
Introdução	à	Filosofia	
	
Resumo	do	texto:	

	
“A	questão	da	verdade”,	in:	Questões	Epistemológicas.	JAPIASSU,	Hilton.	

	
	

“Toda	verdade	é	uma	procura	da	verdade”.		
	
	
Nós,	humanos,	na	maioria	das	vezes,	acreditamos	que	existe	uma	verdade,	algum	
tipo	 de	 verdade	 e	 temos	 a	 esperança	 de	 que	 ela	 nos	 seja	 acessível	 de	 alguma	
forma.	 Se	 simplesmente	 acreditamos	 como	 se	 fosse	 certo	 o	 acesso	 à	 verdade,	
somos	 epistemologicamente	 dogmáticos.	 Se	 acreditamos	 e	 pensamos	 as	
condições	ou	critérios,	somos	criticamente	dogmáticos.		
	
A	 Filosofia/Ciência	 do	 Ocidente	 acreditou	 durante	 séculos	 em	 um	 ideal	 de	
verdade	segura,	objetiva,	 rigorosa	que	não	se	realizou	historicamente.	Além	do	
mais,	sérias	críticas	despertam	agudas	desconfianças	quanto	a	possibilidade	de	
uma	 verdade	 desse	 tipo.	 Esse	 ideal	 que	 dá	 mostras	 de	 envelhecimento	 e	
necessidade	 de	 superação	 sustentou	 a	 fundamentação	 da	 visão	 de	 mundo	 da	
Modernidade	 europeia	 e	 garantiu	 o	 desenvolvimento	 da	 ciência	 experimental	
como	base	da	vida	pública,	como	a	experimentamos	até	hoje.	Seja	ao	acender	a	
lâmpada,	ingerir	um	analgésico	ou	ferver	um	pouco	de	água	para	preparar	algum	
alimento,	 já	 estamos,	 quer	 tenhamos	 consciência	 clara	 ou	 não,	 operando	 com	
inúmeros	conhecimentos	sustentados	pela	verdade	da	ciência	experimental.		
	
A	posição	da	epistemologia	histórica	a	qual	o	autor	se	referencia	(nomes	como	
Gastón	 Bachelard,	 Karl	 Popper,	 Thomas	 Khun,	 Alexandre	 Koyré	 entre	 outros)	
pretende	ressignificar	o	ideal	de	verdade	eterna	e	segura	a	partir	de	uma	leitura	
histórica,	 ou	 seja,	 a	 partir	 de	 uma	 tentativa	 de	 compreender	 a	 produção	 da	
verdade	científica	a	partir	de	seu	processo	histórico	de	elaboração.	Toda	verdade	
humana	é	produzida	pelos	homens	na	história.	Enquanto	o	positivismo	exagerado	
tendeu	 a	 valorizar	 apenas	o	par	método	 formalmente	 rigoroso,	 por	um	 lado,	 e	
experiências	 comprobatórias,	 por	 outro,	 a	 epistemologia	 histórica	 defende	que	
apenas	 isso	 não	 é	 suficiente.	 O	 rigor	 formal	 da	 lógica	 é	 condição	 necessária,	 a	
experimentação	também,	mas	nenhuma	delas	é	condição	suficiente	para	garantir	
a	verdade	dos	enunciados.	Além	do	método	e	da	experimentação,	existe	o	erro,	e	
consequentemente,	não	há	garantias	seguras,	apenas	aproximações.	Do	ponto	de	
vista	da	prática	das	ciências,	o	erro	é	também	uma	condição	necessária	(ou	sine	
qua	 non,	 “sem	 a	 qual	 não”)	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 conhecimento.	 São	 os	
erros	 que	 promovem	 retificações	 dos	 resultados	 das	 pesquisas,	 reformulações	
das	 teorias	 e,	 consequentemente,	 ampliação	 da	 parcela	 da	 realidade	
compreendida	 pela	 ciência.	 As	 verdade	 humanas	 são,	 portanto,	 tornadas	
verdades	 ou	 veri-ficadas.	 Importante	 ressaltar	 que,	 assim	 como	 já	 salientava	
Bacon,	 trata-se	 de	 um	 infinito	 processo	 social	 de	 produção	 de	 conhecimento,	
uma	espécie	de	“trabalho	de	formigas”.		
	



Com	 isso,	 questiona-se	 também	 a	 possibilidade	 de	 alguma	 neutralidade	 nesse	
processo.	 Se	 o	 sujeito	 é	 histórico	 e	 o	 objeto	 a	 ser	 conhecido	 também	 o	 é,	 isso	
significa	 reconhecer	 que	 ambos	 estão	 em	 constante	 mudança.	 A	 posição	 do	
sujeito	também	se	modifica	e,	com	isso,	seus	interesses	na	realidade	também.	O	
conhecimento	é	sempre	produzido	de	 forma	interessada.	 (Revisem	o	material	 da	
Revolução	Científica	para	pensar	essa	afirmação;	tentem	compreender	a	que	tipo	
de	necessidades	a	ciência	veio	responder).	A	objetividade	só	é	alcançada	quando	
se	 constrói	 a	 subjetividade	 que	 lhe	 é	 correspondente	 e,	 o	 sujeito,	 que	 não	 é	
neutro,	também	constrói	a	si	mesmo	no	processo.	Dessa	forma,	abre-se	o	espaço	
também	 para	 se	 pensar	 em	 outras	 formas	 de	 conhecimento.	 As	 outras	
manifestações	simbólicas	de	significação	da	realidade,	como	as	artes,	religiões	e		
filosofias	não	são	menos	verdadeiras	que	a	ciência,	porque	menos	rigorosas.	Não	
existem	critérios	universais	de	validação;	a	cada	forma	de	conhecer	e	significar	o	
mundo	 competem	 suas	 próprias	 regras	 de	 jogo,	 por	 assim	 dizer.	 Nenhuma	
ciência	 ou	 filosofia	 detém	 a	 verdade	 parar	 prescrever	 às	 outras	 formas.	 Toda	
verdade	 possuída,	 garantida	 e	 certa	 é	 uma	 paralisação	 do	 pensamento	 e	 do	
conhecimento	 e	 tende	 a	 levar	 a	 formas	 de	 sectarismo,	 fanatismo	 e,	 em	muitos	
casos,	violência	aberta	(a	história	é	pródiga	em	exemplos).	
	
É	preciso	que	a	ciência	questione	e	se	deixe	questionar	pelas	outras	 formas	de	
saber,	ou	pela	“existência”.	Caso	contrário	nunca	superaremos	o	hiato	existente	
entre	 o	 conhecimento	 técnico-científico,	 especializado,	 e	 o	 “resto”	 da	 vida	
humana.	 É	 preciso	 que	 compreendamos	 que	 todas	 as	 verdades	 parciais	 das	
ciências,	 das	 artes,	 das	 filosofias	 se	 misturam	 e	 se	 relacionam	 nisso	 a	 que	
chamamos	“vida”,	“existência”	ou	mesmo	“cotidiano”.	A	mesma	pessoa	é	cidadão	
político,	torcedor	de	time	de	futebol,	vai	para	o	happy	hour	às	sextas-feiras	e	etc.	
E	 o	 “pano	 de	 fundo”	 que	 proporciona	 o	 relativo	 entendimento	 mútuo,	 aquele	
horizonte	ao	qual	remetem-se	os	saberes	particulares,	é	propriamente	a	verdade.	
Não	 desta	 ou	 daquela	 teoria,	 mas	 a	 verdade	 humana	 de	 nossa	 existência	
histórico-social.	Habitamos	sempre	uma	verdade	que	nos	sustenta	no	mundo	e	
que	nos	oferece	 referências.	Todavia,	 essas	 referências	não	 caíram	do	 céu	mas	
nos	 chegaram	pelo	 continuado	 esforço	histórico	daqueles	 que	nos	precederam	
nesse	planeta.	O	que	não	há,	 entretanto,	 é	 a	 garantia	 da	 certeza	que	 as	 nossas	
referências	são	as	melhores	e	as	mais	seguras.	E	ainda	mais	importante:	ao	que	
parece,	 essas	 referências	 sempre	 se	modificarão	 historicamente	 em	 função	 de	
outras	necessidades	que	surgirão.		
	
Para	pensar	e	escrever:	
	
-	 Tente,	 com	 suas	 palavras,	 elaborar	 um	 pequeno	 texto	 refletindo	 sobre	 esta	
questão,	 nos	 termos	 que	 lhes	 forem	 mais	 próximos.	 Não	 são	 necessárias	
citações	e	formatações	ABNT	acadêmicas.	É	só	uma	redação	dissertativa	simples,	
buscando	reunir	aquilo	que	você	 foi	capaz	de	refletir	a	partir	das	sugestões	do	
texto	e	de	aula.				
		
	


