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Marcos teórico-cronológicos:  
 
1) Guilherme de Occam (1285-1347) – pioneiro na sugestão da laicização da política e do 
conhecimento. Questionou a autoridade do Papa afirmando categoricamente que a 
“autoridade do líder é limitada pelo direito natural e pela liberdade dos liderados”. É 
famoso por suas ideias vanguardistas sobre a liberdade.  “Um cristão não contraria o 
Evangelho ao se colocar ao lado do poder temporal (do tempo, dos homens, ou seja, na 
política) em disputa com o poder papal” (que não detém, portanto, a verdade sobre as 
Escrituras).  
 
2) Johannes Guttenberg (1398-1468) – A partir de 1439, passou a usar “tipos móveis” que 
revolucionaram a tipografia e possibilitaram pela primeira vez impressões em larga escala 
com alguma lucratividade. Consequentemente, Guttenberg é considerado o pai da 
imprensa. A era da ciência não se expandiria sem condições de tornar universalmente 
públicos os seus resultados.  
 
3) Nicolau Copérnico (1473-1543) - Propõe o primeiro modelo heliocêntrico (o sol no 
centro, o sistema solar). Primeiro ataque sério aos sentidos como fonte de acesso ao 
conhecimento; ataque também à posição religiosa que afirmava ser a terra e os homens o 
centro de toda a criação.   
 
4) Martinho Lutero (1483-1546) - Radicaliza a separação entre razão e fé com a Reforma 
Protestante. O que salva não são as obras, mas a graça. A fé se verticaliza numa relação 
direta entre fiel e senhor, e a mediação de sacerdotes e sacramentos ritualísticos é 
considerada dispensável. A fé subjetiva é tão (ou mais) importante que a prática objetiva; 
nesta se vendem indulgências e se cria a aparência de boas obras. Só o Senhor perscruta 
diretamente os corações dos homens. A única fonte segura de conhecimento é a Bíblia e a 
cada um deve ser garantido o livre exame (cada um é também único juiz, portanto). 
(Primeira tradução divulgada da Bíblia para um idioma corrente foi feita por Lutero!) 
Alguns reformistas viam os desenvolvimentos da ciência como agradáveis a Deus, uma vez 
que o desenvolvimento da razão é o desenvolvimento da humanidade posta em nós por 
Deus mesmo. Mesmo a nova religião estimulava a nova ciência.1 
 
5) Galileu Galilei (1564-1642) é considerado o “pai da ciência moderna”.  Refutou 
enunciados fundamentais da física aristotélica, fonte inquestionável durante séculos. Seus 
experimentos com o pêndulo e com o plano inclinado serviram para dar bases à 
formulação da lei da inércia, posteriormente conhecida como Primeira Lei de Newton. 
Segundo ele, “o livro do mundo está inscrito em caracteres matemáticos”.  
 
6) Johannes Kepler (1571-1636) – Juntamente com Galileu e outros, colaborou com a 
consolidação do modelo heliocêntrico. As leis de Kepler: 1) A terra se move; 2) O 
movimento não é circular mas elíptico; e 3) as velocidades dos planetas são distintas.  
 
 
Do ponto de vista histórico-filosófico, portanto, os pilares de constituição da visão de 
mundo a que chamamos “Medieval” foram gravemente atacados. A Igreja enquanto 
instituição foi questionada em nome da fé subjetiva; se não detém a verdade da Bíblia, não 
há porque também a Igreja Católica centralizar as decisões políticas; Aristóteles é 
questionado em nome dos experimentos que o refutavam de forma evidente; os próprios 
																																																								
1	Sobre	 as	 relações	 entre	 o	 protestantismo	 e	 as	 revoluções	 técnicas,	 ver	WEBER,	Max.	A	ética	protestante	e	o	
espírito	do	capitalismo.	



sentidos são postos em cheque, quando percebem uma coisa (o sol girando em torno da 
terra) e a razão, através da ciência, lhes diz outra: é a terra que gira em torno do sol. Em 
quem confiar para estar no mundo? Onde está a verdade? O conhecimento é, portanto, um 
problema para a Modernidade. Ao invés de dogmaticamente se lançar ao mundo com a 
questionável certeza de que é capaz de conhecê-lo, a razão moderna se pergunta se ela é 
mesmo capaz de conhecer o mundo. Se sim, então, como? A crítica do conhecimento 
pressupõe, necessariamente, a separação daquele que conhece daquilo que é conhecido, ou 
seja, do sujeito e do objeto. O modo como estes se separam e se relacionam é o trabalho que 
os pensadores modernos da ciência tentaram responder. Por isso se percebe que a tônica 
da Filosofia Moderna são as reflexões epistemológicas, sobre a possibilidade, realidade e 
validade do conhecimento, sobretudo científico, eleito como o modelo por excelência.  
 
 
7) Francis Bacon (1561-1626) : “todo conhecimento é em si mesmo poder.” 
 
Considerado o responsável pelo ideal de “ciência experimental”, que permeia o Ocidente 
até pelo menos o Positivismo do século XIX. Criticou drasticamente a Filosofia Medieval, 
que se baseava numa lógica dedutiva que para Bacon não produzia conhecimento mas 
apenas jogos sofísticos (a lógica aristotélica, presente no Organumn). Bacon também é 
considerado pai da Revolução Industrial por seu pensamento eminentemente prático, 
experimental e pragmático. Para ele, a questão do conhecimento só se resolve na 
experiência (empirismo é o nome dado à todas as formas de se privilegiar a experiência na 
crítica do conhecimento).  Bacon fundamenta o método indutivo (por oposição à lógica 
dedutiva) em seu provocativo Novumn Organumn. O novo método consiste em ver o 
conhecimento como um processo social de produção, de caráter cumulativo; as 
experiências tem por função fornecer cada vez mais dados, para que dessa forma 
possamos dissolver os inúmeros preconceitos que recebemos e acessar a um tipo de 
conhecimento objetivo, universalizável e que tem eficiência prática. O critério de 
verificação dos enunciados é a observação, portanto. Só esta, executada diligente e 
incessantemente nos dá controle sobre a realidade natural. A título de observação, o 
pensamento britânico é fortemente marcado pelo empirismo e utilitarismo que 
caracterizam Bacon (Jeremy Bentham, John Locke, o bispo George Berkeley, David Hume 
e John Stuart Mill são apenas alguns nomes que podemos associar ao empirismo).  
 
8) René Descartes (1596-1650) : enquanto a Europa insular se afirma como empirista, a 
parte continental tende a se focar em formas de racionalismo. Neste caso, referimo-nos 
àqueles que dão maior peso ou ênfase à razão (ou ao “lado” do sujeito) na crítica do 
conhecimento. Descartes também foi vitimado pelo descrédito que abateu as instituições 
medievais. As letras que cursara, as viagens que fizera, os mestres que ouvira, nenhum 
destes fora capaz de colocar algo seguro no seu caminho. Recusara-se, entretanto, a aceitar 
o ceticismo e sentia-se bastante provocado pela obra do cético Michel de Montaigne 
(ceticismo: não acreditar/aceitar na possibilidade do conhecimento). Descartes duvidou 
hiperbolicamente. Transformou a dúvida em um guia, uma pequena lanterna que 
pretendia iluminar-lhe um mínimo à frente dos olhos. Registrou essas reflexões numa obra 
chamada “Meditationes Metaphysicae” (Meditações Metafísicas ou simplesmente 
Meditações, disponível na coleção Os Pensadores). A única coisa que não pode ser posta 
abaixo da dúvida é o próprio ato de duvidar, protagonizado por aquele que duvida. Desta 
forma, Descartes conclui que, mesmo que tudo seja dubitável, enquanto ele duvida, ele 
existe. Se duvidar é uma forma de pensar, enquanto ele pensar daquela forma, ele existe. 
Cogito ergo sum – Penso logo existo. Tendo certeza que é uma coisa pensante, Descartes 
analisa o conteúdo do próprio pensamento (ou seja, representações mentais ou “ideias”) 
para encontrar uma forma de ter uma certeza tão clara quanto a primeira e fundamental 
certeza da razão subjetiva. Afirma que muitas ideias nós adquirimos da experiência mas 
que algumas não podem ter chegado à razão pela experiência. Afinal, como a experiência 
nos daria a noção de perfeição? Totalidade? Infinito? Completude? Algumas dessas ideias 
tem que já estar na nossa cabeça de alguma forma e por isso nós as conhecemos de forma 



clara e distinta2. Com isso Descartes tem sucesso em equiparar o rigor da razão com o 
raciocínio matemático e com as propriedades espaço-temporais dos objetos, e não mais 
com “eles mesmos”, por assim dizer. Independentemente da experiência, a soma dos 
ângulos de um triângulo sempre será 180 graus, um círculo sempre terá 360 graus, etc. O 
fato de esses teoremas abstratos não apenas prescindirem da experiência como também 
permitirem controlá-la, parece corroborar a tese de Galileu: a matemática é a língua formal 
da natureza.  Não importa o conteúdo advindo diretamente da experiência sensorial, pois a 
validade do conhecimento é dada pela ligação lógica realizada pela razão (causalidade). 
Descartes ilustra isto com um simples exemplo: tomemos um pedaço de cera, enrijecido. 
Aproximamo-lo do fogo e, como já sabemos, ele derrete. Sabemos, entretanto, que é a 
mesma cera. Sabemos? Os dados da experiência nos apresentam dois entes 
completamente distintos. Algo viscoso e quente e um pedaço rígido de cera. A conexão e a 
necessária justificativa que os sustenta é dada pela razão. Quando dizemos ser a mesma 
cera, ajuizamos racionalmente, e conectamos o fenômeno A (a cera sólida) com o fenômeno 
B (a cera líquida); tal conexão acontece porque há uma causa para a mudança de estado 
físico, o calor do fogo. A causalidade é a pedra de toque da interpretação moderna do 
mundo: a natureza é regida por esta lei que diz que para toda causa há um efeito.  3 
Regras do Método: 1) Ser evidente (claro e distinto); 2) Análise (decompor nas partes 
constituintes); 3) Ordem (do simples para o complexo) e 4) Enumeração (revisão rigorosa 
continuada da teoria ou “síntese”).       
 
9) David Hume (1711-1776) opôs-se diametralmente a Descartes: afirmou que a 
causalidade, ou conexão entre dois fenômenos que se sucedem, é fruto da expectativa 
gerada pela percepção continuada da ocorrência. Tudo que sabemos da causalidade é o que 
podemos esperar dos dados prévios. Acostumamo-nos a associar os fenômenos por eles se 
repetirem exaustivamente, mas daí a afirmar a sua ocorrência necessária ultrapassamos 
um limite e entramos na esfera da crença. Hume acreditava que dessa forma poderia 
estimular um ideal menos rígido de ciência, mais inventiva e até mais artística. Entretanto, 
na prática, sua crítica dá armas ao ceticismo e à descrença na validade do conhecimento.  
 
10) Immanuel Kant (1724-1804) – Kant, em suas próprias palavras, foi “despertado de 
seu sono dogmático” por David Hume. Herdeiro de uma linha de racionalistas alemães que 
remonta a Leibniz (1646-1716), Kant, que estava bastante entusiasmado com os avanços 
da física newtoniana, acordou com o incômodo argumento de Hume sobre a causalidade. 
Resolveu empreender uma crítica do conhecimento humano em geral, buscando descobrir 
as possibilidades e os limites das faculdades humanas de cognição. Este trabalho chegou 
até nós, sobretudo, com as famosas três críticas: 1) Crítica da razão pura (ou teórica); foca-
se no problema gnosiológico e intenta, de certa forma, conciliar o racionalismo e o 
empirismo; 2) Crítica da razão prática, focada nos postulados racionais do agir moral; e 3) 
A crítica da faculdade de julgar, analisando em detalhes a nossa particular capacidade de 
emitir ajuizamentos sobre a realidade (inclusive ajuizar a beleza, sendo muito estudada 
por interessados em Estética e Filosofia da arte).  
 
A crítica da razão pura busca analisar as condições de possibilidade do conhecimento 
científico. Em outras palavras, busca responder à questão: como é possível o 
conhecimento? Em que condições? Nos termos de Kant, estas condições mostram-se como 
o fundamento a priori do conhecimento. Entendendo que os empiristas acertam quando 
propõem que o conhecimento tem sua fonte na experiência, Kant os contraria, entretanto, 
ao conceder que também existem algumas formas “inatas” no nosso intelecto; a forma do 

																																																								
2	É	perceptível	que	Descartes	é	aproximável	tanto	de	Agostinho	quanto	de	Platão,	mas	o	importante	aqui	é	focar	
na	 especificidade	 do	 modo	 pelo	 qual	 a	 Modernidade	 chega	 a	 esses	 hipóteses	 partindo	 de	 um	 quadro	 de	
exigências	sócio-históricas	completamente	distinto.	
3	Lembremo-nos	de	problemas	de	mecânica	clássica	que	começam	com	“tomemos	um	corpo	qualquer...”	e	inclui	
observações	 como	 “...em	 condições	 ideais...”,	 “assumindo	 a	 gravidade	 em	 xx”	 e	 etc.	 Só	 se	 dão	 a	 conhecer	 a	
profundidade,	velocidade,	peso,	e	etc.,	isto	é,	propriedades	objetivas	e	objetiváveis	na	nossa	própria	razão	(“em	
condições	 ideais”).	 Todavia,	 esses	 resultados	 ideais	 interferem	 e	 preveem	 partes	 significativas	 do	
comportamento	da	realidade	natural.		



conhecimento é dada pela razão. A experiência fornece os conteúdos dos fenômenos mas 
não as ligações causais entre eles. É célebre a afirmação: “intuições sem conceito são cegas; 
conceitos sem intuição são vazios.” Causalidade, relação, quantidade e etc., são algumas 
das doze categorias que Kant identifica como fazendo parte a priori do nosso 
entendimento. Por exemplo: Onde encontramos o “grande”? Ou o “pequeno”?  Essas 
grandezas, como Descartes assinalara, não podem ser ensinadas pela experiência, uma vez 
que elas variam de caso para caso e o intelecto sempre as aplica novamente segundo suas 
próprias regras. Se comparo meu dedo indicador com o dedo médio, o segundo é o grande, 
porque é “maior que”. Se comparo minha estatura a de uma criança, agora eu sou o 
“grande”. Depois de deduzir essas categorias do entendimento, a nossa razão também 
possui seu nível mais elevado, onde opera apenas com ideias. Conceitos são discursivos, 
descrições gerais; o conceito de triângulo, por exemplo, é uma regra que diz “figura de três 
lados”. O entendimento ou intelecto cuida dos conceitos, que exceto pelas doze categorias a 
priori, são todos conceitos empíricos (ou a posteriori). A razão é especificamente o lugar 
das ideias; estas, são representações tão abrangentes ou universalizantes que não existe a 
possibilidade de existência de um correspondente na experiência. (liberdade, totalidade, 
imortalidade...). É na razão que surgem as antinomias; estas são os limites nos quais a 
razão esbarra tentando conhecer  o mundo – ou seja, são expressões dos próprios limites 
da razão. Esses limites se apresentam na tendência aparentemente natural de buscar a 
primeira causa, o começo, o princípio, o incondicionado que dá sentido a todos os 
condicionados. Em um esquema:  
 
Sensibilidade :  Espaço e tempo.  
 
Entendimento : Conceitos.  
 
Razão : Ideias. 
 
O “resultado” desse processo são os juízos que proferimos acerca do mundo e de nós 
mesmos. O pensamento só se dá a conhecer linguisticamente e, portanto, segundo regras 
lógicas. Não há conhecimento racional de Deus, da alma humana ou da “realidade”. Ficou 
famosa a distinção entre “coisa-em-si” e “fenômeno”; nós conhecemos apenas os 
fenômenos, que são o resultado da apreensão da coisa-em-si pelas estruturas do 
conhecimento humano. Em outras palavras, conhecemos o mundo “do jeito humano” de 
conhecer. E esse modo humano de conhecer apresentou seus limites à crítica realizada por 
Kant.  Assim, o pensador de Köninsberg dá fundamentação teórica contundente para a 
ciência que já avançava e inaugura bases revolucionárias para o desenvolvimento do 
pensamento epistemológico dentro da filosofia e da ciência. Suas críticas são consideradas 
por muitos como uma forma emblemática de enxergar a modernidade: um tempo onde o 
conhecimento, a moral e a sensibilidade do gosto humano se transformam em parcelas 
autônomas da realidade social e pretendem seguir suas próprias regras de fundamentação 
e funcionamento. 
 
 
 

 
 
 
 

Texto produzido para as disciplinas ministradas no semestre 2013/2. 
 

Sobre o autor:  
 

Leonardo T. A. Machado é Bacharel e Mestre em Filosofia pela Universidade 
Federal do Espírito Santo. Seus trabalhos partiram da filosofia antiga (Platão e 

Aristóteles, em projetos de extensão), passaram por temas contemporâneos em 
suas críticas à modernidade (materialismo e fenomenologia, filosofia latino-

americana) em sua monografia de conclusão de curso. No Mestrado investigou as 
relações entre Arte, política e sociedade, a partir do pensamento do filósofo 

alemão Walter Benjamin. Atualmente lecionando nesta mesma instituição. É 
também músico profissional e professor de cursos livres de música. 

leo.machado@gmail.com 


