
Positivismo  
 
Forma de pensamento que considera a observação e a experiência como únicas vias para 
o conhecimento científico. A sociedade e o Homem são estudados da mesma forma que 
os fenómenos naturais. 
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A “REVOLUÇÃO” CIENTÍFICA DO SÉC. XIX 
 

No século XIX, a ciência continuou registar importantes progressos, colocando-se, 
cada vez mais ao serviço da técnica para proporcionar ao homem conforto e bem-estar. No 
meio intelectual e científico triunfou a crença no poder da ciência, considerada como única 
via de chegar a um conhecimento rigoroso e objectivo dos mecanismos que regem a 
Natureza e o Universo – o cientismo. As ciências sociais e humana, como a História, a 
Filosofia e a Psicologia, foram também contagiadas por este espírito, através do positivismo 
formulado por Auguste Comte, fundador da Sociologia. 

 
 
 
 
 
 
 

Cientismo 

O termo cientismo designa uma teoria positivista que defende ser a ciência o melhor 
método para o conhecimento de todas as coisas, e o único que preenche através da 
investigação contínua e progressivamente aperfeiçoada a necessidade de saber da 
própria da inteligência humana.  
Nascendo do conceito de ciência surgido no Renascimento (cujo principal fautor foi 
Galileu Galilei), é o radicalismo do movimento anti-dogmático renascentista, por oposição 
à crença no abstracto que proliferou na Idade Média europeia. Descartes, Leibniz, Locke, 
Berkeley, Hume, Kant, Poincaré e Dewey foram alguns dos nomes que se destacaram no 
progresso da sublimação e enaltecimento da ciência com base na razão, marcados pelas 
devidas condicionantes temporais, culturais e espaciais.  
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