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ciência ao longo da história



➢Apresentação

➢Plano do Curso

➢ Seminários

➢Google Meet

➢Moodle

➢ gabrielbadue.com

➢WhatsApp

➢Youtube - Gabriel Bádue

Nos propomos ...

• Respeito

• Diálogo 

• Objetivos

• Formação

Esperamos de vocês...

• Participação

• Pontualidade

• Trabalhos: prazos, estética e plágio



Por que estudar Filosofia e Metodologia Científica?
Philo = capacidade de amar

Sophia = saber adquirido

• Pitágoras de Samos, VI a.C.

• Transição do Mito para o Logos.

• Compreensão da natureza.

“Quando perguntaram a ele se considerava um
sábio, disse que não, pois na realidade era um
amante da sabedoria ”1.

“Para os pitagóricos, todos os seres do universo podem ser explicados com critérios matemáticos. Para Heráclito tudo o que existe
está sujeito a uma constante evolução e este processo de mudança contínuo revela uma harmonia oculta que devemos desvendar.
Segundo Parmênides, a realidade mutante contradiz a razão, pois se há uma só realidade, não pode surgir a pluralidade.
Para Demócrito a realidade em sua complexidade depende de uma unidade fundamental, o átomo (com a ideia de átomo já era
possível explicar a pluralidade de seres e o movimento). Tales de Mileto afirmou que a água era o princípio fundamental da
natureza e Anaximandro afirmou que o princípio não podia ser uma substância concreta, mas que deveria ser algo indeterminado e
por isso chamou de ápeiron”1.

1FILOSOFIA. [s. d.]. Origem do Conceito. Disponível em: https://etimologia.com.br/filosofia/. Acesso em: 14 out. 2020.

https://etimologia.com.br/filosofia/


Por que estudar Filosofia e Metodologia Científica?

meta = algo que está além

hodos = passagem ou caminho

méthodos = procedimento que possibilita avançar sobre determinada finalidade

+

logia = ciência ou estudo

Metodologia = a organização e o planejamento de uma passagem em relação ao 

estudo, prática e/ou conclusão de um tema1

1FILOSOFIA. [s. d.]. Origem do Conceito. Disponível em: https://etimologia.com.br/filosofia/. Acesso em: 14 out. 2020.

Filosofia + Metodologia = ????????

https://etimologia.com.br/filosofia/






Fonte: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do




Fonte: http://ortodontiadescomplicada.com.br/piramide-de-evidencia-cientifica-da-base-ao-topo/

http://ortodontiadescomplicada.com.br/piramide-de-evidencia-cientifica-da-base-ao-topo/

