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Introdução

A ciência começa a existir como tal na modernidade. Antes 
desse período, falava-se somente em Filosofia, a ciência era vista 
como refém deste campo de conhecimento. Reivindicar o papel do 
homem, reivindicar uma ciência a serviço do desenvolvimento hu-
mano foi algo que passou a existir neste momento histórico, era a 
ciência na busca do seu próprio estatuto.

A reviravolta científica da Idade Moderna que teve como 
marco a substituição da teoria geocêntrica pela teoria heliocêntri-
ca, defendida por Galileu, implicou em uma série de mudanças que 
repercutiram não somente sobre a ciência, mas sobre toda a ordem 
social daquele momento histórico. Era uma questão que envolvia 
também concepções religiosas, culturais, políticas e econômicas. 

Destacamos neste período o surgimento do sistema de pro-
dução capitalista que proporcionou mudanças que deixariam mar-
cas inconfundíveis na sociedade, a estratificação social permanece, 
entretanto com nuances diferentes: apenas duas classes antagôni-
cas, a burguesia, priprietária dos bens e dos meios de produção e, 
o proletariado, que possuía apenas a força de trabalho para vender 
em troca de um salário. Isto vai ser mais intenso com o surgimento 
da indústria no século XVIII, na Inglaterra.

Esta é, portanto, a nova ordem burguesa, que traz consigo o 
renascimento científico, com seus inventos e descobertas que irão 
impulsionar o desenvolvimento da indústria. A esta classe, portan-
to, interessava uma ciência que investigasse as forças da natureza 
e, para que isso fosse possível, era necessário um método de in-
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vestigação. A verdade tinha que passar pelo crivo da razão ou da 
experiência, ou seja, de um dos dois métodos: o racionalismo ou 
o empirismo. Vale ressaltar que o método sempre foi objeto de dis-
cussão entre os filósofos, portanto, não se constitui privilégio dos 
modernos. Entretanto, a filosofia se preocupava com questões do 
Ser, na Idade Moderna, há mudança de foco para as questões do 
conhecer. (ARANHA, 1986, p. 1499)

O método adquire uma grande significação a partir do séc 
XVII, especificamente com René Descartes (1596-1650) que coloca 
como ponto de partida do ato de filosofar a dúvida metódica1, ca-
minho pelo qual se duvida da realidade do mundo e se reconhece a 
capacidade indubitável do pensamento.

Por outro lado, a corrente empirista, que teve como um dos 
seus representantes Francis Bacon2, parte da empiria, da experi-
ência, observando os fatos, a sua repetição e transformando-a em 
leis. Não significa o abandono da razão, trata-se de uma questão de 
método. Nesta mesma linha de pensamento de valorização da expe-
riência, encontra-se também o filósofo David Hume (1711-1776).

Outros filósofos, além de René Descartes (1561-1626) e 
Francis Bacon (1561-1626), merecem destaque nesta discussão 
acerca do método para se conhecer , dentre os quais citamos: John 
Locke (1632-1704), George Berkeley (1685-1753) e David Hume 
(1711-1776), como empiristas e Nicolas Malebranche (1638-
1715), Baruch Espinosa (1632-1677) e Leibniz (1646-1716), den-
tre outros representantes do racionalismo. Assim, na tentativa de 

1 Cf. DESCARTES, René. Discurso do Método; Objeções e respostas; As paixões da alma; 
Cartas. Introdução de gilles-Gaston Granger, prefácio e notas de Gerárd Lebrum; Tra-
dução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 3 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1993. ( 
Os Pensadores).
2 Um dos grandes precursores do empirismo – e por sinal também um dos ideólogos 
do moderno método científico – foi Francis Bacon (1561-1626). Dizia ele que todo 
conhecimento tinha que ser baseado em dados da experiência. As informações, no 
entanto, deveriam ser reunidas e utilizadas de acordo com um método, de modo a 
possibilitar fazer inferências cientificamente aproveitáveis. 
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compreender como o homem pode chegar ao conhecimento e qual 
o melhor caminho para atingir tal intento, estes teóricos vão apre-
sentar suas respostas, divergentes entre si, mas que trouxeram 
muita contribuição para a ciência que buscava o seu reconhecimen-
to. É exatamente neste momento que ela, a ciência, rompe com a 
filosofia.

O texto que ora apresentamos trata da diferença entre o 
método racionalista de Descartes e o método empirista do escocês 
David Hume, traremos algumas discussões acerca da compreensão 
que estes filósofos têm acerca do conhecimento humano. Para tanto, 
discutiremos alguns aspectos das suas obras: o Discurso do Método 
de René Descartes e a Investigação Sobre o Entendimento Humano.3 

De onde provém as ideias? Racionalismo x empirismo

O Racionalismo é a corrente de pensamento que privilegia a 
razão dentre todas as faculdades humanas, ela é o fundamento de 
todo conhecimento possível. Tem como expoente o filósofo René 
Descartes. O autor discute no seu Discurso do Método a capacidade 
da razão na busca da verdade. 

Descartes afirma que devemos nos preocupar com o próprio 
conhecimento, antes mesmo de saber o que podemos conhecer. O 
conhecimento verdadeiro, para ele, é aquele que parte das ideias 
claras e distintas. Aquele que é constituído de ideias evidentes, não 
confusas, não obscuras. Conhecer o próprio conhecer é o caminho 
que nos faz atingir este conhecimento verdadeiro. 

O autor propõe um caminho em seu Discurso do Método. É 
necessário o método para que a razão possa distinguir o obscuro 

3 Em 1739, Hume publicou os dois primeirros volumes do Tratado sobre a natureza 
humana, e em 1740 o terceiro volume. Dentre as obras que se seguiram ao Tratado, 
citamos os Ensaios sobre o intelecto humano (1748), que expõe de modo simplifica-
do o primeiro livro do Tratado (Esta obra, em 1758, foi rebatizada de Investigações 
sobre o intelecto humano, ficando assim o título definitivo).
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do claro. O método guia a razão, pois, embora todo homem seja ra-
cional, nem todos têm ideias claras e distintas, é preciso esforçar-se 
e buscar sistematicamente chegar ao ponto mais alto que a razão 
propicia, sobre isto ele diz:

penso ter tido muita felicidade de me haver encontrado, 
desde a juventude, em certos caminhos, que me conduzi-
ram a considerações e máximas, de que formei um método, 
pelo qual me parece que eu tenha meio de aumentar gradu-
almente meu conhecimento, e de alcançá-lo , pouco a pouco, 
ao mais alto ponto […](DESCARTES, 1993, p.29)

O seu método consistia, pois, na dúvida metódica, ela é o que 
move esta busca incessante. Ele começa duvidando de tudo o que 
lhe ensinaram até então e faz crítica ao ensino livresco. Nas pala-
vras do autor:

Fui nutrido das letras desde a infância, e por me haver per-
suadido de que, por meio delas, se podia adquirir um conhe-
cimento claro e seguro de tudo o que é útil à vida, sentia ex-
traordinário desejo de aprendê-las. Mas, logo que terminei 
tod esse curso de estudos, ao cabo do qual se acostuma ser 
recebido na classe dos doutos, me achava em tantas dúvidas 
e erros, que me parecia não haver obtido outro proveito, 
procurando instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez 
mais a minha ignorância. (DESCARTES, 1993, p.30)

Antes de tomarmos uma verdade dada pelo universo pelas 
autoridades, pelos doutos, é necessário duvidarmos. Tudo tem que 
passar pelo crivo da razão humana. Não devemos aceitar nada de 
antemão como verdadeiro, precisamos ter como precaução a dúvi-
da, Descartes dizia que “por desejar então ocupar-me somente com 
a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente 
ao contrário, e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em 
que pudesse imaginar a menor dúvida”. (DESCARTES, 1993, p.46)

É importante lembrar que não se trata aqui de uma dúvida 
cética, que não acredita na possibilidade de chegar à verdade. Des-
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cartes não pretende inviabilizar o conhecimento, pelo contrário, 
tem como finalidade chegar à verdade, às ideias claras e distintas 
pela “intuição intelectual” da razão. E quais são as ideias claras e 
distintas? A resposta vem do próprio autor: “ E, notando que esta 
verdade: eu penso, logo existo , era tão firme e tão certa que todas as 
mais extravagantes suposições dos céticos nâo seriam capazes de a 
abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro 
princípio da Filosofia que procurava. (DESCARTES, 1993, p. 46)

Ideias claras e distintas não significam imediatas, segundo 
ele, a precipitação é prejudicial e consiste em julgar antes de se ter 
as evidências. Ele fala que não é necessário um grande número de 
preceitos que compõem a Lógica, para se chegar a um método isen-
to de defeitos: 

[…] julguei que me bastariam os quatro seguintes, desde 
que tomasse firme e constante a resolução de não deixar 
uma só vez de observá-los:
O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como ver-
dadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal; 
isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a preven-
ção. […]
O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu 
examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas 
necessárias para melhor resolvê-las.
O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, 
començando pelos objetos mais simples e mais fáceis de co-
nhecer, para subir, pouco a pouco, […] até o conhecimento 
dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os 
que não se precedem naturalmente uns aos outros.
E o último, o de fazer em toda parte de enumerações tão 
completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de 
nada omitir. (DESCARTES, 1993, p. 36-37)

Descartes demonstra a certeza de que este é o caminho para 
se chegar ao conhecimento claro das coisas e que era necessário ter 
uma idade madura para se conseguir alcançá-lo. Ele acredita que, 
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exercitando-se sempre no método que criara estará cada vez mais 
firme, desenvolvendo cada vez mais os seus raciocínios e livrando-
-se das opiniões outrora enraizadas.

Contrapondo-se ao cartesianismo, o empirismo4 também foi 
uma das grandes correntes que marcou a filosofia moderna. Esta 
corrente de pensamento afirma que a experiência sensível é a úni-
ca formadora de idéias. Todo conhecimento provém da percepção 
do mundo externo, ou do exame de nossa própria mente. Podemos 
citar como grandes representantes: Bacon e Hume, entretanto, tra-
balharemos aqui, somente com as ideias de Hume.

Enquanto Descartes defende a capacidade ilimitada da ra-
zão, Hume quer mostrar os limites do intelecto. Ele afirma que,

embora nosso pensamento pareça possuir essa liberdade 
ilimitada, examinando o assunto mais de perto vemos que 
em realidade ele se acha encerrado dentro de limites muito 
estreitos e que todo o poder criador da mente se reduz à 
simples faculdade de combinar, transpor, aumentar ou di-
minuir os materiais fornecidos pelos sentidos e pela experi-
ência.(HUME, 1980, p.140)

Para Hume, nada está no intelecto que não tenha passado pe-
los sentidos. Ele afirma que a única fonte do conhecimento é a pró-
pria experiência, não se pode apreender, não se pode conhecer fora 
dela. Portanto, o método adequado para a ciência é o experimental.

Todo o conteúdo que a mente humana tem são as percep-
ções: de sensações e as de reflexão. As percepções de sensações são 
denominadas impressões sensíveis, são aquelas de força, vivacida-
de, mais verdadeiras das coisas: o doce, o salgado, etc.). As outras 

4 Alguns filósofos que normalmente são associados ao empirismo: Francis Bacon, 
John Locke, Thomas Hobbes, George Berkeley, David Hume e John Stuart Mill. Em-
bora no geral seja relacionado com a teoria do conhecimento, o empirismo, ao longo 
da história da filosofia, teve implicações na lógica, filosofia da linguagem, filosofia 
política, teologia, ética, dentre outros ramos. Neste texto, trabalhamos somente com 
o pensamento de Hume.
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percepções, as de reflexão, são as ideias, elas são apenas imagens, 
cópias das impressões sensíveis. 

Assim, o ser humano tem duas faculdades fundamentais 
para o conhecimento: a sensibilidade e o entendimento. É a partir 
dos dados da nossa sensibilidade que o entendimento produz para 
o processo de abstração, as ideias. Para Hume, a nossa abstração 
tem um limite, nós podemos imaginar, criar, lembrar, mas a partir 
daquilo que percebemos pelos sentidos. 

Hume diz que as percepções são distintas, ele coloca duas 
diferenças entre as impressões e as ideias: 

a_ No tocante à primeira diferença que se refere à força e viva-
cidade com que as percepções se apresentam à nossa mente, 
Hume afirma: 

As menos fortes ou vivazes são comumente denominadas 
pensamentos ou idéias.A outra espécie não tem nome em nos-
sa língua, como em muitas outras, suponho que por não ser 
necessário para nenhum fim que não fosse filósofo ou incluí-
-las sob um termo ou designação geral. Tomemos, pois, uma 
pequena liberdade e chamemo-las impressões, usando a pala-
vra num sentido algo diferente do usual. Pelo termo impres-
são entendo todas as nossas percepções mais vivazes, quan-
do ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos 
ou queremos. E as impressões distinguem-se das idéias, que 
são as impressões menos vivazes das quais temos consci-
ência quando refletimos sobre qualqeur dessas sensações o 
movimentos acima mencionados. (HUME, 1980, p.140)

De acordo com ele, há uma diferença entre a sensibilidade e 
o entendimento. Por exemplo, se sentimos um perfume de uma flor, 
e algum dia recordamos este perfume e lembramos daquela flor ou 
de uma situação determinada que estava relacionada àquele cheiro. 
A lembrança que vem à nossa mente não traz o perfume da flor, não 
tem a mesma vivacidade do olfato entrando em contato com a flor. 
Ou, se sentimos a perda de um ente querido ou a alegria do nasci-
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mento de uma criança na família, quando relembramos mais tarde 
essa sensação ou a antecipamos pela imaginação. Essas faculdades 
jamais atingirão a força e a vivacidade do sentimento originário, 
mesmo que isto seja tão forte que nos pareça real. 

Portanto, para Hume há uma grande diferença entre sentir e 
pensar, “o mais vivo pensamento é ainda inferior à mais embotada 
das sensações”. (HUME, 1980, p.140). 

b) A segunda diferença que diz respeito à ordem e à sucessão 
temporal com que elas se apresentam.

Neste sentido, existe uma relação de prioridade de um dos 
dois tipos de percepção em relação ao outro. Há uma relação de 
dependência de uma para com a outra. Hume afirma que as im-
pressões são originárias, as ideias dependentes, nas palavras do 
autor, “todas as nossas idéias ou percepções mais fracas são cópias 
de nossas impressões, ou percepções mais vivas.” Este é o primeiro 
princípio da ciência da natureza humana traçada pelo autor. Com 
este princípio Hume nega o inatismo proposto por Descartes.

Ressaltamos que, se as ideias não são inatas concluímos que 
não há ideias universais para Hume, uma vez que as ideias não são 
autônomas, dependem das impressões e estas são sempre particu-
lares. Portanto, as ideias, os conceitos, as categorias têm sempre 
origem nas impressões sensíveis.

Hume diz também que as impressões podem ser simples e 
complexas. As simples, por exemplo, são as cores, o quente, o frio, 
etc, elas darão origem às ideias simples, e as impressões complexas 
são a mistura das impressões simples e se nos aparecem como tais. 
Já as ideias complexas podem ser cópias de impressões complexas, 
mas também podem ser fruto de combinações múltiplas que acon-
tecem no nosso intelecto.

Além da percepção, Hume fala também de duas capacidades 
humanas: a memória e a imaginação. 
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É evidente que existe um princípio de conexão entre os 
diversos pensamentos ou idéias do intelecto e que, no se 
apresentarem à memória ou à imaginação, são introduzi-
dos uns pelos outros com certo grau de método e regu-
laridade em nosso pensamento ou raciocínio mais sério 
isso é tão visível que toda idéia particular que venha inter-
romper a cadeia ou seqüência regular de idéias é imedia-
tamente descoberta e rejeitada. E mesmo em nossos de-
vaneios mais doidos e extravagantes, em nossos próprios 
sonhos, a análise nos mostrará que a imaginação não pro-
cede inteiramente ao acaso, mas sempre uma conexão en-
tre diferentes idéias que sucedem uma às outras. (HUME, 
1980, p.143)

Através da memória, as impressões sensíveis são captadas 
e guardadas. A função da memória é guardar a ordem das ideias. 
Por outro lado, a imaginação não conserva esta ordem, ela transpõe 
livremente as ideias e as modifica.

Percebemos que a associação de ideias simples que gera as 
complexas não ocorre ao acaso, ela não são inteiramente desligadas 
e desconexas entre si. Ela ocorre através de três propriedades que 
são: a semelhança, a contiguidade no tempo e no espaço e causa e 
efeito. Por semelhança podemos pensar na ideia de âncora que nos 
remete à ideia de navio; por contigüidade, a Segunda Guerra Mun-
dial, lembra-nos de Hitler, um determinado local em que vivemos 
na infância, traz-nos muitas lembranças de pessoas e coisas. E por 
fim, a causa e efeito, Hume diz que a causa necessariamente não 
vai ter um dado efeito esperado. Não é possível pela ideia de causa 
descobrir o efeito. 

O que fundamenta a experiência é o hábito, o costume. Daí 
nós temos conhecimento objetivo das coisas e as impressões são 
subjetivas. Nós adquirimos o hábito pela associação de semelhan-
ças, o que dá a ideia de geral, torna-se natural e damos isto por cer-
to. Entretanto, é importante lembrar que o eu e as coisas se apre-
sentam de formas múltiplas. 
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E então, porque temos uma ideia única? A resposta dada por 
Hume é que isto acontece pelo hábito. As ideias gerais são artifício 
da imaginação pelo hábito, que fica no coletivo.

De acordo com ele, o eu e o mundo são um palco por onde 
passam várias impressões, impossibilitantos-nos pois de termos 
um conhecimento único e verdadeiro. Com isto, ele mostra os limi-
tes do nosso intelecto, que não nos dá a capacidade de atingimos as 
coisas como elas são. 

Conclusão

Desde a antiguidade que os filósofos empreendem na busca 
pelo conhecimento verdadeiro. Entretanto, refletir sobre o próprio 
ato de conhecer, sobre o melhor método para se chegar ao conheci-
mento, ou seja, para se fazer ciência, é algo próprio da modernidade. 
Mas, isto não é por acaso, acontece devido vários fatores históricos 
próprios da época: a ciência vem acompanhada de transformações 
econômicas, culturais, enfim, o homem se vê como protagonista, 
como sujeito que transforma e desvenda os mistérios da natureza. 

Portanto, a filosofia moderna se preocupa com a teoria do 
conhecimento que tem precisamente por objeto o estudo da possi-
bilidade do conhecimento, da sua origem da sua natureza ou essên-
cia, do seu valor e limites e, ainda, do problema da verdade.

Descartes, representante do racionalismo, volta-se para a 
razão. Sua contribuição para a ciência foi a criação do método de-
dutivo. O homem conhece as ideias claras e distintas através da dú-
vida metódica. Este autor, trouxe o valor do ato de duvidar para se 
chegar à verdade. O conhecimento, assim entendido, supõe a exis-
tência de ideias ou essências anteriores e independentes de toda a 
experiência, as ideias são inatas.

Hume, por sua vez, nega o inatismo, embora não negue a ra-
zão. Para ele, tudo o que está no intelecto passa pelos sentidos, por-
tanto, a única fonte do conhecimento é a experiência. Assim, todo o 
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conhecimento é a posteriori. De acordo com ele, o método adequa-
do para a ciência é o experimental ou indutivo. 

Ambos foram de grande importância para a teoria do conhe-
cimento, entretanto, apresentam limites. Por exemplo, o racionalis-
mo é limitado quando apresenta o pensamento a única fonte válida 
do conhecimento, trnasformando tudo em conceitos universais. O 
empirismo, por sua vez, volta-se somente para o conhecimento in-
dutivo, particular, reduzindo tudo às sensações. 

Esta dicotomia entre racionalismo e empirismo é estudada 
posteriormente pelo filósofo Immanuel Kant (1724-1804) que de-
dicou sua atenção para o problema do conhecimento . A solução 
para esta oposição foi denominada por ele mesmo de “Revolução 
copernicana da filosofia”, referindo-se à revolução paradigmáti-
ca feita por Copérnico na astronomia, que mudou nossa visão do 
mundo e de sua posição no universo. De modo efetivo, depois de 
Kant a Teoria do Conhecimento tomou um rumo bastante diverso 
daquele do racionalismo e empirismo originais, tanto que a solução 
apresentada por kant não eliminou as discussões. Enfim, o ser hu-
mano é um ser complexo, que conhece de variadas formas, e uma 
não exclui a outra, mas se complementam. 
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