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O	  Que	  é	  Ciência?	  
	  
	  

Há	  mais	  de	  uma	  definição	  possível	  ...	  
	  
	  
	  



Duas	  visões	  sobre	  como	  definir	  ciência	  	  

•  Para	  definir	  ciência	  é	  necessário	  considerar	  
suas	  relações	  com	  a	  sociedade,	  os	  meios	  de	  
produção	  e	  o	  meio-‐ambiente	  

•  A	  ciência	  pode	  ser	  definida	  apenas	  em	  termos	  
de	  seus	  elementos	  conceituais	  e	  
metodológicos,	  sem	  levar	  em	  conta	  o	  
contexto	  e	  as	  condições	  em	  que	  ela	  se	  
desenvolve	  



•  A	  menos	  que	  se	  indique	  o	  contrário,	  os	  textos	  
a	  seguir	  são	  traduções	  livres	  de	  trechos	  
selecionados	  do	  capítulo	  introdutório	  de	  
Science	  in	  History:	  Volume	  1,	  The	  Emergence	  
of	  Science,	  J.	  D.	  Bernal,	  Cambridge,	  MA:	  MIT	  
Press,	  1971.	  	  

•  Bernal	  foi	  um	  ^sico	  britânico	  e	  pensador	  de	  
orientação	  marxista.	  Um	  dos	  pioneiros	  na	  
aplicação	  de	  cristalografia	  de	  raios-‐x	  à	  biologia	  
molecular.	  	  	  	  



A	  ciência	  é	  separada	  da	  sociedade?	  

•  Na	  aurora	  da	  civilização,	  a	  ciência	  era	  apenas	  um	  
aspecto	  do	  trabalho	  do	  mágico,	  do	  cozinheiro	  ou	  do	  
ferreiro.	  

•  Só	  a	  parcr	  do	  século	  dezessete	  a	  ciência	  passou	  a	  ter	  
um	  status	  independente;	  e	  essa	  independência	  pode	  
durar	  por	  apenas	  uma	  fase	  temporária.	  	  	  

•  No	  futuro,	  pode	  ser	  que	  o	  conhecimento	  e	  o	  método	  
cienefico	  permeiem	  de	  tal	  maneira	  toda	  a	  vida	  social	  
que	  a	  ciência	  novamente	  não	  tenha	  existência	  
discnta.	  	  



Como	  podemos	  relacionar	  ciência	  
com	  a	  sociedade?	  



Ciência	  como	  insctuição	  
•  A	  ciência	  como	  insctuição,	  em	  que	  centenas	  de	  
milhares	  de	  pessoas	  encontram	  sua	  profissão,	  é	  um	  
desenvolvimento	  recente	  na	  história	  da	  
humanidade.	  

•  Somente	  a	  parcr	  de	  meados	  do	  século	  XIX,	  e	  mais	  
intensamente	  só	  no	  século	  XX,	  a	  acvidade	  cienefica	  
passou	  a	  ter	  importância	  comparável	  à	  das	  demais	  
profissões.	  

•  Ela	  passa	  a	  ser	  reconhecida	  como	  discnta,	  embora	  
aliada,	  da	  engenharia	  e	  da	  medicina.	  Estas,	  por	  sua	  
vez,	  tornam-‐se	  menos	  dependentes	  da	  tradição	  e	  
mais	  influenciadas	  pela	  ciência.	  



•  A	  palavra	  ciencsta	  não	  é	  muito	  velha.	  	  
•  William	  Whewell	  (1794-‐1866)	  a	  usou	  pela	  
primeira	  vez	  em	  1833.	  
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A	  ciência	  como	  acvidade	  incompreensível	  	  

•  Os	  ciencstas	  são	  imaginados	  como	  pessoas	  
separadas	  das	  demais:	  alguns	  trabalhando	  em	  
laboratórios	  obscuros	  e	  inacessíveis	  com	  
equipamentos	  estranhos;	  outros	  ocupados	  com	  
cálculos	  e	  argumentos	  complicados;	  e	  todos	  usando	  
linguagens	  que	  somente	  seus	  colegas	  podem	  
entender.	  	  

•  Embora	  a	  ciência	  cresça	  e	  influencie	  mais	  e	  mais	  
nossas	  vidas,	  ela	  tem	  se	  tornado	  cada	  vez	  mais	  
incompreensível	  pelos	  não	  especialistas.	  



Divulgação	  cienefica	  
•  Os	  ciencstas	  dos	  vários	  campos	  da	  ciência	  foram,	  ao	  
longo	  do	  tempo,	  se	  mudando	  de	  forma	  quase	  
impercepevel	  para	  reinos	  onde	  acharam	  necessário	  
criar	  linguagens	  especiais	  para	  expressar	  as	  coisas	  e	  
relações	  novas	  que	  descobriam	  e,	  de	  maneira	  geral,	  
não	  se	  preocuparam	  em	  traduzir	  mesmo	  a	  parte	  
mais	  interessante	  de	  seu	  trabalho	  para	  a	  linguagem	  
comum.	  	  

•  Só	  mais	  recentemente	  a	  divulgação	  e	  a	  
popularização	  da	  ciência	  se	  tornaram	  acvidades	  
reconhecidas	  como	  importantes.	  





A	  ciência	  é	  vista	  como	  a-‐histórica	  
(até	  mesmo	  pelos	  próprios	  ciencstas)	  

•  A	  natureza	  cumulacva	  da	  ciência	  a	  discngue	  de	  outras	  
grandes	  insctuições	  humanas,	  como	  a	  religião,	  a	  lei,	  a	  
filosofia	  e	  a	  arte.	  

•  Estas	  têm	  histórias	  e	  tradições	  bem	  mais	  ancgas	  que	  as	  da	  
ciência,	  mas	  não	  são,	  em	  princípio,	  cumulacvas.	  	  

•  A	  religião	  preocupa-‐se	  com	  a	  preservação	  da	  verdade	  
“eterna”,	  enquanto	  que	  para	  a	  arte	  é	  o	  desempenho	  
individual	  ao	  invés	  da	  escola	  que	  importa.	  	  

•  O	  ciencsta,	  por	  outro	  lado,	  está	  sempre	  deliberadamente	  
se	  esforçando	  para	  mudar	  a	  verdade	  aceita	  e	  seu	  trabalho	  
é	  rapidamente	  assimilado,	  suplantado	  e	  perdido	  enquanto	  
desempenho	  individual.	  	  	  



•  Não	  apenas	  os	  próprios	  arcstas	  e	  poetas,	  mas	  populações	  
inteiras	  veem,	  ouvem	  ou	  leem	  as	  grandes	  obras	  da	  arte,	  
música	  e	  literatura	  do	  passado	  no	  original	  ou	  em	  
reproduções	  ou	  traduções	  próximas.	  Estas	  são,	  em	  virtude	  
de	  seu	  apelo	  humano	  direto,	  sempre	  vivas.	  

•  Em	  contraste,	  apenas	  uma	  minoria	  de	  ciencstas	  e	  
historiadores	  da	  ciência,	  e	  praccamente	  ninguém	  mais,	  
estuda	  os	  grandes	  trabalhos	  históricos	  da	  ciência.	  	  

•  Os	  resultados	  desses	  trabalhos	  são	  incorporados	  à	  ciência	  
atual,	  mas	  os	  originais	  são	  enterrados.	  	  

•  O	  que	  importa	  para	  a	  maioria	  dos	  propósitos	  são	  as	  
relações	  estabelecidas	  entre	  os	  fatos,	  as	  leis	  e	  as	  teorias	  da	  
ciência	  e	  não	  a	  maneira	  como	  foram	  descobertas	  ou	  
apresentadas.	  	  	  



Evolução	  da	  ciência	  x	  Evolução	  da	  tecnologia	  
•  A	  história	  mostra	  uma	  sucessão	  definida	  na	  ordem	  em	  que	  

regiões	  da	  experiência	  são	  trazidas	  para	  o	  âmbito	  da	  ciência.	  
Esta	  é,	  aproximadamente:	  matemácca,	  astronomia,	  
mecânica,	  ^sica,	  química,	  biologia,	  sociologia.	  

•  A	  história	  das	  técnicas	  segue	  uma	  ordem	  quase	  inversa:	  
organização	  social,	  caça,	  domesccação	  dos	  animais,	  
agricultura,	  cerâmica,	  cozimento	  de	  alimentos,	  fabricação	  de	  
roupas,	  metalurgia,	  veículos	  e	  navegação,	  arquitetura,	  
maquinaria,	  motores.	  	  

•  A	  razão	  para	  isso	  é	  fácil	  de	  ver.	  As	  técnicas	  devem	  primeiro	  
surgir	  da	  preocupação	  humana	  com	  seu	  ambiente	  biológico	  e	  
apenas	  gradualmente	  passam	  para	  o	  controle	  das	  forças	  
inanimadas.	  A	  ordem	  de	  desenvolvimento	  das	  ciências,	  por	  
outro	  lado,	  não	  é	  tão	  fácil	  de	  explicar.	  	  



•  A	  evolução	  da	  ciência	  é	  apenas	  parcialmente	  condicionada	  
por	  dificuldades	  internas.	  	  

•  Como	  suas	  histórias	  mostram,	  as	  ciências	  das	  partes	  mais	  
complexas	  da	  natureza,	  como	  a	  biologia	  e	  a	  medicina,	  
foram	  derivadas	  diretamente	  pela	  invescgação	  de	  seu	  
objeto	  de	  estudo,	  com	  pouca	  ajuda	  e,	  em	  geral,	  muitos	  
obstáculos	  colocados	  pelas	  ciências	  das	  partes	  mais	  
simples,	  como	  a	  mecânica	  e	  a	  ^sica.	  	  

•  A	  sequência	  temporal	  das	  ciências	  se	  ajusta	  de	  maneira	  
ainda	  mais	  exata	  às	  possíveis	  aplicações	  úteis	  de	  interesse	  
para	  as	  classes	  dominantes	  ou	  ascendentes	  em	  épocas	  
diferentes.	  	  

•  A	  organização	  do	  calendário	  –	  uma	  função	  de	  sacerdotes	  –	  
deu	  origem	  à	  astronomia;	  as	  necessidades	  da	  nova	  
indústria	  têxcl	  –	  o	  interesse	  dos	  fabricantes	  em	  ascensão	  
do	  século	  dezoito	  –	  deu	  origem	  à	  química	  moderna.	  	  



A	  tecnologia	  e	  seu	  impacto	  sobre	  	  
a	  história	  humana	  

•  A	  história	  da	  elaboração	  dos	  meios	  de	  controle	  do	  ser	  
humano	  sobre	  seu	  ambiente	  inorgânico	  e	  orgânico	  
mostra	  que	  ela	  ocorreu	  em	  estágios,	  cada	  um	  marcado	  
pelo	  aparecimento	  de	  alguma	  nova	  técnica	  material.	  	  

•  Por	  exemplo,	  descrevemos	  as	  eras	  do	  passado	  em	  
termos	  de	  materiais	  –	  Idade	  da	  Pedra,	  Idade	  do	  Bronze,	  
Idade	  do	  Ferro.	  Concnuamos	  com	  as	  idades	  do	  vapor	  e	  
da	  eletricidade,	  e	  agora	  entramos	  na	  idade	  atômica	  ou	  
espacial,	  ou	  ainda	  da	  informácca.	  



Ciência	  x	  Técnica	  

•  Os	  materiais	  por	  si	  só	  não	  têm	  uclidade	  para	  o	  ser	  
humano;	  este	  deve	  aprender	  a	  trabalhá-‐los.	  	  

•  Foi	  através	  das	  descobertas	  dos	  meios	  de	  como	  extrair	  e	  
trabalhar	  os	  materiais	  para	  sacsfazer	  as	  necessidades	  
primárias	  do	  ser	  humano	  que	  as	  primeiras	  técnicas	  e	  
então	  a	  ciência	  surgiram.	  	  

•  Uma	  técnica	  é	  uma	  maneira	  adquirida	  individualmente	  e	  
garancda	  pela	  sociedade	  de	  se	  fazer	  alguma	  coisa.	  	  

•  Uma	  ciência	  é	  uma	  maneira	  de	  entender	  como	  essa	  coisa	  
é	  feita	  para	  fazê-‐la	  melhor.	  	  
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Relação	  da	  ^sica	  com	  outras	  ciências	  
e	  a	  história	  humana	  	  


