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Filosofia 1º Ano  

Atividade de segunda-feira (16 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Filosofia e Ciência  

Tópicos abordados: Aprofundamento da relação entre filosofia e ciência   

Aula de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=GC7t4leSZX0  

Hoje vamos trabalhar a relação entre filosofia e ciência. De forma bastante resumida, 

podemos dizer que a filosofia é um conjunto de especulações racionais sobre alguma 

coisa, enquanto que a ciência tenta comprovar através de testes e experiências essas 

teorias. Ou seja, logo de início vemos que hoje em dia uma depende da outra. Não há 

ciência sem filosofia. 

A relação entre ciência e filosofia é muito importante para a descoberta da natureza dos 

seres, para o conhecimento, descrição e valorização da sua importância. Estas duas 

atividades do espírito humano constituem manifestações da mesma necessidade 

gnosiológica, e na realidade influenciam-se mutuamente. 

Recordemos a frase que existia na porta de entrada da Academia platónica: “Não entre 

ninguém sem saber geometria”. 

A filosofia necessita do apoio sensível da ciência e esta, por sua vez, sem a filosofia perde 

profundidade, espírito crítico e atividade criativa. A filosofia seria, portanto, para a 

ciência o que a alma é para o corpo ou o que a forma é para a matéria. Muitas vezes 

confunde-se a filosofia da ciência com a história da ciência. São, no entanto, dois campos 

diferentes, embora esteja claro que qualquer intenção de aproximação filosófica à ciência 

terá necessariamente que basear-se numa certa perspectiva histórica, na relação com a 

evolução das ideias, dentro de um marco espaço-temporal concreto. A filosofia da ciência, 

assim como a filosofia da história, é sempre filosofia. E a filosofia, quer se faça da ciência, 

da arte, da política, ou de outro tempo, necessita de um marco histórico, temporal, de 

maneira a que se compreendam as relações encadeadas de causas e efeitos que têm lugar 

na evolução das ideias, em cada momento civilizatório. Mas, neste caso, a história será 

um sustento, uma ajuda esclarecedora para o desenvolvimento da filosofia da ciência. 

A filosofia da ciência é pois o estudo e o conhecimento dos princípios e dos métodos, das 

estruturas mentais e dos tipos de relações dos acontecimentos que a ciência em geral, e 

as distintas ciências em particular, utilizam para conhecer o seu objeto de investigação, 

seja na natureza e no universo, seja no ser humano e nas suas atividades, como por 

exemplo a linguagem, a lógica, a história, a sociologia ou a psicologia. 

O fundamento filosófico da ciência permite a correta aplicação de silogismos do 

pensamento indutivo e dedutivo, o uso eficaz dos símbolos e das fórmulas matemáticas, 

a aplicação prática de hipóteses e teorias, assim como a criação coerente de estruturas 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7t4leSZX0


para leis e princípios científicos, de maneira que se consiga uma interpretação satisfatória 

do mundo. 

As leis e princípios científicos são generalizações das observações, e as teorias são 

interpretações das leis. 

Mas, muitas vezes, as teorias avançam mais além dos simples dados da observação, com 

objetivo de explicar novas situações. Por conseguinte, não procedem diretamente da 

experiência ou do ensaio, como ocorre com as leis. Por esta razão, o conhecimento teórico 

provém de influências mútuas e de mudanças mais complexas e holísticas de pensamento. 

Trata-se de um conhecimento que pressupõe tanto a existência da subjetividade do ser 

pensante como também a existência de hipóteses e conjecturas. E é aqui onde a filosofia 

tem uma grande utilidade e é inclusive imprescindível. Não obstante, é necessário 

destacar que não se devem confundir nem eliminar os limites separadores entre a ciência 

e a filosofia. É imprescindível que exista, não só distinção entre elas e os seus campos de 

conhecimento, mas também que possam coexistir completando-se harmonicamente. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 1º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

1) Com base nas explicações acima, escreva um texto de no mínimo 10 linhas sobre 

a relação entre a filosofia e a ciência. Por favor, enviem o texto no meu 

WhatsApp para atribuição de nota e correção. Abraço a todos!  
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