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Pressupostos epistemológicos 

“Etimologicamente, “Epistemologia” significa discurso (logos) sobre a ciência (episteme).

(Episteme + logos). Epistemologia: é a ciência da ciência. Filosofia da ciência. É o estudo

crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É a teoria do

conhecimento. A tarefa principal da epistemologia consiste na reconstrução racional do

conhecimento científico, conhecer, analisar, todo o processo gnosiológico da ciência do ponto

de vista lógico, linguístico, sociológico, interdisciplinar, político, filosófico e histórico. O

conhecimento científico é provisório, jamais acabado ou definitivo. É sempre tributário de um

pano de fundo ideológico, religioso, econômico, político e histórico. Podemos considerar a

epistemologia como o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua

formação, de seu desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais. A

epistemologia é o estudo do conhecimento” (TESSER, 1994, p.1.)



Pressupostos epistemológicos 

Epistemologia

• é ciência, é a teoria do conhecimento;

• a ciência que investiga a crença e o conhecimento;

• procura a natureza do saber científico e suas limitações.
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Dentro da epistemologia existem dois posicionamentos distintos quanto à forma como o

conhecimento deve ser validado:

Empirismo

Sob esta posição, o conhecimento só pode ser diferenciado da crença através daquilo que

é apreendido e experimentado pelo ser humano.

Racionalismo

Segundo a vertente racionalista, o indivíduo pode validar um conhecimento através da

razão, sem necessidade da evidência empírica.

O racionalismo atribui o conhecimento à razão, aos pensamentos, e para esta linha teórica,

toda a realidade é construída através do pensamento lógico. Conforme define Hassen (1987,

p.60): “A posição epistemológica que vê no pensamento, na razão, a fonte principal do

conhecimento humano, chama-se racionalismo (de ratio=razão)”.
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Epistemologia genética

A epistemologia genética é uma teoria de Jean Piaget; Piaget tentou fundir duas teorias que
versavam sobre a origem do conhecimento.

Para alguns, o conhecimento seria algo inato no ser humano, ou seja, já está presente dentro
de cada indivíduo ao nascer. Esta teoria foi chamada de apriorismo.

Para outros, não existiria conhecimento inato; somente através da experiência é que o
conhecimento poderia chegar ao ser humano.

Piaget une esses dois conceitos, ao afirmar que o conhecimento se faz através de uma
interação daquilo que já nasce com o indivíduo com aquilo que ele apreende com seus
sentidos.


