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Talvez, com o tempo, descubrais tudo aquilo que se pode 

descobrir e, contudo o vosso progresso não será mais do 

que uma progressao, deixando a humanidade sempre cada 

vez mais para trás. A distância entre vós e ela pode um 

dia tornar-se tão profunda que o vosso grito de triunfo 

diante de alguma nova conquista poderia receber como 

resposta um grito universal de pavor”. 

 

 

                                    Bertold Brecht (A vida de Galileu) 
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MODELO OPERATIVO DE CIÊNCIA 

 

 

 Francis Bacon   

 Galileu Galilei    

 René Descartes 
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FRANCIS BACON (1561–1626) 

 

“fundador da ciência moderna” 

 

Político, filósofo e ensaísta 

Empirismo 

 

Metodologia cientifica 

 

Método baconiano 

 

“a descoberta de fatos verdadeiros não depende do 

raciocínio silogístico aristotélico, mas sim da observação  e 

da experiência regulados pelo raciocínio indutivo” 
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GALILEU GALILEI (1564-1642) 

 

 “Pai da ciência moderna” 

 

Físico, matemático e astrônomo 

Responsável pelo inicio da “Revolução científica”  

Metodologia científica 

 

Método empírico 

“Meça o que é mensurável e torne mensurável o que não é” 
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RENÉ DESCARTES (1596-1650)  

 

Consolidou a Revolução científica.  

 

Filósofo, matemático e físico 

 

Método cartesiano: Verificar-analisar-sintetizar-enumerar 

 

“não há nada no conceito de corpo que pertença à mente e 

nada na idéia de mente que pertença ao corpo” 
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ABRAHAN FLEXNER (1866-1959) 

 

 

RELATÓRIO FLEXNER - 1910 

 

“O estudo da Medicina deve ser centrado na doença de 

forma individual e concreta”. 
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REVOLUÇÕES CIENTÍFICAS DO SÉCULO XX 

 

ATÔMICA 

ESPACIAL 

BIOLÓGICA 

INFORMÁTICA 

NANOTECNOLÓGICA 

PAN-EPISTEMOLÓGICA 

 

 

 

Prof. William Saad Hossne (1910) 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS SEMPRE 

SIGNIFICAM PROGRESSO? 



CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

 

 

“A civilização da técnica anula a liberdade humana e torna 

inevitável a absorção do homem e seu entorno social pelo 

universo frio da tecnociência” 

 

 

 (Heidegger) 
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CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

 

 

HANS JONAS (1903-1993) 

 

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE (1979) 

 

“HEURÍSTICA DO MEDO” 

 

“TIRANIA BENEVOLENTE” 
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CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

 

 

“Os conhecimentos científicos são cumulativos; a construção 

de valores éticos, não. A Ética não é um tempero a ser 

adicionado à torta da tecnociência para conferir-lhe melhor 

sabor, mas, ao contrario, constitui ingrediente indispensável 

para tornar o alimento palatável para toda a sociedade”. 

 

 

                                                           (Siqueira, 2000) 
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DEVEMOS CONDENAR A BIOTECNOLOGIA? 
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“Fundamental é corrigir nossa atitude diante dela, o que 

significa usá-la com critério, isto é, fazendo-a dependente 

do raciocínio clínico, ou seja, reconduzindo-a à condiçao 

de método complementar de investigaçao”. 

 

 

  (Siqueira,2000) 
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“Será que assistiremos passiveis a arte da Medicina ser 

transformada em marionete do fundamentalismo 

tecnocientífico? 

 

 

(Siqueira,2000) 
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Obrigado pela atenção 
 

 

 

filho.jm@bol.com.br 
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