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Texto 1: A Natureza da Ciência:

A palavra ciência deriva do latim e significa conhecer, saber. Antes de começar o estudo das

ciências da natureza, convém pensarmos rapidamente a natureza da própria ciência. 

Podemos definir ciência como um modo de buscar princípios de ordem no mundo natural.

Não é só a ciência que busca esta lógica; a arte e a religião também tentam, ao seu modo, buscar

uma forma de entendimento do mundo que nos cerca.  A diferença é que a ciência é uma forma de

conhecer o mundo que utiliza  métodos rigorosos para explicar  os fenômenos naturais,  tentando

explicar  a  natureza  de  acordo  com  regras  lógicas.  Nessa  empreitada,  o  cientista  utiliza

procedimentos –  métodos científicos – que se assemelham aos empregados pelos detetives em

suas investigações. Tanto o cientista quanto o detetive observam cuidadosamente os fatos e tentam

explica-los. Cada novo fato descoberto pode fortalecer uma explicação ou desacreditá-la. 

A ciência começou a surgir na Europa, entre os séculos XV e XVI, durante o período histórico

conhecido por Renascimento. Até então, as explicações para os fenômenos naturais baseavam-se

principalmente no senso comum ou em crenças religiosas. Nessa época, começou a se firmar a idéia

de que se deviam buscar explicações para os fenômenos naturais na própria natureza, e não em

crenças pessoais, religiosas ou políticas.

A Ciência trabalha com dois componentes separados:

. A evidência objetiva – baseada em observação ou em experimento ou na combinação de ambos;

. A estruturação dos dados – através do estabelecimento de conexões significativas entre eles.

Na verdade, as grandes descobertas da ciência muitas vezes não consistem na adição de novos

fatos, mas na percepção de novas relações entre eles,  revelando novo significado para um fato

antigo, uma nova interpretação. A ciência moderna não é um acúmulo de fatos organizados, e sim

um corpo mutante de conhecimentos que, além de crescer constantemente, desenvolvendo novos

brotamentos e prolongamentos imprevisíveis,  pode também mudar de repente toda a sua forma

(como aconteceu com a Biologia no século XIX, com a aceitação da Teoria da Evolução de Darwin).

A  ciência  é  dinâmica,  não  estática.  Por  isso,  não  pode  ser  contida em bibliotecas  ou  sites  de

informação.  Trata-se  de  um  processo  que  ocorre  todo  o  tempo  –  o  PROCESSO  DE  FAZER

CIÊNCIA.

Isso não quer dizer que os fatos não sejam importantes. São os fatos que perduram, que

passam de  um pesquisador  para  outro,  de uma geração  para  a  seguinte.   É por  isso  que  os

cientistas insistem na OBJETIVIDADE;  em qualquer  ciência,  as observações e  os experimentos

devem sempre ser relatados de modo que possam ser  REPETIDOS e VERIFICADOS, e devem

sempre ser repetidos e verificados antes de os incorporarmos ao conjunto de conhecimento. Os
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fatos são os sólidos blocos de construção, os elementos estruturais, teimosos e concretos, com os

quais são erguidas as teorias e contra os quais se desfazem os sonhos.

Porém, vale ressaltar sempre que a ciência é uma ATIVIDADE HUMANA, que pode implicar

em  erros,  mudanças  e  transformações.  As  sociedades  mudam  com  o  tempo;  as  ciências

acompanham  estas  mudanças.  Por  isso,  não  podemos  confundir  ciência com  VERDADE  ou

CERTEZA. Aprendemos que as formas de compreensão são passíveis de modificação e que isso

traz conseqüências  profundas para as conclusões que podemos alcançar;  portanto,  somos hoje

capazes de afirmar que o conhecimento científico não constitui um conhecimento das coisas em si,

mas dos objetos da experiência possível. Assim, a ciência nos permite conhecer as manifestações

das coisas do mundo tal qual ela nos parece, ou seja, como fenômenos, e é dessa concepção que

emergem diversas interpretações que vêem a ciência como uma construção humana.

A ciência não pode ser vista como um conjunto de saberes absolutos e puros, cuja racionalidade

seria totalmente transparente e cujo método constituiria a garantia de uma objetividade incontestável.

Os cientistas não formam um reino à parte na sociedade, mesmo se a visão tradicional os apresente

como  seres  que  realizam  pesquisas  desinteressadas,  preocupados  apenas  com  a  busca  do

conhecimento verdadeiro, sem vida pessoal, crenças religiosas, políticas e sociais.  No entanto, tais

pesquisadores trabalham em busca de conhecimentos rigorosos, racionais e tão objetivos quanto

possível,  sendo obrigados a testar suas teorias confrontando-as com a experiência e a produzir

conhecimentos  que  permitam  aplicações  tecnológicas* em  nosso  dia  –  a  –  dia,  muitas  delas

formidáveis. A ciência não pode fornecer provas definitivas das leis da natureza porque, apesar de

podemos testar uma idéia repetidas vezes, nunca poderemos estar seguros de que não existem

exceções. Algumas religiões e crenças exploram essa dificuldade e tentam difundir a idéia de que

ciência é apenas um conjunto de crenças tão válido quanto outro qualquer. Mas apesar de a ciência

não ser capaz de nos fornecer verdades absolutas, não podemos colocá-la em pé de igualdade com

misticismo e religião.  A ciência baseia –se em observações reproduzíveis e na publicação aberta.

Não existem textos secretos  ou ocultos  e,  no  caso de um experimento não  funcionar,  nós  não

culpamos o céu, ou a falta de pureza espiritual do pesquisador ou as más vibrações. 

*A  tecnologia  é  a  utilização  de  conhecimentos  científicos  para  obtenção  de  resultados

práticos; isto é, aquilo que utilizamos em nosso dia-a-dia.  Os exemplos de tecnologia vão desde a

fabricação de ferramentas de pedra lascada até a construção de naves espaciais e de organismos

genéticamente  modificados.  No  mundo  contemporâneo,  ciência  e  tecnologia  estão  fortemente

ligadas; os conhecimentos produzidos pelos cientistas são largamente aplicados em diversas áreas,

como a industria, a agricultura, a medicina. 
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