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ADVERTÊNCIA

Este power point não deve ser considerado como uma 
publicação acadêmica, por tratar-se  de apenas uma 
apresentação abordada pelo Palestrante visando ilustrar 
o tema divulgado  no XIII Seminário Filosofia das 
Origens, realizado no Rio de Janeiro em 2012
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O problema

• A palavra ciência tem sido usada de 
forma inconsistente.

• Há razões para fazer distinção entre 
Ciência e outros métodos de estudo.

• É importante conhecer as principais 
diferenças entre Ciência e 
pseudociência.



O problema

• Usurpação: atribui-se a credibilidade 
do método científico a estudos 
menos rigorosos, não-formais.

• Correntes filosóficas e grupos de 
pessoas apresentam-se como se 
fossem “a ciência”.



O problema

Em um debate, alguns criacionistas 
acusaram evolucionistas de utilizar 
uma falsa ciência.



O problema

Os evolucionistas responderam com 
duas perguntas: Como se define 
'verdadeira ciência'? É o que 
concorda com vocês?



O problema

Os criacionistas no conseguiram dar 
uma resposta consistente.



O problema

• De ambos os lados do debate, 
abrigavam-se noções confusas sobre o 
significado da palavra ciência.

• Possuir um conceito consistente de 
ciência é de importância estratégica.
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A Ciência verdadeira não é...

• Dependente da Filosofia
• Uma invenção humana
• Uma atividade humana
• Uma área do conhecimento
• Resultados (corretos ou não)
• Um conjunto de ideias
• Um conjunto de conhecimentos
• Um conjunto de pessoas



A Ciência verdadeira não é...

• Consenso acadêmico
• Uma corrente filosófica
• Uma abordagem filosófica (ex.: 

Naturalismo Filosófico ou 
Metodológico)

• Afetada pelo que cientistas fazem
• Variável
• Finita



A Ciência Verdadeira

• É como uma caixa de ferramentas infinita.
• Essas ferramentas são estruturas 

matemáticas utilizáveis tanto na pesquisa 
experimental quanto na teórica.

• Conhecemos algumas dessas ferramentas.
• Conhecimento científico é conhecimento 

dessas ferramentas.



A Ciência Verdadeira

• Exemplo: a informação de que elétrons 
ocupam orbitais nos átomos não é 
conhecimento científico, mas 
simplesmente um resultado.



A Ciência Verdadeira

• O conhecimento de como usar métodos 
matemáticos para obter esses 
resultados, isso sim é conhecimento 
científico.



A Ciência Verdadeira

• O conceito histórico e funcional de 
Ciência dificilmente é assimilado 
porque conflita com ideias errôneas 
sobre Matemática e suas supostas 
limitações.

• É fundamental corrigir o conceito de 
Matemática para entender como 
funciona a Ciência.
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Perspectiva histórica

“Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e 
sela o livro, até o fim do tempo; muitos 
correrão de uma parte para outra, e a 
ciência se multiplicará.” Daniel 12:4.



Perspectiva histórica

• No último milênio, algumas pessoas 
encontraram erros em diversas crenças 
supostamente confiáveis.



Perspectiva histórica

• Perceberam que muitas doutrinas 
supostamente cristãs eram contrárias 
à Bíblia.



Perspectiva histórica

• Perceberam que muitas cenças sobre 
o mundo físico eram falsas.



Perspectiva histórica

• A causa da maioria dos erros foi 
confiança em bases frágeis:

• a tradicão como fonte de informação
• o raciocínio filosófico e o apoio de 

autoridades acadêmicas.



Perspectiva histórica

• As solucões propostas foram:
• uso da Bíblia e da Natureza como 

fontes de informacão
• uso da Matemática, em lugar da 

filosofia humana, para entender a 
realidade.



Perspectiva histórica

• Para o estudo da Natureza era 
necessário recorrer à experimentação e 
a relações matemáticas.

• Para o estudo da Bíblia era necessário 
recorrer à exegese.

• Nota: a exegese, em sua base, é uma 
aplicação de princípios matemáticos. 
Entretanto, praticamente ninguém faz 
uso desse fato.



Perspectiva histórica

• O uso da Matemática para 
guiar e avaliar 
experimentos chama-se 
“pesquisa científica 
experimental”.

• O uso da Matemática para 
representar conhecimento e 
descobrir relações chama-
se “pesquisa científica 
teórica”.



Perspectiva histórica

• O conceito de 'ciência' foi corrigido 
para significar uma classe de 
maneiras de usar a Matemática para 
estudar e representar qualquer coisa.



Perspectiva histórica

• Esta ideia gerou um desenvolvimento 
sem precedentes do conhecimento 
humano.



Perspectiva histórica

• As novas perspectivas criadas por 
este conceito de ciência superaram 
as espectativas mais ousadas em 
vários aspectos.

• Entretanto, outros eventos causaram 
importante retrocesso. Ainda hoje 
convivemos com esse dano sem 
perceber.

• Veremos alguns detalhes desses dois 
caminhos: Ciência e falsa ciência.



Perspectiva histórica

• Roger Bacon (1214-1294): 
• “Se em outras ciências devemos chegar à 

certeza sem dúvida e à verdade sem erro, 
compete-nos colocar os fundamentos do 
conhecimento na Matemática.” (c.1267)

Opus Majus of Roger Bacon (1928), vol 1, 124. In Fred R. Shapiro, The Yale Book of 

Quotations (2006), 39.



Perspectiva histórica

• Roger Bacon (1214-1294): 
• “Há quatro grandes ciências, sem as 

quais as demais não podem ser 
conhecidas e nem um conhecimento 
das coisas assegurado... Destas 
ciências, a porta e a chave é a 
Matemática... Aquele que é ignorante 
disto não pode entender as outras 
ciências e nem os assuntos deste 
mundo.” 

Opus Majus [1266-1268], Part IV, distinction I, chapter I, trans. R. B. Burke, The 
Opus Majus of Roger Bacon (1928), Vol. I, 116.



Perspectiva histórica

• Leonardo da Vinci (1452-1519):



Perspectiva histórica

• Leonardo da Vinci (1452-1519):
• “A Natureza é uma fonte de verdade. 

A experimentação nunca erra; é 
apenas seu julgamento que erra 
prometendo a si mesmo resultados 
não causados de seus experimentos.”



Perspectiva histórica

• Leonardo da Vinci:
• “Nenhuma investigação 

humana pode ser 
chamada de verdadeira 
ciência se não pode ser 
demonstrada 
matematicamente.”



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):
• “Proibir a ciência seria contrário à Bíblia, 

que em centenas de passagens nos 
ensina como a grandeza e a glória de 
Deus brilham maravilhosamente em 
todas as Suas obras, e devem ser lidas 
acima de tudo no grande livro aberto dos 
céus.



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):
• “E que ninguém creia que a leitura dos 

mais exaltados pensamentos que estão 
escritos nessas páginas deva ser feita 
meramente contemplando o resplendor 
das estrelas.”



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):
• “A [verdadeira] filosofia está 

escrita neste grandioso livro 
que está sempre aberto à 
nossa contemplação (refiro-me 
ao universo), mas que não 
pode ser entendido sem que 
primeiro aprenda-se a língua, e 
conheçam-se os caracteres 
com os quais está escrito.



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):
• “Ele está escrito em linguagem 

matemática, e seus caracteres 
são triângulos, círculos, e 
outras figuras geométricas sem 
as quais é humanamente 
impossível entender sequer 
uma de suas palavras; sem 
estes [caracteres] fica-se a 
vagar por um escuro labirinto.”



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):
• “Deixando de lado as sugestões, falando 

abertamente e tratando a Ciência como um 
método de demonstração e raciocínio
humanamente alcançável, sustento que 
quanto mais isso participa da perfeição, 
menor será o número de proposições que 
prometerá ensinar, e menos ainda provará 
conclusivamente.



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-
1642):

• “Consequentemente, 
quanto mais perfeita é 
[a metodologia], menos 
atrativa será e menos 
seguidores terá.”



Perspectiva histórica

• Galileo Galilei (1564-1642):
• “Por outro lado, os títulos magníficos e as 

muitas promessas grandiosas atraem a 
curiosidade natural do homem e o 
envolvem para sempre com falácias e 
quimeras, sem nunca oferecer-lhe uma 
única amostra daquela nitidez da 
verdadeira prova pela qual o gosto pode 
ser despertado para saber o quão insípida 
é a jornada ordinária da Filosofia.”



Perspectiva histórica

• A ideia básica dos pioneiros do 
método científico, que se traduziu em 
avanços sem precedentes no 
conhecimento humano, foi a seguinte:

• Aprenda a ler a realidade na 
linguagem que Deus usou para trazer 
o Universo à existência: uma 
linguagem baseada explicitamente 
em elementos matemáticos.



Perspectiva histórica

• Para os pioneiros, a 
Matemática é fundamento da 
Ciência e Deus é o 
fundamento da Matemática.

• Uma importante contribução 
do Criacionismo à 
investigação científica foi a 
descoberta e a difusão da 
metodologia científica.



Perspectiva histórica

• Isaac Newton (1642-1727) esforçou-
se por seguir estas ideas para 
aprender mais sobre o caráter do 
Criador.



Perspectiva histórica

• Descobriu que o conhecimento 
matemático humano era insuficiente 
até mesmo para iniciar seus estudos 
das leis da Natureza.



Perspectiva histórica

• Por meio de “engenharia reversa”, 
descobriu o que era necessário para 
começar. O resultado se conhece 
como Cálculo Diferencial e Integral.

• Gottfried Leibniz (1646-1716) baseou-
se em ideias similares e chegou às 
mesmas conclusões.



Perspectiva histórica

• Pierre-Louis Moreau Maupertuis (1698-
1759), ao fazer uma avaliação de 
evidências de um Criador de todas as 
coisas, chegou a uma interessante 
proposta:



Perspectiva histórica

• Uma evidência muito forte para a 
existência do Deus da Bíblia seria a 
posibilidade de se deduzir uma regra 
matemática que fornecesse informações 
objetivas e testáveis a respeito de leis 
físicas.

Fatos observáveisExistência de Deus



Perspectiva histórica

• E ele consegiu encontrar essa regra, à 
qual chamou de “princípio da ação 
mínima.”

• Este princípio, com o apoio do Cálculo 
Diferencial y Integral, demostrou ser uma 
das ideias mais férteis de todos os tempos, 
orientando a investigação científica mais 
avançada até o presente.



Perspectiva histórica

• É importante destacar que este princípio 
não apenas inspira a pesquisa (como 
princípios filosóficos podem fazer), mas 
fornece fórmulas e números 
explicitamente.



Perspectiva histórica

• A ideia por trás dessa proposta foi a 
de que Deus faz tudo perfeito, 
otimizado, incluindo as leis físicas.

• Portanto, as leis básicas da realidade 
obedecem a um princípio de 
otimização.



Perspectiva histórica

• Outros pesquisadores (Euler, Lagrange, 
Hamilton) comprovaram que realmente este 
princípio pode ser utilizado para deduzir 
expresões matemáticas das leis físicas.



Perspectiva histórica

• Esta é provavelmente a descoberta 
científica mais importante de todos os 
tempos.

• Todos os físicos aprendem a usar 
este princípio, mas quase ninguém 
conhece sua origem e significado.



Perspectiva histórica

• Grandes avanços e descobertas seguiram-
se como consequência dessas ideias nos 
séculos seguintes.

• Além de conhecimentos científicos, essas 
ideias levaram à tecnologia desenvolvida 
nos séculos XIX, XX e XXI.



Perspectiva histórica

• No século XIX, grandes estudiosos, como 
Gauss, Hamilton, Riemann, Maxwell, 
fizeram descobertas matemáticas que 
revolucionaram quase tudo o que se 
pensava saber sobre a realidade.



Perspectiva histórica

• Uma motivação para a busca da verdadeira 
ciência foi a de que frequentemente a 
argumentação filosófica parece 
perfeitamente razoável, embora falaz, e que 
métodos matemáticos são muito mais 
confiáveis.



Perspectiva histórica

• Porém, junto com o progresso científico, 
ideias pseudocientíficas também se 
desenvolveram no século XIX.



Perspectiva histórica

• Pseudociência é qualquer coisa que se 
apresenta como ciência sem uma base 
matemática explícita e consistente.

• Alguns exemplos de modelos 
pseudocientíficos famosos do século XIX: 
Frenologia, teoria do magnetismo animal, 
teoria de Darwin.

• Nota: a validade de uma idea não 
depende de ela ser ou não científica. Mas 
não há conhecimento profundo sem 
Matemática.



Perspectiva histórica

• No sentido moderno, nenhuma área 
do conhecimento deve ser chamada 
de ciência.

• Física não é ciência, mas uma área 
de estudo.

• Evolucionismo não é ciência, mas um 
movimento filosófico.

• O mesmo pode dizer-se do 
Criacionismo e do Design Inteligente.



Perspectiva histórica

• Darwin (1809-1882) tinha problemas com a 
Matemática (“it was repugnant to me”).

• Para que os trabalhos de Darwin pudessem 
ser considerados como científicos, era 
importante evitar os conceitos que levaram 
à revolucão do conhecimento na Física, 
que alavancou outras áreas.

• Não foi necessária uma conspiração. 
Bastou não resistir à degeneração 
conceitual espontânea.



Perspectiva histórica

• Em outras palavras, para aceitar 
doutrinas filosóficas como se fossem 
ciência, era necessário utilizar uma 
degeneração do método científico a 
fim de evitar referências à 
Matemática. 



Perspectiva histórica

• Como resultado, quase todas as 
áreas do conhecimento humano 
foram gravemente prejudicadas, 
especialmente a Biologia.



Perspectiva histórica

• Esta foi uma das contribuições mais 
importantes do Darwinismo: consolidar 
uma distorção do conceito de ciência, 
causando atrasos que poderiam haver 
sido facilmente evitados.



Perspectiva histórica

• Atualmente, há grupos de pesquisa 
liderados por algunos físicos que 
trabalham para ajudar a recuperar parte 
desse atraso.



Perspectiva histórica

• Como disse Galileo, a expressão 
matemática da verdade parece 
menos atrativa para o público e tem 
menos seguidores do que as falácias 
sem fim da filosofia convencional.
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Perspectiva funcional

• Há muitas maneiras de buscar e 
adquirir conhecimentos.



Perspectiva funcional

• Há uma família de abordagens que se 
tem apresentado eficiência 
infinitamente superior às demais. Esta 
família de abordagens chama-se 
“metodologia científica”, ou Ciência.



Perspectiva funcional

• O que estas abordagens possuem em 
comum? O uso coerente de métodos 
matemáticos para pesquisa, 
representação e raciocínio.



Perspectiva funcional

• O que confere tamanha eficiência ao 
método científico quase nada tem a 
ver com o conceito popular (e errado).



Perspectiva funcional

• A Matemática é o motor da Ciência, 
não o a lista de passos que se 
encontram em livros didáticos.
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Conceitos importantes

• Estrutura relacional: é uma coleção 
de classes com relações internas à 
coleção.



Conceitos importantes

• Exemplo 1: números naturais com as 
relações de soma e multiplicação.



Conceitos importantes

• Exemplo 2: espaços vectoriais. Ex.: 
espaços de vetores da Geometria 
Analítica; espaços de Hilbert.



Conceitos importantes

• Exemplo 3: variedades diferenciáveis 
(utilizadas na Relatividade Geral).



Conceitos importantes

• Outros exemplos:
• Espaços euclidianos: quase tudo o 

que a maioria das pessoas sabe 
sobre geometria consiste em alguns 
detalhes desta estrutura.

• Aritmética
• Espaços de matrizes



Conceptos importantes

• Raciocínio formal (matemático): é o 
raciocínio que se baseia em fórmulas, 
no qual se utilizam explicitamente as 
regras que definem estruturas 
relacionais.



Conceptos importantes

• O raciocínio formal ajuda a explicitar 
cada passo de um caminho lógico e 
perceber-se exatamente que regra está 
sendo utilizada em cada passo.

• Isso torna possível que seres 
tendenciosos trabalhem objetivamente.



Conceitos importantes

• Hipótese: é uma proposição, isto é, uma 
expresão matemática cujo resultado é um 
valor booleano: verdadeiro ou falso.



Conceitos importantes

• Hipóteses não-formais, ou não científicas, 
são declarações que não se expressam 
em alguma linguagem matemática.

• Frequentemente hipóteses não-científicas 
(filosóficas) são suficientemente objetivas 
para serem testadas. Isto faz com que 
sejam úteis, mas não necessariamente 
científicas.



Conceitos importantes

• Axioma: é um 
elemento de uma 
definição.



Conceitos importantes

• Axioma: é um elemento de uma 
definição.

• Cuidado! Definir 'axioma' como uma 
verdade “evidente”, que se aceita sem 
demostração, é prejudicial à saúde 
intelectual!



Conceitos importantes

• Axioma: é um item de uma definição.
• Exemplo: um 'grupo' é um conjunto 

munido de uma operação interna que 
satisfaça os seguintes axomas 
adicionais:

• É associativa: (a*b)*c=a*(b*c)
• Possui elemento neutro e: e*a = a*e
• Para todo a existe a-1: a*a-1=a-1*a=e



Conceitos importantes

• Teorema: é uma consequência lógica de 
axiomas que definem uma mesma 
estrutura relacional.

• Exemplo: o teorema de Pitágoras é uma 
consequência dos axiomas de Euclides.



Conceitos importantes

• Lei: é uma regularidade. NÃO É uma 
teoria confirmada.

• Modelo: é uma representação que 
expressa uma ou mais características de 
algo.

• Modelo científico (formal): é uma 
representação matemática de algo, isto 
é, uma estrutura relacional associada 
por meio de un “dicionário” a algo que se 
pretende estudar.



Conceitos importantes

• Teoria: essencialmente o mesmo que 
modelo, porém esta palavra é mais 
usada para modelos bastante 
abrangentes, isto é, modelos que 
representam uma ampla classe de 
coisas.

• Teoria científica: é um modelo científico 
(matemático) geral.



Conceitos importantes

• Teorias NÃO SÃO candidatas a leis.
• Teorias científicas tendem a ser mais 

valiosas do que leis, já que um modelo 
matemático pode ter uma infinidade de 
leis como consequências.

• Postulados: são para modelos o mesmo 
que axiomas são para estruturas 
relacionais. Em geral, os modelos 
funcionan bem se os postulados são 
boas aproximações.



Conceitos importantes

• LEIS frequentemente desempenham o 
papel de POSTULADOS para formular 
TEORIAS.

Lei

Lei

Lei

Teoria



Conceitos importantes

• Exemplo: a Teoria 
Eletromagnética 
de Maxwell utiliza 
4 leis como 
postulados.

• O mesmo se dá 
com as demais 
teorias científicas.



Conceitos importantes

O corpo da teoria consiste em teoremas 
derivados dos postulados (leis).



Conceitos importantes

• LEIS frequentemente desempenham o 
papel de POSTULADOS para formular 
TEORIAS.

Hipóteses Teorias Leis

Leis Teorias
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Perspectivas científicas

• A verdadeira pesquisa científica 
beneficia-se de recursos da Matemática.

• Estes recursos incluem a possibilidade 
de superar limitações da mente humana.



Perspectivas científicas

• A Matemática é infinita e eterna.
• O caminho natural na Matemática parte 

do infinito em direção ao finito. A intuição 
humana anda no sentido oposto.



Perspectivas científicas

• Existe una infinidade de aspectos da 
realidade que só podem ser entendidos 
com a ajuda da Matemática.



Perspectivas científicas

• Suficiente aprofundamento em qualquer 
área leva à Matemática.

• Quem acredita que alguma área do 
conhecimento está fora dos domínios da 
Matemática demonstra ter uma noção 
limitada sobre o que é a Matemática.



Perspectivas científica

• Não é por acaso que físicos têm podido 
prever com êxito muitos fenômenos que 
pareciam absurdos à intuição humana.



Perspectivas científica

• Isto só é possível graças ao uso intensivo 
da Matemática nas pesquisas.

• Outras áreas têm-se beneficiado da Física 
frequentemente sem que os beneficiários 
saibam o quanto a Matemática foi 
fundamental no processo.



Perspectivas científicas

• Por exemplo, a base teórica da Química é a 
Mecânica Quântica (estrutura matemática).

• Do ponto de vista filosófico, a Mecânica 
Quântica está cheia de mistérios profundos.

• Do ponto de vista matemático, a Mecânica 
Quântica é bastante simples de entender.

• Isto é assim porque a Filosofia é apenas 
uma creação humana.



Perspectivas científicas

• Teria sido impossível o descobrimento dos 
princípios quânticos sem algum tipo de 
conhecimento matemático matemático.

• Em geral, na Física, fenômenos e 
entidades são primeiramente previstos 
matematicamente para só mais tarde 
serem observados na Natureza.

• Isso não seria possível se a Matemática 
fosse uma invenção humana ou uma mera 
linguagem.



Perspectivas científicas

• A maioria das áreas de pesquisa não 
contam com o apoio de uma boa 
experiência no uso da Matemática.

• Alguns físicos têm tentado remediar essa 
deficiência desenvolvendo pesquisas 
científicas diretamente em outras áreas.



Perspectivas científicas

• Espera-se que investigadores de outras 
áreas entendam que se pode usar 
Matemática para estudar qualquer 
assunto, sem exceção.

• Quanto mais complexa ou imprevisível é 
uma área, maior é a necessidade de 
usar Matemática para estudá-la.

• Isto não é uma tarefa fácil, mas é 
importante.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A ideia de que Deus usou a Matemática 
para criar o Universo e que o uso da 
Matemática é a única forma segura de 
estudá-lo foi a base para o 
descobrimento do método científico.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A ideia era utilizar a Matemática 
rigorosamente na investigação teórica e 
experimental.

• Isto trouxe novas perspectivas ao 
conhecimento humano.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Estas ideias levaram a uma avalanche 
sem precedentes de descobertas, 
muitas das quais transcendem os limites 
da intuição humana.

• Uma contrafação do método científico 
também foi divulgada, o que permitiu 
que modelos puramente filosóficos, 
como a teoria de Darwin, fossem aceitos 
como ciência.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Essa falsificação foi aceita até 
mesmo por físicos 
(conceitualmente), embora na 
prática continuem utilizando o 
método científico legado pelos 
pioneiros.

• Isto é ruim para criacionistas e 
para evolucionistas, pois 
chega ao ponto de obscurecer 
a avaliação de evidências.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A contrafação é alimentada por uma rede 
de conceitos errôneos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Uma das principais 
razões porque há 
tantos erros no campo 
da Filosofia da Ciência 
é, precisamente, a 
aceitação generalizada 
de premissas falsas 
ligadas a esses 
conceitos errôneos.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Precisamos levantar a bandeira da 
verdadeira ciência se desejamos combater 
o erro.



OBRIGADO
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