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Resumo: Com uma trajetória marcada por contradições e conflitos, Francis F. Bacon pode ser  
considerado  como  o  primeiro  dos  modernos,  com  importantes  contribuições  para  o  
desenvolvimento da ciência moderna, ou um simples utilitarista desprovido de senso crítico. A  
partir  dessa  ambigüidade,  o  pensamento  F.  Baconiano  torna-se  instigante  e  polêmico,  
contando também com importantes contribuições ao estudo técnico na Idade Moderna, que  
vivia na sombra dos “mestres cientistas”. Na busca pelo reconhecimento da técnica enquanto  
mediadora das relações homem x natureza, F. F. Bacon vai atuar com pioneirismo, propondo  
uma  abordagem  sistemática,  guiada  pela  Indução;  com  uma  investigação  da  natureza  
mensurável e manipulável. Na Geografia Contemporânea, a técnica torna-se uma categoria de 
análise  passível  de  espacialização,  dotada  de  historicidade,  permitindo  um  alto  grau  de 
conhecimento  da  sociedade,  caráter  enfatizado  por  Milton  Santos  no  século  XX,  com um 
importante  estudo  epistemológico  da  categoria,  reforçando  sua  essência  geográfica  e  
clamando por um maior tratamento desse instrumento na teoria do pensamento geográfico. 
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1. Introdução

O filósofo inglês Francis F. Bacon nunca foi uma unanimidade acadêmica ou 
política.  Sua trajetória marcada por contradições e conflitos divide os estudiosos em 
dois  pólos  antagônicos:  os  que  o vêem como o  primeiro  dos  modernos,  criador  do 
método experimental e um dos fundadores da ciência moderna; e os críticos ferrenhos, 
que o consideram medíocre, um utilitarista vulgar e desprovido de senso crítico.

Essa ambigüidade de opiniões desperta nosso interesse em buscar esclarecer as 
reais contribuições de F. Bacon para a Filosofia, para a Ciência em sua configuração 
moderna  e  para  a  Geografia  Científica.  As  propostas  filosóficas  que  atendem uma 
sociedade  capitalista  emergente  contemplam  discussões  do  temário  geográfico, 
pretendendo  uma  transformação  na  relação  sociedade-natureza  mediada  pelo 
desenvolvimento  de  um  tecnicismo  voltado  para  o  progresso  humano,  social  e 
econômico. 

Nele, encontramos uma produção filosófica que pretende substituir uma cultura 
retórico-literária  por  uma técnico-científica,  na busca  pela  ruptura com a tradição  a 
partir da análise das civilizações passadas. Substituir a filosofia das palavras por uma 
filosofia das obras. Era esta a pretensão do filósofo inglês.

O discurso filosófico elaborado no mundo clássico pressupunha a superioridade 
da  contemplação  sobre  as  obras  da  natureza  em  detrimento  do  trabalho  técnico 
menosprezado nas civilizações ocidentais. Assim, historicamente, a cultura européia era 
marcada por uma separação rígida apoiada na inferioridade da técnica diante da ciência, 
e  por  conseqüência,  do  trabalho  manual  diante  do  intelectual,  pensamento  muito 
difundido na sociedade clássica e medieval. A atividade do técnico era minimizada ao 
nível de um trabalho que precisaria de força em detrimento da habilidade e do saber. O 
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Renascimento  preconiza,  por  sua  vez,  a  união  do  trabalho  manual  com  o  espírito 
científico,  com  o  reconhecimento  da  importância  da  prática  experimental  para  o 
conhecimento teórico (ROSSI, 1989). 

  Em relação a isso, encontramos na filosofia grega a origem desse preconceito 
em relação à técnica e às artes mecânicas; para Aristóteles, a téchne (técnica) se dirigia 
para a produção, fabricação de algum objeto, enquanto que a epísteme (epistemologia) 
gerava o conhecimento sobre algo a partir de um discurso racional. Segundo Oliveira 
(2002), o conhecimento verdadeiro era para ser usufruído, não usado, já que a sabedoria 
propiciaria  a  liberdade  moral  dos  homens;  nessa  concepção  a  técnica  não  tem,  ao 
contrário do conhecimento teórico, um valor em si mesma, trata-se de um conhecimento 
que  torna  possível  a  obtenção  de  fins  humanos,  instrumental  e  neutra,  já  que  seu 
significado é determinado por algo que lhe é exterior. A técnica representaria o trabalho 
de quem não possuía acesso à contemplação, mas poderia ser considerada também uma 
condição de sabedoria de alguns. 

A partir do abismo existente entre a técnica e a ciência, F. Bacon considera que 
as  filosofias  tradicionais  não  elucidam  questões,  ou  seja,  toda  questão  permanece 
questão.  Considera  que  as  “ciências  intelectuais”  foram  adoradas  sem  realizarem 
progresso algum, ao contrário das chamadas artes mecânicas unidas em um único fim, 
em que o saber é progressivo e colaborativo. Questiona o crédito excessivo dado aos 
"cientistas"  da época,  considerando-os  ditadores,  que transformam suas  palavras  em 
máximas  permanentes,  causando  um  dano  eterno  à  ciência,  estacionando-a,  sem 
provocar avanços (BACON, 2006). Para ele, a pesquisa teórica e a aplicação prática são 
indissociáveis.  Saber  técnico  e  saber  intelectual  só  elevaria  a  condição  humana  se 
fossem considerados em conjunto, de forma unitária.

Além de uma proposta inovadora em relação ao estudo da técnica,  F.  Bacon 
pretendia restabelecer a natureza como fundamento do saber, a partir da qual a ciência 
enriqueceria a vida humana, com descobertas reais. Ou seja, o saber só vale quando é 
útil ao bem estar dos homens; a ciência deve possuir caráter prático e ativo. Assim, a 
natureza  é  acessível  ao  homem  através  de  experiências,  sendo,  portanto,  objeto 
manipulável. 

O termo técnico guarda diversos sentidos e conceitos, no entanto, a palavra vêm 
servindo para indicar habilidade ou instrumento especifico, ou ainda de um conjunto de 
habilidades; instrumentos; procedimentos, e também de um gênero de conhecimento, 
em oposição ao religioso, cientifico e artístico (OLIVEIRA, 2002). 

Já  enquanto  categoria  a  técnica  pode  ser  entendida  como um dos  principais 
elementos na relação homem e meio, pode ser entendida, contemporaneamente, como o 
conjunto  de  meios  instrumentais  e  sociais,  a  partir  do  qual  o  homem  produz  e 
transforma  espaços  (SANTOS,  2006).  Nessa  perspectiva,  como  elemento  de 
compreensão do desenvolvimento social e territorial, a técnica não pode ser isolada, já 
que enquanto elemento individual não possui nenhum significado consistente.

O  conteúdo  técnico  do  espaço  é  dotado  de  tempo  estando  inserido 
temporalmente no espaço; o recurso à técnica, portanto, permite identificar e classificar 
os elementos que atuam no espaço, inseridos num tempo histórico; a técnica expressa as 
condições  históricas  que  permitiram o  desenvolvimento  dos  objetos,  revelando  uma 
história específica, unindo especificidades locais a uma situação tecnológica.

Dessa  forma,  as  técnicas  são  fenômenos  históricos,  que  isoladamente  se 
constituem enquanto uma virtualidade máxima em estado puro; os lugares atuam na 
redefinição  das  técnicas,  já  que  cada  objeto  ou  ação  que  se  instala  encontra  uma 
realidade  específica  onde  o  valor  real  é  encontrado  no  funcionamento  concreto  do 
conjunto de elementos.



A partir  disso,  compreendemos  em F.  Bacon um interesse em conceitos  que 
envolvem  a  Geografia,  uma  vez  que  o  conceito  de  técnica,  em  sua  ação  na 
transformação  do  meio  natural,  é  pouco  explorado  epistemologicamente,  e  sua 
reconstrução histórica no sentido de melhor compreender o presente nos conduz até o 
pensamento F. Baconiano que, na modernidade, foi o primeiro a tornar a técnica e seus 
efeitos sobre o meio objeto de uma reflexão filosófica. 

2. O Pensamento Baconiano e a técnica nos estudos da Geografia

Durante sua vida, F. Bacon expressa as contradições, conflitos e inquietações 
comuns ao período histórico em que está inserido,  deslumbrado com as descobertas 
marítimas, numa Inglaterra economicamente próspera e ao mesmo tempo escolástica, 
vislumbrando uma ciência ativa, comprometida com o avanço da sociedade. Assim, F. 
Bacon conviveu com a grandeza da Inglaterra Elizabetana, no auge do comércio entre o 
Novo e o Velho Mundo.

Nascido em 22 de janeiro de 1561, fruto da união de Sir Nicholas Bacon e Anna 
Cook, foi a síntese da ação de duas forças antagônicas com as quais conviveu na sua 
educação  desde  o  nascimento.  A  família  paterna  possuía  uma  tradição  política, 
ocupando cargos  importantes  no governo britânico,  da qual  herdou o interesse  pela 
carreira  diplomática  e  pelo  comportamento  cortesão.  Da  mãe  obteve  uma  rígida 
educação, estimulando o zelo, a dedicação e a severidade, tendo suas leituras guiadas 
em  direção  de  obras  religiosas,  o  que  marca  profundamente  o  estilo  literário  e  o 
pensamento de F. Bacon (ANDRADE, 1999).

Desde a adolescência, quando freqüentava os cursos de filosofia em Cambrigde, 
desenvolveu  uma  aversão  pela  filosofia  de  Aristóteles,  base  de  todo  o  pensamento 
escolástico, acusando-a de infecundidade metodológica; essa condição da filosofia da 
época conduziu seu desejo de transformar a filosofia, diminuindo as estéreis disputas, 
dotando-a com o objetivo de aprimoramento do bem-estar humano (DURANT, 1966)

No final do século XVI, as principais bases filosóficas do pensamento europeu 
eram derivadas de Platão e Aristóteles. A influência de Platão era sentida na prática de 
um  platonismo  cristalizado,  presente  em  Morus,  Bruno  e  Campanella,  ou  de  um 
neoplatonismo,  de  fontes  herméticas  e  com  elementos  de  outras  doutrinas 
espiritualistas. Já o Aristotelismo, era a base dos currículos universitários, exercendo 
através dos escolásticos, forte influência na lógica e na filosofia natural. No entanto, a 
resistência ao aristotelismo era relativamente difundida na época de F. Bacon; nomes 
como  Paracelso,  Lutero,  Bruno  e  Galileu  se  opunham às  idéias  de  Aristóteles  sob 
diferentes pontos de vista. Apesar de ser a filosofia oficial, o aristotelismo era também o 
alvo preferencial  de todos  os que criticavam o ensino acadêmico e  o conhecimento 
oficial (OLIVEIRA, 2002). 

A partir de 1584 passa a conciliar a produção cientifica com uma bem sucedida e 
turbulenta carreira política, quando é eleito pela primeira vez para o Parlamento, sendo 
reconhecido como grande orador. O ápice se dá quando é nomeado Sir por Jaime I, em 
1618,  passando a  ocupar  o cargo de chanceler  da Câmara  dos  Pares,  tornando-se o 
Barão  de  Verulam.  Politicamente  falando,  F.  Bacon  acreditava  numa  nação-estado 
ampla, moderna e centralizada em uma monarquia com plenos poderes. 

Com uma intensa atividade intelectual  e política,  F. Bacon vivia em situação 
confortável  e  dispendiosa,  colecionando  inimigos  e  com  uma  crise  geral  da  corte; 
devido à acusação de ter recebido suborno, foi obrigado a deixar os cargos que ocupava 
na administração do reino, chegando a ser preso na Torre de Londres por alguns dias.

Após  esse  escândalo  político,  a  fortuna  do  Barão  de  Verulam  diminui 



drasticamente, sendo que este se recusava a viver mais modestamente esbanjando uma 
vida que sua condição financeira não permitia. Esse período é considerado o mais fértil 
do seu trabalho intelectual, onde estava repercutindo a publicação da mais famosa de 
suas obras o Novum Organum ou Verdadeiras Indicações acerca da Interpretação da  
Natureza,  que contemplava as duas primeiras partes do seu projeto transformador da 
relação  homem-natureza,  descrevendo,  nele,  o  método  indutivo  e  o  aponta  como  o 
caminho certo em direção ao conhecimento natural verdadeiro.

Faleceu em 1626, vítima de uma bronquite estimulada pelas experiências que 
realizava  acerca  do  frio  e  da  putrefação,  experimentando  e  desenvolvendo  o  que 
considerava  o  ideal  da  ciência,  não  concluindo,  porém  o  seu  projeto  maior  de 
transformação cientifica. 

Em 1627, vem a público a utopia Nova Atlântida, síntese de todos os anseios de 
seu autor frente à emergência da ciência moderna e de seu potencial para redimensionar 
a sociedade (ANDRADE, 1999).

Apesar dessa vida repleta de conflitos e problemas, dividindo-se entra a política 
e  a  pesquisa,  F.  Bacon  constrói  uma  obra  baseada  em  um  utilitarismo  humanista, 
pretendendo  mudar  os  rumos  da ciência,  tornando-a  ativa,  dotando-a  de  um caráter 
transformador.

Segundo Rossi (1989), ao mesmo tempo em que o pensamento F. Baconiano 
dirige-se à aplicação prática da ciência, apresenta nuances que levam à valorização da 
consciência  por  si.  Apesar  do  tema  predominante  ser  dotado  de  um  utilitarismo 
humanista, observa-se em F. Bacon uma concepção elevada da ciência e da verdade, 
gerando por  vezes  contradições  e  conflitos  na sua intenção unitária.  Nessa doutrina 
utilitarista,  a ciência possui um propósito indiscutível:  servir à vida. O homem pode 
dominar a partir do que sabe.

Avancemos  um  pouco  no  tempo.  Santos  (2006)  ressalta  que  o  estudo  das 
técnicas  permite  a  empiricização  do  tempo,  possibilitando  a  qualificação  de  uma 
materialidade sobre a qual a sociedade trabalha. Segundo Horning (apud Santos, 2006), 
através das técnicas, o homem realiza a união entre espaço e tempo. Assim, toda técnica 
possui uma teoria do espaço. Já a união entre ciência e técnica ocorre otimizada pela 
globalização do mercado. Nesse processo, “a idéia de ciência, a idéia de tecnologia e a 
idéia de mercado global devem ser encaradas conjuntamente” (SANTOS, 2006, p. 238) 
oferecendo  uma  nova  interpretação  à  questão  ambiental,  onde  as  mudanças  estão 
subordinadas a essa lógica econômica. 

Essa  é  uma  das  bases  principais  do  pensamento  baconiano,  guardadas, 
obviamente, as devidas proporções. Sem poder ter exata clareza acerca dos rumos da 
civilização ocidental, F. Bacon defende a universalidade e a eficiência da aplicação da 
ciência à técnica e da aplicação desta última, assim amplificada, sobre o meio. A relação 
otimizada  entre  esses  elementos  conduziria,  para  F.  Bacon,  ao  progresso  social  e 
humano. 

Para F. Bacon, o surgimento da ciência como técnica/tecnologia de intervenção 
sobre o meio dependeria da adoção de um método que garantisse a identidade entre 
saber  e  poder,  bem como  a  adoção  pelo  intelecto  de  regras  técnicas  precisas  e  de 
instrumentos  lógicos  que  ampliam os  poderes  e  limites,  garantindo  o  progresso  da 
mente  e,  simultaneamente,  da  própria  condição  material  da  sociedade.  Sem  os 
instrumentos de controle do intelecto, a mente livre constrói filosofias fantásticas, tal 
como as tradicionais, filosofias estéreis ou restritas à retórica (ANDRADE, 1999). F. 
Bacon condena  veementemente  a  elevação do espírito  e  a  honra pública  vaidosa,  o 
prazer e a tranqüilidade da contemplação, considerando estas como fins inferiores. O 
caráter contemplativo da filosofia somado à ausência de tentativas de construção de uma 



base  cientifica  que  levasse  ao  domínio  da  natureza,  são  os  principais  fatores  que 
condicionavam  a  chamada  estagnação  filosófica,  o  que  F.  Bacon  chama  de 
“destemperos do conhecimento”. Uma esterilidade não teórica e sim de resultados que 
aliviem a condição material dos homens. 

As doutrinas da filosofia herdadas estão, para F. Bacon, cheias de insuficiências, 
em especial a escolástica e a alquimia, com noções vãs e permeadas por ilusões. Com 
isso, F. Bacon protesta contra o silogismo, considerando-o um instrumento fraco e que 
não conduz à verdadeira essência das coisas, que joga com as palavras, as aparências. 

A concepção de ciência  baconiana não se caracteriza como a intuição de um 
gênio  isolado e  solitário,  passando pela  busca  coletiva  e  pela  institucionalização  da 
pesquisa em formas especificas.  Renunciando também à imagem do cientista  “como 
encarnação  da  sabedoria  infinita  ou  como  guardião  solitário  dos  sucessos  secretos” 
(ROSSI, p. 129, 2006).

Para F. Bacon (apud Rossi, 1989) não se trata de conduzir a mente humana ao 
nível da mente divina, nem de fazer com que a realidade infinita do universo venha a se 
espelhar na mente do sábio, mas “apenas de libertar a limitada inteligência humana dos 
preconceitos, erros tradicionais, ídolos que travam e obstruem o funcionamento normal” 
(ROSSI, 1989, p. 145). O saber para F. Bacon não é resultado de instituições solitárias, 
é  fruto de uma profunda reforma referente  ao modo de pensar  e falar  dos  homens, 
dizendo respeito às próprias estruturas de sua vida em sociedade.

De  acordo  com  Rossi  (1989),  a  filosofia  de  F.  Bacon  possui  importante 
significado  cultural,  colocando-se  conscientemente  numa  posição  polêmica  entre 
técnica e ciência, trabalho manual e intelectual, artes mecânicas e liberais. Com isso F. 
Bacon rejeita o fato de que desde os pré-socráticos a verdade se apresenta separada e 
oposta à utilidade,  com a introdução de uma ruptura entre teoria e prática;  sustenta, 
então, a identidade entre esses aspectos, considerando perniciosa a contraposição dos 
termos. Através da Instauratio Magna (primeira parte do Novum Organum), F. Bacon 
pretendia conscientizar os homens da identidade existente entre progresso na teoria e 
progresso na prática. O resultado disso é a apropriação humana da natureza, propiciada 
pela ciência e pela técnica.

Para F. Bacon, a tarefa da ciência é a progressiva resolução das necessidades:

Ainda que no início da modernidade não fosse fácil ver, como é nos 
dias  de  hoje,  que  este  progresso  é  gerador  de  um  constante 
desequilíbrio  na  equação  da  satisfação  das  necessidades  pela 
recriação e expansão das próprias necessidades, o projeto defendido 
por  F.  Bacon  era  reconhecidamente  ambicioso  e  admitido  como 
praticamente infindável (OLIVEIRA, 2002, p. 29).

Voltando ao debate metodológico, F. Bacon constrói, para a libertação da mente, 
a  teoria  dos ídolos,  onde classifica  os falsos ídolos da mente  humana.  A teoria  dos 
ídolos é denominada por F. Bacon como a parte destrutiva do seu projeto de “Grande 
Instauração”; a parte construtiva inicia-se com a formulação de um novo método de 
investigação  da  natureza,  permitindo  um correto  conhecimento  dos  fenômenos:  dos 
fatos  concretos,  tais  como  se  dão  na  experiência,  ascende-se  às  formas  gerais  que 
constituem  suas  leis  e  causas.  É  a  indução,  que  era  utilizada  por  Aristóteles  para 
ordenar;  e  em F.  Bacon passa  a  ampliar  o  conhecimento,  partindo de uma coleção 
limitada de fatos, traçando analogias com fatos singulares, atingindo o que é válido para 
eles (F. BACON, 1999).

Segundo  Husman  (2001),  F.  Bacon  concebia  a  experiência  como  a  única 
garantia  de  verdade,  baseando-se  em  duas  posições:  uma  concepção  atomista  de 



natureza e uma distância firme em relação à teologia. A teologia não deveria impedir o 
acesso ao mundo. Esse é um pressuposto da filosofia baconiana.  Deus está presente, 
mas não é um obstáculo para o avanço cientifico. Conforme colocado anteriormente, o 
progresso é uma forma de redenção humana, é como que voltar ao Paraíso, recriar a 
harmonia, num dever delegado por Deus.

Portanto,  a  ciência,  para  F.  Bacon,  contava  com a  religião  como  uma  parte 
integrante da investigação cientifica. A redenção humana viria do controle da natureza 
propiciado pela ciência e sua capacidade de requalificar a técnica.

Assim, de acordo com a Glacken (1996), a filosofia baconiana do homem busca 
o  controle  da  natureza  a  partir  do  “cultivo”  das  habilidades,  das  ciências  e  com a 
urgência da invenção, não estando separada da religião, sendo parte vital desta, estando 
estreitamente relacionada com a história da criação e a queda do homem. F. Bacon 
invoca repetidamente a lição do Gênesis, da criação da luz, exaltando a ciência humana 
ao compará-la com a criação divina.

Francis F. Bacon torna-se conhecido (e muitas vezes simplificado e interpretado 
erroneamente) como defensor do domínio da natureza. Para ele, dominar a natureza é 
um dever do homem, uma tarefa sancionada por Deus após a Queda do homem pelo 
pecado  original.  A  perda  da  inocência  comprometeu  toda  a  harmonia  peculiar  do 
“Paraíso”.  No entanto,  essa  perda  poderia  ser  reparada  através  do domínio  humano 
sobre a natureza, exercendo transformações benéficas a seus elementos, utilizando para 
tal  as  artes  mecânicas,  desenvolvidas  a  partir  de  muita  experimentação  e  método 
aplicado (SMITH, 1988).

A natureza era concebida, desde a Antiguidade Grega como ideal, onde caberia à 
arte tomá-la ideal a ser perseguido, através de seus preceitos e indicações. Na chamada 
modernidade,  a filosofia da natureza torna-se menos espiritualista e o mecanismo se 
impôs como modelo para a interpretação da natureza, reduzindo tudo para a matéria e 
movimento. 

Para Smith (1988), a concepção de natureza de F. Bacon é a de algo exterior à 
sociedade humana; a natureza é tida como um objeto a ser dominado e manipulado, com 
ares de mecanicismo; a sociedade é separada da natureza como sendo o domínio do 
homem que pode ser empregado para a dominação da natureza. Nesse sentido, a ciência 
deveria  “oferecer  meios  para  se  dominar  a  natureza  humana,  reprimirem-se  as 
conseqüências  deletérias  da  paixão  humana,  a  avidez  e  os  desejos” (SMITH, 1988, 
p.31).

Assim, o homem torna-se senhor da natureza a partir da condição de intérprete 
dela. A pretensão humana de penetrar com os sentidos e a razão na esfera do divino é 
prejudicial  e  sem  sentido:  a  possibilidade  não  de  efetuar  todas  as  modificações 
desejadas, mas de nunca encontrar  limites  naquelas operações de transformação que 
sabem levar em conta as leis e conseguem se colocar como um prolongamento da obra 
da natureza (ROSSI, 1989).

A esterilidade herdada da filosofia antiga resultou numa estagnação cognitiva 
decorrente da pretensão desses filósofos de substituir as tentativas de folhear as páginas 
da natureza por soluções verbais, enclausurando na particularidade de um princípio e de 
uma doutrina a universalidade de um princípio e de uma doutrina, a universalidade do 
método e a totalidade da natureza. 

O  projeto  baconiano  pretende  abrir  ao  entendimento  humano  uma  via  de 
interpretação completamente diferente da até então conhecida. Para Oliveira (2002), a 
análise da posição intelectual de F. Bacon frente à tradição indica o que sua proposta de 
reforma buscava sanar. Verifica-se que a crítica de F. Bacon à esterilidade da tradição se 
desenvolve em três vertentes: os objetivos do conhecimento, as formas de alcançá-lo e 



da postura frente à ele (OLIVEIRA, 2002).  Considera também a nova ciência válida, 
fecunda,  útil  e  promissora,  vislumbrando  nela  não  a  garantia,  mas  a  grande 
possibilidade de salvação.

Derivando da concepção aristotélica de natureza e do que Rossi (1989) chama de 
“arte”, percebe-se que esse último conceito era entendido como simples apêndice da 
natureza, que como função complementaria o que a natureza iniciou, não revolvê-la-ia 
profundamente, nem abalando-a. 

Já nos dizeres de F. Bacon, só a partir do conhecimento da natureza, de uma 
“tortura” até  o desvendar de todos os segredos é que o homem seria  ministro  dela. 
Sendo que ciência e poder devem coincidir, “a natureza não se vence, se não quando se 
lhe obedece”  (BACON, 1999,  p.  33).  Assim,  quanto mais  desenvolvido for o saber 
científico,  mais  a  relação  homem-natureza  adquire  um  novo  aspecto,  com  o 
restabelecimento da unidade paradisíaca perdida, através da técnica aplicada à ciência. 

A separação entre ciência e religião que possibilita o avanço da ciência e sua 
beatificação, encontra seus fundamentos na análise dos limites do conhecimento e de 
sua história, mas se apóia também em justificativas teológicas. F. Bacon defende a idéia 
que o sentido final do conhecimento é religioso. 

A natureza é considerada o livro do trabalho de Deus, assim, o estudo é também 
um dever religioso, um ato de culto. As escrituras revelam a vontade de Deus, o livro da 
natureza;  já  o  estudo  da  natureza,  embora  tendo  como  finalidade  a  salvação  da 
humanidade, nada diz sobre a essência de Deus ou de sua vontade. Na investigação da 
natureza enquanto dever religioso, os homens refletem e estendem o trabalho divino, 
honrado o criador.

Em F. Bacon encontramos, pela primeira vez no pensamento ocidental a técnica 
como objeto  central  da  reflexão  filosófica.  Se Santos  (2006)  propõe uma discussão 
relativa ao meio técnico-científico-informacional, em relação às conseqüências da ação 
técnica sobre o meio, a partir da qual resultaria o espaço geográfico contemporâneo, 
temos  que,  após  o  pioneirismo  F.  Baconiano  no  século  XVII,  a  Geografia 
contemporânea  procura  tematizar,  na  atualidade  esta  mesma  técnica,  admitindo  seu 
papel mediador na formação do espaço geográfico.

A técnica atua no meio desde as primeiras transformações impostas às coisas 
naturais pelo homem, incluindo a domesticação de animais e plantas. No entanto, esse 
sistema técnico não possuía caráter  agressivo,  estando indissociável  à natureza,  sem 
existência autônoma, estavam em sintonia total com o meio.

Nesse período, denominado por Santos (2006), de meio natural; as motivações 
de  uso  eram locais,  as  técnicas  eram criadas  localmente.  A harmonia  socioespacial 
estabelecia respeitava a natureza herdada no processo de criação de uma nova natureza.

Evoluindo para um meio técnico o próximo período convive com a emergência 
do espaço mecanizado.  Os objetos,  porém, não são apenas  culturais,  são culturais  e 
técnicos, o espaço passa a ser constituído do natural e do artificial. Ocorre uma junção 
provocada  pelos  objetos  técnicos,  que  unem  à  razão  natural  a  sua  razão  lógica 
instrumentalizada que contrapõe às lógicas naturais.

Com essa  nova  ordem “produtiva”  espacial  configuram-se  ações  tidas  como 
superiores que conferem maior poder ao homem, incluindo o de enfrentamento com a 
natureza (natural ou socializada) herdada; os instrumentos técnicos concebidos como 
prolongamentos do corpo passam a representar prolongamentos do território. Com isso, 
os tempos sociais superam os tempos naturais (Santos, 2006).

As motivações de uso dos sistemas técnicos não são mais locais, vítimas de uma 
intensificação da divisão do trabalho; a instalação destes não está mais condicionada a 
condições  naturais,  é  motivada  pelo  comércio,  pela  urgência  no  êxito  econômico. 



Assim,  as  condições  preexistentes  passam a ser  crescentemente  ignoradas  ou pouco 
relevante quando da instalação técnica. 

A técnica  torna-se universal,  ultrapassando o conceito  tradicional  do técnico, 
orienta-se para a geração e transformação de objetos que estavam subtraídos do alcance 
técnico sob a forma de condições naturais  ou formas de vida que se desenvolveram 
pessoal ou historicamente e que pareciam ser condições prévias da ação técnica. 

Ainda no período técnico encontram-se reações à supremacia tecnológica em 
detrimento de condições sociais e ambientais. No entanto, assim como a distribuição 
dos  sistemas  não  era  generalizada,  não  atingindo inúmeros  territórios,  essas  reações 
eram limitadas espacialmente, sem atingir resultados realmente importantes.

O auge  do  desenvolvimento  técnico  dá-se  atualmente  pela  disseminação  dos 
objetos técnico-científicos frutos da profunda interação da ciência e da técnica ocorrida 
após a Segunda Guerra Mundial, e que na década de 70 atinge os países do chamada 
terceiro mundo. 

Os objetos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, dotados de 
intencionalidade de produção e de localização já surgem como informação, ao mesmo 
tempo em que a energia principal de seu funcionamento é a informação. É a época do 
meio técnico-científico-informacional (Santos, 2006).

A união ciência e técnica ocorre otimizada pela globalização do mercado. Nesse 
processo, “a idéia de ciência, a idéia de tecnologia e a idéia de mercado global devem 
ser encaradas conjuntamente” (Santos, 2006, p. 238) oferecendo uma nova interpretação 
à questão ambiental, onde as mudanças estão subordinadas à essa lógica econômica. 

A informação não está restrita nos objetos constituintes do espaço, ela passa a 
ser  o  vetor  do  processo  social,  para  isso  os  territórios  são  equipados  para  realizar 
facilmente a sua circulação.

A lógica global impõe-se a todos os territórios, a cada território como um todo; 
tende  a  universalidade,  mesmo  em  casos  pontuais  assegura  o  funcionamentos 
encadeados  da  globalização.  Segundo  Santos  (2006),  o  meio  técnico-científico-
informacional é a cara geográfica da globalização. 

Com isso, entende-se que mesmo não sendo difundido de modo generalizado e 
total,  os objetos técnico-informacionais dispõem de uma difusão mais generalizada e 
mais rápida que os precedentes, marcando a totalidade do espaço.

Prades  (apud  Santos,  2006),  denomina  essa  nova  configuração  espacial  de 
tecnocosmo, caracterizando a situação em que nos locais onde a natureza natural ainda 
existe tende ao recuo, muitas vezes brutal.  Uma época em que a técnica produz um 
espaço  crescentemente  denso,  onde  a  natureza  deixa  de  ser  parte  significativa  no 
processo de construção do espaço geográfico. 

Por meio da construção da civilização técnico-científica não só as relações entre 
homem e mundo são modificadas, mas também é gerada uma nova relação fundamental 
entre os homens, onde as condições de dominação perde seu aspecto característico até 
então, surgindo uma civilização técnico-científico. 

Antes  de  finalizarmos  esta  discussão  preliminar,  cabe  mencionar  que  o 
utilitarismo  de  F.  Bacon  não  pode  ser  concebido  como  um  utilitarismo  simples  e 
superficial,  não exigia  que cada  conhecimento  particular  tivesse imediatamente  uma 
utilidade prática. O que concebeu como ciência prática foi o saber em sua totalidade. 
Sua filosofia não pretende entregar o saber ao homem para o domínio dos semelhantes. 
Ao  contrário,  desejou  que  a  ciência  servisse  à  humanidade  em  geral,  na  sua  luta 
permanente  com  a  natureza,  deixando  de  ser  concebida  simplesmente  como 
contemplação de uma ordem de coisas eternas e perfeitas (BACON, 1999). 

Sua tese da identificação entre ciência e potência, verdade e utilidade não era 



apenas  uma  constatação  do  fato,  estava  assumindo  o  tom  solene  de  um  apelo  a 
humanidade para encerrar uma época e colocar-se enquanto indicador de um grande 
novo destino. Assim, o mundo que vivemos hoje, até certo ponto coberto por um manto 
de técnica, é um pouco fruto dessa revolução epistemológica baconiana.

De acordo com Oliveira (2002), a noção de progresso, encontrava-se implícita 
em  inúmeras  expressões  do  século  XV  e  XVI,  principalmente  em  comparações 
estabelecidas com a Antiguidade, que era a principal referência cultural da época. Há 
vários escritos que manifestavam a sensação de que a modernidade havia ultrapassado 
em conhecimentos e “feitos” os chamados antigos. “... Campanella, escreve que houve 
mais história em cem anos do que teve o mundo em quatro mil, e que se fizeram mais 
livros nestes cem anos do que nos cinco mil que antecederam” (OLIVEIRA, 2002, p. 
86). 

Assim,  o  progresso  era  vislumbrado  por  F.  Bacon  no  desenvolvimento 
tecnológico, onde invenções como a bússola, a pólvora e a imprensa eram dignas de 
profunda admiração, tornando-os símbolos do programa tecnológico, símbolos de uma 
nova era. A adoção do progresso como valor, transforma práticas renegadas e que “nada 
tinham de nobre” como modelos e inspiração para o desenvolvimento das ciências. 

3. Considerações Finais

O projeto de reforma do conhecimento baconiano apresenta lacunas referentes 
aos métodos,  experimentação e hipóteses,  o que é fruto de um trabalho incompleto, 
interrompido  pela  morte  do  filosofo.  Mesmo com essa  irregularidade  óbvia,  a  obra 
baconiana  é  exaltada  por  muitos  pensadores  do  Iluminismo  francês,  entre  outros 
filósofos de grande renome,  como Kant e Marx,  elogios referentes principalmente a 
dimensão ativa de ciência, com pretensões de progresso social e econômico. 

F.  Bacon carrega  o pioneirismo de sistematizar  uma teoria  do conhecimento 
cientifico que buscava atender as necessidades criadas pelo desenvolvimento econômico 
próprio da fase pré-capitalista, gerando melhores condições de vida para a sociedade. A 
concepção  da  técnica  aparece  em  F.  Bacon  como  uma  importante  base  para  a 
constituição  da  ciência  moderna,  não  podendo ser  defenestrada  em favor  da  teoria, 
como ocorria até então, com profunda divisão entre o saber e o fazer.

A publicação da Nova Atlântida em 1627, um ano após sua morte, expressa uma 
utopia representando o afã baconiano em relação à sociedade, ciência e religião. Uma 
projeção externa à sociedade inglesa demonstrando o seu vir a ser, aspectos que ainda 
estavam distantes de se tornarem realidade, uma realidade dotada de valores e princípios 
diferenciados, com uma nova concepção de felicidade, harmonia social, religiosidade e 
civilidade, que possuíam como pano de fundo o controle que os habitantes possuíam 
sobre a natureza, manipulando-a, obtendo um aprimoramento benéfico.

Segundo  Oliveira  (2002),  em  Nova  Atlântida  F.  Bacon  representava  uma 
sociedade  unificada,  onde  o  domínio  da  natureza  resultava  em estabilidade  civil  e 
progresso  econômico,  que  se  sustentava  pela  tolerância  religiosa,  com preceitos  de 
moralidade e ética, centralizada na Casa de Salomão, que funcionava como um grande 
laboratório de manipulação da natureza. 

Por meio da construção da civilização técnico-científica não só as relações entre 
homem e mundo são modificadas, mas também é gerada uma nova relação fundamental 
entre os homens, onde as condições de dominação perde seu aspecto característico até 
então, surgindo uma civilização técnico-científico. 

Encontramos em Schelsky (apud Ropolh, 1975), uma afirmação que remete à 
situação  descrita  na  Nova  Atlântida,  onde  o  desenvolvimento  técnico  leva  a  uma 



crescente estatização da técnica e a uma progressiva tecnicização do Estado. O Estado 
torna-se um corpo técnico universal e comprova sua eficiência estatal em grande parte 
pelo aperfeiçoamento das possibilidades técnicas da sociedade.

O mundo técnico é em sua essência uma construção do próprio homem. Para 
Schelsky  (apud  Ropolh,  1975)  conforme  o  homem  se  objetiva  nos  objetos  de  sua 
construção, se depara consigo mesmo, como invenção científica e trabalho técnico. O 
homem não tem mais que se afirmar exclusivamente perante um mundo naturalmente 
dado, construindo através da racionalidade um mundo artificial, em que todo problema 
técnico e sucesso técnico tornam-se um problema social. Ao libertar-se da coerção da 
natureza  ele  submete-se à própria  coerção da produção. E a esse desdobramento  da 
história F. F. Bacon não conseguiu se antecipar.
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