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Capítulo 01 
Da Filosofia da Ciência na 

Civilização Ocidental

1.1 Breve histórico da civilização ocidental 
e do  papel da ciência

Primeiramente, precisamos compreender que a ciên-
cia é um ente vivo. Exatamente isto: um elemento do  corpo 
social em constante aprimoramento e progresso. Ela acom-
panha e impulsiona a sociedade em dado momento his-
tórico. Consequentemente, jamais haverá uma definição 
absoluta que reflita a verdade imutável, pois a sociedade 
acabaria por negá-la como consequência do seu gradativo 
progresso. A fim de evidenciar esse processo, este capítulo 
apresenta um retrospecto das ideias científicas, da Grécia 
Antiga até os dias atuais. 

Desde os primeiros tempos de nossa civilização ociden-
tal, o homem buscou alinhar pensamentos e teorizações, 
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de modo a encontrar respostas imparciais e  desprovidas de 
credos individuais. Eminentemente, havia a busca por um 
pensamento voltado ao universal, que pudesse ser com-
preendido por todos e sobre temas que a todos atingissem.

Sob a ótica do ocidente, percebemos com destaque o 
grande esforço de pensadores como Sócrates, Platão e Aris-
tóteles na formação da visão de mundo dos gregos. Os mes-
mos priorizaram afastar o ponto de vista dos sofistas (grupo 
que mais se importava em vencer debates do que buscar as 
verdades universais). Com a busca do pensamento univer-
sal – mediante o desenvolvimento da filosofia racional –, 
muito colaboraram tais pensadores para o afastamento da 
concepção de que deuses místicos gregos coordenavam as 
relações humanas. A credulidade cega que se repetia não 
poderia se manter.

Em meados do século IV a.C., Sócrates foi o marco e 
maior representante desse ideal. Sua capacidade de buscar 
as verdades absolutas – considerando estas como as de na-
tureza não mutável segundo contextos e conjunturas mo-
mentâneas – era muito respeitada. 

Em fragmento da obra Apologia de Sócrates, temos a 
seguinte explicação:

“(...) o objetivo platônico era o conhecimento das ver-
dades essenciais que determinam a realidade – a ciência do 
universal e do necessário – para poder estabelecer os princí-
pios éticos que devem nortear a realidade social, em busca 
da concórdia numa sociedade em crise. (...) Baseou-se nos 
conceitos matemáticos e nas noções éticas para demonstrar 
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que a essência real e eterna das coisas existe. Usou como ar-
gumento a possibilidade de pensar figuras geométricas pu-
ras, que não existem no mundo físico. Da mesma forma, 
todo homem tem as noções de bem e justiça, por exemplo, 
que não tem correspondente no mundo sensível. Concluiu 
pela existência de um mundo de essências imutáveis e per-
feitas, as ideias arquetípicas.” (PLATÃO, 2000, p. 83)

Essa busca metodológica era muito aprofundada na-
quele contexto. A lógica racional foi inegavelmente um 
avanço àquele corpo social. Inclusive, identificamos na 
obra O Banquete, de Platão, inúmeras afirmativas de que 
os hábitos do homem de bem geram ações positivas. E, por 
extensão, poderíamos afirmar dedutivamente que as ações 
negativas dos homens resultariam dos hábitos negativos 
por eles cultivados ao longo de sua existência. 

Os escritos de pensadores como Sócrates, Platão, Aris-
tóteles e outros ícones filosóficos de nossa história podem 
auxiliar o leitor em aprofundamentos dessa natureza. Tra-
tam-se de obras magníficas de esforço intelectual que de-
monstram a possibilidade de o homem buscar verdades 
racionalmente a partir de uma análise eminentemente de-
dutiva de observação. 

Aqui, não se tem a pretensão – e tampouco é este 
nosso objetivo – de cobrir toda a história da ciência e do 
pensamento ocidental; objetivamos retomar os elementos 
metodologicamente embasados que deram efetiva moldura 
ao nosso pensar. 

Isso posto, nosso pensamento, além das ideias arque-
típicas, também é fruto de uma constante metamorfose a 



14

Fausto Schneider

partir dos objetos de análise compreensíveis ao longo da 
história. Vê-se, na Filosofia, colaboração enorme: nada 
é estanque em ciência. A evolução da civilização exige o  
 romper de paradigmas constantemente. 

A colaboração da História auxilia na compreensão do 
que é ciência na atualidade. Ao nos debruçarmos sobre o 
período de transformação da Era Clássica e a expansão do 
Império romano, veremos que essa filosofia grega certa da 
identificação de verdades foi relativizada diante do contato 
com inúmeros povos e culturas distintas. Partiu-se para a 
avaliação de que nenhuma verdade poderia ser considerada 
absoluta, de forma que a única postura filosófica adequada 
era a completa suspensão de qualquer julgamento. 

Ocorre que o modelo filosófico da ciência, embasan-
do-se exclusivamente num campo de análise dedutivo, 
apresenta limite diante de contra-argumentos e argumentos 
eminentemente teóricos. Dependerá de toda a conclusão 
do axioma deduzido. Em outras palavras: uma vez que o 
axioma é uma premissa teórica considerada necessariamen-
te verdadeira em tese, admite contra argumentos também 
teóricos regressivamente, pois ambos não se fundamentam 
em experimentos objetivos e concretos materiais. Pensado-
res como Pirro de Élis e Sextus Empiricus, nesse contexto 
histórico, trouxeram maior radicalismo para a mudança de 
pensamento da época. 

Vê-se, na filosofia helênica, uma lógica voltada a de-
monstrar a futilidade de boa parte dos empreendimentos 
humanos, em especial da busca pela verdade  metafísica. 
Contudo, ao mesmo tempo em que surgiam novos  desafios, 
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próprios de uma civilização em desenvolvimento, houve 
uma preservação do pensamento grego. Não se buscavam 
respostas na abstração da vontade dos deuses místicos; tam-
pouco elas se encerravam num método dedutivo humano 
para desvendar verdades absolutas.

Nesse período helenístico, somam-se contribuições no 
campo das Ciências Naturais. A Astronomia, a Matemática 
e a Física demonstram que as denominadas verdades da 
humanidade ainda não estão encerradas. Há mais no Uni-
verso do que aquilo que nossas teorias explicam. 

O estudo dos planetas, o desenvolvimento da Mate-
mática e o aprofundamento da Física levam ao homem 
objetos de estudo antes desconhecidos. Por consequência, 
outras concepções da verdade se apresentam. O conceito 
de mundo como verdade é ampliado para além do planeta 
Terra. A Matemática já não mais serve apenas para facilitar 
a contabilidade dos mercadores, e a Física desvenda reali-
dades não visíveis aos olhos humanos, mas comprováveis 
por meio de novos métodos.

Dando sequência ao desenvolvimento histórico, du-
rante o declínio do Império greco-romano, surge uma nova 
visão de mundo, inaugurando a Era Cristã. Paulo de Tarso, 
a singular referência bibliográfica da vida do maior sím-
bolo da religiosidade ocidental – o judeu Jesus Cristo –, 
demonstrou boa parte de seus ensinamentos em suas inú-
meras peregrinações.

Importa compreender que, naquela época, o conheci-
mento era restrito às castas superiores da sociedade; a 
imensa maioria nem sequer possuía acesso à leitura.  Muitos 
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paradigmas dessa realidade social foram confrontados pelo 
cristianismo, uma vez que a maioria das sociedades dividi-
das em castas – até os dias atuais, vale dizer –, não reconhe-
ce os preceitos do cristianismo por eles representarem uma 
ameaça direta à manutenção desses estamentos sociais. A 
concepção filosófica de que o filho de Deus era irmão de 
todos trouxe uma igualdade muito combatida pelos ele-
vados graus da sociedade. Uma estrutura que tinha como 
princípio regulador a manutenção de classes sociais distin-
tas, superiores e inferiores, se via ameaçada quanto à sua 
estabilidade.

Para melhor compreensão histórica da passagem de 
Jesus Cristo, temos inúmeras obras e traduções da Bíblia. 
A imensa maioria não se resume a uma tradução literal, 
mas sim a um exercício de hermenêutica, conforme a dog-
mática da religião de grupos humanos, o que afeta seu va-
lor científico-histórico. Não satisfeitos em apenas traduzir, 
vão além, interpretando os textos, como se fossem neces-
sários intermediários para se alcançar a uma interpreta-
ção racional. Assim, fica evidente o interesse em manter o 
 conhecimento como ferramenta de poder e a dependência 
dos fiéis aos autoproclamados representantes da divinda-
de na  Terra. Daí também advém o fato de tantas religiões 
 diferentes  terem como base os mesmos textos. 

Fica aqui o convite para que o leitor busque obras 
traduzidas por historiadores. Cada termo apresenta mais 
de uma tradução possível, competindo ao leitor aplicar 
 racionalmente a devida hermenêutica.

Assim como ocorre com qualquer outro ramo de estu-
do, a hermenêutica é a ciência da interpretação de textos. 
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Na área jurídica, por exemplo, há a hermenêutica aplicada 
ao Direito. Para uma interpretação acurada, é necessário o 
conhecimento nesse sentido. 

Como princípio interpretativo, para a aplicação da 
hermenêutica propriamente dita, é necessário reconhecer 
que a interpretação é um processo repleto de etapas suces-
sivas e encadeadas. Tal processo, como recomenda uma das 
maiores referências no meio jurídico, Dr. Carlos Maximi-
liano, necessita de uma avaliação (a) filológica e (b) lógica. 
Em síntese, a etapa filológica ou gramatical se subdivide em 
quatro eixos principais. São eles: 

“(a.1.1) conhecimento perfeito da língua empregada 
no texto, isto é, das palavras e frases usadas em determina-
do tempo e lugar; propriedades e acepções várias de cada 
uma delas; leis de composição; gramática; (a.1.2) infor-
mação relativamente segura, e minuciosa quanto possível, 
sobre a vida, profissão hábitos pelo menos intelectuais e 
estilo do autor; (a.1.3) notícia completa do assunto de que 
se trata, inclusive a história respectiva; (a.1.4) certeza da 
autenticidade do texto, tanto em conjunto como em cada 
uma das suas partes.” (MAXIMILIANO, 2003, p.88)

A interpretação exclusivamente gramatical não é sufi-
ciente para encerrar a ideia humana vinculada. A  literalidade 
da letra fria não é, por si só, capaz, muitas vezes, de traduzir 
o espírito do emissor do pensamento.

Vejamos o que afirma o apóstolo São Paulo na 
 segunda Epístola aos Coríntios: “a letra mata; o espírito 
vivifica”. O pensamento prevalece sobre a letra, pois o 
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 invólucro  verbal não é perfeito. Nesse sentido, também se 
deve buscar a intenção de quem afirma a partir de uma 
análise ampla e sistemática, harmonizando o texto como 
um todo na busca do pensamento. Para essa apreciação ló-
gico-sistêmica, o  leitor fará uma exegese, pegando o frag-
mento textual e  colocando-o no cenário macro dos textos 
afins,  harmonizando uma aparente inconsistência textual 
com a ideia macro estruturante.

Seguindo o objeto principal deste capítulo, não mais 
na área jurídica, consta na Bíblia, em Lucas 14:1, o rela-
to da cura do Hidrópico (Novo Testamento, tradução do 
jurista Haroldo Dutra Dias, pág. 331), em que se observa 
Jesus Cristo sendo questionado pelos fariseus se era lícito 
curar no dia de sábado, posto ser um dia de guarda, e não 
de trabalho, segundo os textos literais do Antigo Testa-
mento. A resposta de Cristo foi: “Qual de vós, se um filho 
ou um boi cair em um poço, não o retirará logo, no dia de 
sábado?” Basta uma análise sistêmica dos princípios funda-
mentais pregados pelo cristianismo para que certos textos 
tenham seu significado desvendado.

Em se tratando de hermenêutica bíblica, encontramos 
grandes historiadores. Aqui, salientamos Gordon D. Fee e 
Douglas Stuart, doutores no tema, que, na obra Entendes o 
que lês – um guia para entender a Bíblia com o auxílio da 
exegese e da hermenêutica –, oferecem brilhante estudo aos 
interessados em se apropriar do tema.

Quanto à obra supracitada, reforçamos a seguinte re-
flexão: Mais difícil do que interpretar a Bíblia é a  civilização 
agir conforme seus ensinamentos. Nas palavras dos estu-
diosos “O que é a sabedoria exatamente? Uma definição 
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breve seria a seguinte: A sabedoria é a disciplina de aplicar 
a verdade à vida, à luz da experiência” (Gordon e Stuart, 
1997 pág.196). Isso é fato, objetivamente comprovado 
diante de inúmeras ações desumanas praticadas em nossos 
dias, como as guerras entre povos denominados religiosos 
em pleno século XXI.

Dando continuidade a esse breve histórico, em  meados 
de 400 d.C., Agostinho de Hipona se distingue como um 
dos maiores pensadores de seu período. Suas obras de 
maior destaque são a A Cidade de Deus e Confissões, muito 
estudadas até hoje. Nelas, o bispo, mais conhecido como 
Santo Agostinho, aprofunda teses filosóficas e teológicas. 

Agostinho foi considerado um dos maiores responsá-
veis pela Igreja Católica, pois, diante da queda do Império, 
difundiu uma cidade de Deus em contraponto à cidade dos 
homens na Terra. Segundo Richard Tarnas: 

“O que era implícito em Paulo foi explicitado por Agos-
tinho. (...) Em certo sentido, Agostinho foi o mais moderno 
dos antigos: ele possuía a consciência de um  existencialista, 
com uma grande capacidade para a  introspecção e a luta 
consigo mesmo; preocupava-se com a memória, a cons-
ciência e o tempo; tinha perspicácia psicológica, dúvidas, 
remorsos; percebia a alienação solitária do ego humano 
sem Deus; havia ainda seu intenso conflito interior, seu 
ceticismo e sua sofisticação intelectual.” (TARNAS, 2001, 
p. 164).

Ao demonstrar dúvidas naquele contexto histórico e a 
partir de sua posição, Agostinho já apresentava uma postura 
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de vanguarda. A Igreja, em sua dogmática, possuía apenas 
certezas. Um membro dela ter dúvidas desestabilizava suas 
estruturas e contrariava dogmas.

Então, sobreveio a transformação da Era Medieval, e, 
nela, destacamos aqui São Tomás de Aquino. Nesse ce-
nário, há abertura ao mundo natural e uma nova linha de 
competência intelectual. Os evangelistas não mais viam 
Deus como uma verdade isolada da vida cotidiana, como 
na concepção ortodoxa.

As obras de Aquino são muito apreciadas. Sua árdua 
tarefa intelectual uniu a visão de mundo dos gregos e cris-
tãos. Uma grande summa agregou ciência, filosofia e teo-
logia cristã. Novas escolas e estudos são desenvolvidos sob 
essa ótica.

Em meados de 1300 d.C., já no declínio da Idade 
Média, advém o renascimento do humanismo clássico. A 
nobreza e o clero, mediante compilações e inflexões inter-
pretativas da Igreja Ortodoxa, conforme a história nos re-
lata, manipularam entendimentos conforme o interesse de 
seus dogmas e para a manutenção dos privilégios das classes 
mais favorecidas. A venda de indulgências pela Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana na época, para subsidiar cons-
truções arquitetônicas, são desprovidas de ética e moral. 
Dizia-se que, se fossem juntados todos os fragmentos ven-
didos como partes da cruz de Cristo, uma ponte poderia 
ser construída. A fé em Deus era interpretada pelo Papado, 
que ditava as verdades absolutas. 

Eis que, em 1517, surge Lutero e a Revolução Protes-
tante. A primeira Bíblia é traduzida para o alemão, idio-
ma local. Não mais são necessários os intérpretes dos textos 
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 bíblicos. A linguagem compreendida por poucos é  substituída 
e popularizada quando os textos bíblicos  começam a ser tra-
duzidos pelo mundo. Os Cantos, nas Igrejas  Protestantes, 
são feitos em linguagem simples, assim como as músicas. 
Os nobres não mais pagam dízimo à Igreja Católica Apos-
tólica Romana. 

Renasce na sociedade, após um longo período de po-
breza intelectual (medieval), o humanismo e o antropocen-
trismo. A busca por verdades e o retorno às investigações 
científicas retomam seu curso. É aí que sobrevém a Con-
trarreforma. 

A Igreja Católica Apostólica Romana se vale dos Tri-
bunais da Inquisição. Muitos são perseguidos sob a ale-
gação de que ciência é de natureza pagã. Absolutamente 
parciais, sucedem-se julgamentos e penas desumanas. 
Cientistas são postos em fogueiras. Todo o pensamento 
contrário à ordem imposta por dogmas é duramente com-
batida pela Igreja.

Mas a ciência permanece. Os paradigmas são  rompidos. 
Para a Igreja, intimamente ligada ao poder estatal, havia todo 
um conjunto filosófico que servia de alicerce para a manu-
tenção de seus privilégios. A Terra, por exemplo, para a Igre-
ja, era o centro do Universo. Os estudos de  Copérnico, por 
sua vez, afrontaram esses fundamentos dogmáticos. Assim, a 
Era da Inquisição se impôs ainda mais profundamente, fa-
zendo com que a sociedade  entrasse em declínio. 

A fé é confundida com essa Igreja, passando, dessa for-
ma, a ser considerada uma característica dos leigos, já que 
a Igreja de maior representatividade do corpo social nega 
a ciência e sempre luta para manter o conhecimento como 
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forma de manutenção de seu poder. Assim, essa fé é relega-
da aos homens de pouca intelectualidade científica, posto 
ser da natureza dos estudiosos o ato de questionar, enquan-
to a manutenção dos dogmas necessita dos mistérios da fé 
para existir e continuar a ditar, através de um interlocutor, 
aquilo que falsamente se dizia ser a vontade de Deus.

Nesse cenário conturbado, advêm estudos de inúmeros 
pensadores iluministas que possibilitaram uma reflexão mais 
profunda. Dentre eles, como nosso objeto de averiguação 
sugere, avaliaremos René Descartes para com isso termos 
uma melhor compreensão do que conhecemos atualmente 
como ciência experimental. Método esse que desmistificou 
muitos paradigmas e dogmas fundamentalistas religiosos, 
aplicando-se até os Séculos XX e XXI; certos das novas evo-
luções agregadas que traremos em momento oportuno.

1.2 Da evolução conceitual da ciência

Antes de abordarmos o Método Indutivo  Experimental, 
considerado por nós ainda o mais efetivo perante o enten-
dimento geral, teceremos uma introdução sobre os acrésci-
mos das teorias modernas da filosofia da ciência.

Aqui, cabe parte dos créditos às obras de Silvio Seno 
Chibeni, destacado na obra da tese de mestrado de  Michele 
Ribeiro de Melo – Psicografia e Prova Judicial. Nosso pro-
pósito é demonstrar que, depois do Método Indutivo Expe-
rimental, outros acréscimos foram feitos ao conceito de 
ciência. Nossa escolha pelo referido método deve-se à neces-
sidade social do homem médio e sua  compreensão objetiva.
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Ocorre, portanto, que, por volta de 1950,  grandes pro-
gressos foram alcançados pela filosofia da ciência.  Filósofos 
como:

“Karl Popper, Willard Quine, Thomas Kuhn, Paul 
Feyerabend e Imre Lakatos (...) observaram a existência 
de sérios equívocos no que diz respeito à visão comum de 
ciência (...) Houve uma revisão da concepção de verdade 
absoluta da ciência, visão equivocada que se estendeu por 
séculos e ainda apresenta fortes reflexos dentre os não filó-
sofos (...) cedeu lugar a uma concepção mais idealista das 
relações entre mundo das sensações e mundo construído 
pela teoria científica.” (MELO, 2013, p. 36-37)

O que tiramos como aprendizado é o fato de que, em 
síntese, o conhecimento universal e certo sobre o mundo 
é relativo. Como afirmávamos já no início deste capítulo, 
trata-se de uma constante mutação à medida que se amplia 
o próprio conhecimento do mundo.

Dessa constatação, para nós, o fundamental é o fato 
de que o saber é compatível com a capacidade humana de 
elaborar métodos de conhecimento. Não se pode  negar 
a  existência de algo apenas por não encontrarmos um 
 método experimental para comprová-la. Basicamente, não 
se pode negar a existência de Plutão apenas por não termos 
dele matéria experimental, ou por não termos lá chegado. 
Podemos encontrar, cientificamente, outros métodos im-
pulsionados por uma teoria quanto à sua existência.

A Física Quântica, por seu turno ainda incipiente, ao 
avaliar, com grande valia, dimensões próximas ou abaixo 
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de escalas atômicas, seria desmerecida, pois busca provas. 
A ciência não pode encerrar-se apenas naquilo de que tem 
provas, posto que isso impediria sua própria evolução. É 
o que destaca Chibeni, citado por Melo (2013, p. 42): “A 
ideia de confirmação não está no sentido da visão tradi-
cional da ciência, uma vez que se confunde com prova. 
O autor compreende este termo como ‘apenas a evidência 
empírica favorável’”. 

O salutar aprofundamento desses temas não é o pro-
pósito aqui. Com tudo que foi dito até aqui, queremos 
apenas demonstrar que a Metodologia da Ciência Indutiva 
Experimental não pretende se afirmar como o método mais 
completo no campo do pensamento teórico da filosofia da 
ciência, nem tampouco é o ideal para a evolução social, 
mas apresenta-se como a metodologia mais efetiva e com-
preensível em nossos dias para o tema central deste livro.

Isso posto, daremos início ao método científico expe-
rimental com provas efetivas para o resultado proposto.

1.3 Método Indutivo Experimental

O Iluminismo teve seu apogeu no século XVIII.  
Muitos foram os progressos da humanidade. Pensadores 
como John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau de-
senvolveram novas teorias, ideias racionalmente dispostas 
e  contrárias ao absolutismo, que, por sua vez, retardava o 
desenvolvimento social. 

No Iluminismo, René Descartes desenvolveu uma me-
todologia distinta daquela usada pelos gregos antigos. Para 
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Descartes, era necessário duvidar de tudo e comprovar me-
todologicamente a existência das coisas. Dessa forma, as 
premissas decorrem não de axiomas teóricos deduzidos, 
mas, sim, de convicções experimentalmente comprovadas. 

Descartes instituiu a dúvida e a ideia de que só existe 
aquilo que a ciência pode provar. De fato, importa com-
preender que, em geral, a ciência ainda hoje reconhecida so-
cialmente se funda naquilo que consegue comprovar. Os fun-
damentos daquilo que compreendemos hoje como ciência 
encontram amparo em suas teorias indutivas  experimentais.

Naquela época, a Igreja Católica Apostólica Romana 
era vista como a interlocutora de Deus, e o rei represen-
tava a Sua vontade na Terra. Forte opositor do absolutis-
mo, Descartes propôs esse aprofundamento científico com 
o propósito de afastar crendices e falsas análises até então 
apregoadas naquela sociedade. 

Segundo seus ensinamentos, não se admite válida uma 
explicação se não for resolvida e comprovada experimen-
talmente sua premissa. Não são os fatos que sobrevêm à 
confirmação da teoria, mas, sim, a teoria que posterior-
mente vem explicar os fatos comprovados. Não mais são 
deduzidas verdades a partir de teorias criadas pela imagi-
nação; a partir de então, são intuídas máximas mediante 
comprovação experimental. Tal método, também conhe-
cido como cartesiano, consiste no ceticismo metodológi-
co que em nada tem a ver com a atitude cética frente aos 
resultados. Na obra clássica Discurso do Método, isso tudo é 
 brilhantemente aprofundado. 

Com isso, podemos dizer que há crivo no critério de 
estudos com base em sistematizações científicas. O método 
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é rígido, padronizado. Contudo, a conclusão não pode ser 
vista com ceticismo, pois este reflete, no fundo, o não re-
conhecimento, em última análise, de dado ramo da ciência 
e o apego a um preconceito, no sentido próprio do termo.

Portanto, deve-se duvidar de cada ideia que não seja 
clara e distinta. Esse será o norte e o escopo maior de toda a 
nossa análise. Isso tudo, movido pela necessidade, premen-
te da nossa sociedade, ou seja, de acreditar como verdadei-
ro somente naquilo que é materialmente comprovado no 
plano racional experimental. 

O senso coletivo comum de compreensão ainda pre-
cisa da prova materializada das afirmativas. Assim, busca-
se avaliar uma premissa mediante um método científico 
 experimental, ou seja, são procuradas provas dentro daquilo 
que racionalmente compreendemos e que  simultaneamente 
encontra lastro em um ramo científico acadêmico. 

Desta feita, e no esforço de simplificação da demons-
tração desse método, concluímos que, ao se afirmar uma 
premissa, não basta uma avaliação exclusivamente teórico-
filosófica, uma lógica puramente dedutiva. Isso significa 
dizer, em última instância, que, sem uma prova material 
do experimento pelo ramo próprio da ciência peculiar, não 
haverá apreciação nesse estudo. Assim, reconhecendo-se 
que mesmo diante de um campo mais restrito e rígido do 
ponto de vista filosófico-científico; compreende-se que o 
crivo experimental homologado por cada seguimento da 
ciência é necessário para consolidar a compreensão devida 
do proposto nesse estudo.

Em que pese termos como assertivo que a ciência é um 
universo mais amplo do que exclusivamente ter seu produto 
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enfaixado por aquilo que a humanidade consegue compro-
var com seus métodos científicos num cenário histórico de 
contexto. E ainda que o progresso desse ente vivo chamado 
ciência terá sempre uma mutação constante e proporcio-
nal ao entendimento dimensional da matéria sob análise 
contemporânea, priorizaremos a Ciência Experimental e os 
apanhados de cada ramo científico que  possua um experi-
mento reconhecido no seu seguimento.

Restrito à dimensão de realidades atualmente com-
prováveis através dos estudos amparados nas academias, 
 trazemos um exemplo contemporâneo para facilitar, de 
forma mais abrangente possível, o tema: acesso à  Internet 
mediante a utilização de cabos de rede, ainda que já possa 
ser considerada uma técnica obsoleta. Essa é uma tecnolo-
gia de fácil compreensão, pois há um meio físico  material 
perceptível aos nossos sentidos. Então, podemos reconhe-
cer a passagem dos dados à medida que clicamos em  sítios 
da Internet e temos acesso ao seu conteúdo. Mas e se não 
 tivermos um meio físico para a transmissão de dados, 
 haverá a difusão dessas informações? Hoje, é obvio que sim. 
O fato de não percebermos um meio físico de transmissão 
através dos nossos sentidos não nega a sua existência. Há, 
de fato, difusão de sinais sem cabos.

Mas, para a compreensão do homem médio – sendo 
este entendido como o indivíduo não expert naquele assun-
to ou ramo da ciência específico –, não basta que o roteador 
esteja teoricamente apto a enviar um sinal de acesso à In-
ternet; é preciso provar que ele o faz. Logo, esse  indivíduo, 
ao ligar seu dispositivo e ativar o sinal sem fio, terá aces-
so às mesmas informações que teria com ou sem cabos de 
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 transmissão. Vídeos, jogos, áudios, tudo é transmitido sem 
cabos fisicamente visíveis, comprovando metodologica-
mente o experimento por comparação dos resultados em 
ambos os meios de transmissão de dados.

Assim sendo, antes mesmo da análise dos casos concre-
tos de cada ramo científico que abordaremos; para auxílio 
complementar conclusivo trabalharemos a definição do 
Método Científico Experimental criado por Descartes. 

Sabemos, em linhas gerais, que ciência é o  conhecimento 
ou o saber explicado racionalmente e sistematizado a partir 
de estudo ou prática. E a ciência experimental? Esta pode ser 
humana, biológica, física ou tecnológica, e necessita de ex-
perimento real e comprovado para validar uma teoria. Isso 
lhe garante credibilidade no campo racional e  acadêmico e, 
ao mesmo tempo, mediante prova material, leva ao corpo 
social uma compreensão mais abrangente e profunda.

Portanto, convidamos o leitor ao estudo da  existência 
comprovada de uma forma de inteligência ainda pouco 
abordada e reconhecida na sociedade como um todo. Esta 
pesquisa seguirá o Método Indutivo Experimental, avalian-
do as provas analisadas a partir de ramos da ciência. Nes-
te trabalho, sem vinculação a dogmas ou religiões, serão 
abordados estudos reconhecidos pela ciência experimental 
em suas áreas próprias. Começaremos pelas áreas pericial 
e jurídica, seguindo para a Literatura Brasileira e a Medi-
cina e, por fim, abordando a Astronomia e a Astrofísica. 
O propósito é, mediante comprovações reconhecidas por 
obras científicas, apresentar e instigar o leitor ao estudo da 
premissa de que, após a morte física, há a continuidade de 
uma inteligência individualizada.


