
 
 
 
 
Olá, 
Estou disponibilizando a todos um material de estudo para esses dias que 
ficaremos casa. 
Bom estudo!  
 
 
Vídeos para assistir:  
 
1 - Francis Bacon 

https://www.youtube.com/watch?v=2nw1ksiEGy0 
  
2 - Filosofia da Educação - Descartes 
https://www.youtube.com/watch?v=M3oLEGlzs6k 

 
3 - Blaise Pascal e a Pressão 
https://www.youtube.com/watch?v=I8lYo6hhbjM&list=PLp4749mncPKn1RznbY-KHc6r--
EFsLfoz&index=26&t=0s 
 
4 - David Hume 
https://www.youtube.com/watch?v=2IVPZZ3iUq0&index=22&list=PL8PEFpPr13IjdUUstP-
VgS84q_chQwCcp 
 
 
RESUMO DAS AULAS      
 
Francis Bacon 
 
            Nascido em Londres, Francis Bacon (1561- -1626) pertencia a uma família de 
nobres. Depois de concluir seus estudos em Cambridge, iniciou, em 1577, sua carreira 
política, através da qual conquistaria os mais importantes postos do reino britânico. 
Bacon realizou uma obra científica de inegável valor e é considerado um dos fundadores 
do método indutivo de investigação científica. Atribui-se a ele também a criação do 
lema “saber é poder”, que revela sua firme disposição de fazer dos conhecimentos 
científicos um instrumento prático de controle da natureza com vistas à expansão da 
prosperidade humana. 
           Teoria dos ídolos Bacon concebia a ciência como técnica. Por isso, preocupava-
se com a utilização dos conhecimentos científicos na vida prática, manifestando grande 
entusiasmo pelos avanços técnicos que se difundiam em sua época, como a bússola, a 
pólvora e a imprensa. Revelava igualmente sua aversão ao pensamento meramente 
contemplativo e abstrato, característico da escolástica medieval. 
           Para o filósofo, a ciência deveria valorizar a pesquisa experimental, visando 
proporcionar resultados objetivos para o ser humano. Mas ele alertava que, para isso, 
era necessário que os cientistas se libertassem daquilo que denominava ídolos. O termo 
ídolo vem do grego eidolon (“imagem, simulacro, fantasma”) e costuma ser usado para 
se referir aos objetos que representam seres divinos em algumas crenças religiosas, 
sendo por isso alvo de culto e adoração. Daí derivou a acepção comum hoje de pessoa 
cultuada, seguida e admirada, geralmente um artista. Mas Bacon usava a palavra ídolo 
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com o sentido específico de erro enraizado, falsa noção, preconceito e mau hábito 
mental. Em sua obra Novum organum (expressão latina que significa “novo 
instrumento”), o filósofo destaca quatro gêneros de ídolos que entorpecem a mente 
humana e prejudicam a ciência: 
 
• ídolos da tribo – as falsas noções provenientes das próprias limitações da natureza 
da espécie humana; 
• ídolos da caverna – as falsas noções do ser humano como indivíduo (alusão ao mito 
da caverna de Platão, que estudamos no capítulo 12); 
• ídolos do mercado ou do foro – as falsas noções provenientes da linguagem e da 
comunicação; 
• ídolos do teatro – as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, 
científicas e culturais vigentes 
 
Método indutivo 
           Para combater os erros provocados pelos ídolos, Francis Bacon propôs o método 
indutivo de investigação, baseado no exame rigoroso dos fenômenos naturais, que 
cumpriria as seguintes etapas: 
• observação atenta e rigorosa da natureza para a coleta de informações; 
• organização racional dos dados recolhidos empiricamente; 
• formulação de explicações gerais (hipóteses) que possam levar à compreensão do 
fenômeno estudado; 
• comprovação ou não da hipótese formulada mediante experimentações repetidas, 
em novas circunstâncias. 
 

 

René Descartes 

           René Descartes (1596-1650) nasceu em La Haye, França, em uma família de 

prósperos burgueses. Decepcionado com a formação jesuíta (tomista- -aristotélica) que 

recebera, decidiu buscar a ciência por conta própria, esforçando-se por decifrar o 

“grande livro do mundo”. Em suas inúmeras viagens pela Europa, estabeleceu contatos 

com vários sábios de seu tempo, entre eles Blaise Pascal (1623-1662), cujas principais 

ideias estudaremos adiante. Temendo perseguições religiosas e tendo em mente a 

condenação de Galileu, tomou uma série de cautelas na exposição de suas ideias. 

Autocensurou vários trechos de suas obras para evitar tanto a repressão da Igreja 

Católica como a reação fanática dos protestantes. Apesar disso, o que publicou é 

suficientemente vasto e valioso para situá-lo como um dos pais da filosofia moderna. 

Dúvida metódica. 

            Descartes afirmava que, para conhecer a verdade, é preciso, de início, colocar 

todos os nossos conhecimentos em dúvida. É necessário questionar tudo e analisar 

criteriosamente se existe algo na realidade de que possamos ter plena certeza. 

           Fazendo uma aplicação metódica da dúvida, o filósofo percebeu que a única 

verdade totalmente livre de dúvida era que ele pensava. Deduziu então que, se pensava, 

existia (“Penso, logo existo”). Para Descartes, essa seria uma verdade absolutamente 

firme, certa e segura, que, por isso mesmo, deveria ser adotada como princípio básico 

de toda a sua filosofia. Era sua base, seu novo centro, seu ponto fixo. É preciso ressaltar 

que o termo pensamento é utilizado por Descartes em um sentido bastante amplo, 

abrangendo tudo o que afirmamos, negamos, sentimos, imaginamos, cremos e 

sonhamos. Assim, o ser humano era, para ele, uma substância essencialmente 

pensante. 



Dualismo 

           Também estudamos anteriormente que Descartes, aplicando a dúvida metódica, 

chegou à conclusão de que no mundo haveria apenas duas substâncias, 

essencialmente distintas e separadas: - a substância pensante (res cogítans), 

correspondente à esfera do eu ou da consciência; 

■ a substância extensa (res extensa), correspondente ao mundo corpóreo, material. O 

ser humano seria composto dessas duas substâncias, enquanto a natureza seria 

apenas substância extensa. Essa era uma concepção que se chocava com a noção 

tomista-aristotélica predominante, segundo a qual haveria tantas substâncias quantos 

seres existissem. A metafísica cartesiana também incluía uma substância infinita (res 

infinita), relativa a Deus, o ser que teria criado todas as coisas. Mas essa substância 

não seria parte deste mundo, pois o Deus cartesiano é transcendente, está separado 

de sua criação. 

Racionalismo 

            Descartes era um racionalista convicto. Recomendava que desconfiássemos 

das percepções sensoriais, responsabilizando-as pelos frequentes erros do 

conhecimento humano. Dizia que o verdadeiro conhecimento das coisas externas devia 

ser conseguido através do trabalho lógico da mente. Nesse sentido, considerava que, 

no passado, dentre todos os indivíduos que buscaram a verdade nas ciências, “só os 

matemáticos puderam encontrar algumas demonstrações, isto é, algumas razões certas 

e evidentes” (DESCARTES, Discurso do método, p. 39). 

           Descartes atribuía, portanto, grande valor à matemática como instrumento de 

compreensão da realidade. Ele próprio foi um grande matemático, sendo considerado 

um dos criadores da geometria analítica, sistema que tornou possível a determinação 

de um ponto em um plano mediante duas linhas perpendiculares fixadas graficamente 

(as coordenadas cartesianas). 

 
 
Resumindo: aplicação o método  
Todos os homens são dotados de razão, porém chegam a resultados diferentes, por 
isso há necessidade de estabelecer um método. Descartes estabelece, então, as 4 
regras do método que são:  
Evidência: algo só deve ser aceito como verdadeiro se se mostrar claro e evidente 
(indubitável)  
Análise: dividir as dificuldades em tantas partes quantas forem necessárias para melhor 
resolvê-las.  
Síntese: ordenar os pensamentos partindo dos objetos mais simples para os mais 
complexos.  
Revisão/ Enumeração: realizar relações tão completas e revisões tão gerais que se 
tivesse certeza de nada omitir  
Aplicação do método:  
 

1° Passo: Dúvida metódica para chegar à evidência (1ª regra do método). Para chegar 

a um princípio indubitável Descartes utiliza a dúvida metódica, sendo que duvida 

primeiramente dos sentidos (pois eles nos enganam); depois se questiona sobre a vigília 

(como sei que estou acordado e não dormindo); em seguida duvida da própria natureza 

corpórea. O filósofo francês começa a duvidar de tudo o que possa gerar o mínimo de 

questionamento (dúvida hiperbólica – exagerada). Contudo chega um ponto em que 



não pode duvidar de uma coisa: de que duvida, sendo que esta é um pensamento. 

Desse modo, formulou-se o primeiro princípio indubitável: Penso, logo existo. Que é a 

EVIDÊNCIA. 

_____________________________________________________________________ 
 
Substância infinita (res infinita) – cuja propriedade essencial é a infinitude; trata-se 
de Deus, ser que criou todas as coisas; 
Substância pensante (res cogitans) – ativa, cuja propriedade essencial é o 
entendimento; corresponde à esfera do eu (ou consciência), entendido como sujeito 
de toda a atividade do intelecto; • substância extensa (res extensa) passiva, cuja 
propriedade essencial é a extensão no espaço (comprimento, largura e profundidade), 
com formas e movimento; trata-se do mundo corpóreo, material. No entanto, 
concordando com a doutrina católica, Descartes concebia que Deus é um ser 
transcendente, isto é, encontra-se fora separado de sua criação. Desse modo, no 
mundo em que vivemos existiriam apenas as duas substâncias finitas (res cogitans e 
res extensa), que seriam essencialmente distintas e separadas. Daí o conhecido 
dualismo da metafísica cartesiana. 
 

Baruch Espinosa 
 
Principais Obras: 
 
Princípios da Filosofia de Descartes (1663) 
Tratado Teológico-Político (1670) 
Tratado da Correção do Intelecto (1677) 
Ética (1677) 
 
           Baruch Espinosa (1632-1677) nasceu na Holanda, filho de imigrantes judeus. Em 
sua filosofia, desenvolveu um racionalismo radical, caracterizado principalmente pela 
crítica às superstições religiosa, política e filosófica. De acordo com o filósofo, a fonte 
de toda superstição é a imaginação. Incapaz de compreender a verdadeira ordem do 
universo, a imaginação credita a realidade a um Deus transcendente e voluntarioso, 
nas mãos de quem os seres humanos não passam de joguetes. E a partir da superstição 
religiosa se desenvolveriam as superstições políticas e filosóficas. Para combater essas 
superstições em sua origem, Espinosa escreveu o texto Ética, no qual busca provar, 
como em uma demonstração geométrica (isto é, com definições, axiomas e 
postulados, dos quais se segue uma série de teoremas e corolários), a natureza racional 
de deus, que se manifesta em todas as coisas. Segundo o filósofo, deus não criou o 
mundo nem está fora do mundo: ele é o próprio universo. Por isso, dizia “Deus sive 
Natura” (“deus ou natureza”) e propunha a equação deus = natureza. Trata-se, portanto, 
de um deus imanente, que está inseparavelmente contido e implicado em toda a 
realidade. 
           Para Spinoza, Deus era imanente ao mundo, ou seja, argumentava que, Deus e 
mundo são as mesmas coisas. Tudo que existe na natureza e no mundo são 
representações de Deus, tudo que acontece tudo que existe e, tudo É por causa desse 
Deus.  
 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)  

            Nasceu em Leipzig e estudou Direito, Filosofia e Matemática em Iena. Recebeu 

o grau de doutor em Direito com a idade de 20 anos. Serviu como conselheiro 

bibliotecário da corte, em Hanover, até ao dia de sua morte. Sonhou com a fundação de 

uma confederação dos Estados europeus. Descobriu, em 1676, ao mesmo tempo que 



Newton, o cálculo infinitesimal. Trabalhou para a reunião das Igrejas católica e 

protestante. Suas obras mais importantes: Ensaio Filosófico sobre o Entendimento 

Humano (1690), Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano (1704), A Teodiceia 

(1710) e A Monadologia (1714). Sua filosofia é influenciada pelo mecanicismo 

cartesiano e pelas causas finais de Aristóteles (Japiassú, 2008)  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

           Leibniz critica a lógica tradicional, partindo do pressuposto de que o mundo “é o 

cálculo de Deus”. Tinha a intenção não de demonstrar verdades conhecidas, mas 

descobrir novas verdades. Imagina, para isso, uma combinatória universal que 

permitisse estudar, a priori, todas as combinações entre os conceitos.   

Ele dizia: "Enquanto Deus calcula e exerce o seu pensamento, o mundo se faz."  

O CONHECIMENTO  

            Parte da diferença entre verdades de razão (baseadas nos princípios de 

identidade e não-contradição) e verdades de fato (realidade contingente). Baseia-se 

também no fundamento nihil est sine ratione (nada é sem razão) e o batiza como o 

"princípio de razão suficiente”. Acrescenta o princípio da identidade dos indiscerníveis, 

em que defende: “Não existem na Natureza dois seres reais absolutos que sejam 

indiscerníveis, pois se existissem Deus e a Natureza trabalhariam sem razão tratando 

um de modo diferente do outro”. A razão suficiente exige, em consequência, a 

individualização do ser. (Temática Barsa)  

 

 A MÔNADA  

           Ao contrário de Descartes que pressupunha a dualidade da substância, Leibniz 

a vê como inextensa e indivisível, chamando-a de mônada. Para ele, o número de 

mônadas é infinito; elas são indestrutíveis e imortais; foram criadas instantaneamente 

por Deus. No mundo inorgânico, as mônadas não são conscientes; no mundo animal, 

possuem capacidade de associar ideias; no mundo humano, são espíritos finitos que 

têm autoconsciência. No topo desta hierarquia está a “mônada das mônadas”, ou seja, 

Deus.   

Leibniz vê Deus como um grande relojoeiro: no início, sincronizou todos os movimentos 

e pensamentos das mônadas. Assim, o mundo criado por Deus não é necessário, mas 

um dos mundos possíveis que a mente divina concebe. Sua existência deriva da 

“verdade de fato” e não da “verdade da razão”. Entre os mundos possíveis, Deus 

escolhe “o melhor”.   


