












Idéias
• Defende a idéia de que as qualidades naturais são estabelecidas por 

via empírica e experimental, e não por via especulativa, com os 
pressupostos da metafísica tradicional. 

• Não ligava a matemática no conhecimento da natureza.

• “Nova Atlanta”. A ciência não é obra individual, mas coletiva, exigindo 
um verdadeiro exército de pesquisadores que devem recolher 
material para os intérpretes, a ciência é investigação empírica, nascida 
do contato com o real e não oriundo de teorias afirmadas a priori; a 
ciência tem sentido eminentemente prático aumentando a duração da 
vida, curando as doenças, fabricando máquinas de todos os tipos, 
inclusive engenhos para voar e percorrer as águas submarinas. Bacon 
tinha pleno conhecimento de que o conhecimento científico também 
pode ser utilizado erroneamente, contra o bem público. 



Bacon X Aristóteles

• A indução Aristotélica apenas ordena o já conhecido e por isso é tautológica, 
a indução Baconiana amplia o conhecimento, avançado de fato e saber

• Criticava Aristóteles, Bacon afirma que “todas as razões que este aduz em 
favor da vida contemplativa dizem respeito ao bem privado, ao prazer e á 
dignidade do indivíduo. Sob tal aspecto, não há dúvidas que a vida 
contemplativa leva a palma...mas os homens devem saber que neste teatro 
da vida humana apenas Deus e os anjos podem ser espectadores” 







(UNIOESTE 2016) - Para Francis Bacon, os ídolos da tribo, que “têm
sua origem na uniformidade da substância espiritual do homem, ou
nos seus preconceitos, ou bem nas suas limitações, ou na sua
contínua instabilidade; ou ainda na interferência dos sentimentos ou
na incompetência dos sentidos ou no modo de receber impressões” (
Novum Organum, aforismo LII), são um dentre os quatro tipos de
obstáculos que dificultam o acesso à verdade. SOBRE OS ÍDOLOS DA
TRIBO, NA CONCEPÇÃO DE BACON, É CORRETO AFIRMAR QUE:

A.são invariavelmente inerentes à natureza humana.

B.são oriundos dos preconceitos adquiridos na formação de cada ser 
humano.

C.sempre estão ligados ao fanatismo religioso.

D.são minorados em comunidades onde impera o pluralismo 
religioso.

E.inexistem em regimes democráticos estáveis
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(Uel 2012) A figura do

homem que triunfa

sobre a natureza bruta

(Fig. 5) é significativa

para se pensar a

filosofia de Francis

Bacon (1561-1626).

Com base no

pensamento de Bacon,

considere as afirmativa

s a seguir.

I. O homem deve agir como intérprete da natureza para melhor conhecê-la e dominá-
la em seu benefício.

II. O acesso ao conhecimento sobre a natureza depende da experiência guiada por
método indutivo.

III. O verdadeiro pesquisador da natureza é um homem que parte de proposições
gerais para, na sequência e à luz destas, clarificar as premissas menores.

IV. Os homens de experimentos processam as informações à luz de preceitos dados a
priori pela razão.
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(Uel 2011) Leia o texto a seguir. Francis Bacon, em sua obra Nova Atlântida, imagina
uma utopia tecnocrática na qual o sofrimento humano poderia ser removido pelo
desenvolvimento e pelo aperfeiçoamento do conhecimento científico, o qual
permitiria uma crescente dominação da natureza e um suposto afastamento do mito.
Na obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer defendem que o projeto
iluminista de afastamento do mito foi convertido, ele próprio, em mito, caindo no
dogmatismo e em numa forma de mitologia. O progresso técnico-científico consiste,
para Adorno e Horkeheimer, no avanço crescente da racionalidade instrumental, a
qual é incapaz de frear iniciativas que afrontam a moral, como foram, por exemplo, os
campos de concentração nazistas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o
desenvolvimento técnico-científico, é correto afirmar:
a) Bacon pensava que o incremento da racionalidade instrumental aliviaria as causas
do sofrimento humano, apesar de a razão, a longo prazo, sucumbir novamente ao
mito.
b) Adorno e Horkheimer concordavam que o progresso científico não consegue
superar o mito, mas se torna um tipo de concepção mítica incapaz de discriminar o
que é certo do que é errado moralmente.
c) Adorno e Horkheimer sustentavam que o crescente avanço da racionalidade
instrumental consistia num incremento da capacidade humana de avaliar moralmente.
d) Bacon apontava que o aumento da capacidade de domínio do homem sobre a
natureza conduziria os seres humanos a uma forma de dogmatismo.
e) Tanto Adorno e Horkheimer quanto Bacon viam o progresso técnico e científico
como a solução para os sofrimentos humanos e para as incertezas morais humanas.
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(Uel 2011)  Leia o texto a seguir. O pensamento moderno 
caracteriza-se pelo crescente abandono da ciência aristotélica. Um 
dos pensadores modernos desconfortáveis com a lógica dedutiva de 
Aristóteles – considerando que esta não permitia explicar o 
progresso do conhecimento científico – foi Francis Bacon. No livro 
Novum Organum, Bacon formulou o método indutivo como 
alternativa ao método lógico-dedutivo aristotélico. Com base no 
texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Bacon, é correto 
afirmar que o método indutivo consiste 
a) na derivação de consequências lógicas com base no corpo de 
conhecimento de um dado período histórico.   
b) no estabelecimento de leis universais e necessárias com base nas 
formas válidas do silogismo tal como preservado pelos medievais.   
c) na postulação de leis universais com base em casos observados na 
experiência, os quais apresentam regularidade.   
d) na inferência de leis naturais baseadas no testemunho de 
autoridades científicas aceitas universalmente.   
e) na observação de casos particulares revelados pela experiência, os 
quais impedem a necessidade e a universalidade no estabelecimento 
das leis naturais.   
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(Uel 2009)  [...] é necessário, ainda, introduzir-se um método completamente novo, 
uma ordem diferente e um novo processo, para continuar e promover a experiência. 
Pois a experiência vaga, deixada a si mesma [...] é um mero tateio, e presta-se mais a 
confundir os homens que a informá-los. Mas quando a experiência proceder de acordo 
com leis seguras e de forma gradual e constante, poder-se-á esperar algo de melhor da 
ciência. ..] A infeliz situação em que se encontra a ciência humana transparece até nas 
manifestações do vulgo.  Afirma-se corretamente que o verdadeiro saber é o saber 
pelas causas. E, não indevidamente, estabelecem- se quatro coisas: a matéria, a forma, 
a causa eficiente, a causa final. Destas, a causa final longe está de fazer avançar as 
ciências, pois na verdade as corrompe; mas pode ser de interesse para as ações 
humanas. (BACON, F. Novo Organum ou verdadeiras indicações acerca da 
interpretação da natureza. São Paulo: Abril Cultural. 1973. p. 72; 99-100.) Com base no 
texto e no pensamento de Francis Bacon acerca da verdadeira indução experimental 
como interpretação da natureza, é correto afirmar. 

a) Na busca do conhecimento, não se podem encontrar verdades indubitáveis, sem 
submeter as hipóteses ao crivo da experimentação e da observação.   
b) A formulação do novo método científico exige submeter a experiência e a razão ao 
princípio de autoridade para a conquista do conhecimento.   
c) O desacordo entre a experiência e a razão, prevalecendo esta sobre aquela, 
constitui o fundamento para o novo método científico.   
d) Bacon admite o finalismo no processo natural, por considerar necessário ao método 
perguntar para que as coisas são e como são.   
e) O estabelecimento de um método experimental, baseado na observação e na 
medida, aprimora o método escolástico.   
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(Uel 2009) [...] chamamos esses lugares de regiões superiores. [...] Tais
torres, conforme sua altura e posição, servem para experimentos de
isolamento, refrigeração e conservação, e para as observações
atmosféricas, como o estudo dos ventos, da chuva, da neve, granizo e de
alguns meteoros ígneos. (BACON, F. Nova Atlântida. São Paulo: Nova
Cultural. 1997. P; 246.) De acordo com o texto e os conhecimentos
sobre os subtemas, pode-se afirmar que o pensamento de Francis
Bacon:

a) Reconhece e valoriza o distanciamento da realidade preconizado
pelos autores da escolástica.
b) Rejeita a máxima “saber é poder” e compreende a ciência como meio
de controle sobre os seres humanos.
c) Está voltado para o problema do método e para a defesa da
experimentação.
d) Considera o acesso à verdade como um processo que resulta do
método dialético e que parte dos dados gerais para chegar ao particular.
e) Estrutura, assim como de Platão, sua “utopia política”, tendo como
base a sociedade organizada em trabalhadores, soldados e governantes.
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(Uel 2007) Segundo Francis Bacon, “são de quatro gêneros os
ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-
los, lhes assinamos nomes, a saber: Ídolos da Tribo; Ídolos da
Caverna; Ídolos do Foro e Ídolos do Teatro”. Fonte: BACON, F.
Novum Organum. Tradução de José Aluysio Reis de Andrade.
São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 21.
Com base nos conhecimentos sobre Bacon, os Ídolos da Tribo

são:

a) Os ídolos dos homens enquanto indivíduos.
b) Aqueles provenientes do intercurso e da associação recíproca
dos indivíduos.
c) Aqueles que imigraram para o espírito dos homens por meio
das diversas doutrinas filosóficas.
d) Aqueles que chegam ao espírito humano por meio de regras
viciosas de demonstração.
e) Aqueles fundados na própria natureza humana.
•
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(Uel 2006) Em sua obra Nova Atlântida, Francis Bacon descreve uma
instituição imaginária chamada Casa de Salomão, cuja finalidade “[...]
é o conhecimento das causas e dos segredos dos movimentos das
coisas e a ampliação dos limites do império humano para a realização
de todas as coisas que forem possíveis.” (BACON, Francis. Nova
Atlântida. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 245.) - Sobre a
concepção de ciência em Francis Bacon, é correto afirmar:
a) A ciência justifica-se por si própria e está desvinculada da
necessidade de proporcionar conhecimento sobre a natureza.
b) O objetivo da ciência é fornecer a quem a controla um
instrumento de domínio social sobre os outros homens.
c) Para a ciência, o enfrentamento das questões econômicas e sociais
tem maior relevância do que o conhecimento da natureza, porque
proporciona uma vida boa para os indivíduos.
d) A origem da ciência está dada em pressupostos a priori, sendo
desnecessário o recurso ao saber prático e empírico.
e) A ciência visa o conhecimento da natureza com a intenção de
controle e domínio sobre ela para que o homem possa ter uma vida
melhor.
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e) A ciência visa o conhecimento da natureza com a intenção de
controle e domínio sobre ela para que o homem possa ter uma vida
melhor.



(Uem 2012)  O século XVII engendrou uma revolução científica e 
filosófica, na qual é impossível separar os aspectos filosóficos dos 
científicos, pois ambos se mostram interdependentes e estreitamente 
unidos. Essa revolução caracterizou-se por uma transformação na antiga 
representação do Cosmos e no questionamento dos conceitos 
filosóficos e científicos que lhe davam sustentação. A esse respeito, 
assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
•

01) Uma das principais características dessa transformação foi uma 
maior preocupação com o homem e sua vida terrena e com o estudo da 
natureza.   
02) Embora tenha criado a ciência moderna, essa “revolução” espiritual 
não alterou as bases da filosofia que predominava até então.   
04) Entre os principais cientistas do período, destacam-se Roger Bacon, 
Guilherme de Ockham e Giovanio Bocaccio.   
08) Os princípios da física desenvolvidos por Galileu Galilei baseavam-se 
nos postulados de Aristóteles.   
16) No século XVII, Francis Bacon critica a antiga filosofia por ser 
contemplativa. Para ele, conhecer é poder; portanto, o homem tem de 
agir sobre a natureza para transformá-la em bens úteis.   
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(Uem 2011) René Descartes é o inaugurador da Filosofia moderna, por ter
investigado a fundo os problemas que ocupam os filósofos desde o nascimento da
Filosofia, a saber: o que é substância, a relação entre alma e corpo, o problema do
conhecimento, a extensão e o movimento e outros. Sobre a Filosofia cartesiana,
assinale o que for correto.
•

01) René Descartes representa, para a história da Filosofia, avanços no plano
científico, sem desenvolver a metafísica da modernidade, razão pela qual seu
pensamento foi reformulado pelo movimento enciclopedista, no século XVIII.
02) A primeira certeza obtida por Descartes é a constatação de que o “eu penso,
enquanto eu duvido, é sempre verdadeiro”, resumida pela fórmula “duvido, logo,
penso, logo, sou”.
04) David Hume apresenta, em relação a Descartes, um projeto de continuidade e
aprofundamento. Com as teses do idealismo, toda a Filosofia britânica da época
tornou-se propagadora do pensamento cartesiano.
08) Como Francis Bacon, Descartes afirma a possibilidade do conhecimento
verdadeiro, por meio de uma reforma do entendimento e das ciências, porém,
diferentemente de Bacon, Descartes não vê a necessidade de essa reforma exigir
mudanças sociais e políticas.
16) Para Descartes, tanto o sujeito do conhecimento, quanto as ideias claras e
distintas, são mitos filosóficos, pois a consciência não pode ser o objeto de si
mesma.
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02) A primeira certeza obtida por Descartes é a constatação de que o “eu penso,
enquanto eu duvido, é sempre verdadeiro”, resumida pela fórmula “duvido, logo,
penso, logo, sou”.
04) David Hume apresenta, em relação a Descartes, um projeto de continuidade e
aprofundamento. Com as teses do idealismo, toda a Filosofia britânica da época
tornou-se propagadora do pensamento cartesiano.
08) Como Francis Bacon, Descartes afirma a possibilidade do conhecimento
verdadeiro, por meio de uma reforma do entendimento e das ciências, porém,
diferentemente de Bacon, Descartes não vê a necessidade de essa reforma exigir
mudanças sociais e políticas.
16) Para Descartes, tanto o sujeito do conhecimento, quanto as ideias claras e
distintas, são mitos filosóficos, pois a consciência não pode ser o objeto de si
mesma.



(Uem 2011)  Desde a filosofia da antiguidade clássica grega até a filosofia 
contemporânea, encontra-se, nas obras filosóficas, formulado em várias concepções, o 
tema da relação entre saber e poder. Sobre essa relação, assinale o que for correto.

01) Para a teoria da ação comunicativa, de Jürgen Habermas, a linguagem deve ser 
imperativa, de forma que seja conhecida e mantida a ordem social; isso explica por 
que o ato de fala expressa sempre uma relação de poder.   

02) Os sofistas utilizaram a retórica como uma forma de maiêutica, de maneira que 
seus interlocutores, ao descobrirem a verdade, procuraram, além da ambição política, 
a melhor forma de governo.   

04) Nicolau Maquiavel considera que o príncipe pode governar apenas com o uso do 
poder das armas e que o conhecimento da realidade política é desnecessário.   

08) Para Francis Bacon, o conhecimento e a ciência não são apenas instrumentos de 
exercício do poder sobre a natureza, mas também devem ser postos a serviço do 
poder político, fortalecendo o Estado.   

16) Michel Foucault inverte a relação tradicionalmente posta entre saber e poder, 
segundo a qual o saber antecede o poder. Para ele, o poder não se encontra separado 
do saber, mas, sim, é condição dele.   
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(Uem 2011) Na história da Filosofia, encontramos a expressão de diferentes
tipos de debate que discutem a relação entre saber e poder. Sobre essa relação
de conceitos, assinale o que for correto.

01) Na obra O príncipe, Maquiavel critica os “profetas desarmados”, isto é, os
homens que, sem nenhum poder e conhecimento da realidade política,
imaginam formas ideais de governo.
02) Michel Foucault considera que o poder como dominação exercida pelos
homens, nas relações sociais, é consequência da ignorância e que o saber
adquirido pela educação é o meio capaz de libertar os homens da opressão
mútua.
04) Francis Bacon critica a Filosofia clássica grega porque ela desenvolveu um
saber meramente contemplativo. Para Francis Bacon, o saber deve traduzir-se
em poder sobre a natureza, além de trazer aos homens bens úteis, capazes de
melhorar a existência.
08) Friedrich Nietzsche segue a tradição socrática e considera o homem bom e
nobre aquele que for capaz de dominar a vontade de potência, submetendo-a,
com sabedoria, às exigências da razão.
16) Para Karl Marx, o saber da burguesia é uma ideologia, pois sua função é
ocultar a realidade com o intuito de exercer e conservar um poder classista.



(Uem 2011) Na história da Filosofia, encontramos a expressão de diferentes
tipos de debate que discutem a relação entre saber e poder. Sobre essa relação
de conceitos, assinale o que for correto.

01) Na obra O príncipe, Maquiavel critica os “profetas desarmados”, isto é, os
homens que, sem nenhum poder e conhecimento da realidade política,
imaginam formas ideais de governo.
02) Michel Foucault considera que o poder como dominação exercida pelos
homens, nas relações sociais, é consequência da ignorância e que o saber
adquirido pela educação é o meio capaz de libertar os homens da opressão
mútua.
04) Francis Bacon critica a Filosofia clássica grega porque ela desenvolveu um
saber meramente contemplativo. Para Francis Bacon, o saber deve traduzir-
se em poder sobre a natureza, além de trazer aos homens bens úteis,
capazes de melhorar a existência.
08) Friedrich Nietzsche segue a tradição socrática e considera o homem bom e
nobre aquele que for capaz de dominar a vontade de potência, submetendo-a,
com sabedoria, às exigências da razão.
16) Para Karl Marx, o saber da burguesia é uma ideologia, pois sua função é
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(Uem 2009) A Filosofia Moderna compreende os séculos XVII e XVIII,
caracterizando-se por um acentuado racionalismo que se opõe ao
pessimismo teórico do ceticismo, o qual duvida da capacidade da razão
humana poder alcançar um conhecimento certo fundamentado em uma
verdade universal. Assinale o que for correto.

01) René Descartes, no Discurso do Método, instaura a dúvida metódica;
deve ser, portanto, considerado um adepto do ceticismo.
02) O dogmatismo opõe-se ao ceticismo, pois é uma doutrina segundo a
qual é possível atingir a certeza de verdades inquestionáveis.
04) Para o racionalismo, o ponto de partida do conhecimento é o sujeito
como consciência de si reflexiva, isto é, como consciência que conhece
sua capacidade de conhecer.
08) Francis Bacon é um dos mais importantes céticos do século XVII,
pois, para ele, o homem nunca poderia libertar-se dos ídolos que
impedem sua razão de alcançar qualquer saber efetivo.
16) O racionalismo acredita que a vida ética pode ser totalmente
racional, visto que a razão humana é capaz de conhecer a origem, as
causas e os efeitos das paixões e das emoções, podendo dominá-las e
governá-las.
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