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FAZENDO CIÊNCIA: A HISTÓRIA DO
PENSAMENTO CIENTÍFICO


Senso Comum x Ciência

 Senso Comum1: forma não programada de conhecimento
que se dá pela simples observação dos fatos, sem a
preocupação de explicá-los e/ou testá-los.
 Ciência1: explicações sistemáticas para fatos
(provenientes de observação e de experimentos), as quais
possam ser submetidas a testes e a críticas por meio de
provas empíricas.


Conhecimento Empírico1: conhecimento gerado por meio
de informações obtidas da observação direta ou indireta.
J. A. Science as a way of knowing – Genetics. Amer:
Zool. v. 26: p. 583-747, 1986.

1MOORE,

A CIÊNCIA NA IDADE ANTIGA E MÉDIA




Pré-História:


Tradição oral



Desenvolvimento da escrita (fidelidade da comunicação)



Desenvolvimento da agricultura (desenvolvimento do
conhecimento)

Povos da Mesopotâmia:




Astronomia da Babilônia escrita por estribas em tábuas de argila
(o ano solar, o mês lunar, a semana de sete dias) (Kidinny)

Egito:


Engenharia geográfica e matemática (agricultura e arquitetura)



Os papiros Edwin Smith e Ebers: paralelo para a base do método
empírico da ciência

A CIÊNCIA NA IDADE ANTIGA E MÉDIA


Índia: desenvolvimento da matemática prática, da trigonometria e da
astronomia



Grécia Antiga:


fenômenos explicados pela vontade dos Deuses (politeísmo)



filósofos gregos (filósofos naturais): questionam o tipo de explicação da
época (Thales, Aristóteles, etc)



abandono dos mitos e dogmas



pensamento científico baseado no Ceticismo
 investigação por meio de observação, indução, hipótese



Pensamento Dogmático: coloca as ideias como sendo superiores ao
que se observa



Pensamento Cético: coloca o que é observado como sendo superior às
ideias

A CIÊNCIA NA IDADE ANTIGA E MÉDIA



China:


"Impressão, pólvora e compasso mudaram todo o estado das coisas
através do mundo: o primeiro na literatura, o segundo na guerra, e o

terceiro na navegação; e ainda assim receberam inúmeras
modificações, tanto que nenhum império, nenhum setor, nenhuma
estrela parece ter exercido maior poder e influência nos assuntos

humanos que essas descobertas mecânicas”. (Francis Bacon)

A CIÊNCIA NA IDADE ANTIGA E MÉDIA


Roma Antiga:


herda o tipo de pensamento dos filósofos gregos



declínio e divisão do Império Romano





Império Romano Ocidental: surge a cultura cristã, 1500 anos de
obscurantismo (retorno das explicações dos fenômenos por forças divinas –
monoteísmo) (Roger Bacon)



Império Romano Oriental: árabes que residem na região da Grécia Antiga
tem contato com os livros dos grandes filósofos (Ibn al-Haytham, Abū
Rayhān al-Bīrūnī)

Paralelamente: cultura oriental (budismo e suas derivações e medicina
oriental – proximidade com o pensamento científico)

A CIÊNCIA NA IDADE ANTIGA E MÉDIA


As Cruzadas:




Europa:






Europa invade o Império Romano Oriental: contato com livros dos
grandes filósofos
Surgimento das primeiras escolas de medicina - “o conhecimento está
nos livros e o que está fora destes está errado”

Ptolomeu (90 – 160):


rompimento da ideia acima



início do processo de observação pura e explicação dos fatos



Teoria do Geocentrismo

Nicolaus Copérnicus (1590 – 1630):


nem tudo que se vê é o que parece



Teoria do Heliocentrismo

A CIÊNCIA MODERNA


Galileu (1632): defende a matemática como linguagem
universal



Francis Bacon (1561 - 1626):


para exatidão nas análises, ele defende a ciência empírica e a
proteção da mente contra ideias preconcebidas




Crenças = Ídolos (Ídolos da Tribo, da Caverna, do
Mercado e do Teatro)

estabelece a revolução científica e organiza o método
científico

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUTIVO CRIADO
POR BACON
Fatos
Observados



Explicação por
hipóteses

Indução



Teste de
hipóteses



Teoria

Dedução

Para aperfeiçoar o estudo, os cientistas se reuniam para
criticar suas próprias ideias – Surgimento das sociedades
científicas, das revistas e suas publicações

A CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA


Fazer observações deliberadamente (ciência empírica)
demonstra falta de objetividade e perda de tempo

Teoria
Fatos
Observados



Indução

Explicação por
hipóteses



Teste de
hipóteses

Dedução

A CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA


Ciência Positivista: generalizações por uma série de
observações – ex. cisnes brancos



David Hume (século XVIII): questiona a Ciência Positivista –
Quantos cisnes são necessários para provar que todos os
cisnes são brancos?



Karl Popper (1902 – 1994): testes de falseabilidade



Visão popperiana: a pesquisa começa com o afrontamento de
problemas “Só pensamos quando temos problemas.”

A CIÊNCIA CONTEMPORÂNEA


Tomas Kuhn (1923 – 1996): os paradigmas
“Realizações científicas reconhecidas universalmente que durante
um certo tempo fornecem modelos de problemas e soluções para

uma comunidade de cientistas.”


Hipótese: tentativa de explicação para um fenômeno isolado



Teoria: hipótese de aceitação geral entre os cientistas que
trabalham na mesma área



Lei: quando uma teoria proporciona previsões do que

acontecerá em futuras observações e experimentos

ESCREVENDO UM ARTIGO CIENTÍFICO
Padronização
 Estrutura e conteúdo
 Variações
 Parcimônia das informações
 O resumo – The abstract
 Comunicações acadêmicas
 Construindo um painel científico


A CIÊNCIA NOS DIAS DE HOJE
Revistas “TOP”
 Frequência de citação
 Paradigmas brasileiros
 Detenção do conhecimento
 Propriedade intelectual
 Pesquisa de base: geração do conhecimento
 Pesquisa aplicada: direcionamento do conhecimento
 Avanço da tecnologia = acesso mais democrático à
Ciência




Ex.: Jovens Talentos - UFRJ

“Fatos e teorias são coisas diferentes e não degraus de uma
hierarquia de certeza crescente. Os fatos são os dados do mundo. As
teorias são estruturas que explicam e interpretam os fatos. Os fatos
não se afastam enquanto as cientistas debatem teorias rivais. A teoria
da gravitação universal de Einstein tomou o lugar da de Newton, mas
as maçãs não ficaram suspensas no ar, aguardando o resultado.”
(Stephen J. Gould)

“Ao optar por uma dentre várias hipóteses, o cientista deve dar

preferência à explicação mais simples que se ajuste a todas as
evidências. Isso demonstra clareza de pensamento.” (Guilherme de
Ocam)

“Nada em Biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução.”
(Theodosius Dobzhansky)

Penso,

logo existo.
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