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CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MATEMÁTICA, 
 EM CONHECIMENTO PESSOAL  

 
 

 

1. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Na lista dos três tipos de aprendizagem, de que os animais são 

capazes, coloquei a aprendizagem dos truques antes da aprendizagem dos sinais, 
pois a motricidade está totalmente desenvolvida nos animais inferiores, antes 
de atingirem a capacidade para o registo de percepções complexas. No entanto, a 
capacidade de executar ações úteis pressupõe algum 
controlo puramente intelectual sobre as circunstâncias em que a ação tem 
lugar. A tecnologia  envolve sempre a aplicação de algum conhecimento empírico, 
e este conhecimento pode ser parte da ciência natural. As nossas invenções fazem 
sempre uso de algumas das observações anteriores.  

Posto desta forma, tomamos consciência da incomensurabilidade das 
duas componentes de um desempenho técnico. Seja martelar um prego. Antes de 
começar, olha-se para o martelo, para o prego e para a placa onde se vai pregar, e 
o resultado é um conhecimento que se pode exprimir por palavras.  Martela-se 
então no prego. O resultado é uma ação: alguma coisa fica agora firmemente 
preso. Disto pode-se ter conhecimento, mas por si não é conhecimento. É uma 
alteração material que corresponde a uma conquista. O conhecimento pode ser 
verdadeiro ou falso, enquanto a ação só pode ser ou bem sucedida ou mal 
sucedida, certa ou errada. 

 Logo um observador que se prepara para uma invenção deve procurar 
conhecimento que não só é verdadeiro, mas que também é útil como guia para o 
desempenho prático. Deve-se esforçar por um conhecimento aplicável. 

A estrutura conceptual do conhecimento aplicável é diferente da do 
conhecimento puro. É principalmente determinada em termos do sucesso dos 
desempenhos para os quais tal conhecimento é relevante. Seja outra vez o 
martelar. Esse desempenho implica o conceito de martelo, que define uma classe 
de objetos que são (real ou potencialmente) martelos. Que irá incluir, para além 
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das ferramentas habituais deste tipo, tais como coronhas, saltos de sapatos e 
dicionários muito pesados, e estabelecer, ao mesmo tempo, uma classificação 
dessas ferramentas, de acordo com a sua adequação. A adequação de um objecto 
para servir como um martelo é uma propriedade observável, mas apenas pode ser 
observada dentro do quadro definido pelo desempenho que é suposto servir.  

Há três tipos de coisas observáveis, que se podem definir pela suas 
participação em performances práticas: (1) materiais, (2) ferramentas, incluindo 
todas os métodos de aplicação, e (3) processos. Madeira, têxteis, combustíveis, são 
materiais técnicos; martelos, máquinas, casas, caminhos de ferro, são 
ferramentas ou instalações; cozimento, fermentação, cheirar, são processos 
técnicos. Muitas destes conceitos técnicas compreendem uma variedade de outros 
objetos com diferentes formas (por exemplo, diferentes tipos de têxteis, desde o 
algodão e lã, fibras de nylon e de vidro, e diferentes meios de iluminação, das 
velas até às lâmpadas de descarga eléctrica), mas todos estes objetos são 
especialmente preparados para, de uma ou outra forma, se tornarem 
tecnicamente adequados. Nesta medida estas classes de objetos ou processos são 
conhecidas, e os objetos individuais ou os processos, por si, apenas são inteligíveis 
dentro do âmbito de um desempenho útil que servem com sucesso. O 
conhecimento puro, sem este quadro de referência, e a ciência pura, em 
particular, ignoram essas classes e não conseguem entender esses artifícios. Não 
podemos eliminar a instrumentalidade do conhecimento técnico, mais do que 
conseguimos representar a ciência natural em termos de procedimentos práticos. 

Está-se aqui a abrir um hiato entre dois tipos de conhecimento, ambos 
referindo-se a coisas materiais: um derivado de um propósito reconhecido, o outro 
sem relação com qualquer propósito. A disparidade entre ciência e tecnologia, que 
estou a examinar, vai ser relevante, mais tarde, para a relação entre a ciência 
das coisas inanimadas, onde nenhum propósito é aparente, e a ciência dos seres 
vivos, que só se podem entender em termos teleológicos. Devemos ter esta 
perspectiva presente ao tentar elucidar melhor a estrutura lógica que é 
característica da tecnologia.  

A tecnologia primitiva pode ser considerada como uma mera extensão das 
habilidades corporais usadas para a satisfação dos apetites corporais. E até 
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mesmo em ramos altamente complexos da tecnologia, e predominantemente 
articulados, como a produção de tecidos, ou a produção de aço, está em certa 
medida envolvido um indefinível know-how que é essencial para a eficiência do 
trabalho e para a qualidade do produto. A experiência de produção continua a ser 
uma qualificação valiosa para um técnico, e a sua posse pelo agregado dos 
técnicos de um país constitui um importante ativo nacional. Mas mesmo que os 
ensinamentos da ciência técnica se tornem efetivos apenas pela sua execução 
hábil, a fundação do domínio técnico do homem moderno reside na exposição 
explícita da tecnologia em livros, periódicos, patentes, etc..  

A tecnologia ensina ação. Isto é claro quando se fala em imperativos, como 
costuma acontecer nos livros de culinária ou nas instruções para o uso de 
máquinas. O símbolo à cabeça de uma prescrição médica é um prefácio para uma 
ordem de execução de um remédio; ofícios como a tecelagem ou a soldadura são 
ensinados por imperativos. Toda a tecnologia é equivalente a um comando 
condicional, pois não é possível definir uma tecnologia sem reconhecer, pelo 
menos em segunda mão, as vantagens que as operações técnicas podem conseguir 
com razoabilidade. É claro que tudo que um homem faz, ou que se pode imaginar 
que poderia fazer, se pode descrever como a busca de uma vantagem, se lhe 
imputarmos o propósito de atingir as consequências dessa ação; mas uma 
tecnologia que ensinasse todas essas finalidades imputáveis seria tão sem sentido 
como uma ciência que apenas gerasse uma lista de todos os factos 
observáveis. Uma tecnologia deve, portanto, declarar-se favorável a um conjunto 
bem definido de vantagens, e anunciar às pessoas o que fazer para as garantir. 

A tecnologia só ensina as ações a fazer para se obterem vantagens 
materiais por implementações (mais ou menos) de acordo com regras 
especificáveis (1) . Uma regra é um princípio operacional. Como os instrumentos 
são definidos e compreendidos em termos de uma ação que servem, são da mesma 
forma definidos e compreendidos em termos do princípio operacional que diz 
como fazer tal ação (2). 

Falei anteriormente dos princípios operacionais que observamos 
subsidiariamente no desempenho de uma competência, e também dos princípios 
operacionais aplicados - na maior parte das vezes também subsidiariamente – 
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para se alcançar o conhecimento científico. Mostrei operações simbólicas feitas de 
acordo com certas regras explícitas e fiz notar que tais operações exigem que os 
símbolos sejam manipuláveis, tal como as ferramentas têm que ser úteis. Os 
modernos dispositivos electrónicos utilizados para o controle automático de 
processos técnicos mostram que alguns princípios operacionais da tecnologia, 
altamente formalizados, podem ser facilmente associados a operações 
matemáticas. O significado de implementações técnicas é semelhante ao dos 
símbolos matemáticos, na medida em que ambos se destinam a serem usados 
num certo domínio de operações, ao serviço das quais podem ser substituídos por 
toda uma outra classe de entidades igualmente úteis, embora diferentes. Esse 
parentesco pode ser seguido através de toda a análise seguinte dos princípios 
operacionais. 

A diferença entre o conhecimento científico e um princípio operacional da 
tecnologia é reconhecida pela lei das patentes, que faz uma distinção clara entre 
uma descoberta, que é uma adição ao nosso conhecimento da natureza, e uma 
invenção, que estabelece um novo princípio de funcionamento que serve uma 
certa vantagem reconhecida. Novas invenções baseiam-se, por regra, em factos 
conhecidos da experiência, mas pode também acontecer que uma nova invenção 
envolva uma nova descoberta. Mas a distinção entre ambos mantém-se; só à 
invenção será concedida a proteção de uma patente, mas não à descoberta como 
tal. 

A razão é óbvia. A patente tem duas funções: divulgar publicamente o seu 
assunto, e garantir um monopólio no que diz respeito ao seu uso. Aplicando-se a 
novos conhecimentos, a sua primeira função impediria a segunda, uma vez que 
tendo sido publicamente divulgado esse tal conhecimento, já não pode ser 
monopólio de alguém. Mas a patente pode conceder e impor um monopólio para a 
prática de qualquer princípio operacional novo; e pode restringir o uso de uma 
nova invenção por pessoas não autorizadas, embora torne essa nova invenção 
conhecida em geral (3). 

A invenção tem em comum com a descoberta o facto de que só pode 
pretender ser o que é, se for surpreendente. Deve-se separar dos seus 
antecedentes por um considerável hiato lógico. Já mencionei que em caso de 
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dúvida os tribunais se comprometem a avaliar se essa lacuna lógica é 
suficientemente ampla para justificar o reconhecimento de um invento. Essa 
amplitude mede o nível de engenho da invenção. 

Mas um novo princípio operacional pode ser reconhecida pela lei das 
patentes, e não ser ainda uma invenção, no sentido tecnológico. Um novo e 
engenhoso processo para extrair água a partir do champanhe pode ser uma 
invenção, no sentido do direito das patentes, mas não seria reconhecida como tal 
pela tecnologia. Para além da divulgação de um novo princípio operacional, a 
tecnologia exige que uma invenção tenha um contributo económico e, assim, 
alcance uma vantagem material. 

Por isso, qualquer invenção pode passar a ser inútil, e na verdade uma 
farsa, em consequência de uma mudança radical nos valores dos meios utilizados 
e dos resultados produzidos. Se o preço de todos os combustíveis aumentasse cem 
vezes, então todos os motores a vapor, turbinas de gás, automóveis e aviões, 
teriam que ir para a sucata. Muitas vezes uma invenção brilhante perde de 
repente o sentido por causa de uma invenção ainda melhor: os “tram-cars” são 
hoje tão absurdos como os carros americanos puxados a cavalos que aqueles 
tinham deslocado. Pelo contrário, a validade de uma observação científica não 
pode ser afectada por mudanças no valor dos bens. Se os diamantes se tornassem 
tão baratos quanto o sal é hoje em dia, e o sal tão precioso como os diamantes o 
são agora, isso não invalidaria qualquer parte da física e da química dos 
diamantes ou do sal. Se qualquer um dos dois minerais se tornasse tão raro que 
ambos se tornassem praticamente inacessíveis, isso poderia afectar o interesse do 
seu estudo, mas deixaria intacta a validade dos resultados. Nem há na realidade 
qualquer paralelo na ciência à extinção de uma invenção pela emergência de uma 
forma mais rentável para alcançar a mesma vantagem. 

A beleza de uma invenção difere por isso da beleza de uma descoberta 
científica. A originalidade é apreciado em ambos, mas na ciência a originalidade 
está no poder de ver mais profundamente do que outros sobre a natureza das 
coisas, enquanto que na tecnologia consiste no engenho do artífice para 
transformar factos conhecidos numa vantagem surpreendente. A paixão 
heurística do técnico centra-se portanto no seu próprio foco distintivo. Segue as 
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intimações, não de uma ordem natural, mas da possibilidade de fazer as coisas 
funcionarem de uma maneira nova para uma finalidade aceitável, e 
suficientemente barata para ser lucrativa. Ao sentir o seu caminho para novos 
problemas, considerando as pistas e ponderando as perspectivas, o tecnólogo deve 
ter presente todo um panorama de vantagens e de desvantagens que o 
cientista ignora. Deve ser profundamente sensível aos desejos das pessoas e deve 
ser capaz de avaliar o preço ao qual estão preparados para os satisfazer. Um 
interesse apaixonado por tais constelações momentâneas é desconhecido do 
cientista, cujo olhar está fixo nas leis internas da natureza. 

Aqui surge um conflito de valores que torna difícil uma mistura das duas 
ocupações. Consequência da sua experiência de desenvolvimento de armas 
atómicas, em Los Alamos, durante a segunda guerra mundial, J. R. Oppenheimer 
escreveu: "O cientista irrita-se com as preocupações práticas do homem 
interessado no desenvolvimento, e o homem preocupado com o desenvolvimento 
pensa que o cientista é preguiçoso e que não presta contas, e que de qualquer 
maneira não está a fazer um trabalho a sério. O laboratório rapidamente começa 
a ser só uma ou outra coisa” (4). 

Esta divisão clara entre ciência e tecnologia é inteiramente compatível 
com a existência de domínios que, de uma forma ou outra, formam uma transição 
entre eles. Os ofícios mais antigos, que ainda hoje forma a maioria das industrias 
modernas, foi inventado por simples tentativas, sem a ajuda da ciência. Pelo 
contrário, a electrotecnia e muito da tecnologia química foram derivados a partir 
da aplicação da ciência pura a problemas industriais. Logo podemos identificar as 
inter relações seguintes entre ciência e tecnologia. Na medida em que um 
processo técnico for uma aplicação do conhecimento científico, não contribui em 
nada para a ciência, enquanto que a tecnologia empírica, que por si não é 
científica, pode bem contribuir – por esta mesma razão – com material 
importante para o estudo científico (5).  

Temos portanto duas formas de inquirição que ficam entre a ciência e a 
tecnologia. As tecnologias baseadas numa aplicação da ciência podem formar um 
sistema científico por si próprias. A electrotecnia e a teoria da aerodinâmica são 
exemplos de tecnologias sistémicas que podem ser desenvolvidas da mesma 
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maneira que a ciência pura. No entanto o seu carácter tecnológico é evidente, pois 
poderiam perder todo o interesse e cair no esquecimento se uma mudança radical 
das relações económicas destruísse a sua utilidade prática. Pode, por outro lado, 
acontecer que algumas partes da ciência pura são fontes excepcionais de 
informações tecnicamente úteis, e por isso pode valer a pena o seu 
desenvolvimento, embora de outra forma lhes faltasse interesse suficiente. O 
estudo científico do carvão, de metais, da lã, do algodão, etc., são ramos das tais 
ciências tecnicamente justificadas. 

Tecnologia sistemática e ciências tecnicamente justificados são dois 
campos de estudo entre a ciência pura e a tecnologia pura. Mas são dois campos 
que se podem sobrepor completamente. A descoberta da insulina como cura para 
os diabetes foi uma importante contribuição para a ciência, devido ao interesse 
intrínseco do seu assunto, mas também foi a invenção de um princípio 
operacional que serve para curar os diabetes. O mesmo aplica-se em grandes 
áreas da farmacologia. De facto verifica-se sempre que um processo inerente à 
natureza é interessante para a ciência, pela importância dos seus resultados, 
enquanto que, ao mesmo tempo, também pode ser operacionalizado para alcançar 
esses mesmos resultados desejáveis. Tais coincidências entre a ciência e a 
tecnologia são totalmente explicados pelos mesmos princípios que, em geral, os 
definem como domínios completamente díspares (6). 

Nada poderia parecer mais óbvio, até recentemente, do que essa diferença 
entre ciência pura e tecnologia. Está inquestionavelmente incorporada no quadro 
geral do ensino superior, tal como evidenciado pela divisão entre universidades e 
institutos de tecnologia; exprime-se na atual distinção entre a química pura e 
aplicada, a física pura e aplicada, a matemática pura e aplicada, etc., na 
descrição das cátedras universitárias, revistas e congressos internacionais; 
determina as condições de trabalho dos cientistas nas universidades, por um 
lado, e dos laboratórios industriais, por outro lado; e fundamenta a operação da 
lei de patentes. 

Este quadro sobrevive praticamente inalterado nos países não sujeitos ao 
marxismo, e nem mesmo na União Soviética foi totalmente abandonado. Mas 
desde o aparecimento em 1930 da teoria neo-marxista da ciência, que na década 
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posterior se tornou a doutrina oficial da URSS e ganhou grande influência fora 
dela, a distinção entre a ciência e a tecnologia, mesmo se mantida na prática pelo 
funcionamento continuada das instituições, é violentamente contestada em 
princípio. 

Isso faz parte da tendência, anteriormente descrita, para subordinar os 
valores culturais a uma concepção radicalmente utilitarista do bem público: uma 
perspectiva materialista paradoxalmente imbuída por excessivas aspirações 
morais. Tal ataque é, naturalmente, de dois gumes. Nega a eficácia das paixões 
intelectuais puras na orientação da descoberta científica, afirmando que cada 
passo importante no progresso da ciência ocorre em resposta a um interesse 
prático específico; ao mesmo tempo que denuncia a busca da ciência pelo seu 
próprio interesse como irresponsável, egoísta, imoral. Tomados literalmente, os 
dois ataques são incompatíveis entre si, pois algo que na realidade não acontece, 
não pode ser denunciada como moralmente errado. Mas a interpretação 
materialista da cultura é um imperativo disfarçado: tanto declara aquilo que a 
cultura realmente é, e decreta como deve ser, ao serviço do bem-estar. Isto é 
parte do sistema laplaciano, em que a moral deve ser sancionada pela ciência, ao 
representar-se a si própria em termos de previsões científicas (7). 

 Não estou aqui muito preocupado com a questão de quanto séria esta 
ameaça pode, na prática, ser para a ciência. Enquanto o repúdio oficial da 
ortodoxia estalinista da ciência movida por si própria levou à perseguição e à 
morte em 1942 do biólogo mais ilustre da Rússia, N. I. Vavilov, e resultou em 
1948 na supressão ou séria distorção de vários ramos da biologia, parece, por 
outro lado, não ter imposto aos cientistas naturais mais restrições que obriga-los 
a declarar falsamente que o seu trabalho se guiou pela utilidade prática. E isso 
pode ser tudo. As pessoas podem, talvez, continuar indefinidamente a 
desenvolver a ciência pura, enquanto que professam uma teoria da ciência que 
expõe essa mesma ocupação como uma falsa aparência, ou que a condena como 
um abuso. No entanto, a difusão desta doutrina entre os cientistas de países onde 
não são obrigados a subscreve-la levanta a questão que é aqui relevante, se as 
paixões distintivas que animam o culto da ciência podem um dia ser substituídas 
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por outras paixões, ou até mesmo simplesmente desaparecerem por falta de 
resposta para com elas. 

Eu respondi à última pergunta no sentido positivo, quando alertei que a 
ciência pode ser uma vez mais desacreditadas, tal como o foi por Santo Agostinho, 
se não conseguir evitar a desnaturação da nossa concepção de homem (8). O 
apreço pelas ciências naturais é de origem recente e a sua tradição está 
enraizada numa área limitada. É um dos feitos de uma civilização, entre muitos 
outros de igual antiguidade e riqueza. Os gregos não desenvolveram uma ciência 
sistemática natural, nem Bizâncio ou a China, apesar dos seus sucessos 
tecnológicos (9). Hoje em dia podemos falar com confiança da ciência do século 
XVI e do século XVII só porque, numa perspectiva moderna, podemos facilmente 
separar entre as obras genuínas da ciência e as mistelas não científicas. 
Harmonics, de Kepler, publicado em 1619, estava imbuído de astrologia, e nesse 
aspecto é típico de muita da escrita subsequente dos cientistas das duas ou três 
gerações seguintes. Já mencionei que Glanvill, um dos fundadores da Royal 
Society em 1660, argumentou persistentemente a favor do reconhecimento da 
bruxaria. Outro fundador, John Aubrey, publicou um tratado sobre fenómenos 
ocultos (10). O espírito cartesiano que dominou a França naquela época era mais 
a-prioristico do que experimental. O próprio Newton ainda usou ocasionalmente 
argumentos religiosos na ciência; por exemplo, quando sugeriu que Deus deu ao 
mundo uma estrutura atómica, pois esta seria a mais favorável aos seus 
propósitos. As grandes controvérsias dos séculos XIX e XX mostram que a luta 
contra a intrusão de pontos de vista estranhos na ciência nunca deixou de existir, 
e que continuam a persistir diferenças graves no que diz respeito a estas 
questões, entre uma maioria dominante e várias minorias de cientistas 
duvidosamente estabelecidas. No entanto, podemos reconhecer que no tempo em 
que Newton se tornou-se predominante e, em particular através da sua Optics, o 
método da ciência observacional consolidou-se efetivamente. Desde então, apesar 
de tais incertezas e dos caprichos que descrevi na secção sobre controvérsias 
científicas, podemos reconhecer um corpo coerente de homens, defendendo a 
mesma tradição científica, movida pela sua própria tempera e com uma 
verdadeira apreciação da ciência. Arago, ao aclamar a descoberta de Neptuno em 
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1846, por Leverrier, como “um dos mais nobres títulos do seu país para a gratidão 
e admiração da posteridade”, expressou-o de forma clara (11). Nenhuma 
contribuição para o conhecimento poderia ser mais inútil do que a descoberta 
deste remoto planeta novo. 

Na verdade, até esse momento a ciência natural não tinha feito qualquer 
contribuição significativa para a tecnologia. A revolução industrial fez-se sem a 
ajuda científica. Excepto no caso do telégrafo de Morse, a grande Exposição de 
Londres, em 1851, não incluía dispositivos ou produtos industriais importantes 
desenvolvidos com base no progresso científico dos últimos 50 anos. A apreciação 
da ciência ainda estava ainda livre dos motivos utilitários. 

Mas estes sentimentos existiam dentro de uma área muito pequena e 
nunca foram compartilhadas por mais do que uma minoria da população local. A 
migração da ciência através dos oceanos,  para países da Ásia e África, ocorreu 
lentamente em período posterior, quando o valor medicinal, industrial e militar 
da ciência aumentou muito e pode servir para recomendar a recepção da ciência 
nos países industrialmente menos desenvolvidos. Estes auspícios não favorecem 
uma verdadeira apreciação da ciência. Em todas as partes do mundo onde o 
desenvolvimento da ciência está apenas a começar, esta sofre uma falta de 
resposta aos seus verdadeiros valores. Em consequencia, as autoridades 
concedem um tempo insuficiente para a investigação; a política destroça-a com 
nomeações; os empresários desviam o interesse pela ciência ao subsidiarem 
apenas projetos práticos. Por mais rico que o fundo de génios locais pode ser, um 
ambiente como este não os vai deixar frutificar. Na fase inicial em questão, a 
Nova Zelândia perdeu o seu Rutherford, a Austrália o seu Alexander e Bragg, e 
tais perdas retardaram ainda mais o crescimento da ciência num novo país. 
Raramente, se é que alguma vez, se alcançou a aclimatização final da ciência fora 
da Europa até que o governo de um país tenha conseguido convencer alguns 
cientistas de algum centro tradicional a estabelecerem-se no seu território e a 
desenvolverem aí um novo lar para a vida científica, moldado pelos seus próprios 
padrões tradicionais (12). 

Hoje cercada pelo utilitarismo bruto dos filisteus e pelo utilitarismo 
ideológico do moderno movimento revolucionário, o amor da ciência pura pode 
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vacilar e morrer. E se esse sentimento se perdesse, o culto da ciência perderia a 
única força diretriz que a pode guiar para o verdadeiro valor científico. Há a 
opinião generalizada de que o culto da ciência continuará sempre, por causa das 
suas vantagens práticas. Esperava-se, por exemplo, que se as teorias de Lysenko, 
se falsas, tivessem siodo rapidamente abandonadas pelo governo soviético, 
porque não poderiam produzir resultados úteis. Esta expectativa negligencia o 
facto de que tais questões não podem ser decididas pela prática. As teorias de 
Lysenko são realmente as conclusões teóricas que Michurin, na Rússia, e 
Burbank, nos Estados Unidos, derivaram com base no seu substancial sucesso no 
melhoramento de plantas (13). Quase todos os grandes erros sistemáticos que 
tem enganado os homens há milhares de anos basearam-se na experiência 
prática. Horóscopos, encantamentos, oráculos, magia, bruxaria, curas de 
feiticeiros e de práticos médicos, antes do advento da medicina moderna, foram 
firmemente estabelecidos através dos séculos, aos olhos do público, com base nos 
seus supostos sucessos práticos. O método científico foi criado precisamente para 
o propósito de elucidar a natureza das coisas, sob condições cuidadosamente 
controladas, e por critérios mais rigorosos do que os presentes nas situações 
criadas por problemas práticos. Estas condições e critérios só se podem descobrir 
tendo um interesse puramente científico na matéria, o que por sua vez só pode 
existir em mentes educadas na apreciação do valor científico. Essa sensibilidade 
não se pode mudar, à vontade, para fins estranhas à sua paixão inerente. 
Nenhuma descoberta importante pode ser feita em ciência por alguém que não 
acredita na  suprema importância da ciência por si própria (14). 

 Ao dizer isto, reconheci que valores que considero transcendentes podem 
ser conhecidos apenas transitoriamente por uma pequena minoria da 
humanidade. Não há nenhuma contradição nisto: reflete corretamente o facto de 
que a validade universal não é um facto observado. Quando dizemos que uma 
declaração é em geral aceite, ou que nenhuma pessoa no seu perfeito juízo a 
poderia negar, etc., estamos a dizer algo sobre a atitude das pessoas para com 
essa declaração, o que só credencia a declaração se também credenciarmos o 
julgamento dessas pessoas. Mas não há nenhuma garantia de o fazer: a máxima 
"quod semper, ubique, ab omnibus" tem-se provado errada muitas vezes. As 
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normas pelas quais observamos ou avaliamos nunca podem ser derivadas de 
inquéritos estatísticos. 

Na verdade, não podemos olhar para os nossos padrões durante o próprio 
processo de os usar, pois não podemos atender focalmente a elementos que são 
utilizados subsidiariamente com o objectivo de moldar o foco atual da nossa 
atenção. Nós atribuímos um valor absoluto aos nossos padrões, porque, ao usá-los 
como parte de nós mesmos, contamos com eles em último recurso, mesmo 
reconhecendo que realmente não são parte de nós mesmos, nem feitos por nós, 
mas exteriores a nós mesmos. No entanto, esta confiança só pode ter lugar 
nalguma circunstância momentânea, num determinado lugar e tempo, e os 
nossos padrões terão valor absoluto nesse contexto histórico. Logo eu poderia 
professar que os valores científicos suportados pela tradição da ciência moderna 
são eternos, mesmo que tema que possam ser em breve perdidos para sempre. 
Esta dualidade será adiante estabilizada dentro do conceito de compromisso. 

 
2. MATEMÁTICA 

A ciência natural é uma expansão da observação; a tecnologia, da 
invenção; a matemática, da compreensão. Ilustrei a compreensão não articulada 
nos animais pela maneira como descobrem o seu caminho numa topografia 
complexa. Outro exemplo, baseado na experiência humana, foi o de um 
engenheiro a estudar como é que as peças de uma máquina se encaixam umas 
com as outras e funcionam em conjunto. Um processo de compreensão é feito, de 
modo articulado, por operações que transformam um dado conjunto de fórmulas 
noutro conjunto de fórmulas, implicadas pelas primeiras, ou por uma construção 
que transforma uma figura geométrica noutra, determinada pela primeira. O 
resultado pode-se exprimir como uma lei, como as leis da teoria dos números e os 
teoremas da geometria, ou como uma regra de procedimentos, como os que temos 
para resolver equações ou para construir figuras geométricas a partir de 
elementos dados. No primeiro caso a matemática aparece como um conjunto de 
afirmações declarativas que se assemelham às ciências naturais, no segundo 
como um conjunto de receitas semelhante à tecnologia. Mas estas afirmações 
declarativas não registam observações relativas a objetos específicos da natureza, 
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e as receitas não revelam os princípios operacionais para conseguir uma 
vantagem material específica. Tanto as afirmações de fórmulas matemáticas 
como as receitas dadas nas demonstrações matemáticas lidam com conceitos sem 
qualquer base específica na experiência. As fórmulas válidas reconhecem a 
identidade de dois aspectos alternativos do mesma conceito, enquanto que as 
demonstrações induzem a identificação de duas dessas alternativas. A primeira 
pode ser falsa ou verdadeira, tal como as declarações das ciências naturais; a 
segunda pode ter, ou não, sucesso (certo ou errado), como os princípios 
operacionais da tecnologia. Mas ambos são meros meios articulados de 
reorganização dos conceitos a que se referem: uma sobre o resultado da 
reorganização, a outra prescrevendo o procedimento para a atingir. 
Assim, a matemática tanto se pode afiliar com as ciências naturais como com a 
tecnologia. A física e matemática coincidem quando a mecânica as transpõe para 
uma geometria não euclidiana a quatro dimensões, e quando a geometria 
tridimensional é considerada como incluindo as relações métricas dos sólidos 
rígidos. A concepção de inteiros é parte da física, na medida em que afirma a 
existência de objetos permanentemente discretos, enquanto que por outro lado, as 
operações matemáticas podem fazer parte de processos técnicos automatizados, e 
uma tecnologia estritamente formal pode ser considerado como parte da 
matemática. O simbolismo matemático e  as operações matemáticas mostram-se 
então eles próprios adequados ao exercício do controlo intelectual, tanto sobre as 
coisas como sobre as manipulações, mas as instâncias em que se aplicam são tão 
variadas que deixam muito pouco de qualquer experiência associadas ao quadro 
de referencia matemático que as controla. Mesmo as matemáticas elementares 
denotam conceitos e operações de grande generalidade, e estes conceitos 
atenuam-se ainda mais pela inovação matemática, que continua a ampliar o 
quadro de referencia da matemática mesmo para além do seu contacto coma 
experiência. 

Este processo é principalmente orientada por dois desejos intimamente 
relacionados. O primeiro esforça-se por uma generalidade cada vez maior. O 
triunfo de Descartes na descoberta dos teoremas de geometria analítica não 
foram mais do que uma ilustração de como a álgebra pode elevar a mente 
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humana até uma região onde os números e os diagramas se fundem num 
entendimento comum harmonioso. Desde então, a matemática tem feito inúmeros 
avanços no sentido da generalização. Para além disso, s aspiração por uma maior 
generalidade implica frequentemente uma maior exigência de inovação – a 
segunda  ânsia que motiva a invenção matemática. Euclides não hesitou em 
construir um triângulo equilátero, ligando o ponto em que dois círculos se cruzam 
com os centros dos dois círculos. Mas uma vez as linhas definidas, por uma 
generalização da aritmética como conjunto de pontos, já não parecia óbvio que 
dois círculos que se cruzam tenham um ponto de intersecção. Ao contrário do 
senso comum tradicional, as curvas podem ser agora entendidas como 
descontínuas em todos os seus pontos. A moderna teoria dos conjuntos levantou 
novas escrúpulos críticos em geometria, e para satisfazer esses escrúpulos 
estabeleceu normas ainda mais exigentes como provas da demonstração 
geométrica (16). 

Vimos a importância das reformas conceituais nas ciências naturais, que 
também desempenham o seu papel na tecnologia. Mas na matemática assumem 
um novo poder: criam um universo discursivo que é interessante por si mesmo. 
Este é (como já disse antes) a mesma coisa que inventar um jogo pela criação de 
conceitos inteiramente novos, cujos símbolos não denotam nada de novo, mas que 
são os sujeitos apropriados para certas operações.  

Os atos criativos pelos quais a matemática cria o objecto do seu próprio 
discurso só são aceitáveis podendo-se dizer algo interessante sobre esses objetos, 
que não é imediatamente evidente a partir da sua própria definição (17).  Já o 
disse antes, ao estender o conceito de realidade para a matemática, e recordar a 
suposição de Lobatschesvky, segundo a qual uma multiplicidade de paralelas a 
uma linha recta pode ser traçada através de um ponto exterior, o que 
eventualmente criou a convicção entre os matemáticos porque se podia mostrar 
que implicava todo um sistema de novas implicações dignas de nota. Em álgebra 
temos um exemplo marcante desse processo nas raízes imaginárias de números 
negativos, em primeiro lugar definidas como tal no século XVI (Cardan, 
Bombelli), cuja justificação permaneceu questionável até à descoberta das 
funções de cálculo dos números complexos (a soma de números reais e 
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imaginários) por Gauss no século XIX. Alguns outros exemplos serão 
mencionados adiante. 

Não se pode traçar uma distinção nítida entre as teorias matemáticas que 
se aplicam a objetos externos, e as invenções matemáticas que são interessante 
apenas por si mesmas, pois há sempre a possibilidade de que um teorema 
matemático se venha alguma vez a mostrar aplicável à experiência. Mas o facto 
de que isto não é necessariamente verdade, e na realidade parece muito 
improvável para a maior parte da matemática, é uma característica distintiva 
desta ciência (18).  Não estando especialmente preocupado em me pronunciar 
sobre o que vai acontecer, ou em imaginar o que outros gostariam que 
acontecesse, mas apenas com a compreensão exata de como aspectos alternativas 
de um conjunto determinado de concepções estão logicamente ligados, a 
matemática pode estender indefinidamente o seu assunto concebendo novos 
problemas desse tipo, sem qualquer referência à experiência. Novos conceitos são 
então consolidados, e as suas vastas implicações e operacionalidade tornam-se 
visíveis, e esta busca perpetua-se a si própria por novas oportunidades para 
novas inovações conceptuais. 

Parece agora que a estrutura lógica deste processo não é bem a mesma da 
invenção de um jogo, mas sim a de uma invenção contínua de um jogo durante o 
jogo do próprio jogo. Este tipo de invenção do jogo é semelhante à escrita de uma 
novela, e o paralelo é de facto muito próximo, até certo ponto. Nunca houve uma 
pessoa chamada Sherlock Holmes, nem mesmo uma pessoa como Sherlock 
Holmes. No entanto, esta personagem foi bem definido pela descrição do seu 
comportamento consistente numa série de situações fictícias. Depois de Conan 
Doyle ter conseguido compor algumas boas histórias com Sherlock Holmes como o 
seu herói, a imagem do detective, por mais absurda que seja, ficou bem definida 
para toda a série de histórias. 

A principal diferença entre uma entidade matemática fictícia, como um 
número complexo, e uma personagem fantástica, como Sherlock Holmes, está na 
maior influencia que este tem na nossa imaginação, e que é devida aos elementos 
sensuais muito mais ricos que entram na concepção de Sherlock Holmes. É por 
isso que temos uma imagem e não apenas um conceito do detetive. 
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3. A AFIRMAÇÃO DE MATEMÁTICA 

Vimos que uma declaração tem valor para a ciência natural se (1) 
corresponder aos fatos, (2) for relevante para o sistema da ciência e (3) se basear 
num assunto que tem interesse intrínseco; e que é uma declaração tem valor em 
tecnologia se (1) revelar um princípio operacional efetivo e engenhoso, que (2) 
atinge, nas circunstâncias existentes, uma vantagem material substancial. A 
matemática é uma criação muito mais livre do que as ciências naturais ou a 
tecnologia. Enquanto que os seus conceitos e operações primitivas foram, sem 
dúvida, originalmente sugeridas pela experiência e têm servido para controlar a 
manipulação das coisas materiais, esses contactos empírico e prático 
efetivamente não entram na sua apreciação atual.  

O que é, então, a matemática? A “determinação cruel e inflexível” do 
objectivismo tem dado respostas estranhas a esta pergunta. Porque enquanto que 
podemos tentar alcançar a impessoalidade na ciência natural, baseando-a nos 
supostos comandos do facto empírico, e a tecnologia pode ser fundamentada nas 
exigências da vida prática, a única justificação impessoal (ou pelo menos 
aparentemente impessoal) que é deixado para as afirmações matemáticas é 
serem livres de auto-contradição. Por isso a matemática tem sido descrito como 
um conjunto de tautologias. 

A isso deve-se objectar, em primeiro lugar, que é falso. As tautologias são 
necessariamente verdadeiras, mas a matemática não é. Não podemos dizer se os 
axiomas da aritmética são consistentes; se não forem, qualquer teorema 
particular da aritmética pode ser falso. Portanto esses teoremas não são 
tautologias. São e devem permanecer sempre provisórios, enquanto uma 
tautologia é um truísmo incontestável. 

Mas, mesmo supondo que as matemáticas são totalmente consistentes, o 
critério de consistência, que a doutrina da 'tautologia' pretende apoiar, seria 
ainda ridiculamente inadequado para definir as matemáticas. Podemos também 
considerar que uma máquina, que vai imprimindo letras e sinais tipográficos de 
forma aleatória, produz o texto de todas as futuras descobertas científicas, 
poemas, leis, discursos, editoriais, etc. Mas como apenas uma pequena fracção 
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das afirmações verdadeiras sobre questões de facto é que constituem a ciência, e 
como apenas uma pequena fracção dos princípios operacionais que se possam 
imaginar é que constituem a tecnologia, assim também só uma pequena fracção 
das afirmações que se acredita serem consistentes é que constituem a 
matemática. A matemática não pode ser bem definida sem apelar para o princípio 
que distingue esta pequena fracção relativamente ao agregado da esmagadora 
maioria predominante nas outras declarações não auto contraditórias.  

Podemos tentar suprimir este critério, definindo a matemática como a 
totalidade dos teoremas derivado de um determinado conjunto de axiomas, de 
acordo com certas operações que garantem a sua auto-consistência, desde que os 
axiomas sejam coerentes entre si. Mas isso ainda é insuficiente. Primeiro, porque 
deixa completamente por esclarecer a escolha dos axiomas, que podem por isso 
parecer arbitrários – o que não são; em segundo lugar, porque nem todas as 
matemáticas consideradas como bem estabelecidas foram completamente 
formalizadas de acordo com procedimentos rigorosos, e terceiro, porque como K. 
R. Popper apontou - entre as proposições que se podem derivar de um conjunto de 
axiomas aceites ainda há, para cada uma que representa um teorema 
matemático significativo, um número infinito que são triviais (19). Todas essas 
dificuldades são apenas consequências da nossa recusa em ver que a matemática 
não se pode definir sem reconhecer a sua característica mais óbvia: a saber, que é 
interessante. Em nenhum outro lugar a beleza intelectual é tão profundamente 
sentida e fastidiosamente apreciada, nos seus vários graus e qualidades, como na 
matemática, e apenas a valorização informal do valor da matemática pode 
distinguir o que é a matemática, a partir de uma confusão de declarações e 
operações completamente triviais, ainda que formalmente semelhantes. E 
veremos que esta cor emocional da matemática também justifica a sua aceitação 
como verdadeira. É pela satisfação das suas paixões intelectuais que a 
matemática fascina o matemático e o obriga a persegui-la nos seus pensamentos 
e em dar-lhe a sua aprovação. 

Disse antes (20) que só podemos compreender a matemática através da 
nossa contribuição tácita para o seu formalismo. Mostrei como todas as 
demonstrações e teoremas da matemática foram originalmente descobertos por se 
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confiar na sua antecipação intuitiva; como os resultados estabelecidos de tais 
descobertas são convenientemente ensinados, compreendidos, e lembrados na 
forma do seu esquema apreendido intuitivamente; como esses resultados são 
efetivamente reaplicados e desenvolvidos ponderando o seu conteúdo intuitivo; e 
que portanto podem ganhar o nosso apoio legítimo apenas nos termos da nossa 
aprovação intuitiva. Tenho de facto demonstrado que toda a articulação depende 
de uma componente tácita do mesmo tipo para transmitir o sentido em que 
acredita quem o pronuncia, e também que esta compreensão - afirmação é 
contínua com o princípio ativo da vida animal, pelo qual formamos e aceitamos o 
nosso conhecimento em todos os seus níveis, até aos níveis que dirigem as 
unidades de motricidade e percepção, com que os animais foram equipados pela 
natureza. 

O coeficiente inarticulado pela qual entendemos e sancionamos a 
matemática é um princípio ativo deste tipo; é uma paixão pela beleza intelectual. 
É por conta da sua beleza intelectual, que a sua própria  paixão proclama como 
revelando uma verdade universal, que o matemático se sente compelido a aceitar 
a matemática como verdadeira, mesmo que hoje em dia esteja privado da crença 
na sua necessidade lógica e condenado a admitir para sempre a possibilidade 
concebível que todo o seu tecido pode, de repente, colapsar pela revelação de uma 
auto-contradição decisiva. E é o mesmo impulso de ver o sentido e de o criar que 
apoia a ligação tácita entre as lacunas lógicas internas de cada demonstração 
formal. 

Há de facto ampla evidência de que tais paixões intelectuais são 
intrínsecas para a afirmação da matemática. A matemática moderna emergiu a 
partir de uma longa série de reformas conceptuais tendentes para uma maior 
generalidade e rigor, bem como de invenções conceptuais mais radicais, que 
abriram novas perspectivas. A aceitação de tais inovações conceptuais é um ato 
de auto-modificação mental em busca de uma vida intelectual mais verdadeira. 
Foi dito com autoridade que "os momentos de maior avanço criativo na ciência 
frequentemente coincidem com a introdução de novas noções através de novas 
definições” (21). Isto pode ser verdade porque a aceitação de um novo conceito, 
mesmo quando especificado por uma definição, é em última análise um ato 
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informal: uma transformação do quadro em que confiamos para o nosso processo 
de raciocínio formal. É ultrapassar um hiato lógico para a outra margem, onde 
nunca mais vamos ver as coisas como até aí. Na medida, portanto, em que a 
matemática é o produto acumulado de inovações conceptuais do passado, a nossa 
afirmação da matemática é como um ato irreversível e informal. 

Tal ato pode ser considerado racional se satisfaz os nossos padrões de 
excelência, e a beleza intelectual da matemática, confirmado pelo conhecimento 
apaixonado dos matemáticos, é um desses padrões. Logo o progresso fundamental 
em matemática, envolvendo a reforma conceptual, é guiado pela busca da beleza 
(22). A posição parece essencialmente a mesmo que na física matemática, onde a 
beleza intelectual é reconhecida como um símbolo para uma realidade oculta. 
Mas, enquanto que nas ciências naturais a sensação de fazer contacto com a 
realidade é um augúrio para futuras comprovações empíricas, ainda não 
imagináveis, de uma descoberta iminente, no matemática prenuncia uma gama 
indeterminada de germinações futuras, dentro da própria matemática. 

Como o poder convincente de uma demonstração matemática opera 
através do seu entendimento tácito, a aceitação de uma demonstração pode 
também envolver inovações conceituais radicais. “Existem belos teoremas na 
“teoria dos agregados" (Mengenlehre), tais como o teorema de Cantor sobre a 
“não-enumerabilidade” do contínuo”, escreve G. H. Hardy, "cuja demonstração é 
bastante fácil, uma vez dominada a linguagem, mas é necessária uma explicação 
considerável antes que o significado do teorema fique claro” (23). A demonstração 
de Cantor atravessa uma hiato lógico através da qual só aqueles dispostos a 
entrar no seu significado, e capazes de o compreender, é que o podem seguir. A 
relutância ou incapacidade para o fazer pode causar sérias divisões entre os 
matemáticos, semelhante à que surgiu entre van't Hofif e Kolbe acerca da 
assimetria do átomo de carbono, ou entre Pasteur e Liebig acerca da fermentação 
como uma função vital da levedura. Hadamard descreve como ele e grande 
Lebesgue, encontrando-se em lados opostos da disputa, foram obrigados a 
reconhecer a impossibilidade de se compreenderem um ao outro: “Não podemos 
evitar a conclusão de que o que é evidente –  o próprio ponto de partida da certeza 
em qualquer domínio do pensamento - não tem o mesmo significado para ele e 
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para mim" (24). A fundamentais alterações conceptuais envolvidas no trabalho de 
Cantor eram tão repulsivo para Kroneker, que dominou a matemática alemã nos 
anos 1880, que este impediu a promoção de Cantor em todas as universidades 
alemãs, e até mesmo a publicação de trabalhos seus em qualquer revista 
matemática alemã (25). Hadamard confessa que, noutro campo de grandes 
descobertas modernas, a teoria dos grupos, "embora sendo, eventualmente, capaz 
de a usar para aplicações simples, deparei-me com dificuldades insuperáveis para 
dominar mais de um conhecimento elementar e superficial” (26). Sem dúvida 
algumas inovações importantes foram estabelecidas por demonstrações sem a 
necessidade de tão profundas adaptações conceptuais. Mas, mesmo assim, a sua 
excelência intelectual contribuiu para a consolidação das conceitos fundamentais 
em que se baseia o seu sucesso. 
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NOTAS ORIGINAIS: 
 
(1) “Vantagens materiais” devem excluir, inter alia, a realização de expressões simbólicas 
ou de iterações humanas. Assim, a construção de igrejas e de prisões, ou o fabrico de 
algemas, são tarefas da tecnologia, mas os usos finais desses objetos não fazem parte da 

tecnologia. A palavra "implementação” pretende designar as três classes de coisas úteis: 
materiais, dispositivos e processos. Ação de acordo com “regras especificáveis” exclui as 
performances artísticas.  
 
(2) Os princípios operacionais serão aqui considerados como incluindo os princípios 
construtivos que dizem como é que se constroem dispositivos técnicos, como máquinas ou 
edifícios. 

 
(3) A lei poderia tentar conceder um monopólio para futuras aplicações práticas de uma 
nova descoberta, mas nenhuma lei de patentes o faz, pois é impraticável. A lei endossa, 
assim, mais uma vez, a distinção nítida entre o conhecimento dos factos da natureza 
(alcançados por descoberta) e o conhecimento de um princípio operacional (obtido por 
invenção). 
 
(4) J. R. Oppenheirner, 'Functions of the International Agency in Research and 

Development”, Atomic Scientific Bulletin, 1947, p. 173. Ver também V. B. Wigglesworth, 
'The Contribution of Pure Science to Applied Biology”, The Annals of Applied Biology, 42 
(1955), pp. 34-44. Falando de cientistas puros a trabalhar em problemas práticos no 
tempo da guerra escreve: "Na ciência pura a que estavam acostumados, se fossem 
incapazes de resolver um problema A, poderiam recorrer ao problema B, e ao estudar este 
problema, talvez com uma pequena probabilidade de sucesso, de repente podiam deparar-
se com uma pista para a solução de um problema C. Mas agora precisavam de encontrar 

uma solução para um problema A, e só para esse problema, e não havia escapatória. Para 
além disso, verificaram existir regras cansativas e inesperadas que tornam o jogo 
desnecessariamente difícil: algumas soluções não eram aceitáveis porque não havia 
suficiente matéria-prima disponível: outras foram barrados porque os materiais 
necessários eram muito caros; e outros foram excluídas porque podiam constituir um 
perigo para a saúde ou para a vida humana. Em suma, descobriram de que a biologia 
aplicada não é "biologia para os menos inteligentes”, mas é um assunto totalmente 
diferente, que exige uma atitude mental completamente diferente” (p. 34). 
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(5) Acerca da gama de conhecimento não divulgados mas embutidos em tecnologias 
empíricas, ver p. 52 acima. 
 
(6) Na palestra citada, de Wigglesworthjust (p. 178, n. 1), o autor descreve as várias 

relações entre a ciência pura e aplicada no campo biológico. Estes dois "temas totalmente 
diferentes" podem contribuir um para o outro em vários aspectos. Por exemplo, para o 
cientista puro “um dos corretivos mais eficiente para os perigos do excesso de 
especialização é o estímulo do contacto com a prática" (p. 36). Por outro lado, a biologia 
aplicada pode virar-se para a ciência pura para aí procurar uma explicação sistemática 
das suas descobertas práticas (p. 38); e, claro, o biólogo aplicado “ao pensar sobre um 
qualquer problema prático ...está continuamente a fazer uso de toda a gama de 
conhecimentos científicos que existe sobre todas as suas componentes” (p. 40). No 

entanto, as autoridades são avisados de que esta vantagem mútua depende, em última 
análise, da independência da biologia pura relativamente às solicitações estreitas do 
assunto aplicado; “... o D.S.I.R. apoia todas as propostas de pesquisa que sejam de 
excepcional "atualidade e potencial”. A dificuldade é que as muitas da ideias mais 
originais são no seu início pouco promissoras ou prematuras. Só a investigação que for 
totalmente livre é que pode avançar para campos muito pouco promissores. Duvido muito 
se tivesse sido razoável que o A.R.C tivesse apoiado, por exemplo, as experiências de 

Darwin sobre a curvatura dos rebentos dos feijões, ou as primeiras experiências dos 
Wents sobre o crescimento do coleóptilo da cevada – porque ninguém poderia prever o 
impacto dessas observações sobre a agricultura do futuro ... Mas pelo menos os Research 
Councils (conselhos de investigação) podem ter o cuidado de não impedir o avanço da 
ciência... O conhecimento é uma planta delicada, e ... continuar a arrancar plantas para 
ver como as raízes estão a pegar é uma prática pouco desejável” (p. 42-3). 
 
(7) O mecanismo desta transformação será examinado no próximo capítulo. 

 
(8) ver p. 141 acima. 
 
(9) Stephen Runciman, Byzantine Civilization, Londres, 1936, cap. IX, e Joseph 
Needham, Science and civilization in China, 2, Cambridge, 1956, pp 26-9, 84. 
 
(10) Lytton Strachey, Portraits in Miniature, Londres, 1931, p. 23. 
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(11) Ver WM Smart, “John Couch Adams and the discovery of Neptune ", Nature, 158, 
(1946), pp 648-52. Ou ouvir Ball comentar que Lalande teria descoberto Neptuno em 1795 
se tivesse acreditado no que viu nos dias 8 e 10 de Maio daquele ano. "Mas se ele tivesse 
feito isso, como teria sido uma perda lamentável para a ciência. A descoberta de Neptuno, 

então, teria sido apenas uma recompensa acidental a um trabalhador laborioso, em vez 
de ser uma das conquistas mais gloriosas da razão humana mais elevada” (Sir RS Ball, 
“The Story of  Heavens”,  Londres, 1891, p. 288).  
 
(12) Sobre tradição, ver também p. 53 acima. 
 
(13) Ver Dohzbansky, “The Fate of Biological Science in Rússia”, Proceedings of the 
Hamburg Congresso Science and Freedom, Londres, 1955, p. 216. A tentativa de definir a 

ciência em termos de sucesso prático já se mostrou ser logicamente insustentável (ver p. 
169 acima) 
 
(14) Alguns paralelos com campos mais distantes pode lançar luz sobre o princípio aqui 
envolvido. Suponha-se que os psiquiatras decidiam que um aumento geral nas doenças 
psiconeuróticas só podia ser controlado por uma restauração da fé religiosa; isso não nos 
tornaria crentes em Deus. Na realidade nenhuma vantagem posterior nos pode fazer 

acreditar em Deus, enquanto que se acreditarmos em Deus então não há desvantagem 
posterior que nos faça perder a fé. Ou suponha-se que o povo dos Estados Unidos chegou 
à conclusão clara, a partir de um estudo da experiência britânica, que teriam uma vida 
comunitária mais coesa se estivessem ligados a um rei e a uma família real. Isso por si só 
não produziria grandes afeições, nem estabeleceria uma monarquia nos Estados Unidos 
da América; não é possível gerar afectos através de motivos posteriores; precisam de ser 
descobertos e de garantir por eles próprias uma satisfação. 
 

(15) Lembre-se, neste contexto, que os exercícios matemáticos de resolução de problemas 
são de dois tipos, um dos quais (“provar que ...”) é uma invenção, tal como na tecnologia, 
enquanto que o outro (“encontrar X tal que ...”) é uma descoberta, tal como na ciência. 
 
(16) O escrúpulo em questão já tinha sido levantado por Leibniz e só foi eliminado pelo 
anúncio de um novo axioma por Dedekind (1872), adicional aos de Euclides (Weyl, op. cit., 
P. 40). O processo de sucessivos desenvolvimentos conceptuais e o correspondente 

aumento de rigor foram meticulosamente descritos por Daval e Guilbaud em Le 
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Raisonnement Matematique (Presses Universitaires de France, 1945), para a série de 
atos criativos que antecederam o teorema de Bolzano. O ponto de partida foi o processo 
elementar de aproximações sucessivas, através dos quais podemos determinar com 
qualquer grau de precisão a solução de uma equação, tal como x2 = 4. Este método era 

conhecido desde o final do século XVI. Mas como nenhuma aproximação dava a solução, 
este método deixou em aberto um problema - um problema que se tornou cada vez mais 
claro através da generalização e expressão geométrica da equação. Se a equação y3=4, ou, 
mais geral, f(x)=c se exprime por  

y=f(x) 
y = c 

a solução estará na intersecção da curva y=f(x) com a linha y=c. Mas o que é que garante 
que as duas se vão encontrar? Cauchy, em 1821, provou o teorema (desde aí chamado 

teorema de  Bolzano): se f(x) é contínua no intervalo x = a, x =b, e se c é um número entre 
f(a) e f(b), então a equação f(x) = c tem sempre pelo menos uma solução no intervalo (a, b). 
Mas o que é que se entende por” continuidade”? Com a ajuda da conceito de convergência, 
Cauchy definiu continuidade: uma função f(x) é contínua num ponto a se e só se 

lim f(x) = f(a) quando x tende para a 
Logo a ideia fundamental de continuidade veio à luz do dia, como dizem Daval e 
Guilbaud, "graças a um olhar  sobre uma operação mental já efectuada, mas que se 

cristaliza pelo facto do espírito olhar para aquilo que fez, em vez de o continuar a fazer” 
(p. 117). 
 
(17) Cf. Emile Borel, “L’imaginaire et le Reell en Mathematiques et en Physique”, Paris, 
1952, p. 100: ". . . em geral o fim prosseguido pelos matemáticos é encontrar, para cada 
uma das entidades matemáticas que definiram, uma propriedade distintiva da sua 
definição”. 
 

(18) G. H, Hardy, A Mathematician’s Apology, Cambridge , 1940, pp 186 
 
(19) K. R. Popper, British Journal for the Philosophy of Science, 1 (1950-1), p. 194. 
Poincaré parece apontar para a mesma condição de significância nas palavras: "A 
descoberta consiste precisamente em não construir combinações inúteis, mas em 
construir aquelas que são úteis, que são uma minoria infinitamente pequena” (Science 
and Method, Londres, 1914, p . 51).  
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(20) Segunda parte, cap. 5, p. 1 17 ff. 
 
(21) A. Tarski, “The semantic conception of truth and the  foundations of semanthics”, 
Philosophy and Phenomenological Research, 4 (1944), p. 359.  

 
(22) Veja as histórias de casos recolhidas por J. Hadamard, “The psychology of invention  
in the mathematical field”, Princeton, 1945, pp 126-33 
 
(23) G. H. Hardy, op. cit, p. 38. 
 
(24) J. Hadamard, op. cit., p. 92 (tomei a liberdade de rever ligeiramente o texto no 
sentido que julgo que era a sua intenção). 

 
(25) loc. cit. Ver também ibid., p. 119, em que Hadamard escreve sobre as descobertas de 
Galois (1811-1831), que só depois da sua morte foram apreciadas : “Todas essas ideias 
profundas foram primeiro esquecidas, e só quinze anos depois é que os cientistas, com 
admiração, tomaram consciência da memória que a Academia rejeitara. Significava uma 
alteração completa da álgebra avançada, projetando uma nova luz no que tinha sido 
antes apenas vislumbrado por grandes matemáticos, ao mesmo tempo que ligava os 

problemas da álgebra com outros problemas em ramos muito diferentes da ciência”  
 
(26) ibid., p. 115. 
 
 


