


A Origem do 
Conhecimento

E a descoberta da Ciência



O conhecimento humano: estratégias

● Preservação da memória coletiva
● Tentativas de explicar como as coisas funcionam
● Argumentação/negociação
● Resolução de problemas práticos

○ Contagem
○ Medição de riquezas
○ Medição de distâncias
○ Mapeamento do solo
○ Mapeamento do céu
○ Arquitetura
○ Engenharia
○ Censo



O conhecimento humano: estratégias

● A resolução de problemas práticos proporcionou testabilidade.
● É mais fácil refinar métodos quando temos como testar sua 

eficácia.

By user:wikiwikiyarou - Own work, based on a 1939 drawing by Leonard Woolley, Ur Excavations, Volume V. The Ziggurat and its Surroundings, 
Figure 1.4 [1][2], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=923322



O conhecimento humano: estratégias

● Neste processo, destacaram-se em efetividade, eficácia, 
eficiência e confiabilidade, métodos que mais tarde foram 
reconhecidos como fazendo parte de um todo maior: a 
Matemática.



A Matemática

Do grego μάθημα (mátema): conhecimento no sentido do que 
existe para ser conhecido ou aprendido.

Em contraste com:

● Γνώσις (gnosis): entendimento
● Σοφια (sofia): sabedoria



Matemática: abrangência

Roger Bacon (1214-1294):

"Há quatro grandes ciências, sem as quais as demais não podem 
ser conhecidas e nem um conhecimento das coisas assegurado... 
Destas ciências, a porta e a chave é a Matemática... Aquele que 
é ignorante disto não pode entender as outras ciências e nem os 
assuntos deste mundo.”

Opus Majus [1266-1268], Part IV, distinction I, chapter I, trans. R. 
B. Burke, The Opus Majus of Roger Bacon (1928), Vol. I, 116.



Matemática: abrangência

Roger Bacon (1214-1294):

"Se em outras ciências devemos chegar à certeza sem dúvida e à 
verdade sem erro, compete-nos colocar os fundamentos do 
conhecimento na Matemática." (c.1267)

Opus Majus of Roger Bacon (1928), vol 1, 124. In Fred R. Shapiro, 
The Yale Book of Quotations (2006), 39.



http://www.youtube.com/watch?v=gTb7k9pCQTo


Matemática: abrangência

Hoje em dia já sabemos

● Como utilizar Matemática em qualquer assunto
● Que todo o aprofundamento em qualquer assunto recai na 

Matemática após certa profundidade

https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/beyond-deep-learning-3rd-generation-neural-nets



Matemática: abrangência

● Ano: 2006
● Evento: concurso promovido pela Universidade de Pittsburgh
● Objetivo: tentar determinar o pensamento de voluntários a 

partir de scans cerebrais
● Primeiro e segundo colocados: 2 equipes sem conhecimentos 

específicos de neurologia mas com conhecimentos 
matemáticos sobre arquitetura do cérebro (redes neurais) e 
mapeamento semântico.

● Referência: Mente e Cérebro, vol.XVI, n. 189, pp. 44-51, 2008.

https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/beyond-deep-learning-3rd-generation-neural-nets



Matemática: abrangência

● Por que o concurso foi vencido por 
pessoas sem experiência em 
neurofisiologia enquanto pesquisadores 
do cérebro alcançaram colocações bem 
mais modestas?

● Resposta: métodos matemáticos são mais 
eficientes para estudar a mente humana 
do que outras abordagens.

https://www.semanticscholar.org/paper/Dimensionality-Reduction-by-Semantic-Mapping-Corr%C3%AAa-Ludermir/b00fce76614474ac54bec31543fe
4dbbe142fb29



Matemática: abrangência

https://www.semanticscholar.org/paper/Dimensionality-Reduction-by-Semantic-Mapping-Corr%C3%AAa-Ludermir/b00fce76614474ac54bec31543fe
4dbbe142fb29



Matemática: abrangência



Matemática: abrangência



Matemática: abrangência

https://www.cgtrader.com/blog/portraits-of-the-21st-century-the-most-photorealistic-3d-renderings-of-human-beings



Matemática e Ciência

Leonardo da Vinci (1452-1519):

"Nenhuma investigação humana pode ser 
chamada de verdadeira ciência se não pode ser 
demonstrada matematicamente."



Matemática e Ciência

Galileo Galilei (1564-1642):

"Proibir a ciência seria contrário à Bíblia, que em centenas de 
passagens nos ensina como a grandeza e a glória de Deus brilham 
maravilhosamente em todas as Suas obras, e devem ser lidas 
acima de tudo no grande livro aberto dos céus.



Matemática e Ciência

"E que ninguém creia que a leitura dos mais 
exaltados pensamentos que estão escritos nessas 
páginas deva ser feita meramente contemplando 
o resplendor das estrelas."



Matemática e Ciência

"A [verdadeira] filosofia está escrita neste grandioso livro que está 
sempre aberto à nossa contemplação (refiro-me ao universo), mas 
que não pode ser entendido sem que primeiro aprenda-se a língua, 
e conheçam-se os caracteres com os quais está escrito.



Matemática e Ciência

"Ele está escrito em linguagem matemática, e seus caracteres 
são triângulos, círculos, e outras figuras geométricas sem as quais 
é humanamente impossível entender sequer uma de suas 
palavras; sem estes [caracteres] fica-se a vagar por um escuro 
labirinto."



Matemática e Ciência

"Deixando de lado as sugestões, falando abertamente e tratando a 
Ciência como um método de demonstração e raciocínio 
humanamente alcançável, sustento que quanto mais ela participa 
da perfeição, … menos seguidores terá.



Matemática e Ciência

"Por outro lado, os títulos magníficos e as muitas promessas 
grandiosas atraem a curiosidade natural do homem e o envolvem 
para sempre com falácias e quimeras, sem nunca oferecer-lhe uma 
única amostra daquela nitidez da verdadeira prova pela qual o 
gosto pode ser despertado para saber o quão insípida é a ração 
diária da Filosofia."



Ciência e Pseudociência

Sociologia humanista, 
naturalismo filosófico, 
naturalismo metodológico, 
misticismo disfarçado de 
razão

Falsa ciência, 
pseudociência

Ensinamentos bíblicos, 
características do mundo 
físico, critério de eficiência

Verdadeira 
Ciência

paradigmas, especulações

princípios matemáticos



Ciência

É um conjunto infinito de métodos matemáticos que podem ser 
usados para aprofundar-se em qualquer assunto.



Ciência

Pierre-Louis Moreau Maupertuis (1698-1759), ao fazer uma 
avaliação de evidências de um Criador de todas as coisas, chegou 
a uma interessante proposta:

Existência de Deus Fatos observáveis
com detalhes quantitativos



Ciência

E ele conseguiu encontrar essa conexão, à qual 
chamou de "princípio da ação mínima."



Ciência

Existência de Deus Fatos observáveis
com detalhes quantitativosOtimização



A Teoria de Tudo

Este princípio, com o apoio do Cálculo Diferencial 
e Integral, demonstrou-se uma das ideias mais 
férteis de todos os tempos, orientando a 
investigação científica mais avançada até o 
presente.



A Teoria de Tudo no Século XVIII

A partir de ensinos bíblicos sobre Deus, deduziu-se uma equação 
funcional que é um princípio de otimização que gera as leis físicas 
mais fundamentais, das quais as demais são consequências.



A Teoria de Tudo no Século XVIII

O conhecimento humano avançou e tornou-se possível provar 
matematicamente que Deus existe: teoremas ontológicos.



Corolário: lei de otimização

Teorema ontológico 
de Gödel

Princípio de 
otimização:

δA=0
Corolário

Leis básicas da 
realidade



Conclusões

● O conhecimento humano sobre Matemática cresceu ao ponto 
de entendermos que ela transcende ao universo físico, é 
eterna, imutável e serve de base para a realidade.

● Permite ultrapassar os limites da capacidade intelectual 
humana e ajuda a expandir essas fronteiras.

● É mas confiável do que qualquer forma de raciocínio e 
frequentemente diz coisas que parecem contraintuitivas, 
apesar de serem corretas.



Conclusões

● Permite provar a existência de Deus e estudar Seus atributos 
específicos (teoremas ontológicos).

● Permite que saibamos que a origem do conhecimento 
transcende ao universo e está ligada ao Ser Máximo que é 
Deus.

● É a base da verdadeira ciência.
● Ciência e naturalismo/ateísmo são incompatíveis entre si.




