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Aula: 07

Temática: Francis Bacon

Um dos filósofos sobre o qual convém destinar a nossa 
atenção é Francis Bacon (1561-1626). Trataremos de Ba-
con, primeiramente, porque sua filosofia aponta para vários 

aspectos típicos da Filosofia Moderna. Segundo, porque Bacon sinaliza 
para os modernos a possibilidade de uso de um, relativamente, eficiente 
método de investigação científica: o método experimental. Sua célebre 
frase “saber é poder” ilustra a preocupação tipicamente moderna da ob-
tenção do conhecimento para aumentar a capacidade de intervenção na 
natureza. Talvez não seja demasiadamente exagerado dizer que Bacon é 
um dos precursores do novo modelo de ciência que está surgindo, em que 
a experiência e a indução ganham relevo, em detrimento dos longos cálcu-
los dedutivos e do uso abundante da Matemática, que, em filosofias como 
a dos pitagóricos ou de Platão, assumiu importantíssima função.

Na antigüidade, havia dois modelos de produção de conhecimento que 
apontavam para formas distintas de investigação: por um lado, a filosofia 
idealista socrático-platônica, que visava as idéias e encontrava na mate-
mática sustentáculo para atingi-las. Por outro lado, a filosofia realista de 
Aristóteles, segundo a qual não encontramos um mundo representativo, 
o das idéias, à parte do mundo sensível. Para Aristóteles, o homem pode 
conhecer as coisas do modo exatamente como elas são. Esses modelos 
dividirão, em certa medida, a filosofia medieval. Lembremos de dois dos 
maiores expoentes da filosofia medieval, Santo Agostinho e São Tomás de 
Aquino. O primeiro, seguidor sobretudo da filosofia socrático-platônica; o 
segundo, da filosofia aristotélica.

No modelo aristotélico, as matemáticas não assumem papel preponderan-
te como na filosofia socrático-platônica. Na modernidade, os modelos - o 
socrático-platônico e o aristotélico - passariam a influenciar dois modelos 
distintos de filosofia, o feito na ilha, sobretudo na Inglaterra, e o produzido 
no continente, especialmente na França. Para muitos filósofos do conti-
nente, como René Descartes, a matemática foi modelo de investigação.

 
Bacon se inclinou mais para o modelo filosófico aristotéli-
co. Ele subestima a Matemática, mas não se converteu em 
um fiel seguidor de Aristóteles, como era comum entre os 

filósofos aristotélicos na filosofia medieval. De Aristóteles, ele não aceitou 
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a explicação da natureza a partir da causa final. O comportamento dos 
corpos não seria mais explicado pela finalidade dos mesmos. Como era 
próprio à Física Moderna, Bacon tendia a explicar o comportamento dos 
corpos a partir da causa eficiente. Segundo a Física dos modernos, o com-
portamento dos corpos passou a ser explicado pela noção de força (causa 
eficiente), pulverizando, com isso, a causa final aristotélica.


