirações, devaneios e até preferências estéticas. Chamaremos esta concepção 
de  racionalismo,  em oposição ao empirismo.  Racionalismo não significa  um 
desprezo pela observação (experimento) na produção do conhecimento nem a 
proibição do seu uso. Entretanto a observação perde sua primazia enquanto fonte 
de conhecimento. 

Se  deixarmos  o  intelecto  totalmente  livre  para  elaborar  teorias, 
poderíamos construir sistemas inteiros sem nenhuma conexão com a realidade. 
Uma teoria, para ser considerada científica, não deve ser contraditória com os 
fatos  descobertos  pela  experimentação.  A observação  então  retoma  um novo 
papel na ciência, desta vez para validar ou rejeitar as diversas teorias propostas. 

Nos parágrafos anteriores delineamos de forma resumida, a concepção 
filosófica  introduzida  por  Karl  Popper,  que  passaremos  a  denominar 
racionalismo  crítico.  Racionalismo, porque  esta  filosofia  considera  a  teoria 
como um construto do pensamento, ao contrário do  empirismo que assume a 
observação – em última instância os órgãos sensoriais  – como sendo a única 
fonte de conhecimento.  Crítico, porque a teoria,  uma vez elaborada, deve ser 
continuamente  testada  por  experimentos.  Segundo Popper,  a  ciência  não  tem 
como provar que uma teoria é verdadeira de forma definitiva. Ao contrário da 
crença  indutivista,  nada  garante  que  uma  teoria,  mesmo  que  tenha  sido 
construída  com  um  grande  número  de  observações,  não  possa  encontrar 
eventualmente  um fato  que  a  contradiga.  Quando isto  ocorre  dizemos  que  a 
teoria foi  falseada e deverá ser substituída por uma outra mais ampla, que seja 
capaz de explicar a observação que deu origem à falseação. A nova teoria deve 
ser ainda capaz de explicar todos os fatos que foram explicados com sucesso pela 
sua antecessora. 

O papel central atribuído aos testes submetidos à teoria, buscando falseá-
la,  faz  com  que  o  racionalismo  crítico  seja  conhecido  também  como 
falseacionismo. Dentro desta concepção, o que seria a ciência? Uma teoria, para 
merecer  o  status  de  ciência,  deve  ser  falseável,  isto  é,  passível  de  testes. 
Examinemos as seguintes proposições:

1. “Quem chora é mulher.”

2. “A massa se conserva na reação entre soluções de nitrato de prata e de  
cloreto de sódio.”

3. “A massa se conserva  numa reação de precipitação.”

4. “A massa se conserva numa reação química.”

Podemos ver que todas estas proposições são falseáveis. Se observarmos algum 
homem  chorando,  a  primeira  proposição  teria  sido  falseada.  As  demais 
proposições seriam falseadas se tivéssemos detectado alguma discrepância entre 
as massas dos reagentes e dos produtos. 

Podemos  verificar  que  as  três  últimas  proposições  tratam de  objetos 
semelhantes, mas tem graus de falseabilidades diferentes.  Se fosse descoberta 
uma reação de precipitação em que a massa não se conserva, as proposições 3 e 
4 teriam sido falseadas, mas a 2 não; e se fosse descoberta qualquer outro tipo de 
reação em que a massa não se conserva, somente a proposição 4 seria falseada. A 
proposição de maior grau de falseabilidade, por ser a mais geral, é a que merece 
um status mais elevado de cientificidade, desde que obviamente não tenha sido 
falseada. Fica claro portanto que uma boa teoria tem que ser universal. Por este 
motivo  aprendemos  nas  aulas  de  Química  a  quarta  proposição  –  a  lei  da 
conservação da massa – enquanto encaramos as demais como meras aplicações 
da  referida  lei.  Se  prosseguirmos  nesta  linha  de  raciocínio,  acabaremos 
concluindo  que  a  Teoria  Atômica  teria  o  maior  grau  de  cientificidade,  pois 
engloba  a  lei  da  conservação  de  massa  e  de  inúmeras  outas  instâncias 
potencialmente falseadoras. 

Analisemos agora algumas proposições que não são falseáveis:

5. “Quem chora é mulher ou homem.”

6. “A massa é uma quantidade que se conserva em diversas reações.”
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7. “Os  nascidos  no  signo  de  libra  podem enfrentar  aborrecimentos  no  
trabalho amanhã.”

8. “Ácido é uma substância que, numa reação química, transfere íons H+ 

para uma base.”

A proposição 5 será sempre verdadeira por englobar todos os casos possíveis, 
não sendo portanto falseável. Enunciados vagos como as proposições 6 e 7 não 
nos deixam falseá-las, pois apesar de estarem fazendo uma afirmação, deixa de 
ser categórica pela introdução de termos como “diversas” ou “podem”. Podemos 
encontrar o uso deste artifício em muitas formas de adivinhações e previsões, 
como nos horóscopos de jornais. A proposição 8 não pode ser falseada por ser 
uma definição (de Bronsted-Lowry, neste caso), pois uma substância que não se 
comporte conforme descrito não seria classificada como um ácido. 

Do  ponto  de  vista  do  racionalismo  crítico,  todas  as  teorias  que  não 
possam ser  falseadas  não  podem ser  aceitas  pela  ciência.  Popper  chegou  a 
defender  que  certos  ramos  de  conhecimentos  não  eram  científicos  por  não 
passarem pelo crivo da falseabilidade. 

Para exercitar: tente formular proposições que são falseáveis, e outras  
que não são falseáveis.

Para  debater:  você  concordaria  com  Popper  que  somente  teorias  
falseáveis  podem  fazer  parte  do  conhecimento  científico?  Caso 
afirmativo,  que  tipos  de  conhecimentos  não  seriam  ciência?  Caso  
negativo, qual a razão de se aceitar conhecimentos que não podem ser  
testados?

Progresso da ciência
Vimos  que  o  racionalismo  crítico  considera  que  uma  teoria,  para  ser 

científica, deve ser falseável. Enquanto não for encontrada nenhuma observação 
que a contradiga, a teoria continua a ser aceita, embora não se tenha certeza que 
seja  verdadeira.  Quando  uma  observação  finalmente  acaba  refutando-a,  os 
cientistas fazem esforços para elaborar uma nova teoria, superior e mais próxima 
da verdade que a anterior. Agora é esta teoria que passa a vigorar na ciência, e 
assim continua-se o trabalho de testá-la até o dia em que se consiga falseá-la 

também. Com isto uma teoria vai sucedendo a outra, levando ao aperfeiçoamento 
contínuo do conhecimento, o que leva a ciência a progredir inexoravelmente.

Relembremos  que  o  empiricismo  indutivista  considera  que,  uma  vez 
elaborada  uma  teoria  através  de  numerosas  observações,  atinge-se  o 
conhecimento verdadeiro. Ao contrário, no racionalismo crítico não se vislumbra 
a  possibilidade  de  se  chegar  a  uma  verdade  definitiva;  as  teorias  são 
contingentes,  provisórias  e  provavelmente  revelar-se-ão  falsas  no  futuro. 
Portanto nesta concepção admite-se de uma certa forma o  caráter histórico do 
conhecimento,  isto  é,  a  ciência  não  tem  um  ponto  de  chegada  e  vai  se 
modificando  através  do  tempo.  Entretanto  admite-se  que  sempre  há  uma 
aproximação maior da verdade. 

Para ilustrar o desenvolvimento da ciência visto sob o ponto de vista do 
racionalismo  crítico,  analisaremos  a  evolução  dos  modelos  atômicos  desde 
Dalton  até  Bohr.  John Dalton  propôs sua  teoria  atômica para  racionalizar  as 
relações  já  conhecidas  sobre  massas  nas  reações  químicas,  as  leis  ponderais. 
Postulou que a matéria seria composta por minúsculas partículas indivisíveis e 
indestrutíveis,  os  átomos,  que  seriam  identificadas  e  caracterizadas  pelas 
respectivas massas.  O modelo de Dalton foi  falseado quando J.  J.  Thompson 
descobriu  o  elétron,  uma  partícula  material  com  carga  elétrica  negativa, 
demonstrando que o átomo poderia ser dividido. Thompson, por sua vez, propôs 
que o átomo seria um corpúsculo positivamente carregado, recheado de elétrons 
que manteria a carga elétrica total nula (conhecido vulgarmente como “modelo 
do bolo de uva passa”). Podemos considerar sua proposta bem coerente com o 
fato dos elétrons contribuírem apenas com 0,05% da massa total do átomo, o que 
nos faz pensar que a matéria com carga positiva ocupe um volume muito maior 
que os elétrons. Apesar de ser logicamente coerente, o modelo de Thompson foi 
falseada por  experimentos  de  bombardeamento de partículas  alfa  em lâminas 
delgadas de ouro, nos quais se observam que grande parte desta radiação passava 
sem  sofrer  alterações,  mas  uma  pequena  parte  acabava  sendo  defletida  em 
ângulos  muitos grandes.  Sabia-se que as  partículas  alfa  tinham carga elétrica 
positiva, portanto elas devem ter sido defletidas pela matéria de carga positiva; 
os resultados experimentais indicavam que tal matéria deveria possuir raio cem 
mil vezes menor que o átomo. Estas evidências motivaram Ernest Rutherford a 
propor o seu modelo atômico em que, ao redor de um diminuto núcleo com carga 
positiva  que  concentra  grande  parte  da  massa  do  átomo,  orbitariam elétrons 
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como  se  fossem  planetas  em  um  sistema  solar  em  miniatura.  O  modelo 
planetário  de  Rutherford  não  estava  de  acordo  com  os  conhecimentos  já 
existentes sobre eletromagnetismo na época, sendo portanto falseado de início. O 
problema situava-se nas trajetórias curvas que os elétrons percorriam. Por estas 
partículas serem eletricamente carregadas, deveriam perder sua energia cinética 
por emissão de radiação eletromagnética; o átomo não deveria ser estável. Niels 
Bohr, aproveitando a ideia da quantização de energia proposta por Max Planck, 
postulou que os elétrons poderiam percorrer somente certas órbitas no átomo, e 
que  nestas  órbitas  não  ocorreriam perda  de  energia.  O  modelo  do  Bohr  foi 
falseada por não ser capaz de explicar os estados energéticos de átomos mais 
complicados,  como  por  exemplo  o  hélio,  e  acabou  sendo  substituído  pela 
Mecânica Quântica.

Ao analisarmos este episódio desta forma, parece que corroboramos a 
validade  do  racionalismo  crítico.  As  teorias,  ao  serem  confrontadas  pelas 
evidências  experimentais,  acabaram  sendo  refutadas  e  então  substituídas. 
Devemos adiantar que esta análise merecerá um exame mais minucioso, que irá 
pôr  em questão  se  as  coisas  realmente  se  sucederam desta  forma.  Mas  por 
enquanto vamos continuar a pensar como um racionalista crítico. 

Você se recorda de algum outro episódio na ciência em que uma teoria,  
ao ser refutada pela observação experimental, foi substituída por outra?

Ao nos  depararmos  com uma  observação  que  contradiga  uma  teoria, 
podemos tomar duas atitudes diferentes. Podemos considerar que a teoria é falsa, 
para partir  em busca de uma nova teoria.  Por outro lado podemos fazer uma 
modificação na teoria de forma a excluir apenas a instância falseadora, como na 
sequência a seguir. 

Teoria original: Quem chora é mulher.

Observação: O João está chorando.

Teoria modificada: Quem chora é mulher, exceto o João. 

Esta manobra, que denominamos modificação ad hoc, não permite a elaboração 
de  uma  teoria  legitimamente  nova,  pois  apenas  tenta  remediar  a  observação 
falseadora.  Para  o  racionalista  crítico  uma  manobra  ad hoc é  nocivo  para  a 

ciência, por impedir o seu progresso. 

Na história podemos encontrar casos deste tipo de manobra para salvar 
uma  teoria.  Houve  uma  teoria  em  que  se  considerava  o  calor  como  uma 
substância hipotética denominada flogisto, que estaria contido em combustíveis 
como  a  madeira.  Ao  ser  queimada,  a  madeira  liberava  o  flogisto  e  acabava 
restando somente as cinzas. A massa do que restou da combustão seria menor 
que a  inicial  devido  à  perda do  flogisto.  Entretanto  na  combustão de metais 
observou-se o contrário, um aumento de massa, portanto a liberação de calor não 
corresponderia  à  liberação  de  uma  substância.  Interpretamos  atualmente  esta 
observação como a formação de produtos voláteis (gás carbônico e vapor d'água) 
que  se  perdem na  queima  da  madeira,  em contraste  com a  incorporação  de 
oxigênio quando óxidos sólidos são produzidos no caso da combustão de metais. 
Para  salvar  sua  teoria,  os  defensores  da  teoria  do  flogisto  interpretaram  a 
observação de forma ad hoc, sugerindo que a massa poderia ser negativa nesses 
casos. 

Objeções  à  interpretação  do  racionalismo  crítico 
sobre a ciência

O  racionalismo  crítico  não  fica  livre  das  objeções  que  o  empirismo 
indutivista enfrenta, por atribuir um papel decisivo à observação, que varia de 
pessoa para pessoa e que depende da teoria. O problema é que isso traz dúvidas 
sobre as instâncias falseadoras. Como seria possível definir se houve a refutação 
de uma teoria, quando nos baseamos em evidência experimental carregada de 
subjetividade? 

A situação fica ainda mais delicada quando examinamos a complexidade 
de uma situação real de uma investigação científica. Mesmo num experimento 
aparentemente simples, como o de se determinar a massa dos produtos da reação 
de precipitação entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio, há uma série de 
fatores que afetam fortemente a confiança no resultado obtido. Para começar, os 
reagentes devem ter composições bem conhecidas e definidas. Isso envolve um 
número muito grande de operações prévias e procedimentos rigorosos (em geral 
já  realizados  pelos  fabricantes),  para  que sejam produzidos  reagentes  de  alta 
pureza. Um dos produtos é isolado na forma sólida, o que suscita uma série de 
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dúvidas. Realmente todo o cloreto de prata precipitou, ou ainda permanece uma 
parte em solução? Para responder esta pergunta temos que recorrer às teorias 
sobre equilíbrio químico de eletrólitos pouco solúveis, assunto que nada tem de 
trivial. Se o precipitado é isolado através da filtração, questões complexas como 
a  porosidade  do  papel  filtro,  o  diâmetro  médio  das  partículas  do  sólido  e  a 
coprecipitação, entre outros fatores, devem ser levados em consideração. O outro 
produto (e eventualmente parte dos reagentes que não reagiram) permanece em 
solução,  para  isolá-lo  torna-se  necessário  evaporar  o  solvente.  Esta  operação 
deve ser realizada de modo a eliminar o máximo de água, porém sem perder o 
produto e  muito menos  com introdução de substâncias  estranhas.  A pesagem 
parece trivial e evidente apenas sob um olhar ingênuo, pois o próprio conceito de 
massa  sofreu  muitas  revisões  ao  longo  do  tempo.  Uma  das  dificuldades  na 
realização  desta  operação  advém  do  fato  da  massa  não  poder  ser  medida 
diretamente,  porém  ser  inferida  através  da  força  exercida  pela  gravidade 
terrestre. Os princípios físicos que regem o funcionamento da balança (que no 
fundo  é  um  comparador  de  forças),  a  presença  de  outras  forças  (atração 
gravitacional de outros corpos, empuxo do ar), o atrito que age sobre as partes 
móveis da balança, são inúmeros os fatores que afetam a medida da massa, quer 
estejamos ou não cônscios de de sua presença. 

Pelo  exposto,  fica  difícil  defender  que  as  teorias  sejam  realmente 
falseáveis. Uma discrepância entre o resultado esperado e a observação não leva 
necessariamente à refutação da teoria. Pode-se culpar parte de uma metodologia 
ou instrumentação, alguma condição que não foi considerada ou controlada de 
forma adequada, as suposições e aproximações efetuadas ou, o que não é raro, o 
próprio cientista. Uma pesquisa científica, pela sua complexidade, permite que 
uma contradição seja desviada da teoria para alguma ponta da intrincada cadeia 
de teias que é a produção do conhecimento. 

Uma  outra  objeção  enfrentada  pelo  racionalismo  crítico  é  por  ser 
inconsistente com a história das ciências. Na Mecânica Celeste, por exemplo, 
durante longo tempo era aceita a teoria de Artistóteles e Ptolomeu em que a Terra 
situava-se no centro do Universo ao redor do qual giravam a Lua, o Sol e os 
planetas. O modelo heliocêntrico, proposto pelo Nicolau Copérnico, considerava 
que a Terra e os planetas giram ao redor do Sol. O modelo copernicano, hoje 
aceito pela ciência, seria natimorto quando de sua formulação caso aplicássemos 
de forma estrita o critério falseacionista. Ao assumir erroneamente que a órbita 

dos planetas era uma circunferência perfeita, Copérnico não tinha como atestar a 
superioridade da sua teoria em relação ao geocentrismo, pois encontrava sérias 
contradições com as observações realizadas até então. Também era embaraçoso o 
fato de não haver mudança no tamanho aparente de Vênus, se a distância entre 
este planeta e a Terra varia conforme a revolução de ambos ao redor do Sol. 

Na época pouco se podia dizer a favor do heliocentrismo, se confrontado 
com  os  dados  observacionais  disponíveis.  Apesar  disso  o  modelo  não  foi 
descartado de pronto, atraindo a atenção de muitos estudiosos. Kepler assumiu 
que a  órbita  planetária  seria  elíptica,  hipótese  que  conciliou a  teoria  com as 
observações com uma notável simplicidade. Galileu Galilei introduziu o uso do 
telescópio na investigação dos céus, o que permitiu a observação da mudança no 
diâmetro aparente de Vênus que era imperceptível a olho nu. O próprio Galileu 
enfrentou  críticas  sobre  a  validade  das  observações  realizadas  através  do 
telescópio,  porém  não  conseguiu  fornecer  uma  argumentação  definitiva.  A 
resposta surgiu somente tempos depois com o desenvolvimento dos estudos da 
Óptica, que por sua vez demonstrou que algumas das observações de Galileu 
deveriam estar erradas. 

A  Teoria  Atômica,  para  tomarmos  um  exemplo  mais  próximo  da 
Química,  não  foi  prontamente  aceita  porque  alguma  teoria  antiga  teria  sido 
falseada. Ao contrário, suscitou sérias críticas e enfrentou oposição de eminentes 
químicos, os quais tinham razão ao argumentar que não havia base empírica para 
aceitar a existência de átomos. Foram necessárias seis décadas até a aceitação 
desta  teoria  no  famoso  congresso  internacional  de  química  realizado  em 
Karlsruhe  em 1860.  Por  ter  contribuído  em campos  de  pesquisas  de  grande 
importância  como a  termodinânica  estatística,  estudo mecanístico  da  cinética 
química, espectroscopia, biologia molecular e muitos outros, a Teoria Atômica 
não é mais questionada. Entretanto o entendimento atual sobre átomos levou a 
modificações tão grandes na teoria que o próprio Dalton não iria reconhecê-la. 

A história está repleta de episódios em que o desenvolvimento científico 
não é tão bem comportado, como quer fazer supor o racionalismo crítico. Teorias 
supostamente  falseadas  são  levados  adiante  por  cientistas  que  teimam  em 
trabalhar  nelas,  até  que  conseguem  eventualmente  remover  as  contradições 
postas. Descartar teorias com base em critérios falseacionistas iria empobrecer 
terrivelmente a ciência. 
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