
1. ORIGEM, HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA 
 

 
Questões: 
 
� É possível identificar momentos históricos marcantes para 

a origem e para o desenvolvimento da ciência? 
 
� Que pensadores não poderiam ser esquecidos e quais a 

principais características de seus pensamentos? 
 

� Que paradigmas foram rompidos e quais os substituíram 
nesse processo? E suas consequências? 

 
� “Se o método científico constitui-se em garantia de 

conhecimentos corretos, por que ‘à medida que se 
conhecia mais, mais se propalava o grande progresso da 
ciência, esses conhecimentos não alteram 
substancialmente a vida do homem? Ou seja, ao invés de 
libertá-lo, criou condições de subjugá-lo ainda mais à 
dominação econômica, política e ideológica?  

 
� Como está o comportamento ético e moral de nossos 

cientistas? Estamos no caminho do resgate de uma visão 
mais holística do nosso papel como produtores e usuários 
de ciência? 

 

� Que lições (erros e acertos históricos) podemos tirar 
dessa breve retrospectiva, para a nossa prática científica? 

 
 
 

 



ORIGEM, HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA 
 
- O que vale a pena aprender com essa história, com alguns de seus  

principais atores, para a nossa prática científica? (+) 

- Que erros foram cometidos e que devemos evitar no nosso fazer       
científico atual? (-)  

 
•••• PRÉ-HISTÓRIA    

 
“O homem primitivo foi retirado de seu torpor intelectual por necessidades 
prementes como ... ‘evitar o sofrimentos, a morte, por busca e/ou produção de 
alimentos’...” (Pontes, 1998). 

 

- Uso e fabricação de instrumentos de pedra (lascada e polida), de ossos, 
chifres, madeiras, metais 

- Criação de instrumentos mecânicos: cunha, arco e flecha, roda, polias, 
guindastes 

- Agricultura, domesticação de animais: civilização / escrita (10 a 5 mil a.C.) 

  

(-) 1º- medo e espanto � fuga � permanência no estado de ignorância.  
(-) visão condicionada às explicações mitológica e mágicas (sobrenatural)  
(+) espírito inventivo (Egípicios, Babilônios, Incas e Maias, Chineses etc.)
  

             (Paradigma Mitológico-Religioso): até séc. III a.C. 
 
•••• GRÉCIA ANTIGA (séc. VI a III a.C.): Berço da ciência = libertação (+)      

primeiros pensadores (filósofos da natureza): grande interesse pelo saber (+) 

- Pré-socráticos (Tales, Pitágoras, Demócrito, Hipócrates, etc.) – séc. VI a.C. 

- (+) especulações sobre a origem do cosmos harmônico e ordenado: 
Como tudo começou? Do nada? Qual o detonante? Como tudo se 
transforma? 

- previsão do primeiro eclipse solar (Tales, 585 a.C.) 
- a matemática como base de todas as coisas (Pitágoras, 500 a.C.) 
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- a matéria (peças invisíveis e indivisíveis): átomos (Demócrito, 460 a.C.) 

- Anaxágoras (reportado por Sócrates, em seu julgamento): escritos 
discordando da origem mitológica do universo (Sol e Lua como deuses) 
vs. (Sol: uma pedra e Lua: uma terra) (+) 

 

Palavra articulada (500 mil anos atrás) 



- Sócrates (400 a.C): o pai da filosofia (“amante da sabedoria”). Acreditava 
que a razão humana era o alicerce seguro para todos os conhecimentos: 

“Opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico” (+) 

“O mais sábio dos homens” (dialética socrática: uso da razão para forçar 
as pessoas a expor as fraquezas de seus raciocínios): “Sou, sem dúvida, 
mais sábio do que esse homem ... na precisa medida em que não julgo saber 
aquilo que ignoro” (+)  

- Encarna o espírito grego da reflexão incansável sobre o saber: “conhece-te 
a ti mesmo” (Parra Filho, 1999) e morre por isso: “enquanto tiver um sopro de 
vida,...um pouco de energia, não deixarei de filosofar e de vos advertir ... ‘não te 
envergonhas de só cuidares de riquezas e dos meios de as aumentares ... sem a 
mínima preocupação com o que há em ti de racional, com a verdade e com a 
maneira de tornar a tua alma melhor possível?’ ” (+) 

(-) Condenado à morte – Acusação: corromper a mocidade, ser inimigo das leis 
e das autoridades, e não reconhecer a existência dos deuses  

- Platão (discípulo de Sócrates): Ciência é “posse da verdade, o contacto 
imediato com a realidade” ; Teoria das idéias (destaca a importância da 
atividade intelectual para a produção do conhecimento – mundo além das 
aparências, superior, o mundo das idéias) (+)–  

Ponto de partida p/ o conhecimento: existência de um problema (+) 

Menon: E como buscarás, ó Socrates, aquilo que ignoras totalmente?...    
Sócrates: ... ninguém pode indagar aquilo que sabe, nem aquilo o que não sabe; 
porque não investigaria o que sabe, pois já o sabe; nem o que não sabe, pois 
nem ao menos saberia o que deve investigar” (diálogo Menon, Platão; citado por 
Vera, 1976). 

 

- Aristóteles (discípulo de Platão): “nada existe no intelecto que não tenha 
passado pelo sensível” (importância indireta à observação para a 
aquisição de conhecimentos, porém fundados na lógica): primórdios da 
metodologia científica (raciocínio dedutivo – do geral para o particular). (+)  

* Modelo cosmológico: Terra esférica e imóvel – Centro do Universo 

Premissas para uma argumentação lógica impregnada de um profundo 
espírito científico, a “curiosidade” (dedução) (+)                             
Aristóteles não prova, mas argumenta... valendo-se da razão, da 
observação e não da experiência (Cordeiro, 2005) 

“Amigo de Platão, mas mais amigo da verdade” (+) 

Síntese / lições - filósofos da natureza: (+)  
- curiosidade intelectual 
- busca de pensamento livre 
- submeter-se ao confronto das idéias 
- reflexão especulativa 
- raciocínio dedutivo 

  
 
 

- Visão totalizante  
- Natureza: simbolismo        
(contemplação) + modelo 
de conceber o  universo 

CONFLITO ENTRE O PENSAMENTO MÍTICO (SAGRADO) 
E O PENSAMENTO RACIONAL OU FILOSÓFICO (TERRENAL) 

(Evolução: MEDO � MISTICISMO � CIÊNCIA) 



 

338 a.C – Grécia perde a independência política) => domínio opressor dos 
Romanos (-) 

- Euclides (300 a.C.): pai da Geometria => rigorismo das demonstrações (+) 
(grande influência – obra científica publicada em 1482 e com tiragem 
superada apenas pela Bíblia). 

- Arquimedes (287 a 212 a.C.): gênio inventivo e prático (método Euclidiano: 
hipótese � cuidadosa demonstração: C=2πr, π =3,14159...) (+) => alvancas, 
catapultas, espelhos parabólicos, rosca-sem-fim, princípios mecânica e hidrostática. 

 
 

•••• IDADE MÉDIA:  - Primeiras Universidades  (Bolonha, Paris, Oxford, etc.) 
     vs. 

- Latência intelectual = f(“status quo” dominante): Igreja 
     (TEOCENTRISMO, CRISTIANISMO) 

- Ptolomeu (séc. II): geocentrismo 
- Sto. Agostinho (354-430 d.C.):  Homen= matéria e espírito 
- Sto. Tomas de Aquino (1225-1276): Razão-Fé (filosofia e 

teologia: verdades que não podem se contradizer) 
   

- Bíblia / Cristianismo = Autoridade científica (-) / consolid. do modelo dual. 
- Repressão ao desenvolvimento livre do pensamento (-) 
- A natureza é sagrada = criação divina => contemplação = preservação(+) 

          (Paradigma Aristotélico-Tomista): séc IV a.C – XV d.C. 

 

 

•••• IDADE MODERNA / RENASCIMENTO (séc. XVI - XVII): Idéias e conceitos 
que fizeram repensar a perspectiva do mundo – Heliocentrismo, 
Humanismo, Iluminismo, Reforma protestante; gravitação universal, 
queda livre dos corpos, Revolução Industrial, etc. (Keppler, Copérnico, 
Galileu, Leonardo da Vinci, Descartes, Newton, Pascal, etc.)  

 

  - “Curisidade pelo Divino“ vs. ”Curiosidade pelo Humano” 

 - “Natureza: grande sistema de causas e efeitos, muito   
além do simbolismo religioso  (empirismo + racionalismo) 

 
 
- Francis Bacon (1561-1626): empirista inglês – “a ciência deve estar a serviço 

do homem para dominar a natureza e não apenas pelo amor à sabedoria”(+/-) 
  

Noite de mil 
anos ? 

1455: Gutteemberg (Imprensa): Alemanha  
1500: ½ milhão de livros (=> reformas: Renasc./Protest.) 



Em oposição ao dedutivismo: experiência a única fonte do conhecimento 
(nada existindo a priori na razão). (+/-) 

- Contrapõe ao conhecimento religioso por não facultar a compreensão da 
natureza das coisas em que se crê, e ao conhecimento filosófico 
(dedutivo) por não ter condições de distinguir o verdadeiro do falso. (+/-) 

- Formaliza o método indutivo (do particular para o geral) como solução 
única para se descobrir novas relações causais na natureza: privilegia a 
observação e a coleta de dados. (+/-) 

 

- Galileu Galilei (1564-1642): construção do telescópio (1609) � descobertas 
extraordinárias – Ex: A Terra não estava imóvel no centro do Universo; Não 
é o Sol que gira em torno da Terra, mas o contrário (choque de paradigmas). 

“nas coisas sagradas há que nos submeter incondicionalmente à Bíblia, mas nas 
coisas da natureza, devemos orientar as explicações ... no sentido dos seguros 
resultados da investigação científica”  (chamado à Inquisição: retratou-se) 
 
- Galileu: além da experimentação →→→→ necessidade de análise e avaliação 

objetiva dos resultados →→→→ importância de modelos (leis) que equacionam 
de forma quantitativa as variáveis observadas no mundo real: descrição 
matemática de relações causais (+) / visão mecânica do Universo. 

- Aperfeiçoou o método experimental (criador da ciência moderna): privilegia 
a formulação de hipóteses como elo entre a observação e a 
experimentação (+) 

 
- René Descartes (1596 - 1650): racionalismo x empirismo (“os sentidos nos 

enganam com freqüência”; “a única certeza era a de que duvidava de tudo, 
até de si mesmo: “se duvido, penso”; “cogito ergo sum” = “penso, logo existo”: 
vivemos como reais a partir do ato de pensar”).  

- Certeza = função(razão⇔idéias matemáticas). A razão é o princípio absoluto 
do conhecimento. Revisão do método racional-dedutivo (subestima o papel 
do aporte sensorial no processo de conhecimento). 

*Quatro regras na busca do conhecimento (Investigação científica):  

Evidência: não aceitar como verdadeiro aquilo que não for conhecido como tal, 
evitando preconceitos e juízos de valores (+) 

Análise: dividir cada dificuldade em tantas partes quantas forem possíveis e 
necessárias para melhor resolvê-las (+) 

Síntese: partir dos elementos simples separados pela análise para reconstituir, 
pouco a pouco, o todo complexo (+) 

Enumeração: fazer enumerações, medições completas e revisões gerais, para se 
assegurar de que nada foi omitido. (+) 

 
- Isaac Newton (1642-1727): Leis da Mecânica (unifica as teorias anteriores), Lei 

da gravitação universal (atração dos corpos), Cálculo diferencial e integral.  
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                                                  (Paradigma Cartesiano-Galileano): séc XVI-XX  

�

Síntese/Idade Moderna/Influência sobre a Ciência (+/-): 
 

- dúvida constante 
- experimentação (critério de verdade) => evidências 
- análise →→→→ síntese 
- introdução definitiva da matemática →→→→ certeza 
- cosmos fechado x cosmos aberto (ilimitado) 
- formalização do(s) método(s) científico(s) →→→→ demarcação da ciência  
- raciocínios indutivo vs. dedutivo => associação   
- cientistas comuns vs. grandes sábios (matemáticos, físicos, etc) 
- rompimento ciência vs. Filosofia  
- rompimento ciência vs. Religião  
- natureza: sistema determinístico (manipular / explorar) 
- antropocentrismo (homem: pode e deve construir sua história) 
- especialização vs. visão totalizante →→→→ concepção mecanicista 
- pragmatismo vs. diletantismo => tecnologia => Rev. Industr. ���� Capitalismo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

•••• IDADE CONTEMPORÂNEA (SÉC. XIX até a ATUALIDADE): 

- Idéias evolucionistas (Charles Darwin, 1809–1882): mostraram que tais 
“máquinas” não eram tão fixas e imutáveis vs. determinismo rigoroso  

Método: Hipotético-Dedutivo (verificação observacional das deduções 
obtidas da hipótese).  

- Início do Séc. XX (Bolzmann e Gibb): substituição à idéia carteziana de 
certeza surge o conceito de probabilidade e de acaso na mecânica 
estatística (CID, 1996) � Estatística como ferramenta de decisão (+) 

- Ronald Fisher (1890–1962): propõe a base estatística para a tomada de 
decisões, com base em probabilidade, a partir de dados experimentais  
“Statistical Methods for Research Workers” e “Design of Experiments”  

- Albert Einstein (1879–1955): revolução nos conceitos de espaço e 
tempo (teorias Quântica e da Relatividade). Uma das poucas genialidades 
reconhecidas em seu próprio tempo (Prêmio Nobel em 1921). 

 
 

- Objetividade 
- Neutralidade 
- Racionalidade 
- Ceticismo  
- Positivismo 
- Cientificismo 
- Reducionismo 
- Mecanicismo 

Ciência = Saber neutro (independente      
de valores éticos, morais e ideológicos) 

1743-1794: Lavoisier (Química moderna)  
1776: Thomas Jefferson (Democracia moderna: direitos humanos)  
1789: Rev. Francesa (Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Loccke etc) 
1796: Varíola: 70 milhões de mortes (Edward Jenner – vacina) 
1844: Samuel Morse (Telégrafo) 
1866: Gregor Mendel (leis da hereditariedade) 
1876: Thomas Edison (lâmpada � copiadoras, rádio, TV e telefone) 
1876: Grahan Bell e Thomas Edison (Telefone) 
 



- Hoje: conceito moderno de método (independente do tipo)  

 

Teoria científica da investigação (esforço de descoberta ou de invenção); uma 
tentativa sistematizada de solução de problemas na qual se intercalam 
processos dedutivos e indutivos, bem como análise e síntese. 

 

    -  o conhecimento não é certo, é provável (+) 
-  falibilidade do conhecimento científico (+) 
-  os conhecimentos científicos são provisórios (+) 
-  a ciência não opera com verdades irrefutáveis (+) 
-  ciência mais aberta à incorporação de outros saberes (+) (Será?) 

 
 
CONCLUSÕES: 

-  Sabemos que o conhecimento liberta e que o inimigo é a ignorância 
(historicamente cometemos acertos e erros) 

- Ciência se faz com cérebro! Equipamentos sofisticados podem ser 
necessários mas o fundamental são as idéias, a abstração e a 
inteligência (Pontes, 1998) 
                                    (Crise dos Paradigmas) 

(vide: Darcy Cordeiro 2005, p. 77-84) 

ONDE ESTAMOS?                        

- O conhecimento científico e tecnológico atual tem realmente libertado o 
homem ou, contrariamente, tem criado condições para subjugá-lo ainda mais 
à dominação econômica, política e ideológica? 

- Como está o comprometimento ético e moral de nossos cientistas? 

- Cientes de nossos acertos e erros históricos, estamos no caminho do resgate 
de uma visão mais holística do nosso papel como cientistas?  

(Em busca de um Novo Paradigma) 

OBJETIVO: Superar a modernidade, rumo à pós-modernidade (resgate de 
princípios histórico-filosóficos fundamentais para a construção de uma ciência 
comprometida com o seu tempo e com a libertação do homem). 

- Integração de conhecimentos para a melhoria da qualidade de vida 
humana: importância da educação emocional para a formação 

- Visão sistêmica: percepção do mundo vivo como uma rede de relações 
(Capra 1997).  

- Revisão de conceitos (aprender a desaprender): mais rigor na 
interpretação de realidades diversas, inclusive, sagradas e espirituais. 

- Sensibilização pelos direitos universais de todos os homens e 
mulheres. 

- Efetiva globalização da economia: distribuição de riquezas 
(desenvolvimento sustentável); construção de uma cidadania mundial. 

- Redefinição de padrões éticos: ética de responsabilidade com a pessoa 
humana (na sua individualidade, liberdade, igualdade e solidariedade), 
com a história; com o meio ambiente; com os bens públicos; etc. 


