
FRANCIS BACON  



Biografia 
 
◦ Francis Bacon nasceu a 22 de 

janeiro de 1561 e foi político, 
filósofo, cientista, ensaísta 
inglês, barão de Verulam e 
visconde de Saint Alban.  

◦ É também considerado como o 
fundador da ciência moderna.   



Desde cedo, a sua educação orientou-o para a vida política, na qual exerceu posições 
elevadas. Em 1584 foi eleito para a Câmara dos Comuns. Sucessivamente, durante o 
reinado de Jaime I, desempenhou as funções de procurador-geral em 1607, fiscal-geral  
em 1613, guarda do selo em 1617 e grande chanceler em 1618. Neste mesmo ano, foi 
nomeado barão de Verulam e, em 1621, barão de Saint Alban.  

Como filósofo destacou-se com uma obra onde a ciência era 
exaltada como benéfica para o homem.  
Nas suas investigações, ocupou-se especialmente da 
metodologia científica e do empirismo, sendo muitas vezes 
chamado de “fundador da ciência moderna”.  
A sua principal obra filosófica foi o Novum Organum. 



Francis Bacon e a sua filosofia  

• O pensamento filosófico de Bacon representa a tentativa de realizar aquilo a 

que chamou de Instauratio magna (Grande Restauração).  

• A realização desse plano compreendia uma série de tratados que, partindo 

do estado em que se encontrava a ciência da época, acabariam por 

apresentar um novo método que deveria superar e substituir o de Aristóteles.  

• Bacon desejava uma reforma completa do conhecimento. A tarefa era 

obviamente, gigantesca e o filósofo produziu apenas um certo número de 

tratados. Não obstante, a primeira parte da Instauratio foi concluída. 



• O conhecimento científico, para Bacon, tem por finalidade servir o homem e 

dar-lhe poder sobre a natureza. A ciência antiga, de origem aristotélica, 

também é criticada. Demócrito, contudo, era tido em alta conta por Bacon, 

que o considerava mais importante que Platão e Aristóteles. 

• Bacon propõe a classificação das ciências em três grupos: poesia ou ciência 

da imaginação; história ou ciência da memória; filosofia ou ciência da razão.  

• A história é subdividida em natural e civil e a filosofia é subdividida em 

filosofia da natureza e em antropologia. 

• A intenção de Francis Bacon nessa obra não é apresentar um sistema 

inovador, mas sim apontar para os recorrentes equívocos na filosofia e 

ciência para, com isso, afastar-se deles, como afirma no prefácio do Novum 

Organum “ Cessam o cuidado e os partidos, ficando a nós reservado o papel 
de guia apenas”. 
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