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RESUMO 

 

O presente artigo pretende realizar uma análise acerca da aplicabilidade da Teoria dos Ídolos 

proposta por Francis Bacon em sua obra Novum Organum, na pesquisa jurídica. Para tanto, 

inicialmente, faz um breve apanhado sobre o filósofo Francis Bacon, destacando a sua vida e 

a sua literatura; após, tece comentários acerca da Teoria dos Ídolos; depois, aborda a 

importância do afastamento da pré-compreensão para o desenvolvimento da pesquisa jurídica, 

enfatizando-se os ―ídolos do direito‖. Por fim, ventila outros filósofos que contribuíram para 

uma análise crítica do conhecimento. O objetivo do estudo é demonstrar que a pré- 

compreensão na pesquisa pode vir a prejudicar o desenvolvimento da abordagem. 

Metodologicamente, a pesquisa é feita com base em livros e artigos especializados, 

classificando-se como uma pesquisa bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Metodologia. Pesquisa. Direito. Francis Bacon. 

 
ABSTRACT 

 

This article intends to conduct an analysis on the applicability of the Theory of Idols proposed 

by Francis Bacon in his work Novum Organum, in legal research. For this purpose, initially, 

gives a brief overview on the philosopher Francis Bacon, highlighting his life and his 

literature; after weaves comments about the Theory of the Idols; then discusses the 

importance of removal of pre-understanding for the development of legal research, 

emphasizing the "idols of the right." Finally, fans other philosophers who contributed to a 

critical analysis of knowledge. The objective of the study is to demonstrate that pre- 

understanding in research can harm the development of the approach. Methodologically, the 

research is done on the basis of specialized books and articles, classified as a literature search. 

Keywords: Methodology. Search. Right. Francis Bacon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O estudo em geral é caracterizado por diversas áreas que buscam trazer à tona 

posicionamentos e concepções acerca de determinado assunto. Nesse sentido, particularizando 

o debate, a metodologia científica, sendo uma ciência que auxilia a pesquisa e o pesquisador, 

ventila os procedimentos que tem por meta buscar soluções para aqueles que buscam 

desenvolver  determinada análise. 

Destarte, a pesquisa jurídica, sendo entendida também como uma forma de 

concretização de estudo no âmbito do direito, mostra-se como ponto relevante para a 

contribuição do aperfeiçoamento de normas e concepções, não devendo, o intérprete, ficar 

adstrito às pré-compreensões e àqueles autores mais tradicionais, se bloqueando para novas 

leituras. 

É nessa linha que Francis Bacon propõe a sua Teoria dos Ídolos, concebendo que o 

intérprete não pode se apegar às falsas noções, prejudicando a pesquisa. 

Sendo assim, o artigo se justifica e possui relevância para a ciência jurídica, tendo em 

vista a sua contribuição para o desenrolar do estudo científico. Além do mais, vale esclarecer 

que a pesquisa será realizada tendo por base principalmente a obra Novum Organum de 

Francis Bacon, onde o autor traz a sua Teoria dos Ídolos. Entretanto, haverá a análise de 

outras obras que possuem a mesma linha de repensar conceitos desconstruindo dogmas, como 

Derrida, Friederich Nistizch, etc. 

Na presente pesquisa, a finalidade é realizar uma análise sobre o afastamento das pré- 

compreensões que o pesquisador possui para que, com tal distanciamento, possa o mesmo 

realizar um estudo profícuo. Ao iniciar um estudo com suas pré-compreensões, o intérprete 

acaba deixando de lado certos pontos importantes, como, por exemplo, posicionamentos de 

determinados autores sobre dada doutrina. 

O estudo é predominantemente bibliográfico, pautada na absorção de informações do 

ponto de vista de livros e artigos especializados no assunto, classificando-se como uma 

pesquisa bibliográfica. 
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2 FRANCIS BACON: breve escorço histórico e sua   literatura
2
 

 

Como o embasamento precípuo será a obra de Francis Bacon (Novum Organum), 

inegavelmente há a necessidade de realizar um breve escorço histórico sobre o autor, 

destacando-se a sua vivencia social e citando-se algumas de suas principais obras. Explique-se 

que a intenção não é tecer comentários minuciosos sobre toda a vida do autor e de sua vasta 

literatura, mas apenas apresentar Francis Bacon, de maneira sucinta, para o leitor. 

Francis Bacon nasceu na Inglaterra, em Londres, no dia 22 de janeiro de 1561, e 

morreu na mesma cidade em 9 de abril de 1626, tendo como genitores Nicholas Bacon 

(jurisconsultor) e Ann Cooke Bacon (uma das mulheres mais cultas de sua época na 

Inglaterra). Francis Bacon iniciou a sua vida pública quando foi eleito para a Casa dos 

Comuns no ano de 1584, desempenhando as funções de procurador-geral, fiscal-geral quando 

do reinado de Jaime 1º. Afastou-se da vida pública quando foi acusado de corrupção pela 

Casa dos Comuns, sendo condenado ao pagamento de multas e proibido de exercer cargos 

públicos. 

Francis Bacon é considerado por alguns como o fundador da ciência moderna em 

razão da sua dedicação à metodologia científica e ao empirismo. Concordando ou não com tal 

assertiva, o que é inegável foi a busca de Bacon por um novo método e por novas descobertas 

que auxiliaram o desenvolvimento científico. 

Concernente à literatura de Bacon, vários livros foram publicados concomitantemente 

à sua vida política, destacando-se a obra Novum Organum. Podem ser citados como livros de 

autoria de Bacon: De interpretatione naturae, Inquisitio de motu, Historia naturalis, New 

Atlantis, etc. A grande finalidade de Bacon era terminar a sua obra magna, que era a 

Instauration Magma Scientiarum (Grande Instauração das Ciências), onde o filósofo reuniria 

as obras que concebiam o seu método científico. Contudo, Bacon veio a falecer antes de 

terminá-la. Traço característico de sua literatura (inclusive retratado no Novum Organum) foi 

idealizar a ciência como estudo benéfico ao ser humano. 

Além do mais, Francis Bacon possuía outra característica, que era trazer um método 

de estudo diferente daquele preconizado por Aristóteles e seus seguidores. Foi nessa linha que 

o filósofo concebeu o seu método indutivo, que objetiva estudar a situação a partir dos fatos 

 

2 
Desenvolvimento elaborado com base no seguinte artigo: GALVÃO, Roberto Carlos Simões. Francis Bacon: 

teoria e método. Revista Eletrônica de Ciências. n 37. Maio de 2007. Disponível em 

<http://www.cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_37/EraUmaVez.html>. Acesso em 30 de junho de 2014. 

http://www.cdcc.sc.usp.br/ciencia/artigos/art_37/EraUmaVez.html
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particularizados, do experimento. O método indutivo de Francis Bacon contribuiu e contribui 

significamente para a evolução da pesquisa metodológica. 

 

3 TEORIA DOS ÍDOLOS 

 

 
A pesquisa em geral tem de ser desenvolvida e realizada com base em determinado 

objetivo, a fim de traçar metas a serem atingidas. Contudo, não se deve criar bloqueios 

mentais, ou seja, o pesquisador não tem de utilizar as suas pré-compreensões de modo a inibir 

o andamento da pesquisa. 

Não são raras as vezes em que o intérprete, imbuído de suas pré-compreensões, não 

avança quando da concretização da sua pesquisa, prejudicando consideravelmente o estudo. 

Nessa linha, Francis Bacon, em seu Novum Organum, propõe uma teoria dos ídolos. 

Tais ídolos são obstáculos para a consecução da pesquisa, ou, nas palavras do autor: 

Os ídolos e as noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e nele se acham 
implantados não somente o obstruem a ponto de ser difícil o acesso da verdade, 
como, mesmo depois de seu pórtico logrado e descerrado, poderão ressurgir como 
obstáculo à própria instauração das ciências, a não ser que os homens, já precavidos 

contra ele, se cuidem o mais que possam
3
. 

 

Sobremaneira, Francis Bacon objetiva, ao propor a sua idéia de ídolos, trazer à tona 

aspectos que fazem com que o pensar do intérprete fique enrijecido, literalmente bloqueando 

o intelecto humano. 

Fernando Marinheiro  da Silva
4
,  ao  trazer uma  conceituação  dos ídolos de Francis 

Bacon, salienta que: 

Parece que os ídolos para Bacon são os falsos Deuses, a idéia de idolatria, a qual 

impede que a mente humana busque uma neutralidade para se poder fazer de modo 

correto a ciência, mostrando, desse modo, inclinações naturais da mente humana a 

ilusões 

 

Francis Bacon, quando de seus aforismos, ressalta a existência de quatro ídolos que 

bloqueiam o intelecto humano: Ídolos da Tribo; Ídolos da Caverna; Ídolos do Foro e Ídolos 

do Teatro
5
. 

Os primeiros são os ídolos da tribo que, segundo Francis   Bacon
6
: 

 
 

3 
BACON, Francis. Novum Organum ou Verdadeiras Indicações acerca da Interpretação da Natureza. 

Versão eletrônica. Trad. de José Aluysio Reis Andrade. 2000. Disponível em <www.virtualbooks.com.br>. 

Acesso em 30 de junho de 2014, p. 14. 
4      

SILVA,    Fernando    Marinheiro    da.     Sobre    a    indução    em    Francis    Bacon.    Disponível     em 
<www.urutagua.uem.br/014/14silva_fernando.htm>. Acesso em 30 de junho de 2014. 
5 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 14 

http://www.virtualbooks.com.br/
http://www.urutagua.uem.br/014/14silva_fernando.htm
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Os ídolos da tribo estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou 

espécie humana. E falsa a asserção de que os sentidos do homem são a medida das 

coisas. Muito ao contrário, todas as percepções, tanto dos sentidos como da mente, 

guardam analogia com a natureza humana e não com o universo. O intelecto 

humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e, 

dessa forma, as distorce e corrompe. 

 

Os ídolos da tribo são homens que se transformam num padrão, e faz com que todas as 

suas percepções do sentido e da mente tornem-se verdadeiras. Os homens não notam que essa 

forma do saber é parcial e, assim, não pode ser tido como verídico, tendo em vista que 

dependem de sua confirmação própria. 

Os ídolos da caverna, conforme Francis  Bacon
7
: 

São os dos homens enquanto indivíduos. Pois, cada um — além das aberrações 

próprias da natureza humana em geral — tem uma caverna ou uma cova que 

intercepta e corrompe a luz da natureza: seja devido à natureza própria e singular de 
cada um; seja devido à educação ou conversação com os outros; seja pela leitura dos 

livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e admiram; seja pela diferença 

de impressões, segundo ocorram em ânimo preocupado e predisposto ou em ânimo 

equânime e tranqüilo; de tal forma que o espírito humano — tal como se acha 

disposto em cada um — é coisa vária, sujeita a múltiplas perturbações, e até certo 

ponto sujeita ao acaso. 

 

Pela concepção dos ídolos da caverna, pode-se entender que Francis Bacon arremata 

que os homens preferem obter o conhecimento ―em sua caverna‖, no seu pequeno mundo, e 

não desbravando o universo a fim de tornar o seu intelecto mais vasto – por isso ocorre o 

bloqueio mental por parte dos ídolos da caverna. 

Os ídolos do foro são assim explicados por Francis   Bacon
8
: 

Há também os ídolos provenientes, de certa forma, do intercurso e da associação 

recíproca dos indivíduos do gênero humano entre si, a que chamamos de ídolos do 

foro devido ao comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens se 

associam graças ao discurso, e as palavras são cunhadas pelo vulgo. E as palavras, 

impostas de maneira imprópria e inepta, bloqueiam espantosamente o intelecto. Nem 

as definições, nem as explicações com que os homens doutos se munem e se 

defendem, em certos domínios, restituem as coisas ao seu lugar. Ao contrário, as 

palavras forçam o intelecto e o perturbam por completo. E os homens são, assim, 

arrastados a inúmeras e inúteis controvérsias e fantasias. 

 

Com base na explanação de Francis Bacon sobre os ídolos do foro, percebe-se que 

estão eles relacionados às palavras e ao discurso, que podem comprometer a pesquisa. O 

comprometimento se dá em razão da dubiedade do discurso e das palavras proferidas pelo 

―ídolo‖, onde o intérprete acaba tomando como verdade absoluta. 

 

 
6 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 14. 

7 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 14-15. 

8 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 15. 
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Não é por outra razão que o próprio Francis Bacon
9 

assevera que ―os ídolos do foro 

são de todos os mais perturbadores: insinuam-se no intelecto graças ao pacto de palavras e de 

nomes‖. 

Por fim, há os ídolos do teatro que, consoante Francis   Bacon
10

: 

Há, por fim, ídolos que imigraram para o espírito dos homens por meio das diversas 

doutrinas filosóficas e também pelas regras viciosas da demonstração. São os ídolos 

do teatro: por parecer que as filosofias adotadas ou inventadas são outras tantas 

fábulas, produzidas e representadas, que figuram mundos fictícios e teatrais. Não 

nos referimos apenas às que ora existem ou às filosofias e seitas dos antigos. 

Inúmeras fábulas do mesmo teor se podem reunir e compor, por que as causas dos 

erros mais diversos são quase sempre as mesmas. Ademais, não pensamos apenas 

nos sistemas filosóficos, na universalidade, mas também nos numerosos princípios e 

axiomas das ciências que entraram em vigor, mercê da tradição, da credulidade e da 
negligência. 

 

Apresentando a classificação dos ídolos, Francis Bacon revela a importância de 

distanciamento dos Deuses, de modo a contribuir consideravelmente para o desenvolvimento 

da pesquisa. Ademais, deixa claro o filósofo que, de certa forma, o conhecimento científico 

tem de servir ao homem. 

Inclusive, lembra Francis Bacon que, caso já houvesse a aplicabilidade da sua teoria 

antes, novas filosofias e outras teorias já teriam sido introduzidas no mundo científico
11

. 

Essa é a grande contribuição de Francis Bacon: uma nova forma de pesquisar, 

deixando de lado as pré-compreensões, que bloqueiam o intérprete. As falsas noções 

impedem que o pesquisador avance, que conheça novos horizontes e novas concepções e 

posicionamentos, empobrecendo, inclusive, o estudo. 

 

3.1 A relevância do afastamento da pré-compreensão na pesquisa jurídica: os ídolos do 

direito. 

 

As palavras de Francis Bacon são plenamente aplicáveis à pesquisa jurídica, vez que, 

por vezes, o  hermeneuta não  se  contenta partir de determinado  autor  para realizar a    sua 

 

9 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 20-21. 

10 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 15. 

11 
Nesse sentido, preconiza Francis Bacon (Ob. cit., 2000, p. 23): ―Com efeito, se já por tantos séculos não 

tivesse a mente humana se ocupado de religião e teologia; e se os governos civis (principalmente as monarquias) 

não tivessem sido tão adversos para com as novidades, mesmo nas especulações filosóficas a tal ponto que os 

homens que as tentam sujeitam-se a riscos, ao desvalimento de sua fortuna, e, sem nenhum prêmio, expõem-se 

ao desprezo e ao ódio; se assim não fosse, sem dúvida, muitas outras seitas filosóficas e outras teorias teriam 

sido introduzidas, tais como floresceram tão grandemente diversificadas entre os gregos. Pois, do mesmo modo 

que se podem formular muitas teorias do céu a partir dos fenômenos celestes; igualmente, com mais razão, sobre 

os fenômenos de que se ocupa a filosofia se podem fundar e constituir muitos dogmas‖. 
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pesquisa; ele utiliza única e tão somente ―um ídolo‖. Especificamente à seara jurídica, a 

nomenclatura utilizada é diversa da que Francis Bacon propôs: ao invés de ―ídolo‖, há os 

―papas‖ do direito. 

Esse fator é prejudicial para o intérprete, tendo em vista que, consoante Francis 

Bacon
12

, ―o intelecto humano, quando assente em uma convicção (ou por já bem aceita e 

acreditada ou porque o agrada), tudo arrasta para seu apoio e acordo‖. 

Desta forma, pode-se citar vários ídolos (ou papas) do direito. No âmbito do Direito 

Penal há o nome de Damásio de Jesus. Damásio de Jesus, promotor de justiça aposentado, é 

um estudioso do Direito Penal, possuindo diversos livros na área, passando pelo seu Curso de 

Direito Penal até monografias sobre a temática. 

Doutrinariamente, fala-se que Damásio de Jesus foi um dos principais ―importadores‖ 

para o cenário jurídico brasileiro da intitulada Teoria do Domínio dos Fatos (possuindo livro 

na área), concepção alemã formulada por Claus Roxin. Com isso, variados autores se 

debruçaram sobre a mesma e passaram a adotá-la, sem tecer maiores críticas. Com isso, houve 

o bloqueio relatado por Francis Bacon por conta dos ―ídolos‖ (Claus Roxin e Damásio de 

Jesus), impedindo a produção e o aperfeiçoamento das idéias em torno da citada teoria. 

Assim sendo, com a sedimentação por vasto tempo da teoria do domínio dos fatos, 

sendo, até mesmo, imune a severas críticas, recentemente, quando do julgamento da Ação 

Penal 470 (conhecida como ―Mensalão‖), a mesma foi posta em xeque em função da sua 

utilização criticada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. 

Luis Greco
13

, ao comentar a Teoria do Domínio do Fato, observou o equívoco quando 

da sua aplicação por parte do Supremo Tribunal Federal: 

Desde o julgamento do mensalão, não há quem não tenha ouvido falar na teoria do 
domínio do fato. Muito do que se diz, contudo, não é verdadeiro. Nem os seus 

adeptos, como alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, nem os que a 
criticam, como mais recentemente o jurista Ives Gandra da Silva Martins, parecem 
dominar o domínio do fato. 

 

Com efeito, o afastamento da pré-compreensão poderia evitar o (suposto) equívoco 

cometido pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal, haja vista que haveria a busca por 

concepções atinentes ao real significado da Teoria do Domínio do Fato. 

Entretanto, os ―ídolos do direito‖ não estão apenas na área do Direito Penal.  

 
12 BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 16. 
13    

GRECO,  Luis;  LEITE,  Alaor.  Fatos  e  mitos  sobre  a  teoria  do  domínio  do  fato.  Disponível     em 

<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/10/1358310-luis-greco-e-alaor-leite-fatos-e-mitos-sobre-a-teoria- 

do-dominio-do-fato.shtml. Acesso em 30 de junho de 2014>. 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/10/1358310-luis-greco-e-alaor-leite-fatos-e-mitos-sobre-a-teoria-
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No âmbito do Direito Constitucional, José Joaquim Gomes Canotilho, 

constitucionalista Português, ganhou destaque no cenário mundial por idealizar a chamada 

―Constituição Dirigente‖, tese de seu doutoramento. Com isso, a própria Constituição 

Portuguesa e a Brasileira de 1988 foram influenciadas interpretativamente pelo 

constitucionalismo dirigente de Canotilho. 

Daí formou-se o ―ídolo‖, culminando no bloqueio pelos próprios doutrinadores para 

avançar nas idéias em torno da Constituição Dirigente. No Brasil, por exemplo, vários 

teóricos aderiram ao pensamento de Canotilho, chegando ao ponto, inclusive, de elaborarem 

uma obra em homenagem ao mesmo, livro este intitulado ―Canotilho e a Constituição 

Dirigente‖. 

Ocorre que, quando da 2ª (segunda) edição de sua obra Constituição Dirigente e a 

Vinculação do Legislador, Canotilho salienta que a Constituição Dirigente estava morta, 

realizando uma nova roupagem para a sua idéia inicial. 

Destarte, evidencia-se o risco de efetuar o bloqueio do intelecto quando se depara com 

determinado ―ídolo‖, aqui aplicado na seara jurídica. Não se está a afirmar que determinadas 

mudanças de entendimento por parte dos ―ídolos‖ sejam reprováveis; o que se quer dizer é 

que, uma vez sedimentado dado entendimento por parte do ―ídolo‖, o pesquisador não pode se 

deixar levar por tal aspecto e, com isso, não realizar um estudo mais aprofundado. 

Nesse sentido, Francis Bacon concebe  que
14

: 

O intelecto humano não é luz pura, pois recebe influência da vontade e dos afetos, 
donde se poder gerar a ciência que se quer. Pois o homem se inclina a ter por  

verdade o que prefere. Em vista disso, rejeita as dificuldades, levado pela 

impaciência da investigação; a sobriedade, porque sofreia a esperança; os princípios 

supremos da natureza, em favor da superstição; a luz da experiência, em favor da 

arrogância e do orgulho, evitando parecer se ocupar de coisas vis e efêmeras; 

paradoxos, por respeito à opinião do vulgo. Enfim, inúmeras são as fórmulas pelas 

quais o sentimento, quase sempre imperceptivelmente, se insinua e afeta o intelecto. 

 

Na área jurídica, é comum ocorrer divergências de posicionamentos e entendimentos, 

o que é até mesmo louvável para o aperfeiçoamento de temas jurídicos. Desta maneira, o que 

se repudia é o engessamento do debate tendo como base a opinião de determinado ―ídolo‖, 

bloqueando o intelecto do pesquisador. 

Imperioso registrar o enfoque zetético  salientado por Tércio  Sampaio Ferraz    Júnior
15

. 

Para ele, o zetética é especulativo, questionador, indagando-se tanto os fatos como a própria 

 
14 

BACON, Francis. Ob. cit. p. 2000, 17/18. 
15 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 
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lei em si, sendo o contrário do enfoque dogmático, que, por sua vez, é limitada e 

inquestionável. O enfoque zetético se enquadra na linha do quanto preconizado aqui. 

É exatamente essa a idéia da Teoria dos Ídolos de Francis Bacon aplicada ao direito: 

questionar, afastar as pré-compreensões para que possa ser concretizada uma pesquisa 

profícua, com concepções e opiniões mais variadas. Inegavelmente, o intérprete possui a sua 

pré-compreensão sobre dado assunto; quando se fala afastar a pré-compreensão é evitar o 

bloqueio do intelecto, o prejuízo para o regular andamento da pesquisa para, com isso, o 

operador do direito traçar novos caminhos para o aparato judicial. 

 

4 FRANCIS BACON E O MÉTODO INDUTIVO 

 

 
Em sua obra Novum Organum, Francis Bacon propõe, alem da Teoria dos Ídolos, o 

seu método indutivo. Ao idealizar o método indutivo, o filósofo se contrapõe severamente às 

idéias de Aristóteles. É tanto que o Novum Organum é o novo órgão, novo instrumento, ou 

novo método, contrapondo-se ao método aristotélico. 

Em sua obra Novum Organum Francis Bacon dedica a segunda parte de seu livro para 

o seu método indutivo, descendo às minúcias ao realizar o confronto com a teoria de 

Aristóteles. Na presente abordagem que aqui é feita, o foco é abordar a ideia central do 

método de Bacon, facilitando a compreensão do leitor. 

Bacon acreditava, ao formular o seu método indutivo, que deveria existir fundamentos 

mais robustos para a própria indução, fundamentos estes que não estavam presentes no 

método aristotélico. Criticou ele todas as ciências que o precederam, concebendo que foram 

generalizações precipitadas. A preocupação de Francis Bacon não foi apenas criar um 

método, mas sim criar um método que ajudasse o ser humano em sua evolução mental. 

Francis Bacon entende que o método Aristotélico, quando da sua formulação com base 

na lógico-silogística, foi um equívoco, prejudicando o desenvolvimento científico. Assevera 

Francis Bacon
16

: 

Os homens se apegam às ciências e a determinados assuntos, ou por se acreditarem 

seus autores ou descobridores, ou por neles muito se terem empenhado e com eles se 

terem familiarizado. Mas essa espécie de homens, quando se dedica à filosofia e a 

especulações de caráter geral, distorce e corrompe-as em favor de suas anteriores 

fantasias. Isso pode ser especialmente observado em Aristóteles que de tal modo 

submete a sua filosofia natural à lógica que a tornou quase inútil e mais afeita a 

contendas. 

 

16 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 19. 
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Em seu Novum Organum, Bacon reconhece que a ciência é uma forma de concretizar a 

evolução no progresso do ser humano, identificando, ainda, os obstáculos que prejudicam tal 

avanço (os ―ídolos‖). 

O método indutivo de Francis Bacon, muito utilizado até hoje nas pesquisas, parte de 

fatos particularizados, específicos, para, então, se chegar a verdade, a um resultado. Ademais, 

Bacon pregou que a experimentação tem de ser levada em consideração para a análise das 

ciências
17

. 

O método de Bacon é utilizado para qualquer área do saber, como salienta o próprio 

filósofo, oportunidade em que refuta, novamente, a lógica-silogística
18

: 

Ainda nos pode ser indagado, mais como dúvida que como objeção, se intentamos, 

com nosso método, aperfeiçoar apenas a filosofia natural ou também as demais 

ciências: a lógica, a ética e a política. Ora, o que dissemos deve ser tomado como se 

estendendo a todas as ciências. Do mesmo modo que a lógica vulgar, que ordena 

tudo segundo o silogismo, aplica-se não somente às ciências naturais, mas a todas as 

ciências, assim também a nossa lógica, que procede por indução, tudo abarca. Por 

isso, pretendemos constituir história e tábuas de descobertas para a ira, o medo, a 

vergonha e assuntos semelhantes; e também para exemplos das coisas civis e, não 
menos, para as operações mentais, como a memória, para a composição e a divisão, 

para o juízo, etc. E, ainda, para o calor, para o frio, para a luz, vegetação e assuntos 

semelhantes. Porém, como o nosso método de interpretação, uma vez preparada e 

ordenada a história, não se dirige unicamente aos processos discursivos da mente, 

como a lógica vulgar, mas à natureza de todas as coisas, tratamos de conduzir a 

mente de tal modo que possa se aplicar à natureza das coisas, de forma adequada a 

cada caso particular. É por isso que na doutrina da interpretação indicamos muitos e 

diversos preceitos que, de alguma forma, ajustam o método de investigação às 

qualidades e condições do assunto que se considera. 

 

A indução de Francis Bacon parte do pressuposto que o homem é hermeneuta da 

natureza e só conhece a realidade por meio da análise dos fatos (dos fenômenos) e pelo labor 

do intelecto, ambos analisados de maneira conjunta. Assim, caso haja o diagnóstico isolado 

dos fatos e da mente, não haverá a condução à verdade científica, devendo ambos serem 

analisados conjuntamente. 

Essa é a essência do método indutivo de Francis Bacon: a investigação partir de fatos 

particularizados, de observações, de experimentos para, com isso, se chegar ao resultado 

esperado, deixando-se de lado as suas pré-compreensões (repelindo os ídolos). É o oposto do 

método lógico-dedutivo-silogístico, que foi defendido por Aristóteles e seguido por diversos 

outros filósofos. 

 
 

17 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000. 

18 
BACON, Francis. Ob. cit. 2000, p. 71. 
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5 A CONTRIBUIÇÃO DE OUTROS AUTORES PARA O AFASTAMENTO DA PRÉ- 

COMPREENSÃO E A CONCRETIZAÇÃO DE UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 
O afastamento da pré-compreensão para o pesquisador desenvolver regularmente a sua 

pesquisa é algo salutar. Por isso, diversos filósofos propõem uma reanálise de determinados 

assuntos e temas, possibilitando um alargamento do estudo e, consequentemente, uma 

pesquisa completa. 

Ao tratar da contribuição de outros autores para o afastamento da pré-compreensão, 

serão abordados filósofos como, por exemplo, Jacques Derrida, Paul Feyerabend, Friedrich 

Nietzsche, etc. Ab inicio, mister consignar que a pretensão não é a abordagem das vastas 

investigações realizadas por tais filósofos, até mesmo porque as obras dos mesmos 

transcendem aos limites físicos deste artigo. O que se busca é pontuar os principais 

pensamentos com foco na análise crítica dos fatos, de modo a conduzir o leitor para um 

concreto entendimento das suas abordagens. 

A linha de concepção proposta pelos filósofos acima citados é desconstruir dado 

entendimento já posto e, aparentemente, intangível. A relevância do raciocínio de tais autores 

é que faz com que o hermeneuta possua um olhar crítico a respeito dos assuntos postos para 

discussão, auxiliando o enriquecimento do debate. 

Nesse sentido, interessante é o diálogo formulado por Friedrich Nietzsche em ―A 

Origem da Tragédia‖. O autor, quando da sua exposição, relata a origem da tragédia  grega,  

utilizando como personagens os deuses Apolo e Dionísio. Para tanto, faz  a  distinção  entre 

ambos da seguinte forma
19

: 

Experiências psicológicas fundamentais: com o nome de ―apolínico‖ classifica-se a 

permanência arrebatadora num mundo imaginário e sonhado, no mundo da 
aparência bela, como redenção da realização; com  o  nome  dionisíaco  torna-se,  
por  outro  lado,  ativa   a   realização   sentindo-se subjetivamente a evolução,  
como o prazer intrépido do criador que conhece, ao mesmo tempo, a fúria do 
destruidor. 

(...) 

Experiências psicológicas fundamentais: com o nome de ―apolínico‖ classifica-se a 

permanência arrebatadora num mundo imaginário e sonhado, no mundo da 

aparência bela, como redenção da realização; com o nome dionisíaco torna-se, por 

outro lado, ativa a realização sentindo-se subjetivamente a evolução, como o prazer 

intrépido do criador que conhece, ao mesmo tempo, a fúria do destruidor. 

 

 

 

 
 

19 
NIETZSCHE, Friedrich. A Origem da Tragédia. São Paulo: Cupolo, 2006, p. 07. 
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Além dessa divisão, Friedrich Nietzsche entende que Apolo é o ―Deus do Sonho‖, ao 

passo que Dionísio é o ―Deus da Embriaguez‖, preconizando: ―o artista Apolínico dos sonhos 

ou o artista Dionisíaco da embriaguez
20

‖. 

Aplicando-se a idéia de Friedrich Nietzsche ao foco do presente artigo, percebe-se o 

fenômeno do afastamento da pré-compreensão a partir do momento em que o autor concebe a 

pesquisa ―Apolínica‖, com base num determinado ―ídolo‖, olvidando-se da visão 

―Dionisíaca‖, que possibilita um olhar diferenciado sobre o assunto, aumentando o campo de 

atuação. É tanto que Friedrich Nietzsche pondera qual é a sua filosofia: ―Minha filosofia: 

arrancar o homem da aparência, seja o perigo qual for. E nada de medo, mesmo com risco da 

própria vida
21

‖! 

Jacques Derrida, no mesmo sentido, propõe uma Teoria da Desconstrução, cuja 

finalidade é desfazer determinado texto, com a pretensão de desvendar o que está nas 

entrelinhas da escrita
22

. As idéias de Jacques Derrida estão insertas na sua obra ―A escrita e a 

diferença‖. 

Jacques Derrida assevera que as palavras possuem sentido próprio, analisando o 

binômio signo-realidade. O ―Signo‖, para o autor, significa representante; ao passo que a 

―Realidade‖ é representado. Sendo assim, não pode haver a anuência da verdade sem 

questionamentos, tendo vista a necessidade de se proceder ao exame interpretativo
23

. 

Logo,  a  Desconstrução é  comumente  entendida  como uma  corrente  teórica que 

pretendia minar as correntes hierárquicas sustentadoras do pensamento ocidental, 
tais como, dentro/fora; corpo/mente; fala/escrita; presença/ausência; 

natureza/cultura; forma/sentido
24

. 

 

No obra em comento, Jacques Derrida analisa a questão da escrita como forma de 

descontruir. 

Escrever não é apenas saber que pela escritura, pela ponta do estilo, não é necessário 
que o melhor passe, como o pensava Leibniz da criação divina, nem que essa 
passagem seja de vontade, nem que o consignado exprima infinitamente o universo, 
se lhe assemelhe e o reúna sempre. É também não poder fazer preceder 
absolutamente o escrever pelo seu sentido: fazer descer deste modo o sentido mas 

elevar ao mesmo tempo a inscrição
25

. 

 

20 
NIETZSCHE, Friedrich. Ob. cit., 2006, p. 41. 

21 
NIETZSCHE, Friedrich. Ob. cit., 2006, p. 10. 

22 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995. 
23 

DERRIDA, Jacques. Ob. cit., 1995. 
24 

PEDROSO JUNIOR, Neurivaldo Campos. Jacques Derrida e a Desconstrução: Uma Introdução. Acesso em 

03 de julho de 2014. Disponível em 

<http://www.encontrosdevista.com.br/Artigos/Neurivaldo_Junior_Derrida_e_a_desconstrucao_uma_introducao_ 

final.pdf>. Acesso em 04 de julho de 2014. 
25 

DERRIDA, Jacques. Ob. cit., 1995, p. 24. 
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O que se busca, na linha do pensamento de Jacques Derrida, é salientar que, ao propor 

uma desconstrução de determinado pensamento, há simbiose com o afastamento da pré- 

compreensão proposto por Francis Bacon, na medida em que Derrida defende desconstruir 

para construir. Assim, quando se procede com o afastamento dos ―ídolos‖, de certa forma, há 

a desconstrução de determinado pensamento até então predominante, a fim de que se possa 

avançar na pesquisa. Em síntese: afasta-se dos ídolos, desconstrói e, por fim, constrói. 

Paul Feyerabend, em ―Tratado Contra o Método‖, segue na mesma sintonia. Logo no 

início de sua obra, o filósofo pondera a importância de se realizar um ―anarquismo‖ teórico ao 

preconizar que ―a ciência é um empreendimento essencialmente anárquico: o anarquismo 

teorético  é  mais  humanitário  e  mais  suscetível  de  estimular  o  progresso  do  que  suas 

alternativas representadas por ordem e  lei
26

‖. 

Ao defender o ―anarquismo metodológico‖, esta é a opção utilizada pelo autor para se 

contrapor a padrões existentes, regras estritas e pré-existentes. Por outro lado, acaba por 

tutelar o cientificismo livre, livre de formas e limitações. 

Desta forma, o anarquista é livre nos seus posicionamentos e pensamentos, assim 

como na sua maneira de agir. Portanto, pode-se afirmar que o ―pensador-anarquista‖ não está 

preso a princípios pré-fixados
27

. Oportuno alertar que Feyerabend, ao falar do ―anarquismo 

metodológico‖, não está se referindo ao movimento anarquista, de raízes filosóficas, mas sim 

quer-se dizer que o pesquisador não pode ficar preso a padrões pré-existentes, e sim buscar 

progredir no exame. 

Feyerabend pondera que o conhecimento está sempre em evolução, não podendo ser 

analisado como algo estático, imutável. Para  ele
28

: 

O conhecimento, concebido segundo essas linhas, não é uma série de teorias 
coerentes, a convergir para uma doutrina ideal; não é um gradual aproximar-se da 

verdade. É, antes, um oceano de alternativas mutuamente incompatíveis (e, talvez, 

até mesmo incomensuráveis), onde cada teoria singular, cada conto de fadas, cada 

mito que seja parte do todo força as demais partes a manterem articulação maior, 
fazendo com que todas concorram, através desse processo de competição, para o 

desenvolvimento de nossa consciência. Nada é jamais definitivo, nenhuma forma de 

ver pode ser omitida de uma explicação abrangente. 

 

A obra de Paul Feyerabend é salutar para o afastamento dos ―ídolos‖. Nota-se que o 

objetivo do autor ―não é o de substituir um conjunto de regras por outro conjunto do mesmo 

 

 
26 

FEYERABEND, Paul K.. Tratado contra o método. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977, p. 9. 
27 

FEYERABEND, Paul K. Ob. cit., 1977. 
28 

FEYERABEND, Paul K. Ob. cit., 1977, p. 40-41. 
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tipo: meu objetivo é, antes, o de convencer o leitor de que todas as metodologias, inclusive as 

mais óbvias, têm limitações
29

‖. 

Portanto, quando se viu os ―ídolos‖acima, percebe-se a perfeita correlação entre os 

ídolos de Bacon e anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, na medida em que, ao 

aduzir que toda metodologia tem limite e que o pensador não pode ficar adstrito a padrões 

pré-fixados, Feyerabend concebe a importância do afastamento das pré-compreensões para a 

feitura da pesquisa, auxiliando o pesquisador no desenvolvimento de um estudo puro e 

profundo. 

Aplicando-se as lições de Feyerabend quando se abordou os ―ídolos do direito‖, é 

interessante traçar um paralelo entre ambos. É que, ao conceber o tratado contra o método, 

Feyerabend contribui para o direito na medida em que os ―papas jurídicos‖ são questionados; 

os seus ensinamentos não são mais tidos como dogmas. 

Imprescindíveis, também, para fins do presente estudo são as testes de Karl Popper. 

Popper, em ―A lógica das ciências sociais‖, traz uma abordagem reflexiva para o pensar 

diverso do que está posto. 

Nessa linha, Popper preconiza que, quanto mais se avança no conhecimento e na 

pesquisa, o intérprete nota que ainda tem muito a aprender. Essas são as palavras de Popper
30

: 

A cada passo adiante, a cada problema que resolvemos, não só descobrimos 

problemas novos e não solucionados, porém, também, descobrimos que aonde 
acreditávamos pisar em solo firme e seguro, todas as coisas são, na verdade, 
inseguras e em estado de alteração contínua. 

 

Com efeito, o estudioso não pode ficar numa região de conforto quando se depara com 

uma pesquisa. E, inegavelmente, assiste razão a Popper, tendo em vista que o conhecimento é 

fonte inesgotável. Além do mais, nenhuma teoria está isenta de crítica, trazendo à tona a sua 

objetividade científica. 

Quanto ao afastamento da pré-compreensão, cite-se entendimento de Popper sobre o 

início do conhecimento, salientando o autor que o início do saber não se dá por meio de 

percepções, mas sim de problemas. 

Se é possível dizer que a ciência, ou o conhecimento, "começa" por algo, poder-se-ia 

dizer o seguinte: o conhecimento não começa de percepções ou observações ou de 

coleção de fatos ou números, porém, começa, mais propriamente, de problemas. 
Poder-se-ia dizer: não há nenhum conhecimento sem problemas; mas, também,  não 

 
29  FEYERABEND, Paul K. Ob. cit., 1977, p. 43. 
30 

POPPER, Karl Raymund. A Lógica das Ciências Sociais. 3ª ed. [tradução de Estevão de Rezende Martins, 

Apio Cláudio Muniz Acquarone Filho e Vilma de Oliveira Moraes e Silva]. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

2004, p. 13. 
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há nenhum problema sem conhecimento. Mas isto significa que o conhecimento 

começa da tensão entre conhecimento e ignorância. Portanto, poderíamos dizer que, 

não há nenhum problema sem conhecimento; mas, também, não há nenhum 

problema sem ignorância
31

. 

 

Diante da exposição supra, percebe-se que os ensinamentos dos autores citados estão 

em plena sintonia com os ideais de Francis Bacon, mais especificamente o afastamento das 

pré-compreensões quando da pesquisa e a sua Teoria dos Ídolos. Com efeito, ensinam Jacques 

Derrida, Paul Feyerabend, Friedrich Nietzsche e Karl Popper que o conhecimento não pode 

permanecer  estático, inquestionável. 

Nessa ótica, falar no afastamento das pré-compreensões e dos Ídolos (Francis Bacon) é 

―desconstruir‖ (Jacques Derrida), é realizar um ―anarquismo metodológico‖ (Paul 

Feyerabend), é dar uma ―visão Dionisíaca‖ (Friedrich Nietzsche) e, também, a ―objetividade 

científica‖ (Karl Popper). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 
As discussões que envolvem a temática trazem questionamentos e observações que 

norteiam o ensinamento. Com efeito, a intenção não foi exaurir o assunto, mas apenas traçar 

delineamentos para uma melhor compreensão do método e da concepção de Francis Bacon 

sobre o conhecimento científico. 

Assim sendo, conclui-se que Francis Bacon foi um importante pensador não somente 

para a sua época, mas, também, para a metodologia científica em geral. Ao pregar o 

afastamento da pré-compreensão na pesquisa científica, Bacon ressalta a importância da 

figura do intérprete particularizado, vez que defende as observações do próprio hermeneuta 

em si. 

Ademais, restou consignado que Francis Bacon defende o cuidado com os ídolos, 

sendo estes entendidos como as falsas noções da realidade que prejudicam o pesquisador 

quando da realização de seu estudo. 

Para a pesquisa jurídica, traço relevante abordado no presente estudo é o afastamento 

dos ídolos, destacando-se os ―ídolos do direito‖ (paralelo feito com os ídolos ventilados por 

Bacon). Há doutrinadores que se consagram no decorrer do tempo e o hermeneuta, ao 

confeccionar sua pesquisa, segue apenas e tão somente as palavras destes doutrinadores, que 

 

31 
POPPER, Karl Raymund. Ob. cit. 2004, p. 14. 
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são tidos como verdadeiros ―papas do direito‖. Tal fenômeno prejudica a pesquisa jurídica em 

função do bloqueio intelectual que é criado, pois o intérprete se contenta apenas com o 

posicionamento do ídolo. 

Viu-se que o ponto crucial da obra de Francis Bacon foi a contribuição ao propor um 

novo método que parte de fatos individualizados, aproveitando-se o que é considerado como 

válido, estendendo-se ao geral; ou seja, parte do particular para o geral. Bem como, retira do 

pesquisador posicionamentos radicais que obstam o progresso do estudo. a visão antiga 

Aristotélica foi repreendida por Francis Bacon, posto que, segundo Bacon, Aristóteles 

impediu o progresso da ciência quando da idealização de seus pensamentos. 

Vários filósofos também contribuíram e contribuem para o progresso científico ao 

propor uma análise crítica da situação posta em pesquisa. No trabalho em foco, observou-se 

os pensamentos de Jacques Derrida (―desconstruir‖), Paul Feyerabend (―anarquismo 

metodológico‖), Friedrich Nietzsche (―visão Dionisíaca‖) e, também, Karl Popper 

(―objetividade científica‖). 

Com tal abordagem, a pretensão não foi analisar de forma acurada os métodos de cada 

filósofo, até porque são diferentes entre si. O que se pretendeu foi realçar a importância do 

pensamento dos mesmos sobre a análise crítica da pesquisa, não se contentando apenas com 

um ponto de vista sobre determinado fato. 

Por fim, ressalte-se que a metodologia da pesquisa é ramo científico propício para os 

demais variados de debates, com a finalidade de alargar o campo do conhecimento e 

possibilitar o avanço da ciência em geral. 
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