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Mundo Moderno

 A partir do século XIV, os movimentos comunais 
reivindicaram o retorno do Poder municipal, 

passando os mercadores a financiarem a 
implantação de monarquias visando enfraquecer         

a influência política dos senhores feudais. 

 A decadência do feudalismo, o progressivo 
desenvolvimento do comércio e o ressurgimento 
das cidades deram início ao RENASCIMENTO, 
período marcado pelo antropocentrismo e grande 
avanço intelectual e artístico do Ocidente, cujas 

bases eram filosóficas (Humanismo). 



 Esse período “moderno” foi 
marcado pela afirmação da 

BURGUESIA; além do 
grande avanço científico        

e artístico de toda Europa. 

 Aos poucos, as cidades 
passaram a assumir suas 
funções produtivas; e, na    
Era das Navegações, o 
MERCANTILISMO

desenvolveu-se apoiado pela 
expansão do capital usurário, 

este incentivado pela 
Reforma religiosa. 



 Nos séculos XV e XVI, os 
homens romperam com a 
concepção aristotélica do 

mundo que, sob a forma da 
Filosofia escolástica, ainda 

predominava. 

 Além disso, a religião cristã 
que até então dominava 

perdia sua unidade 
monolítica, não apenas por 

causa da REFORMA
protestante, mas também 

devido às descobertas 
científicas e de outros povos.



 Na Era das Navegações, o comércio deslocou-se do 
Mediterrâneo para o Atlântico, assim como se 

afirmou uma nova estrutura política, expressa pelo 

Despotismo centralizado ou pela Oligarquia.



 Com a expansão do 
comércio, o crescimento 
dos centros urbanos e o 
desenvolvimento das 

manufaturas, juntamente 
com a constituição dos 
Estados Nacionais, a 

concepção greco-medieval
de NATUREZA

necessitava ser superada,       
já que não estava mais de 
acordo com as exigências 
da nova classe burguesa. 



 Na sociedade capitalista, o conhecimento não tem 
mais o sentido de reconciliação do homem com o 

mundo, como pregava a Igreja, mas como um meio 
de controle da natureza, que necessitaria “funcionar” 

como uma “máquina perfeita”, uma vez que não 
poderia falhar no fornecimento de mercadorias. 

Modelo heliocêntrico
de Copérnico



 Durante toda a Renascença,  
a BURGUESIA e a 

sociedade que se constituía 
estimularam – em alguns 
casos, até financiaram – o 

aparecimento de pensadores 
que desenvolveram 

concepções de uma “nova” 
natureza mais adequada às 

exigências do período 
(LENOBLE, 2002). 



 Copérnico (1473-1543), 
desafiou o geocentrismo

de Aristóteles e Ptolomeu 
através de seu modelo 

heliocêntrico; Johannes
Kepler (1571-1630), 
demonstrou serem as 
órbitas dos planetas 

elípticas e não circulares;   
e, principalmente, Galileu 

Galilei (1564-1642), 
formulou e provou 

matematicamente diversas 
“leis” naturais. 

Nicolau Copernicus
(1473-1543)

Johannes Kepler
(1571-1630)

Galileu
Galilei

(1564-1642)



 Francis Bacon (1561-
1626) foi um dos principais 

ideólogos desse novo 
“mundo-máquina” e de sua 

“natureza mecânica”, 
principalmente quando 

estabeleceu que a finalidade 
do conhecimento filosófico 

era a de servir o homem, 
dando-lhe poder sobre a 
NATUREZA, a qual, 

segundo ele, deveria ser 
“escravizada”.

Francis Bacon (1561-1626)



 Contemporâneo de Bacon, Thomas Hobbes (1588-
1679) defendia o conceito de que a matéria física 

seria tudo o que existe e que tudo poderia ser 
explicado em termos de matéria em movimento. 

Desenvolvia-se assim uma Filosofia dominada de 
um completo materialismo (OLIVER, 1998). 

Thomas
Hobbes

(1588-1679)



 Por sua vez, René Descartes 
(1596-1650) estabeleceu as 

bases da racionalidade 
mecanicista, pregando a “fé” 

na ciência e na Razão.

 Ele consagrou o método 
científico que separa sujeito 
e objeto de pesquisa, o qual 
necessita ser rigorosamente 

observado em partes, de 
modo a provar todas as 

hipóteses que são 
previamente formuladas. 

René Descartes
(1596-1650)



 Foi Isaac Newton (1642-1727)
quem realizou a síntese dos 

ideais cartesianos, formulando 
a sua Teoria da gravitação 

universal, que deu respostas e 
explicações matemáticas e 

físicas a muito do que havia 
sido antes apenas intuído.

 Newton dizia que foi Deus que 
criou o Universo e depois o 

deixou para funcionar sozinho, 
segundo as “leis” que tinha 

estabelecido. 
Isaac Newton
(1642-1727)



 As LEIS MECÂNICAS
necessárias à concretização 

do “mundo-máquina” 
foram equacionadas; e a 

antiga imagem de um 
mundo qualitativo, 
orgânico, limitado e 

religioso – herdada dos 
gregos e canonizada pelos 
teólogos medievais –, foi 

substituída por outra:             
a de um mundo 

quantitativo, mecânico, 
ilimitado e dessacralizado. 



 A NATUREZA deixou de ser a “mãe nutriente” e 
dadivosa de outros tempos; e passou a ser uma 

máquina que se opera e se manipula, desde que se 
conheçam as regras de seu funcionamento, 

garantidas pelo método de Descartes e pela física 
newtoniana (LENOBLE, 2002). 

Mother Nature
Giclee Print



 Durante o século XVII, 
vários pensadores 

contribuíram para essa 
compreensão 

„maniqueísta‟ do mundo e 
de sua natureza, como o 
alemão Gottfried W. 
Leibniz (1646-1716), 

segundo o qual não havia 
fenômenos inexplicáveis: 
haveria sempre uma razão 

suficiente para explicar 
porque o mundo é como é.

Gottfried W. Leibniz
(1646-1716)

John Locke
(1632-1704)



 John Locke (1632-1704) , 
considerado o fundador do 
empirismo, concluiu que 
ninguém poderia ter mais 

conhecimentos do que aqueles 
que a experiência lhe 

proporcionasse. 

 Complementando seu 
pensamento, George Berkeley 

(1685-1753) e David Hume
(1711-76) aproximaram ainda 

mais o conhecimento da 
experiência à da verificação 

dos fenômenos naturais como 
causa-e-efeito.

George Berkeley (1685-1753)

David Hume (1711-76)



 Finalmente, foi o alemão 
Immanuel Kant (1724-

1804) quem fez coincidirem  
o racionalismo e o 

empirismo, defendendo que 
apesar de nosso 

conhecimento não poder 
transcender por completo a 
experiência, haveria ainda 
uma estrutura essencial ao 
saber, a qual não derivava 

necessariamente dela 
(MANNION, 2004). 

Immanuel Kant (1724-1804)



 Esse o conhecimento a priori –
descrito por Kant em Crítica da 
razão pura (1788) – passaria a 
ser explicado por uma “nova” 

Filosofia, a partir de agora 
autônoma e independente da 

ciência, da teologia ou de 
qualquer especulação literária. 



 Depois de Kant, a FILOSOFIA consagra e 
estabiliza a situação de ruptura, abandonando à 

ciência o campo do saber positivo e reservando para 
si a meditação sobre a existência humana e a 

liberdade do Homem; em resumo, sobre tudo aquilo 
que se julga transcender às determinações naturais. 



 Separava-se definitivamente 
Homem e Natureza:                
o primeiro, sujeito e 

dominante, passava a ter  
capacidade de desvendar e, 
mais ainda, transformar a 
segunda, mero objeto de 

estudo científico.  

 A NATUREZA antiga era 
fonte de sabedoria, a 

medieval falava de Deus e a 
moderna, por sua vez, 

tornou-se muda ao separar 
completamente ciência e 

sabedoria; ciência e Verdade.
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