
Paradigmas da filosofia da ciência

César A. Ticona Benavente
Orientado pelo Prof. Dr. César A. Brasil P. Pinto

MG, Brasil. Nov. 2007



Roteiro

I Origem da filosofia da ciência

II Bases do racionalismo do século XVIII

III Declarações dos filósofos

IV Mecânica quântica e razão 

V Conclusões

VI Apêndice – Exercícios de filosofia



HUMANO

UNIVERSO

NATUREZA

SISTEMATIZAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS



θ

Y1

Erros de interpretação na ciência

Uma ciência

Um pesquisador

Natureza

.
Qual é a probalilidade 

que acerte?

8

8



Importância da filosofia na ciência

θ

Y1

Filosofia

Natureza

Y2

Y3

θ

.
Y1

Filosofia

Y2

Y3

8

8



ORIGEM DA 

FILOSOFIA DA CIÊNCIA
[a gênese]

I



Antigas e não-científicas:

Sumérios, babilônios, chineses e indianos, 

os gregos com os seus filósofos

-Demócrito (460-370 a.C., o

porta-voz do naturalismo),

-Epicuro (341-270 a.C.)

-Lucrécio (99-55 a.C. filósofo 

e poeta romano)



Demócrito Epicuro

Lucrécio



Modernas e científicas

Influenciadas pela visão de ciência 

revolucionária de:

Francis Bacon (1561-1626) no século XVII.



Bacon



Descartes

1596-1650

Spinoza

1632-1677

Hobbes

1588-1679

Leibniz

1646-1716

Schopenhauer

1788-1860

Kant

1724-1804

Voltaire

1694-1778

Hegel

1770-1831

Nietzsche

1844-1900

Comte

1798-1857

CRONOLOGIA DOS FILOSOFOS MODERNOS

Locke

1632-1704



Bases do racionalismo do 

século XVIII
[a revolta da razão]

II



Descartes



Rene Descartes (1596-1650)

Graduado em Direito na Univ. Poitiers (20)

Engenheiro militar.

Criador do plano cartesiano.

Criador da geometria analítica.

Fundador da Fisiologia moderna (Harvey)

Estudou as geleiras, meteoros e arco-iris.

Pai da Filosofia moderna.



Principio Cartesiano

“Deve-se rejeitar todas as idéias e 
opiniões aceitas, e determinar-se a 

duvidar, até convencer-se do 
contrario, mediante fatos evidentes 

por si mesmos”.



Este principio foi aceito por:

- Benedetto Spinoza (1632-1677)

- G. W. Leibniz (1646-1716)

- Immanuel Kant (1724-1804)

- G. W. F. Hegel (1770-1831) 



Declarações dos filósofos
[Ouvindo os Craques]
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Francis Bacon (1561-1626 ) Sua obra

marca uma mudança da idade media com sua

aceitação de dogma e da doutrina para a era

moderna da prova cientifica e da experimentação.

“Uma filosofia superficial inclina o

pensamento do homem para o ateísmo,

mas uma filosofia profunda conduz as

mentes à religião”



“Logo de conhecer que há um

Deus, e ao mesmo tempo de que

todo depende dEle, e que não é

falaz, agora todo o que concebo

com claridade e distinção não pode

ser menos que verdadeiro...

René Descartes



Então, embora já não pense nas
razões pelas que julguei que isto era
verdadeiro, com tal de que lembre
ter-lo compreendido clara e
distintamente, não pode-se me
apresentar em contra nenhuma
razão que me faça pór-lo em duvida,
e assim tenho disso uma ciência
verdadeira y certa”

(Descartes, Meditações Matinais)



Spinoza



Baruch Spinoza (1632-1677)

• O maior dos filósofos modernos

“Tenho uma concepção de Deus e da

natureza totalmente diferente da que

costumam ter os cristãos mais recentes,

pois afirmo que Deus é a causa imanente,

e não externa, de todas as coisas. Eu digo:

Tudo esta em Deus, tudo vive e se

movimenta em Deus”



“Sempre, então, que qualquer coisa na

natureza nos parecer ridícula, absurda ou

nociva será porque temos apenas um

conhecimento parcial das coisas e

ignoramos, em geral, a ordem e a

coerência da natureza como um todo, e

porque queremos que tudo seja arranjado

de acordo com os ditames de nossa

própria razão” (Spinoza)



Voltaire



Voltaire 1694-1778, Maior Filosofo de sua 

época, opositor da tirania eclesiástica.

“Não sou em absoluto da mesma

opinião que Saunderson, que nega

Deus porque nasceu cego. Talvez eu

esteja errado; mas no lugar dele eu

reconheceria uma grande Inteligência

que me deu tantos substitutos da

visão”…



“Se é muito presunçoso adivinhar o

que é Deus e porque Ele fez tudo o

que existe, parece-me também muito

presunçoso negar que Ele existe”

“Homem! Deus outorgou-te o

entendimento para bem procederes

e não para penetrares a essência

das coisas por ele criadas”.

(Voltaire)



Pierre Bayle (1647-1706), célebre filósofo francês 

Com sua filosofia cética embora
fornecendo as bases do racionalismo
esclarecido, ele admitia francamente que
a razão basta, quando muito, para revelar
erros, e não para descobrir verdades.



Locke



John Locke (1632-1704), filósofo inglês que lançou 

os fundamentos epistemológicos da ciência moderna.

“Quão restrito é o domínio que nossos

pensamentos podem abranger,

simplesmente um ponto, um quase nada,

em comparação com a vasta extensão

que transcende nossa capacidade de

pensar”



Alexander Pope (1688-1744), Poeta satírico do 

período clássico inglês, tendência filosófica cética

“É razoável principiar duvidando de todas 

as coisas, e que deveríamos reservar a 

força principal de nossa dúvida para 

duvidar da própria razão, pois é aquela 

força que se aventura a provar as coisas 

de que devemos duvidar”



Schopenhauer



Arthur Schopenhauer (1788-1860),
filosofo alemão, desviou-se da razão para os

poderes da intuição, da criatividade e do irracional

“A razão é uma função parcial do

pensamento e a esfera de existência

própria do espírito humano jaz para além

do domínio dos sentidos. O mundo físico

não é mãe, mas simplesmente a ama do

espírito vivo de Deus dentro de nós”.



“Um exame mais crítico dos dogmas filosóficos

do iluminismo não podia encontrar neles outra

coisa senão uma nova mitologia concebida em

termos mecânicos” “Quando pensamos ter

logrado êxito na compreensão de um processo,

o que aconteceu de fato foi ligarmos

incompreensibilidades desconhecidas a

incompreensibilidades conhecidas”

Ernest Mach (1838-1916), físico e filosofo

austríaco, adotou um ponto de vista positivista do qual muitos

cientistas vieram a partilhar.



Einstein (1921) [42]



Albert Einstein (1879-1955) Físico, Premio 

Nobel em Física 1921, Maior Cientista do Século XX

"Minha religião consiste em uma humilde
admiração do ilimitado espírito superior
que se revela nos mais pequenos
detalhes que podemos perceber com
nossa frágil e débil mente".

“Acredito no Deus de Spinoza, o qual é
idêntico ao ordem matemático do
Universo”

http://es.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza


Newton



Isaac Newton

(04 Jan 1643 - 31 Mar 1727)

Descreveu a gravitação universal.

Três leis do movimento.

Deu os fundamentos de mecânica clássica.

Desenvolveu o Cálculo (Leibniz)

Desenvolveu a teoria da cor.

Inventou o telescópio de refletância.

Demonstrou o teorema binomial generalizado.

O maior dos científicos



"Gravity explains the motions of the
planets, but it cannot explain who set the
planets in motion. God governs all things
and knows all that is or can be done."



Mecânica quântica e razão

[Mais Problemas Filosóficos]

IV



Principio da incerteza de Heinsenberg e a 

problemática da mecânica quântica



No domínio do infinitamente pequeno, no

mundo dos átomos e elétrons prevalece o

poder que chamamos acaso:

Um destino microcósmico que zomba do

cálculo da razão.



Stephen Hawking



Stephen Hawking (1942- )
• Físico e Cosmólogo

• Membro da Royal Society de Londres.

• Membro da Academia Nacional de Ciências dos 
EUA

• Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 
1989.

• Professor Lucasiano em matemática da 
Universidade de Cambridge.

• Tem 12 doutorados Honoris Causa.

• Um dos maiores científicos da atualidade.









“A ciência pode afirmar que o universo
tinha que ter conhecido um começo (...)
Muitos científicos não gostaram da idéia
de que o universo houvesse tido um
principio, um momento de criação“

“No universo primitivo está a resposta
para a pergunta fundamental sobre o
origem de todo o que hoje vemos,
incluída a vida"

http://es.wikipedia.org/wiki/Universo


Conclusões 

V



1. Os grandes filósofos precursores do

racionalismo do século XVIII eram

bastante humildes para reconhecer os

limites da experiência perceptiva.

Curvavam-se respeitosos e reverentes

diante das coisas que estão além da

investigação racional.



2. O conhecimento acadêmico atual

forma “cabeças quadradas” finamente

acabadas. Qualquer que passar esses

limites estaria fora da ciência. Assim, o

conhecimento que devia trazer liberdade,

teria convertido aos cientistas escravos

dela e cegos da realidade.



3. Os entendidos de estes tempos são

simples repetidores do ensino de seus

mestres. Eles são considerados

excepcionais por repetir frases ou

técnicas.



4. A secularização da ciência, a

reverencia absoluta das publicações

cientificas e o impulso da mídia; faz

parecer que o mundo melhorará. No

entanto os “ignorantes” sabem que nada

esta melhorando. Pois o problema não é o

conhecimento, senão o efeito da

secularização do mesmo. Isto é: Falta de

amor na espécie humana.



5. O conhecimento científico e Deus são

um. Querer separa-os é anti-cientifico. Por

tanto a ciência atual é anti-científica na

sua maior parte.
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FILOSOFANDO

COM OS CRAQUES

[Apêndice]

VI



• Axiomas matemáticos não tem prova.

Ex 1. Prove que duas retas paralelas são aquelas
que nunca se encontrão no infinito.

Ex 2. Prove que uma reta é um conjunto de
pontos.

Conclusão: O método científico não resolve.



• Filosofia Cartesiana

Pergunta: O que é verdade agora? Ex. 

Um celular, um carro, etc.

Principio: “Toda coisa real tem uma

origem também real”

Ex. O celular tem origem real na fábrica
real da Samsung.

Então: A luz é real? A vida é real?

Conclusão: Deus existe



• Filosofia Kantiana

-Empirismo

-Razão Pura

(A Priori): - Analítica 

(predicado dentro do sujeito)

-Sintética

(predicado fora do sujeito)

Conclusão: A Razão pura sintética é base

da matemática e física, não tem base
empírica.



“Falar de ciência verdadeira, é falar de filosofia; 

falar de filosofia é falar de matemática

e falar de matemática é falar de Deus”

[Próprio]


