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RESUMO: Este artigo discute as nuanças relacionadas à concepção de um sistema ético 

positivado, partindo de uma concepção metodológica de ciência enquanto sistema organizado 

dentro de um determinado contexto social, histórico e temporal, por uma comunidade que 

anseia por fornecer respostas adequadas a suas questões de maior relevância. Para tanto, adota 

concepções de filosofia da ciência relacionadas à tópica argumentativa, abordada por Theodor 

Viehweg, e a visão de ciência com foco no problema, também esclarecida por Karl Popper, 

ideais que, aliados à noção de paradigma em Thomas Kuhn, fornecem o panorama básico para 

a discussão sobre a relevância e a influência dos problemas na criação e na evolução de uma 

ética positivada. 

PALAVRAS-CHAVE: Ética. Sistema. Tópica. Paradigma.  

 

ABSTRACT: This article discusses the nuances related to the conception of a concrete 

ethical system, from a methodological conception of science as an organized system within a 

particular social, historical and temporal context, by a community that longs to provide 

appropriate responses to their most important issues. Therefore, it adopts conceptions of 

science philosophy related to topical argumentation, which Theodor Viehweg discusses, and 

the vision of science focusing on the problem, also enlightened by Karl Popper, ideals that, 

combined with the notion of paradigm in Thomas Kuhn, provide the basic overview for 

discussion on the relevance and influence of problems in the creation and evolution of 

concrete ethics. 
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1. Introdução 

 

Uma ciência trata da busca pela consolidação de um conjunto de conclusões e diretrizes, as 

quais, validadas por um procedimento metodológico aceito pela comunidade científica, 

passam a ser resposta normal e aceitável no estudo do campo do conhecimento que é seu 

objeto. 

Ponto comum às teorias científicas em sua origem foi, e ainda é aplicada para algumas, a 

busca por uma resposta correta, decorrente de um método perfeito, ou seja, a tentativa de se 

alcançar a verdade, que, por ter múltiplas acepções, pode ser a de viés filosófico ou a verdade 

científica. 

Qualquer que seja a acepção de que se trata, a verdade é motivo de angústia para os 

pesquisadores de uma ciência, alcançando expressões que extrapolam o conhecimento 

ordinário, mas vinculada, como tudo mais, à liberdade do homem. Sobre isto, Heiddeger 

expõe que: 

 

Ela [a essência da verdade] é tida pela metafísica como eterna e imperecível e jamais 

poderá ser edificada sobre a instabilidade do frágil ser humano. Como pode, ainda 

assim, a essência da verdade encontrar seu apoio e fundamento na liberdade do 

homem?
3
 

 

A angústia da busca eterna por um fundamento científico de verdade pode ser entendida como 

fundamento, ou até mesmo como justificante, de uma sensação de inquietude, insegurança e 

ansiedade que assola os homens em seu dia-a-dia e os pesquisadores na formação do 

conhecimento científico.  

Vivendo como perfeccionistas, as pessoas e cientistas não se dão por satisfeitas com seus 

estudos e conclusões e são sempre capazes de negar o que foi construído, o que, aliado à 

imaginação e à esperança de se alcançar um resultado melhor, cria sempre a expectativa de 

algo mais perfeito, mais próximo da verdade. Sob este ponto de vista, Zygmunt Bauman 

expõe que: 

                                                           
3
 HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. Versão eletrônica, p. 335. Disponível em: 

<http://www.4shared.com/office/w7D8qQjB/Heidegger_-_sobre_a_essncia_da.html>. Acesso em: 18/07/2013, 

às 20:10. 
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Nós, homens, temos em nosso vocabulário uma pequena palavra, 'não', que nos 

permite questionar, negar ou rejeitar 'a verdade dos fatos' ou o 'estado das coisas' que 

o mundo em que vivemos apresenta. Em nossa gramática, temos o tempo futuro, que 

nos permite imaginar e visualizar um estado de coisas diferente do agora existente - 

uma 'verdade' com 'fatos' muito diferentes. Equipados dessas armas, somos com 

certeza subdeterminados, e por isso livres, mas fadados a fazer escolhas, expostos ao 

perigo constante de escolher errado e condenados à eterna incerteza. Insegurança no 

presente e incerteza quanto ao futuro são nossos companheiros constantes na jornada 

de viver.
4
  

 

Na ciência do direito, de forma assemelhada às demais ciências humanas, não se fala 

exatamente em uma resposta correta estabelecida de maneira prévia e que apenas precisaria de 

mero desvelamento, mas, diante das inconstâncias e peculiaridades dos contextos histórico-

sociais, se busca a formulação de uma resposta que se pretenda adequada, que seja compatível 

com os anseios da comunidade científica e da sociedade e também que preserve a segurança e 

a continuidade das relações já existentes e do conhecimento já construído no meio em que se 

dá o estudo. 

Em meio a esta batalha entre filosofia humana e científica, os diversos campos das variadas 

ciências se apresentam como ferramentas para se alcançar um conhecimento que tenha 

pretensão de se tornar verdade aceitável, ainda que dentro de uma comunidade científica 

específica. 

Da mesma forma se dá com a ciência do direito e sua metodologia, pois, por integrar as 

ciências humanas, a primeira se preocupa menos com uma formulação de conhecimento 

baseado numa causalidade estrita, vinculando-se mais à formulação de respostas efetivas aos 

problemas sociais. 

Tal especificidade faz da ciência jurídica um campo de construção do conhecimento baseado 

na análise de problemas, a exemplo de conflitos sociais, que, postos à apreciação, devem ter 

uma resposta adequada à metodologia científica adotada, baseada em critérios científicos e 

que preservem a organização social e a aplicação do direito, num determinado contexto social 

e comunitário. 

 

 

                                                           
4
 BAUMAN, Zygmunt. 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 134. 
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2. Ciência como tópica: sistema x problema. 

 

No estudo de uma positivação da ética podem ser aplicados, por semelhança, preceitos e 

características da teoria da ciência do direito e seu meio de evolução, se entendidos segundo 

uma abordagem metodológica baseada nos problemas postos à resolução e também na 

constante e dialética superação de paradigmas. 

Nessa linha, a apreciação de uma teoria científica com base nos problemas para os quais ela se 

volta deve ser analisada remontando-se à ideia aristotélica de tópica. 

Aristóteles foi quem primeiro tratou sobre esse tema num famoso texto exatamente intitulado 

Tópica, que é um dos seis que compõem a sua obra Organon. Para chegar ao seu conceito, 

Aristóteles perpassa pela diferenciação entre apodítico e dialético, sendo o primeiro relativo 

ao campo da verdade, da qual se ocupam os filósofos, enquanto o segundo refere-se ao campo 

de disputa, do meramente oponível, atribuído à retórica. A Tópica é indicada como 

pertencente ao terreno do dialético.
5
 

No campo da ciência do Direito, a tópica foi percucientemente analisada por alemão Theodor 

Viehweg, que resgatou o pensamento aristotélico, utilizando-o como base para uma teoria da 

argumentação jurídica. 

Ao trazer sua definição, Viehweg afirma que "o ponto mais importante no exame da tópica 

constitui a afirmação de que se trata de uma techne do pensamento que se orienta para o 

problema [...]"
6
. Ela é defendida, pois, como um estilo de pensamento e não como um 

regramento ou modelo de aplicação de uma ciência. A tópica como estilo propõe não um 

procedimento específico para a aplicação científica, mas um diferente enfoque na relação 

entre o pensamento científico e o seu objeto de estudo.  

No campo jurídico, tal inovação se relaciona a pensar o direito a partir de seus problemas, ou 

melhor, dos problemas postos à solução pelo próprio direito. Com base nisto, são vencidas as 

noções padronizadas de dedução, que buscam partir do geral para o específico, do conjunto 

enciclopédico de normas e entendimentos para o caso concreto em análise, numa atividade de 

caráter tipicamente subsuntivo.  

                                                           
5
 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979, p. 23-24. 

6
 Idem, Ibidem, p. 33. 
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Propõe-se, a partir da tópica, uma inversão nesta trilha sistema  problema, de modo que a 

construção do conhecimento científico e a sua aplicação prática originam-se dos problemas 

postos à solução, desenvolvem-se a partir deles e se determinam de modo a fornecer respostas 

a tais problemas. 

Com os holofotes voltados para o conjunto de problemas que se busca resolver a partir do 

direito e sua ciência, os estatutos consolidados no sistema jurídico perdem um pouco de sua 

solidez, passando a ser tratados como tópicos de orientação argumentativa, que orientarão a 

aplicação da ciência aos problemas. 

Os conceitos são chamados topoi e tratam de variáveis de relevância atrelada aos específicos 

tempo e espaço nos quais são analisados, podendo se estabelecer em graus no caso de 

existirem topoi classificatórios de outros. Os topoi são conhecimentos comumente aceitos 

pela comunidade num determinado contexto e direcionam o convencimento que se busca para 

a solução dos problemas. “Topoi são, portanto, para Aristóteles, pontos de vista utilizáveis e 

aceitáveis em toda parte, que se empregam a favor ou contra o que é conforme a opinião 

aceita e que podem conduzir à verdade.”
7
 

A partir destes pontos fundamentais, não há como negar a semelhança que existe entre tal 

pensamento e as conclusões do filósofo científico austríaco Karl Popper, especialmente em 

sua obra 'Lógica das Ciências Sociais'. 

O estudo aprofundado da teoria de Popper extrapola os limites deste artigo, mas será 

aproveitado deste autor um fundamento inicial do texto, que se revela por meio de uma 

formulação de caráter genérico, igualmente aplicável a diversos campos do conhecimento e da 

ciência.  

Em sua obra, aqui referida, ele entende que: 

 

[…] Se é possível dizer que a ciência, ou o conhecimento, „começa‟ por algo, poder-

se-ia dizer o seguinte: o conhecimento não começa de percepções ou observações ou 

de coleção de fatos ou números, porém, começa, mais propriamente, de problemas; 

mas, também, não há nenhum problema sem conhecimento. Mas isto significa que o 

conhecimento começa da tensão entre conhecimento e ignorância. Portanto, 

poderíamos dizer que não há nenhum problema sem conhecimento; mas, também, 

não há nenhum problema sem ignorância. Pois cada problema surge da descoberta 

de que algo não está em ordem com nosso suposto conhecimento; ou, examinando 

logicamente, da descoberta de uma contradição interna entre nosso suposto 

                                                           
7
 Idem, Ibidem, p. 26-27. 
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conhecimento e os fatos; ou, declarado talvez mais corretamente, da descoberta de 

uma contradição aparente entre nosso suposto conhecimento e os supostos fatos.
8
 

 

A partir dos pensamentos de Popper e Viehweg se pode chegar a uma visão metodológica 

referente ao funcionamento e à evolução de uma ciência.  

Nessa linha, uma teoria científica que pretende dar respostas seguras e adequadas a quem se 

utiliza dela como ferramenta tem por ponto de início as questões de maior relevância dentro 

de um contexto social e histórico-temporal, as quais serão apresentadas como problemas aptos 

à resolução pela ciência.  

Nesta perspectiva, será adequada a metodologia que for capaz de dar soluções aceitas pela 

comunidade a tais questionamentos de maior interesse no contexto específico analisado. Daí 

também decorre que uma mudança na base de questões consideradas como problemas 

repercutirá de forma a provocar uma atualização nas teorias e na própria metodologia da 

ciência em análise. 

Em suma, a aqui exposta visão metodológica acerca de uma teoria científica permite concluir 

que o seu conhecimento será construído a partir do que for considerado um problema 

apreciável pela ciência. Por isso, ao se aplicar uma teoria científica a um campo específico ela 

se adequará, concebendo respostas e conhecimento que se relacionem aos problemas do 

campo em análise. 

Seguindo estas diretrizes, a concepção de um sistema normativo ético positivado dependerá 

enormemente do contexto de aplicação e construção de tal sistema.  

Desta forma, a pretensão de se criar uma ética positivada progredirá conforme as 

especificidades dos problemas atinentes ao campo específico no qual se aplicará tal ética. A 

problemática específica influenciará diretamente na seleção de normas morais que serão 

'elevadas' à categoria de racionalmente aceitas, portanto integrantes da ética, na forma da 

metodologia científica posta; assim também se dará com as adaptações e mudanças que 

ocorrerão no sistema ético que surgir. 

Assim, a pretensão de se criar um sistema ético positivado no campo da gestão pública irá se 

relacionar às temáticas desta área, a exemplo de preocupações com o bom uso de verbas 

                                                           
8
 POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 14-15. 
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públicas; cobrança na garantia dos serviços essenciais de saúde, segurança e educação; 

atuação participativa, dando voz àqueles que se submetem à gestão; manutenção de conduta 

proba no exercício da gestão etc. 

 

3. Breves considerações sobre moral e ética 

 

Ética é a parte da filosofia que se dedica ao estudo dos valores morais e princípios ideais do 

comportamento humano. A palavra ética vem do grego ethos, e significa aquilo que pertence 

ao caráter, ou modo de ser. 

A discussão sobre ética tem origem na antiguidade grega. Naquele período, filósofos como 

Sócrates, Platão e Aristóteles esforçavam-se por produzir um conhecimento capaz de fornecer 

respostas absolutas para todos os tipos de questionamento humano. 

Na sua obra clássica intitulada Ética a Nicômaco, Aristóteles sistematizou padrões de 

comportamento ético no relacionamento entre os cidadãos. Para ele, a principal forma de 

exercitar o comportamento ético era por meio do diálogo. Na prática dialógica, os cidadãos 

exercem a arte do contraditório, na qual as frases emitidas possuem um padrão de verdade e 

mentira.
9
 

Schopenhauer
10

, em sua obra Sobre a ética, assim estatui: 

 

que o mundo tenha apenas um significado físico e nenhum significado moral 

constitui o maior, o mais pernicioso, o erro fundamental, a própria perversidade do 

modo de pensar, e no fundo é aquilo que a fé personificou como o anticristo. Não 

obstante e a despeito de todas as religiões que em sua totalidade afirmam o contrário 

disso, buscando fundamentá-lo à sua maneira mítica, este erro fundamental nunca 

desaparece completamente da Terra, mas ergue sempre, de tempos em tempos, 

novamente sua cabeça até que a indignação geral o obriga a esconder-se. 

 

A ética diferencia-se da moral, pois, enquanto esta última fundamenta-se na obediência a 

costumes e hábitos recebidos, a ética, ao contrário, busca fundamentar as ações morais 

exclusivamente na razão. 

                                                           
9
 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Abril Cultural, 1984, passim. 

10
 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre a ética. São Paulo: Hedra, 2012, p. 39-40. 
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Na filosofia clássica, a ética não se resumia à moral (compreendida como hábito ou costume, 

proveniente do latim mos, mores), mas buscava a necessária fundamentação teórica para 

encontrar a melhor maneira de viver e conviver, ou seja, o melhor estilo de vida, tanto na 

esfera privada quanto em público. 

A ética, pois, refere-se às ações humanas, e volta-se para as relações sociais. Para o 

pensamento dialético, o ideal ético fundamenta-se em uma vida social mais justa e na 

superação das desigualdades econômicas.  

Grosso modo, pode-se dizer que a ética tem como fundamento o bem comum. Muitos 

filósofos, ao se debruçarem sobre as instâncias da eticidade (família, sociedade civil e 

Estado), entenderam que a liberdade do indivíduo só se completa como liberdade do cidadão 

de um Estado livre e de direito. 

Já segundo o Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva
11

,  

 

a palavra „moral‟ é derivada do latim moralis (relativo aos costumes). Na forma 

substantiva, designa a parte da filosofia que estuda os costumes, para assinalar o que é 

virtuoso e honesto, segundo os ditames da consciência e os princípios da humanidade.   

 

Em tal definição já é possível verificar que a moral é um conceito externo ao Direito, pois não 

trata de normas jurídicas, e sim dos ditames da consciência humana. 

Kant, em sua Crítica à razão pura
12

, sustenta que o senso moral é inato a todo ser humano, 

não derivando, portanto, da experiência. Logo, uma ação pode ser classificada como boa se 

resulta da obediência a esse sentido interior de dever, e não em virtude de apresentar apenas 

bons resultados. 

Na lição de Álvaro Valls
13

, a moral, quanto a Kant, 

 

não se interessa essencialmente pelos aspectos exteriores, empíricos e históricos, tais 

como leis positivas, costumes, tradições, convenções e inclinações pessoais. Se a 

moral é a racionalidade do sujeito, este deve agir de acordo com o dever e somente 

por respeito ao dever: porque é dever, eis o único motivo válido da ação moral. 

Legalidade e moralidade se tornam extremos opostos. 

                                                           
11

 SILVA, De Plácido. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2004, p. 391. 
12

 KANT, Immanuel. Crítica à razão pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001, passim. 
13

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2004. 
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Para Kant, os conteúdos éticos nunca são dados do exterior. O que cada um de nós possui, 

porém, é a forma do dever. É o que o filósofo denomina imperativo categórico. Em sua 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant afirma que deve proceder sempre de 

maneira que possa querer também que sua máxima se torne uma lei universal.
14

 

Desde o primeiro instante, portanto, reconhecemos a íntima multiplicidade da ética. 

O juízo geral devia (ou não devia) ser pode ser emitido no campo de todo e qualquer processo 

que se refere aos sujeitos vivos, e não somente quando o referido processo provém de um 

sujeito vivo
15

, como nos diz o filósofo Hans Driesch, mas somente no sentido estrito da 

palavra é a Ética uma ciência teórica dos atos do homem, e unicamente nesse sentido pode 

conduzir naturalmente a regras. 

Assim sendo, é comum que a ética seja definida como a área da filosofia que se ocupa do 

estudo das normas morais nas sociedades humanas, buscando explicar os costumes de um 

determinado grupamento humano, bem como fornecer elementos para a solução de seus 

dilemas mais usuais. Nesse sentido, a ética pode ser definida como a ciência que estuda a 

conduta do homem, enquanto a moral é a qualidade dessa conduta, quando definida a partir da 

perspectiva do Bem e do Mal. 

A ética não pode ser confundida com a lei, a despeito de esta última, em geral, ter como base 

princípios éticos. Diferentemente do que ocorre com a lei (regra categórica), nenhum 

indivíduo pode ser compelido, pelo Estado ou por outros indivíduos, a cumprir normas éticas, 

nem sofrerá nenhuma sanção pela desobediência a estas; por outro lado, a lei pode, 

eventualmente, omitir-se quanto a questões abrangidas no escopo da ética. 

 

3.1. Ética pública 

 

O sociólogo alemão Max Weber
16

 estabeleceu, em princípios do século XIX, a distinção entre 

ética da convicção e ética da responsabilidade. 

                                                           
14

 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. São Paulo: Martin Claret, 

2004, passim. 
15

 DRIESCH, Hans. El acto moral: ensayo de filosofia ética. Madrid: M. Aguilar Editor, 1929, p. 14-15. 
16

 WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações, São Paulo: Ed. Cultrix, 1993, passim. 
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Para Weber, por exemplo, quanto maior o grau de inserção de determinado indivíduo na seara 

política, maiores são o afastamento das suas convicções pessoais e a adoção de 

comportamentos orientados pelas circunstâncias. 

Este afastamento de crenças e suposições pessoais e a adoção de medidas muitas vezes 

contraditórias são determinados pelo confronto entre a ética da convicção e a ética da 

responsabilidade. 

A ética da convicção é, para Weber, o conjunto de normas e valores que orientam o 

comportamento do indivíduo na sua esfera privada. A ética de responsabilidade, por seu 

turno, representa o conjunto de normas e valores que orientam a decisão do indivíduo a partir 

da sua posição como governante ou legislador. 

Em sua obra Ciência e política: duas vocações, diz-nos o autor: 

 

Impõe-se que nos demos claramente conta do fato seguinte: toda a atividade 

orientada segundo a ética pode ser subordinada a duas máximas inteiramente 

diversas e irredutivelmente opostas. Pode orientar-se segundo a ética da 

responsabilidade ou segundo a ética da convicção. Isso não quer dizer que a ética da 

convicção equivalha a ausência de responsabilidade e a ética da responsabilidade a 

ausência de convicção. Não se trata disso, evidentemente. Não obstante, há oposição 

profunda entre a atitude de quem se conforma às máximas da ética da convicção – 

diríamos, em linguagem religiosa, „O cristão cumpre seu dever e, quanto aos 

resultados da ação, confia em Deus‟ – e a atitude de quem se orienta pela ética da 

responsabilidade, que diz: „Devemos responder pelas previsíveis consequências dos 

nossos atos.‟
17

 

 

Na passagem da sociedade tradicional para a moderna (que tem início no século XV), opera-

se uma ruptura entre moral e política. Nas sociedades tradicionais, os sistemas de valores, 

advindos dos princípios morais-religiosos, orientavam o comportamento do indivíduo em 

todos os aspectos de sua vida social: no econômico, artístico, político etc. 

Com o advento da modernidade, inicia-se o processo de racionalização, que substitui pelo 

método científico as antigas explicações religiosas de todas as esferas da vida social.  

A racionalidade da era moderna não se preocupa com a moralidade dos fins, mas com a 

eficácia dos meios para alcançá-los. A ética moral cede, então, o lugar à ética política. 

                                                           
17

 WEBER, Max. Op. cit., p. 113. 
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Maquiavel
18

, primeiro filósofo a identificar as especificidades da política moderna, propõe 

uma distinção entre ética moral e política. Em sua visão, compreende-se que a ética moral se 

ocupa dos fins, enquanto a ética política, por sua vez, tem uma preocupação voltada para os 

meios. 

A ética, como sistema de conceitos e proposições particulares na seara do devia ser, resulta 

indiferente à existência ou não da liberdade. Entende-se por liberdade a indeterminação com 

respeito ao assentimento, à realização de um conteúdo de vontade e, portanto, o liberum 

arbitrium indifferentiae. 

Se existe liberdade no verdadeiro sentido do indeterminismo, todo o saber consciente – aí 

incluída a noção da significação moral – fornece, então, a cada ser o material acerca de cuja 

realização ou não realização é livre para pronunciar-se. 

 

3.2. Ética e ideologia 

 

No que toca à relação entre ética e ideologia, questão de relevância é a que trata da 

interferência de concepções ideológicas na fixação de parâmetros éticos. Tal interferência 

implica uma relativização da percepção que se tem da ética, de modo que conceitos antes 

aceitos em determinada comunidade podem perder seu status ou ser inteiramente rechaçados. 

Segundo Paul Ricoeur
19

, a ética concreta restitui, com os recursos do pensamento moderno, 

pós-kantiano, uma ideia muito forte de Aristóteles: que o bem do homem e a tarefa do homem 

– esses conceitos tão preciosos do Livro I da Ética a Nicômaco – não se exercem plenamente 

senão na comunidade dos cidadãos. 

A crítica das ideologias é um dos instrumentos de pensamento por meio dos quais a razão 

prática pode passar do saber à crítica. É necessário então falar menos da crítica da razão 

prática que da razão prática como crítica. Ademais, é necessário que esta crítica não se erija, 

por sua vez, em saber, segundo a ruinosa oposição entre ciência e ideologia. 

                                                           
18

 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2007, passim. 
19

 RICOEUR, Paul. Hermenéutica y acción: De la hermenéutica de los textos a la hermenéutica de la acción. 

Versão eletrônica. Capítulo II, p. 234-239. Disponível em: <http://www.4shared.com/office/O-

oW_Q03/Ricoeur_-_De_la_hermeneutica_d.html>. Acesso em: 25/07/2013, às 23h30. 
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Com efeito, não existe lugar totalmente exterior às ideologias. A crítica se eleva desde o 

âmbito da ideologia. A única ideia que pode elevar a crítica além das opiniões arbitrárias, sem 

erigi-la novamente em saber, é em última instância a ideia moral de autonomia, funcionando 

desde agora como motor utópico de toda crítica das ideologias. 

Neste sentido, além da direta influência que os problemas terão nas etapas de criação e 

evolução de uma ética positivada, também as ideologias atuarão de forma marcante em tal 

evolução, não podendo ser desconsideradas e nem esquecidas. 

 

4. A evolução do método científico. Metodologia e novos paradigmas. 

 

A evolução do método e da compreensão de sua utilidade para a pesquisa científica apresenta 

uma curva interessantíssima desde Descartes
20

, que se propunha a nunca aceitar algo como 

verdadeiro que não se conhecesse claramente como tal; ou seja, a evitar cuidadosamente a 

pressa e a prevenção, e a nada fazer constar nos juízos que não se apresentasse tão clara e 

distintamente ao espírito que não se tivesse motivo algum de duvidar dele. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos
21

, a ciência moderna construiu-se contra o senso 

comum, que considerou superficial, ilusório e falso. A ciência pós-moderna, por sua vez, 

procura reabilitar o senso comum, por reconhecer nessa forma de conhecimento algumas 

virtualidades que enriquecem nossa relação com o mundo. 

À semelhança de um sistema científico, um sistema ético consolidado também se deve voltar 

à solução de problemas específicos que lhe são postos, de acordo com os paradigmas 

existentes.  

Paradigma, como se sabe, significa modelo, referência, padrão, pressuposto filosófico.  

O físico e filósofo da ciência Thomas Kuhn definiu como paradigmáticas as realizações da 

ciência que geram modelos que, por períodos mais ou menos extensos e de modo mais ou 

                                                           
20

 DESCARTES, René. Discurso do método. 1637. Disponível em: 

<HTTP:WWW.4shared.com/get/bFSU9nww/Descartes_-_discurso_do_metodo.html>. Acesso em: 05/09/2013, 

às 17:57. 
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menos manifesto, orientam o desenvolvimento das pesquisas na busca da solução para os 

problemas por elas suscitados. 

Em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, ele apresenta a ideia de que "um 

paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma 

comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma", e define o estudo 

dos paradigmas como “o que prepara basicamente o estudante para ser membro da 

comunidade científica na qual atuará mais tarde".
22

 

Ainda segundo Kuhn
23

,  

 

na ausência de um paradigma ou de algum candidato a paradigma, todos os fatos 

que possivelmente são pertinentes ao desenvolvimento de determinada ciência têm a 

probabilidade de parecerem igualmente relevantes. Como consequência disso, as 

primeiras coletas de fatos se aproximam muito mais de uma atividade ao acaso do 

que daquelas que o desenvolvimento subsequente da ciência torna familiar. 

 

Quando pela primeira vez no desenvolvimento de uma ciência da natureza um indivíduo ou 

grupo produz uma síntese capaz de atrair a maioria dos praticantes de ciência da geração 

seguinte, as escolas mais antigas começam a desaparecer gradualmente. Seu desaparecimento 

é, em parte, causado pela conversão de seus adeptos ao novo paradigma.  

Sempre existem, no entanto, alguns que se aferram a uma ou outra das concepções mais 

antigas; são eles simplesmente excluídos da profissão e seus trabalhos são ignorados. O novo 

paradigma implica uma definição nova e mais rígida do campo de estudos. Aqueles que não 

desejam ou não são capazes de acomodar seu trabalho a ele têm que proceder isoladamente ou 

unir-se a algum grupo. 

Sobre a relação entre problemas e paradigmas, Thomas Kuhn esclarece: 

 

Já vimos que uma comunidade científica, ao adquirir um paradigma, adquire 

igualmente um critério para a escolha de problemas que, enquanto o paradigma for 

aceito, poderemos considerar como dotados de uma solução possível. Numa larga 

medida, esses são os únicos problemas que a comunidade admitirá como científicos 

ou encorajará seus membros a resolver. Outros problemas, mesmo muitos dos que 

eram anteriormente aceitos, passam a ser rejeitados como metafísicos ou como 

sendo parte de outra disciplina. Podem ainda ser rejeitados como demasiado 
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 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1998, passim. 
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problemáticos para merecerem o dispêndio de tempo. Assim, um paradigma pode 

até mesmo afastar uma comunidade daqueles problemas sociais relevantes que não 

são redutíveis à forma de quebra-cabeça, pois não podem ser enunciados nos termos 

compatíveis com os instrumentos e conceitos proporcionados pelo paradigma. [...]
24

 

 

Desse modo, os problemas que não podem ser solucionados pelo paradigma vigente ou são 

postos de escanteio ou antecipam o aportar de um novo paradigma. 

Ainda segundo Boaventura de Sousa Santos
25

,  

 

a caracterização da crise do paradigma dominante traz consigo o perfil do paradigma 

emergente. [...] A configuração do paradigma que se anuncia no horizonte só pode 

obter-se por via especulativa. Uma especulação fundada nos sinais que a crise do 

paradigma atual emite mas nunca por eles determinada. 

 

O fator que gera a crise do paradigma não é, por si só, o fato de existirem problemas não 

solucionados no seio de um sistema de normas éticas. A crise do paradigma dominante é, por 

assim dizer, multifatorial. 

A propósito, eis a pertinente observação de Popper
26

: 

 

o progresso na ciência, embora revolucionário ao invés de meramente cumulativo, é, 

em certo sentido, sempre conservador; uma nova teoria, embora revolucionária, deve 

sempre ser capaz de explicar, completamente, o sucesso de sua predecessora. Em 

todos aqueles casos em que sua predecessora foi bem sucedida, ela deve render 

resultados, e, se possível, melhores. Logo, nestes casos a teoria predecessora deve 

parecer uma boa aproximação à teoria nova; enquanto deveria haver, 

preferivelmente, outros casos, onde a nova teoria produzisse resultados melhores e 

diferentes dos obtidos pela teoria antiga.  

 

No caminho do progresso de um sistema ético, as soluções fornecidas pelo senso comum 

podem ser levadas em conta no contexto de um paradigma emergente, e no intuito de 

suplantar o paradigma anterior, desde que apresentem caminhos para questões que 

remanesciam como não resolvidas. 

O senso comum a que alude Boaventura de Sousa Santos eleva-se, portanto, ao status de fonte 

das mencionadas novas soluções. 
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No entanto, a consolidação de um sistema novo não ocorre de forma imediata e também não 

se dá no mesmo ritmo em que surgem novos problemas que anseiam por resposta. 

Muitas vezes novos problemas fogem tanto da sistemática posta que acabam não sendo 

considerados como integrantes do campo de aplicação do sistema científico, o que faz com 

que fiquem sem análise e sem resposta. 

Tal situação se reverte no momento em que uma nova metodologia propõe respostas a estes 

problemas esquecidos, demonstrando que há como integrá-los ao sistema, desde que este se 

atualize adotando a nova metodologia, o que gera uma superação e uma ampliação do 

conhecimento científico. 

No caso de um sistema ético positivado, em especial no que toca à gestão pública, novas 

situações relacionadas a esta área podem exigir maior atenção em determinado contexto 

histórico-social, criando problemas a serem solucionados, mas que nem sempre se adequam 

ao sistema vigente. 

Pode ser que a moral traga esparsas e diversas soluções para um destes problemas, mas 

nenhuma delas se justifica à luz do sistema posto. Uma nova metodologia, ou novo sistema, 

permitiria a incorporação de uma resposta que a ele se adequasse como válida, permitindo 

superar a tensão gerada pela ausência de resposta anterior. 

Desta forma, o sistema é iniciado, evolui e se consolida, baseado nas provocações causadas 

pelos problemas e na incorporação de novas soluções oriundas de fontes diversas. 

À primeira vista, pode-se pensar que uma ótica com base no problema favoreça o 

desenvolvimento constante e incessante da ciência. No entanto, tal evolução de um sistema 

científico com base nos problemas não pode ser entendida somente como mecanismo 

meramente expansivo e de progresso, mas também como um meio limitador desta evolução e 

protetivo do paradigma científico posto. 

Viehweg faz um alerta na sua obra já citada, afirmando que “a ênfase no sistema opera uma 

seleção de problemas.”
27

 

Isto é facilmente explicável se for tomado em conta que um sistema científico posto terá uma 

área de abrangência no campo do conhecimento, de forma que sua metodologia proposta 
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garanta soluções a problemas que tenham relevância na comunidade científica do campo que 

se está analisando, criando um certo padrão de problemas aceitáveis e conhecimento gerado. 

Algo que fuja muito do padrão ou da capacidade de resposta do sistema metodológico 

científico em vigência poderá ser excluído do campo de estudo da ciência em questão, que 

considerará o caso um não-problema, ou seja, algo que não merece análise/resposta por estar 

mal formulado ou por extrapolar o objeto de estudo do campo científico. 

Descrevendo um típico pensamento voltado para a ênfase no sistema, que muito se assemelha 

ao raciocínio de subsunção, Viehweg explica que “[...] o problema, através de uma 

reformulação adequada, é trazido para dentro de um conjunto de deduções, previamente dado, 

mais ou menos explícito e mais ou menos abrangente, a partir do qual se infere uma 

resposta.”
28

 

No caso de se dar prevalência ao sistema, o resultado é que, existindo um único sistema, ou 

sendo um único sistema o aplicado como validador da ciência, ao se agrupar os problemas aos 

quais ele dá solução e aqueles para os quais o sistema não traz solução, estes últimos podem 

acabar desprezados como problemas aparentes. De forma semelhante, existindo vários 

sistemas, cada um deles selecionaria os seus problemas, abandonando a análise dos demais.
29

 

 

5. Conclusão 

 

Tais considerações postas ao longo da exposição demonstram que um estudo no campo da 

ética perpassa por diversas nuances, desde a moral até mesmo a ideologias, as quais, 

conjuntamente, afetam a consolidação de uma ética positivada. 

Aplicando-se as ideias da tópica de Viehweg e da visão de Popper de construção das ciências 

com base nos problemas postos à apreciação, conclui-se que os problemas específicos da 

comunidade e o contexto histórico-social também exercerão influência direta na construção e 

na evolução da ética positivada. 
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As influências da moral e da ideologia, aliadas ao contexto histórico, social e temporal 

específico do campo de estudo e da comunidade que se propõe a tal estudo, afetarão, a partir 

dos problemas que sejam apontados como de maior relevância no contexto, o conteúdo inicial 

e a evolução da ética positivada. 

A contribuição de Thomas Kuhn, por sua vez, revela que todo este arcabouço se sustentará 

mantendo um paradigma que, ao mesmo tempo, trará respostas aos problemas e limitará o 

surgimento de novos problemas, até o momento em que os anseios façam surgir esses novos 

problemas e novas teorias tragam outras respostas, permitindo a superação de um sistema 

posto e a ampliação do conhecimento construído, no caso, em relação ao campo ético 

positivado. 

Por tudo isto, uma pretensão de positivar a ética, analisada sob as perspectivas tópica e 

sistemática, garantirá uma ligação constante e direta com o seu campo de aplicação, de onde 

surgirão os problemas que sustentarão e farão evoluir a ética positivada. 
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