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Questões 

•  Porque a ciência moderna é um produto do 
Ocidente (Europa)?  

•  Quais as razões pelas quais os povos da Ásia, 
da África e das Américas não desenvolveram 
uma ciência como a européia? 



Visão eurocêntrica em ciência 
•  A ciência é uma invenção europeia e suas 

origens estão na filosofia grega. 
•  Modelo clássico da evolução da ciência 

(eurocêntrico): 
 
•  Modelo modificado da evolução da ciência 

(ainda eurocêntrico): 



Índia 
•  As principais contribuições foram em 

matemática e astronomia: 
– Sistema numérico posicional de base 10; 
– Número zero, números negativos, números 

irracionais e representação binária; 
– Análise combinatória; 
– Equações algébricas (Bhaskara, séc. XII); 
– Funções trigonométricas e suas expansões em 

séries infinitas; 
– Elementos de Cálculo; 



Índia: cosmologia védica 
•  Os Vedas são 4 textos escritos em sânscrito (~1500 

a.C.) que formam a base do hinduísmo. 
•  Contêm informação sobre a cosmologia indiana. 
•  “Os textos védicos apresentam uma visão tripartida e 

recursiva do mundo. O universo é visto como três 
regiões de terra, espaço e céu que são espelhadas no 
ser humano como o corpo físico, a respiração e a 
mente. Os processos no céu, na terra e dentro da mente 
são conectados. O universo é espelhado no sistema 
cognitivo, levando à ideia de que a introspecção pode 
trazer o conhecimento” (Kak, 2005).  

 



Then there was not non-existent nor existent: 
there was no realm of air, no sky beyond it. 
What covered in, and where? and what gave shelter? 
was water there, unfathomed depth of water? 
 
Death was not then, nor was there aught immortal: 
no sign was there, the day's and night's divider. 
That one thing, breathless, breathed by its own nature 
apart from it was nothing whatsoever. 
 
Darkness there was: at first concealed in darkness, 
this All was undiscriminated chaos. 
All that existed then was void and formless; 
by the great power of warmth was born that unit. 
 
Thereafter rose desire in the beginning, 
Desire the primal seed and germ of spirit. 
Sages who searched with their heart's thought 
discovered the existent's kinship in the non-existent. 
 
Transversely was their severing line extended: 
what was above it then, and what below it? 
There were begetters, there were mighty forces, 
free action here and energy of yonder. 
 
Who verily knows and who can here declare it, 
whence it was born and whence comes this creation? 
The gods are later than this world's production. 
Who knows, then, whence it first came into being? 
 
He, the first origin of this creation, 
whether he formed it all or did not form it, 
Whose eye controls this world in highest heaven, 
he verily knows it, or perhaps he knows it not. 

Tradução do hino 129 do livro X do Rig Veda 
feita pelo filólogo alemão por Max Müller (1849-73) 



Então hão havia nem o ser nem o não-ser;  
não havia o domínio do ar, nem o céu além dele.  
O que estava recoberto? onde? em que receptáculo?  
Existia um abismo de águas profundas? 
 
Então não havia morte, nem havia imortalidade;  
nem havia distinção entre dia e noite.  
Aquele Um respirava sem vento, por si próprio.  
Nada diferente dele; o quê, além dele? 
 
Havia trevas ocultas em trevas,  
tudo isso era um ondular indistinto.  
Aquilo existia envolto no vazio;  
pelo poder de seu ardor, aquilo cresceu e se manifestou. 
 
Nele surgiu primeiramente o desejo,  
a semente primordial da mente.  
A união do ser ao não-ser foi descoberta pelos sábios  
que refletiram sobre o que contemplaram em seus corações. 

Tradução de Roberto Martins, disponível em http://www.ghtc.usp.br/Universo/cap03.html  



China 
•  As principais contribuições foram em 

tecnologia e engenharia: 
–   Papel, bússola, pólvora, balões, imprensa, 

grandes obras de engenharia civil, ... 
•  Matemática e astronomia: sistema posicional 

decimal (há disputas com os indianos sobre 
quem teve a prioridade). 

•  Os chineses não parecem ter dado muita 
importância a questões teóricas. 



Ausência do conceito de  
“lei da natureza” na China 

•  Tese lançada por Joseph Needham (1956). 
•  O conceito de “lei da natureza” se origina da 

concepção judaico-cristã de que há um ser 
supremo e racional que criou o universo e 
estabeleceu leis para governar a natureza e os 
homens. 

•  Na cultura chinesa não há um ser criador externo 
à natureza. O universo é visto como um todo 
orgânico e harmonioso, mantido assim pela 
interação auto-regulatória entre suas partes.   



O Tao 
•  Segundo estudiosos da cultura chinesa, o pensamento 

social dos chineses é influenciado pelo confucionismo 
e o pensamento sobre o mundo é influenciado pelo 
taoismo. 

•  Tao pode ser traduzido por “o caminho”, embora o 
Tao Te Ching  (~600 a.C.) diga que o Tao não é o 
Tao, pois aquilo que é expresso em palavras não é o 
mesmo que o eterno Tao: um nome que pode ser 
falado não pode capturar aquilo que é intangível. O 
Tao é nada e tudo ao mesmo tempo. 



Tao: elementos essenciais 
•  Não dualidade: “matéria é espírito” e “espírito é 

matéria”. O Tao é, ao mesmo tempo, vácuo e toda a 
matéria que nos cerca. 

•  Dois polos (Yin e Yang): O Tao opera pela perfeita 
interação e dependência mútua entre os dois. Yin é 
negativo, passivo, feminino; yang é positivo, ativo, 
masculino. Um não pode existir sem o outro e nehum 
dos dois é inferior ao outro. 

•  Ciclo completo de mudança perpétua: todas as coisas no 
universo estão em mudança constante em ciclos 
ordenados.  



Astronomia Chinesa 

•  Primeiros registros datam de ~3.000 a.C. 
•  Atividade patrocinada de forma ininterrupta pelos 

imperadores: “Astrônomos imperiais”. 
•  Preocupações práticas: duração do ano e das estações, 

marcação do tempo, previsão de eclipses  
•  Registros meticulosos: posição das estrelas, cometas, 

manchas solares, erupções solares, novas  
•  Catálogo de todas as estrelas do céu, divididas em 

constelações 
•  Instrumentos: esfera armilar, gnomon 



Eratóstenes chinês? 
•  Como os gregos, os chineses também usavam o gnomon para 

medir a altura do Sol no horizonte. 
•  Os chineses, porém, achavam que a Terra é plana e que o Sol 

está perto da Terra. 
•  Isto os levou a calcular uma distância Terra-Sol muito menor 

do que a verdadeira 

Figura tirada de Rovelli, C., The First Scientist: Anaximander and His 
Legacy. Westholm, Yardley, PA, 2007  



Islã 

•  Herdeiro da ciência e filosofia gregas. 
•  Preservação dos textos gregos através de 

traduções para o árabe. 
•  Contribuição principal não na criação de 

ciência original, mas na correção, extensão, 
articulação e aplicação da ciência grega a 
novos problemas. 



Astronomia Islâmica 

•  al-Battānī (~858-929). Fez observações acuradas dos 
movimentos do Sol e da Lua e corrigiu os dados 
relativos aos seus movimentos no Almagesto de 
Ptolomeu. Descobriu que a posição do perigeu do 
Sol no céu muda com o tempo. 

•  Ibn al-Shatir (1304-1375). Conseguiu produzir 
modelos para os movimentos da Lua e dos planetas 
usando apenas epiciclos, eliminando a necessidade 
de usar o equante de Ptolomeu (veja a figura acima). 
Modelos similares foram usados por Copérnico 
duzentos anos depois. 



Alhazen 
(965-1040) 

•  Fez grande contribuição à óptica. 
•  Os gregos tinham duas teorias sobre a visão: a teoria da “intromissão” (defendida por 

Aristóteles e os atomistas), segundo a qual os objetos visíveis produzem alterações no 
meio transparente entre eles e o olho do observador que são transmitidas por esse meio 
até o olho; e a teoria da “extramissão” (apoiada por Euclides e Ptolomeu), segundo a 
qual o olho emite um cone de raios e a percepção ocorre quando esse cone é interceptado 
por um objeto opaco. A primeira teoria era “física” e não recebia tratamento matemático 
e a segunda era “matemática”, sendo formulada em termos puramente geométricos.  

•  Alhazen descartou a teoria da extramissão com fortes argumentos: quando olhamos para 
objetos muito brilhantes nossos olhos se machucam (e machucados vêm de fora) e como 
seria possível o olho emitir raios que se espalham até as estrelas para que nós as 
vejamos?  

•  Ele desenvolveu uma teoria de intromissão usando os métodos geométricos de Euclides: 
considerou que cada ponto individual de um corpo emite raios em todas as direções e 
independentemente dos demais pontos. Essa “radiação em todas as direções” poderia 
criar confusão para o olho, mas Alhazen argumentou que apenas os raios que atingem o 
olho perpendicularmente causam sensações fortes; os demais são refratados e 
enfraquecidos.  



Invenções e Avanços Tecnológicos   

•  Os povos antigos foram responsáveis por muitas invenções, avanços e 
aperfeiçoamentos tecnológicos que influenciaram todo o desenvolvimento 
científico posterior e são usados até hoje. 

•  Para saber mais sobre isso, recomenda-se a série de documentários da BBC 
“What the Ancients did For Us”, disponível no YouTube (infelizmente sem 
legendas em português):  
–  https://www.youtube.com/watch?v=J1btMSGeZfA  (islâmicos); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=YHKELxJBqyc (chineses); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=lI4gNKdBXSg (indianos); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=dUryiJizYo4 (mesopotâmicos); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=tPb5jhJAisI (egípcios); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=fjtFgSZ2too (gregos); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=awb0dFJZFuc (romanos); 
–  https://www.youtube.com/watch?v=vupvaPiitrE (astecas, maias e incas). 
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