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A. 

Ciência e tecnologia, academia e indústria:  

a visão de Michael Polanyi 
 

Eduardo Beira 
Escola de Engenharia, Universidade do Minho 

 
 
 
 
 

 

 

“Science: academic and industrial” (1961) não será um dos textos mais densos de Michael 

Polanyi, mas caracteriza-se por uma abordagem pragmática e directa á questão, retomando 

algumas ideais já antes introduzidas em Personal Knowledge (1958), e noutros textos 

anteriores.  

O ensaio trata do desenvolvimento da ciência na academia e na industria, incluindo as relações 

entre ciência e tecnologia, no contexto dos grandes debates da época.  

Polanyi faz neste ensaio numerosas referencias a protagonistas e debates, em especial relativos 

ao período entre as duas guerras mundiais, um período fascinante pela vivacidade e dureza do 

debate cultural e ideológico, e em que a ciência emergiu no Reino Unido com uma força e uma 

dinâmica muito especial. O importante papel que a ciência teve no sucesso do esforço de guerra 

britânico (e aliado) deu-lhe um relevo e uma autoridade até aí nunca vista, que se associou com 

as enormes esperanças num “admirável mundo novo” iluminado pelo socialismo cientifico, e 

pelas expectativas dos intelectuais ocidentais nos desenvolvimentos sociopolíticos então em 

curso na União Soviética.  

 

A. O essencial do ensaio 

No essencial: 
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- a tecnologia, e a inovação tecnológica, está sempre dependente do valor económico, que por 

sua vez é dependente das circunstancias do tempo e do lugar; ao contrario, a descoberta 

cientifica não conhece essas limitações utilitaristas, nem a sua validade depende de algo mais do 

que a sua contribuição para conhecer a natureza. Por isso, “as descobertas e as invenções são, 

em geral, realizações completamente diferentes”. 

- dada a natureza sistémica da inovação tecnológica a imprevisibilidade (não linearidade) do 

impacto  das descoberta cientificas, não se pode aceitar uma visão utilitarista e de planeamento 

da ciência (embora isso possa ser aceitável na tecnologia): “é simplesmente impossível ter em 

consideração quais poderão ser as futuras aplicações técnicas de uma nova descoberta 

científica” e “o progresso da ciência pode ser unicamente baseado na atracção peculiar 

exercitada em certas pessoas pela beleza da descoberta científica” 

- a universidade tem limitações estruturais: apenas pode ensinar e treinar bem naquilo que 

pratica bem dentro de portas (as ciências da natureza, as ciências tecnicamente justificadas e a 

engenharia teórica), mas não lhe é viável proporcionar um bom treino nos processos industriais, 

dada a variedade de industrias (seria necessário ter com as fábricas o mesmo tipo de relação que 

existe entre a universidade e os hospitais universitários, para o ensino da medicina), e a 

importância dos mecanismos tácitos e pessoais no conhecer das “artes” (competências, 

habilidades) do saber industrial. 

- o essencial da nossa cultura desenvolve-se fora da universidade: “a língua, a literatura, a 

história, a política, a lei, e a religião, assim como a vida económica e social, estão 

constantemente em movimento, e avançam através das contribuições de poetas, dramaturgos, 

escritores, políticos, pregadores, jornalistas, e por todos os tipos de outros escritores, não 

académicos. Esses são os principais iniciadores das mudanças culturais, mais do que as 

Faculdades de Artes, as quais contribuem principalmente em segunda mão para o avanço da 

cultura, estudando a língua, literatura, história, lei, religião, e assim por diante, tal como 

produzida fora das universidades”. Logo dentro da academia a tecnologia, as humanidades, e as 

artes estão numa posição igualmente desfavorável relativamente ás ciências (da natureza). 
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B. A linha do argumento 

O ensaio começa pela critica do cientismo e do utilitarismo puro na governação da ciência, e 

recorda um “exemplar” testemunho (contra exemplo) sobre a incapacidade de se ter antecipado 

alguma utilidade prática da teoria da relatividade antes da bomba atómica: a não linearidade da 

descoberta e da inovação (aplicação) baseada nas descobertas da ciência desacredita o 

planeamento e o dirigismo no desenvolvimento da ciência, uma visão pretensamente cientifica 

na base do cientismo, questão que estava no centro das preocupações intelectuais de Polanyi. 

As motivações da investigação cientifica não podem por isso ser as aplicações práticas 

potenciais, mais ou menos imediata, de uma descoberta: a verdadeira motivação para a paixão 

da descoberta cientifica é a  beleza da descoberta por si, não a sua potencial aplicação, mas uma 

resposta do homem responsável perante o apelo á compreensão da natureza. Motivações que no 

entanto são muito diferentes das motivações da inovação tecnológica – sendo muitas vezes 

confundidas. 

Polanyi trata depois do modelo de auto controlo na comunidade cientifica, um modelo de auto 

governação da ciência, cuja perversão potencial pelo cientismo e pelo dirigismo do planeamento 

(por uma outra autoridade externa) é exemplificada de forma paradigmática pelo caso Lysenko 

(genética não mendeliana, na URSS de Estaline). Polanyi retoma aqui teses suas bem 

conhecidas (em especial no seu livro “The logic of liberty” (1951)). 

O que caracteriza uma contribuição cientifica? A sua originalidade, exactidão e interesse, 

reconhecido pela comunidade cientifica. Polanyi reconhece que a opinião generalizada da 

comunidade cientifica pode estar errada e assim se manter durante algum tempo. Mas defende 

que qualquer outro modelo organizativo alternativo é uma solução pior (e aí remete para a 

experiencia da ciência na URSS). Uma consequência desta posicionamento será que o suporte 

(financiamento) á investigação em ciência não se deve basear nas suas potenciais 

potencialidades tecnológicas. 

Quer a ciência como a tecnologia, ambas se baseiam em factos, observações e na compreensão 

da natureza, existindo alguma sobreposição. Mas originalidade em tecnologia é diferente (mais 

restrita) do que a originalidade em ciência. 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 88 (2009) 
 6 

As descobertas cientificas não são patenteáveis, mas as inovações são, e baseiam-se no seu valor 

prático e económico, na sua rentabilidade comercial (incluindo ai a utilidade publica). A 

tecnologia está sempre dependente de critérios económicos, e não faz sentido a sua aceitação de 

forma independente de critérios económicos, as quais por sua vez dependem das circunstancias 

do tempo e do lugar - uma importante diferença relativamente á intemporalidade da ciência (o 

permanente aprofundar da natureza) e a perenidade dos seus resultados (pelo menos até prova 

em contrario).  

Polanyi analisa o que é a engenharia (estudo dos processos que funcionam nas construções do 

homem, construções essas que também recorrem a materiais e processos da natureza, mas não 

só), e as ciências relacionadas com a engenharia, distinguindo a engenharia teórica (matemática 

aplicada á compreensão da natureza, mas relacionada com problemas de engenharia, como a 

aerodinâmica, e que usa metodologias da ciência para analisar problemas de engenharia) e as 

ciências tecnicamente justificadas (ciências da natureza centradas sobre questões da natureza 

que interessam aos processos e máquinas da engenharia). A engenharia está no centro da 

tecnologia – logo está também condicionada pelo interesse económico. 

Segue-se a parte com mais implicações sobre politicas: a tecnologia precisa de pessoas que 

conheçam mais do que a natureza, precisa de pessoas que conheçam também as condições da 

produção industrial. Logo a sua sede natural é na industria, não na academia. 

Será quase impossível incorporar a variedade de fábricas e ambientes industriais no ambiente 

académico. É preciso reconhecer a dificuldade de ensinar tecnologias industriais dentro da 

academia: a universidade tem que se concentrar no essencial da tecnologia, na análise cientifica 

dos processos técnicos, para a qual tem ferramentas e métodos úteis, assim como uma tradição. 

Passando das tecnologias para as humanidades e para as artes (incluindo a economia e a 

sociedade), Polanyi constata que o corpo principal da cultura está FORA da universidade, e sob 

esse ponto de vista a situação da tecnologia em relação á ciência é semelhante á das 

humanidades na universidades, porque os protagonistas estão quase sempre fora da 

universidade. A renovação da herança cultural faz-se principalmente fora da academia, cuja 
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contribuição é secundária para as grandes mudanças e tendências da cultura. Mas, em 

contrapartida, a ciência é essencialmente académica:  

“Podemos concluir que a distinção profunda entre a ciência e a tecnologia é mais um exemplo 

da diferença entre o estudo da natureza por um lado, e o estudo das actividades humanas e dos 

produtos das actividades humanas por outro lado. As universidades não podem ser a fonte 

principal de progresso na cultura humanista e na cultura material, tal como o são nas ciências 

naturais. 

O reconhecimento calmo desta divisão de trabalho logicamente necessária deve constituir uma 

fundação sólida para tratar os inúmeros problemas difíceis que ainda precisam de ser 

enfrentados, uma vez reconhecidos estes fundamentos.” 

 

C. Ciência e tecnologia 

Neste ensaio Polanyi retoma a reflexão sobre ciência e tecnologia que já havia apresentado em 

Personal Knowledge (PK; em especial no cap. 6 Paixões intelectuais, secção 8 Ciência e 

Tecnologia, pg. 174 a 184).  

A tecnologia é constituída por comandos condicionados pelo valor ou pelas vantagens das suas 

finalidades (PK, p. 176), de acordo com regras especificáveis que são os seus princípios 

operacionais. Uma invenção (tecnológica) brilhante pode ficar de um momento para outro 

ultrapassada por outra invenção tecnológica – algo que em geral não acontece com as 

descobertas da ciência, que mostram um carácter cumulativo. Dado o conflito de valores 

orientadores da ciência e da tecnologia, não é de admirar situações em que a co-habitação seja 

difícil. 

Na medida em que um processo técnico for uma aplicação do conhecimento cientifico, este não 

contribui em nada para a ciência. Mas uma tecnologia empírica, por si pouco ou nada científica, 

pode oferecer importante material para o estudo científico, precisamente pelo conhecimento não 

explicito embebido na tecnologia empírica (PK, p.179).  

Polanyi reconhece que as tecnologias fundadas na ciência (a que chama “tecnologias 

sistemáticas”) podem constituir por si um sistema cientifico, que se cultiva da mesmo forma que 
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a ciência pura, embora não sendo ciência - e exemplifica com o caso da electrotecnia. E 

identifica também as “ciências justificadas pela técnica”, áreas da ciência pura cujo 

desenvolvimento se justifica pelo valor da informação que gera para potenciais aplicações 

técnicas (como o estudo dos metais, das fibras têxteis, dos combustíveis, ...). Esta primeira 

sistematização de áreas entre a ciência pura e a tecnologia pura aparece depois revista no ensaio 

em discussão. 

 

D. Máquinas e engenharia 

Máquinas e engenharia aparecem com frequência na argumentação de Polanyi. A engenharia é a 

ciência das máquinas, dos seus princípios operacionais e das suas finalidades. Máquinas e 

componentes das máquinas são exemplos de dois níveis diferentes de realidade (ver The study 

of man (1959), cap. 1):  

• o nível mais alto não é completamente especificável em termos do nível inferior;  

• o nível inferior ignora as funções e objectivos que tem no nível superior;  

• a engenharia não é especificável apenas em termos da física e da química.  

sendo que os componentes de uma máquinas são particulares de uma entidade compreensiva (a 

própria máquina), recorrendo á terminologia de Polanyi para os mecanismos tácitos do 

conhecer.  

O significado de uma máquina é a sua finalidade (PK, p. 328). As regras do funcionamento de 

uma máquina explicam o seu funcionamento correcto, mas não explicam as falhas da máquina 

(PK, p. 330), que se passam a um nível inferior, fora do âmbito da engenharia. Os princípios 

operacionais de uma máquina governam as condições fronteira de um sistema inanimado, 

condições essas que ficam indeterminadas apenas pelas leis do nível inferior (o nível das peças 

componentes da máquina). A engenharia lida com essas condições fronteira, de duplo controlo, 

o que constitui o chamado princípio do controlo marginal, exercido pelo principio 

organizativo de um nível superior sobre os particulares que formam o nível inferior. Associado 

ás máquinas está sempre um carácter intencional, uma certa finalidade de utilitarismo, que 

nunca é derivável da física e da química (ver também The tacit dimension (1966), cp. 2). 
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 Funcionar com uma máquina exige saber tácito da sua operação. É mesmo possível usa-la bem, 

sem se saber como é que funciona e quais os seus princípios organizativos. Mas sem certas 

componentes tácitas do conhecimento da sua operação pode ser impossível garantir o seu 

funcionamento. Polanyi (PK, p. 52) cita o caso de uma nova máquina para soprar o vidro de 

lâmpadas, importada para a uma empresa húngara (certamente a Tungsram, com a qual Polanyi 

colaborou antes de emigrar para o Reino Unido), que durante um ano não conseguiu produzir 

uma única lâmpada sem defeito. Daí as limitações do “reverse engineering” e das análises 

destrutivas, que podem não revelar todo o conhecer tácito que esteve associado á montagem e 

uso da máquina, conhecimento esse que pode ser inarticulado, mas que é uma parte essencial da 

tecnologia.  

 

E. Actualidade do ensaio 

Entre meados do século XX e actualidade, as fronteiras da engenharia foram conhecendo 

alterações e as máquinas passaram a incluir duas novidades: primeiro os componentes lógicos e 

imateriais (software), que alterou os sistemas de comando e controlo de máquinas e dos 

sistemas materiais, e mais recentemente os biocomponentes (bioengenharia, …).  

A diferença entre componentes materiais e imateriais de uma máquina tem alguma relevância: 

enquanto que os componentes ou peças de uma máquina ignoram os princípios organizativos do 

nível superior (a máquina), os componentes imateriais integram (pelo menos parcialmente) os 

princípios organizativos da máquina.   

Mas o essencial da engenharia mantém-se: fazer artefactos que funcionam e cujo funcionamento 

acrescenta valor. As questões que Polanyi trata neste ensaio, essas continuam no centro do 

debate.  

Mas se Polanyi voltasse ao mundo de hoje, ficaria certamente escandalizado com a conversão 

cientista que a própria comunidade cientifica de hoje adopta. O cientismo foi claramente 

derrotada como expressão do socialismo cientifico e de uma ciência baseada no dirigismo da 

planificação – mas o utilitarismo cientifica renasceu das cinzas do cientismo e afinal mostrou-se 
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compatível com o capitalismo (e não com o socialismo!). Também Bernal ficaria espantado com 

a ciência, e o mundo, contemporâneos, se também ele voltasse ao mundo. 
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Deixem-me esboçar o desenvolvimento histórico que nos conduziu aos problemas 

actuais. A tecnologia é mais velha do que a ciência. Começou com o fabrico de ferramentas, e 

data da emergência da raça humana a partir dos primatas. Nos mil séculos subsequentes fez-se 

um progresso contínuo. O estudo sistemático da natureza, a que nós chamamos ciência, só 

começou há cerca de 400 anos, e apenas um outro século mais tarde é que se desenvolveu a 

sério. Os fundadores da Royal Society, há 300 anos, não estabeleceram qualquer distinção clara 

entre ciência e tecnologia, e na realidade havia pouca interacção entre ambas. A Revolução 

Industrial do século XVIII, e do princípio do século XIX,  fez-se por uma série de 

melhoramentos industriais, agrícolas, e comerciais, que pouco ficaram a dever ao progresso da 

ciência.  

A investigação científica nas universidades era uma mera gota de água até  meados do 

século XIX, quando então se começou a desenvolver, rapidamente e em grande escala. Foi 

durante esse período que pela primeira vez apareceu uma distinção clara entre ciência e 

tecnologia, com a ascensão das importantes indústrias eléctrica e química. O progresso da 

ciência foi então considerado importante para benefício da produção industrial, mas isso não 

afectou o desenvolvimento da ciência teórica nas universidades. É evidente que o ensino da 

ciência tinha que se expandir para poder formar pessoas para as novas indústrias cientificamente 

orientadas, e fundaram-se novas universidades técnicas  em que os princípios de tecnologias 

modernas eram desenvolvidos e ensinados aos candidatos para as novas indústrias. 

Mas as novas correntes de pensamento que se espalharam a partir dos anos 30 (do 

século XX) puseram em questão a divisão entre ciência e tecnologia. Dois factores principais 

contribuíram para essa mudança de perspectiva. Foram, em primeiro lugar, a grande expansão 

das aplicações tecnológicos da ciência, que iriam mesmo incluir as armas decisivas da segunda 

guerra mundial; em segundo lugar, uma mudança na finalidade ou no propósito declarado da 

sociedade moderna. O estado tem vindo a reconhecer cada vez mais que a melhoria do padrão ou 

qualidade de vida é o seu dever principal, e os efeitos desta teoria política nas universidades 

foram reforçados pelo facto dos crescentes encargos financeiros das universidades passarem a 

ser directamente assegurados pelos governos. Os cientistas com sensibilidade política e social 

responderam a este novo clima de opinião. Em Agosto de 1938, a British Association for the 

Advancement of Science fundou um nova divisão para as relações sociais e internacionais da 
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ciência, principalmente motivada pela vontade de oferecer uma orientação social deliberada para 

o progresso da ciência. A este programa foi dada uma expressão mais extrema pela Association 

of Scientific Workers. Em Janeiro de 1943 esta associação encheu o Salão Caxton, em Londres, 

para uma reunião a que assistiram muitos dos cientistas mais distintos deste país, e decidiu (nas 

palavras do Professor Darlington, que resumiu oficialmente a conferência) que a investigação 

não seria mais conduzida como um fim por si mesmo. A reunião deixou bem claro que, 

doravante, a ciência devia ser guiada pela sua utilidade para a indústria e para os serviços 

públicos. Embora tais reivindicações tenham diminuído desde então, as questões fundamentais 

que se levantaram continuam por resolver. Continua a não se reconhecer que é simplesmente 

impossível ter em consideração quais poderão ser as futuras aplicações técnicas de uma nova 

descoberta científica. 

Um exemplo mostra o que pretendo significar com essa impossibilidade. Em Janeiro de 

1945 Lord Russell e eu estávamos juntos no BBC Brains Trust. Perguntaram-nos quais os 

possíveis usos técnicos da teoria da relatividade de Einstein, e nenhum de nós as conseguiu 

identificar, alguma que fosse. Estávamos quarenta anos depois da publicação da teoria, e 

cinquenta anos após o início do trabalho que conduziu à sua descoberta por Einstein. Estávamos 

58 anos depois da experiência de Michelson-Morley. Mas, na realidade, a aplicação técnica da 

relatividade, que nem Russell nem eu conseguimos identificar, revelar-se-ia dentro de poucos 

meses com a explosão da primeira bomba atómica. A energia libertado pela explosão fez-se à 

custa da massa, de acordo com a equação relativista e = mc2, uma equação que pouco depois 

seria capa da revista Time, como um símbolo de sua suprema importância prática. 

Talvez  Russell e eu tivéssemos obrigação de conseguir fazer uma melhor previsão pdas 

aplicações da relatividade, em Janeiro de 1945, mas é óbvio que nem o próprio Einstein 

possivelmente poderia ter tido em consideração essas consequências futuras, quando começou a 

trabalhar no problema que conduziu à descoberta da relatividade, ao virar do século. Aliás 
seriam ainda precisas uma outra dúzia, ou mais, de descobertas importantes antes que a 

relatividade se pudesse combinar com essas descobertas, para se atingir o processo técnico que 

deu inicio à idade atómica. 
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Desculpem-me por dizer o que pode parecer óbvio. Mas, apesar de tudo, não passou 

ainda muito tempo desde que o professor H. Levy, do Imperial College, falou, como se segue, 

nessa reunião de distintos cientistas britânicos, em Janeiro de 1943: “Quando eu ouço discutir,” 

disse ele, “que muitas das descobertas científicas mais importantes foram feitas por indivíduos 

completamente inconscientes da importância social e das aplicações possíveis de seu trabalho, eu 

não posso deixar de pensar: ”Pobres diabos, como é que gente tão inteligente pode ser tão 

ignorante?” “. E, nos nossos próprios dias, não ouvimos repetidamente a queixa de que as 

descobertas científicas britânicas não encontraram a sua primeira aplicação na indústria deste 

país - como se algum avanço particular na ciência pura fosse normalmente seguido pela sua 

aplicação imediata na tecnologia? E, sobretudo, o pedido para fundos de apoio à investigação 

científica não dá, hoje em dia, ênfase, invariavelmente, ao seu uso para o aumento da riqueza e 

do poder? Ora isto não pode obscurecer o facto fundamental, que foi claramente reconhecido no 

século XIX, de que a ciência não pode fazer qualquer progresso, a não ser pelos esforços de 

homens e mulheres com uma paixão pela descoberta científica, levada a cabo não obstante os 

benefícios que podem, ou não, daí advir. 

Isto não é cantar a glória dos cientistas, mas simplesmente reconhecer o facto real de 

que o progresso da ciência se pode basear unicamente na atracção peculiar exercida, em certas 

pessoas, pela beleza da descoberta científica. Isto não é um mero truísmo. Uma inspecção mais 

detalhada revela o notável mecanismo em que a organização da ciência se baseia, e dá-nos uma 

visão sobre a divisão clara entre ciência e tecnologia, e também sobre os princípios que ligam o 

hiato entre estes dois domínios. A finalidade principal deste artigo é precisamente construir essa 

visão. 

A ciência, como sabemos, usa factos observados, mas a maioria dos factos com que nos 

cruzamos no dia a dia são excluídos da ciência como triviais. Nem todos os factos se qualificam 

como parte da ciência, meramente por formarem um sistema. Os conteúdos de uma lista 

telefónica não o fazem, nem uma colecção de números de máquinas de caminho de ferro, a cuja 

compilação algumas pessoas devotam uma vida de esforço. A razão é que os sistemas em 

questão não adicionam nada à nossa compreensão da natureza. Os factos, e os sistemas de factos, 

só são do interesse da ciência se aprofundarem essa compreensão. 
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Às vezes uma única nova observação avulsa, que não forma qualquer sistema, pode ser 

uma grande descoberta. Quando Tycho Brahe notou, em 1572, a formação de uma nova estrela 

fixa, ou quando Rutherford e Soddy estabeleceram em primeiro lugar a transformação de um 

elemento radioactivo, fizeram grandes descobertas, porque abriram uma visão nova sobre a 

natureza das coisas. Tais feitos têm a mesma beleza científica que  podemos encontrar nas 

grandes generalizações da gravitação universal. 

Mas a natureza da beleza científica é  igualmente sujeita a outras variações, ainda mais 

importantes. A biologia baseia-se em factores diferentes daqueles em que baseia a física. A 

física é o ideal de uma ciência exacta. Baseia-se em variáveis precisamente observadas, que se 

subordinam  a um vasto sistema de leis estritas, expressas por equações matemáticas. A biologia 

trata das plantas e dos animais, que não podem ser definidos matematicamente, e que os biólogos 

dividem em milhões de espécies pela através da apreciação delicada das suas formas típicas. As 

teorias principais da biologia têm um carácter semelhante. A teoria de Harvey sobre a circulação 

do sangue lida com os órgãos e as suas funções, ambos identificados por critérios qualitativos, e 

não sujeitos a leis matemáticas. Certamente que as medidas exactas são relevantes em biologia, 

mas somente quando se referem a órgãos e respectivas funções, ou aos seres vivos como um 

todo. Daí a tendência da ciência moderna, predominante desde Descartes, em tomar a física 

matemática como o ideal da perfeição científica, o que induz um sentido de inferioridade nos 

biólogos, como certamente também em todos os cientistas não físicos, e faz com que estes se 

esforcem por um grau impossível de exactidão - às vezes perdendo mesmo toda a relevância para 

o seu assunto. 

Esta tendência deve ser firmemente oposta pelo reconhecimento do facto que a beleza 

científica é uma qualidade complexa, em que a exactidão é apenas um factor, enquanto que um 

outro factor, em particular o interesse intrínseco do assunto, é muito mais importante na biologia, 

que trata dos seres vivos, do que na física, que estuda os corpos inanimados. O fascínio que os 

seres vivos têm para nós compensa a falta de exactidão na biologia, tal como, inversamente, a 

beleza das teorias matemáticas da física compensa o facto das pedras, os líquidos, e os gases, não 

terem muito interesse por si mesmos. 
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Isto não esgota os factores que contribuem para a beleza de uma descoberta científica. 
A descoberta é apreciada não só pela beleza do seu conteúdo,  mas também pelo próprio acto da 

descoberta, que constitui uma nova e bela contribuição para a ciência. Para se qualificar como uma 

descoberta, esse acto deve ser surpreendente. Uma mera extensão de uma inquirição, baseado 

na estrutura já existente da ciência, não o fará. Deve haver um salto que expanda essa estrutura, 

ou que pelo menos implique alguma mudança importante nessa estrutura. Isso é o que queremos 

significar por originalidade. Esta é a qualidade criativa que torna uma descoberta excitante, e que 

distingue o descobridor. 

Resumindo, o valor da descoberta científica, e a paixão que é a única força motriz que 

pode induzir e guiar os homens no avanço da ciência, consiste na combinação de um certo 

número de qualidades. A principal é a originalidade, medida pela expansão ou pela melhoria 

súbita da nossa estrutura científica, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda da 

natureza das coisas - uma compreensão que, por sua vez, é apreciada pela presença de outras 

duas qualidades rivais, a saber: a exactidão, por um lado, e o interesse intrínseco do assunto, por 

outro. O cientista deve esforçar-se por resultados, avaliados por uma combinação desses valores, 

e essa avaliação deve ser compartilhada - ou pelo menos poder vir a ser compartilhada - com 

colegas competentes, de cuja opinião depende a oportunidade de publicar os seus resultados e, 

certamente, de ser reconhecido como um cientista profissional. 

Ao prosseguir a exploração deste assunto, encontramos um problema curioso que 

apenas posso tratar sumariamente. Como pode um consenso eficiente ser estabelecido entre 

cientistas a respeito da excelência de uma descoberta científica - julgada pelos tais critérios 

complexos e delicados - tendo em conta que cada cientista individual é competente para julgar 

apenas uma área muito restrita de ciência, adjacente ao campo dos seus próprios interesses? Este 

consenso é estabelecido pelo constante criticismo mútuo dos cientistas que trabalham em 

campos próximos. A opinião científica resulta da sobreposição de áreas competentes de 

julgamento. Este sistema funciona tão eficazmente que, ao seleccionar candidatos para membros 

da sociedade, a Royal Society of London consegue regularmente um mesmo nível de sucesso 

científico, numa vasta gama de ciências, que vão desde a astronomia à medicina; e essa 

classificação é geralmente aceite sem protesto por todo o mundo científico. 
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O consenso da comunidade científica, que aqui vemos em operação, exerce a sua 

influência sobre todo o trabalho profissional dos cientistas. Enquanto que a sua escolha do 

assunto e da condução da investigação é inteiramente da responsabilidade do cientista individual, 

o reconhecimento das suas reivindicações sobre uma descoberta está sujeito à jurisdição da 

opinião dos cientistas, como um corpo. Esta autoridade reconhecerá, em qualquer momento 

particular, apenas uma certa área de matérias como assuntos apropriados para a investigação 

científica, e nenhum treino, ou lugar para ensinar, ou para fazer investigação, serão oferecidos 

fora desses campos. Os jornais disponíveis para publicações científicas restringem-se igualmente 

a esses assuntos. Para além disso, os artigos podem ser publicados apenas com a aprovação dos 

árbitros que representam a opinião científica, que tenderão a favorecer as linhas de pesquisa que 

consideram mais importantes, a expensas de outras linhas sobre as quais têm uma opinião mais 

pobre. Os maiores poderes a este respeito são exercidos pelos árbitros que emitem pareceres 

sobre as nomeações científicas, sobre os pedidos de subsídios especiais, e sobre a concessão de 

distinções. O conselho nestas matérias é geralmente procurado junto de um pequeno número de 

cientistas seniores, universalmente reconhecidos como eminentes num domínio particular. Pelo 

seu conselho podem atrasar, ou acelerar, o crescimento de novas direcções da investigação. 
Podem facultar subsídios especiais para novas linhas, e pela concessão de prémios e de outras 

distinções podem subitamente investir num pioneiro prometedor, com uma posição de 

autoridade e de independência. Novos desenvolvimentos podem ser estimulados por 

pareceres sobre novas nomeações. No período de uma década, uma nova escola de pensamento 

pode ser estabelecida através da selecção de candidatos apropriados para as cadeiras que 

vagarem durante esse período. Em todas estas matérias os líderes da opinião científica obedecem 

a um único princípio imperativo. São responsáveis por manter padrões aproximadamente 

uniformes de valor ao longo da fronteira do avanço de toda a ciência. Guiado por esses padrões, 

devem movimentar recursos e incentivos para os pontos de crescimento mais bem sucedidos da 

ciência, a expensas das áreas que se aproximam da exaustão. 

Estas funções de controlo da opinião científica são necessárias, não só para manter uma 

distribuição racional dos recursos, mas também para confirmar a autoridade da ciência em cada 

domínio, perante o público em geral. Os artigos publicados estão abertos à discussão, e os seus 

resultados podem permanecer controversos por algum tempo, mas as controvérsias científicas 
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são habitualmente resolvidas dentro de um tempo razoável. Os resultados passam então para os 

livros de texto das universidades e das escolas, e este processo final de codificação é uma vez 

mais controlado pela opinião científica, tal como expressa pelas revisões críticas dos livros. É 

com base nessa autoridade que os livros de texto entram em circulação. 

A opinião científica pode às vezes estar errada e, por consequência, podem ser 

desencorajados trabalhos menos ortodoxos, mas de grande originalidade e mérito, ou podem 

mesmo ser completamente suprimidos durante algum tempo. Estes riscos têm que ser tidos em 

consideração. Apenas a disciplina imposta por uma opinião científica eficaz pode impedir a 

adulteração da ciência por manobras e por arrivistas. Nas partes do mundo onde não prevalece 

uma opinião científica sadia, a pesquisa estagna por falta do estímulo, enquanto que as 

reputações doentias crescem, baseadas em feitos comuns ou mera prosápia sem conteúdo. A 

política e o negócio jogam com a confusão das nomeações e das concessões de subsídios para a 

investigação. Os jornais tornam-se ilegíveis, incluindo demasiado lixo. 

Contudo não é função da opinião científica controlar as promessas de nenhuma 

investigação em particular. Apenas impõe uma estrutura de padrões dentro dos quais cada 

cientista, individual e maduro, deve levar a cabo a sua vocação, iluminado pelas suas próprias 

luzes. É inteiramente livre para escolher as oportunidades disponíveis, e para escolher os 

problemas que considera mais prometedores, e para confiar no seu próprio julgamento pessoal, 

para orientar o dia a dia da sua investigação. Certamente, devido ao seu alto apreço pela 

descoberta científica, o consenso dos cientistas incentiva o cientista independente a seguir 

implacavelmente as suas próprias ideias distintivas, pois concede os prémios mais elevados às 

descobertas que revolucionam as visões actualmente aceites. Além disso, devido à sua 

apreciação apaixonada da descoberta científica, a opinião científica reconhece que as 

possibilidades escondidas de descoberta se podem revelar apenas à mente original do cientista 

individual. Estabelece portanto o princípio de que a prossecução da ciência se organiza dentro do 

quadro de autoridade da opinião científica. A independência completa deve ser concedida a 

todos os cientistas maduros, de modo que se distribuam sobre todo o campo de descobertas 

possíveis, cada um aplicando a sua própria habilidade especial à tarefa que lhe parece mais 

rentável. Assim tantas pistas quanto possível serão prosseguidas, e a ciência penetrará mais 

rapidamente em cada direcção, para aquele tipo de conhecimento escondido que é insuspeito por 
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todos, com excepção do seu descobridor - o tipo de conhecimento novo de que o progresso da 

ciência depende. Pode-se dizer que a opinião científica organiza as suas actividades 

científicas confirmando os verdadeiros padrões  da descoberta científica, de modo que 

procurando o reconhecimento de acordo com esses padrões – e tendo em consideração os 

resultados publicados por outros cientistas, cada cientista maduro conseguirá o máximo de 

sucesso profissional fazendo a sua melhor contribuição possível para o progresso da ciência. 

Estes são os princípios da organização sob os quais foram conseguidos os avanços, sem 

precedentes, da ciência no século XX. É fácil encontrar falhas na operação destes princípios, 

mas contudo permanecem, na minha opinião, os únicos princípios pelos quais este vasto domínio 

da criatividade colectiva pode ser eficazmente promovido e coordenado. Depois de uma 

inspecção mais cuidada verifica-se que são infundadas as reivindicações de outros métodos, 

aplicados na União Soviética. A sociedade deve cultivar a ciência nos seus próprios termos e 

para as suas próprias finalidades, se quer que a ciência contribua para o progresso. 

Isto também não significa que se peça á sociedade para subvencionar os prazeres 

privados dos cientistas. É verdade que a beleza de uma descoberta particular apenas pode ser 

inteiramente apreciada por um perito. Mas as mais amplas respostas podem ser evocadas pelas 

belezas puramente científicas da descoberta. Nos últimos anos, as observações astronómicas e as 

teorias de Hoyle e de Lovell, e mais recentemente de Ryle, despertaram um grande interesse 

popular, que transbordou para a imprensa diária, e esse interesse não era, no essencial, diferente 

do interesse desses avanços para os próprios cientistas. Certamente que nos últimos trezentos 

anos o progresso da ciência tem cada vez mais influenciado as perspectivas do homem no 

universo, e modificou profundamente (para o melhor e para o pior) o sentido aceite para a 

existência humana. A sua influência puramente teórica foi omnipresente. Aqueles que pensam 

que o público está interessado na ciência apenas como uma fonte de riqueza e de poder, estão a 

menosprezar gravemente o público. Não há nenhuma razão para supor que um eleitorado seria 

menos inclinado a apoiar a ciência para explorar a natureza das coisas, do que o eram os 

benfeitores privados que anteriormente apoiavam as universidades. 

As universidades devem ter a coragem de apelar ao eleitorado nesta base. A 

honestidade, pelo menos, assim o exige. A única justificação para a prossecução da 
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investigação científica nas universidades reside no facto de oferecerem uma comunhão íntima 

com a formação da opinião científica, livre de intrusões corruptoras e de distracções. Devemos 

reconhecer isso abertamente e reafirmar a posição da ciência académica tal como foi 

reconhecida no século XIX. Tanto mais que a ciência continua, de facto, a ser conduzida nas 

universidades, exactamente da mesma maneira que antes de começar o movimento pela 

orientação social da ciência. E agora, tendo defendido a velha torre de marfim da ciência pura, 

deixem-me passar para o extremo oposto da cidade, onde grandes rolos de fumo apelam aos 

cientistas, para aumentar a riqueza e o poder do povo. É realmente assim tão difícil, tão 

artificial, distinguir essa tarefa relativamente á de cultivar a ciência para a sua própria causa? 

A diferença fundamental entre ciência e tecnologia será mais fácil de tratar se 

começarmos pelas semelhanças entre as duas. Ambas se baseiam em factos observados e na 

compreensão da natureza das coisas. Tanto os avanços da ciência como da tecnologia exigem 

um alto nível de imaginação e de inteligência. Em tecnologia a originalidade é de facto avaliada 

de forma muito estrita. Os tribunais apenas concedem uma patente para uma melhoria 

tecnológico se for possível mostrar que não é uma mera extensão do conhecimento anterior da 

arte. Exigem que exista um salto sobre um hiato lógico, que cause o mesmo tipo de surpresa e 

de excitação que os cientistas sentem á vista de uma nova descoberta. Só melhorias técnicas 

excitantes podem reivindicar a protecção de uma patente. Apenas essas se podem classificar 

como invenções genuínas. 

A diferença básica entre ciência e tecnologia está no facto de que as descobertas e as 

invenções são, em geral, realizações completamente diferentes. A lei concede patentes para as 

invenções, mas não para as descobertas. A ciência confia nas observações, velhas e novas, para 

avançar para novas observações adicionais, que ofereçam uma compreensão ainda mais 

profunda da natureza. A tecnologia confia igualmente nas observações, velhas e novas, mas com 

uma finalidade diferente, em particular a de melhorar a arte de produzir objectos mais valiosos a 

partir de materiais menos valiosos. O valor, o valor prático e relativo das coisas, está 

exactamente no centro de uma realização técnica. Para simplificar a ilustração deste facto, 

concentrar-me-ei de momento na tecnologia de produtos comerciais, mas o resultado será de 

imediato aplicável, com ligeiras mudanças, à tecnologia de produção de armas, de construção de 

estradas, ou a quaisquer outros serviços públicos. 
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Quando dizemos que uma fábrica é um centro da produção, estamos a significar que 

produz bens mais valiosos do que os recursos usados na produção, e isso significa que o dinheiro 

recebido pela venda desses bens excederá os valores empregues nos recursos usados. Por 
outras palavras, um processo só se for comercialmente rentável é que normalmente faz parte 

da tecnologia. E esta concepção pode ser estendida a toda a tecnologia se incluirmos a 

rentabilidade não comercial, tal como a conseguida construindo uma boa estrada, ou 

satisfazendo outras necessidades colectivas a um custo razoável. 

Os economistas chamam função de produção à combinação de recursos correntemente 

usados num centro produtivo em particular. Sob este ponto de vista, uma tecnologia existente é 

um agregado de funções de produção que se aplicam, com mais ou menos generalidade, a 

processos semelhantes em centros diferentes. As invenções podem ser consideradas como 

melhorias engenhosos e eficazes das funções de produção existentes - com uma pequena 

condição, de que conduzem frequentemente à manufactura de artigos completamente novos, ou 

pelo menos, de formas melhorados dos produtos antigos. Esta formulação apenas mostra que as 

realizações da tecnologia estão sempre sujeitas a critérios económicos. Não precisam de ser 

comercialmente rentáveis, mas devem sempre ser economicamente justificáveis. Não faz sentido 
uma tecnologia que reivindique a sua aceitação independentemente de considerações 

económicas. De facto, qualquer invenção pode-se tornar sem valor, e mesmo completamente 

ridícula. por uma mudança radical nos valores dos meios usados e dos fins produzidos. Se o 

preço de todos os combustíveis subir mais de cem vezes, todos as máquinas a vapor, turbinas a 

gás, carros com motor, e aviões, teriam que ser atirados para um monte de sucata. Estritamente 

falando, um processo técnico é apenas válido dentro das avaliações prevalecentes num dado 

tempo particular. Esse processo pode-se mostrar mais aplicável apenas à custa da flexibilidade 

da sua gestão. Mas há sempre um perigo quando a tecnologia mais avançada, de países como a 

Grã Bretanha e os Estados Unidos, é transferida para países mais primitivos, onde (por exemplo) 

a relação entre salários e preços dos bens manufacturados é totalmente diferente - o resultado 

sendo uma destruição de valor, em vez de uma produção de valor, pelo menos no sentido em que 

se perdem os ganhos potenciais que poderiam ter sido obtidos por processos industriais mais 

adaptados às circunstâncias locais. 
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Pelo contrário, nenhuma parte da ciência pode perder a sua validade em consequência 

de uma mudança no valor relativo e corrente das coisas. Se os diamantes se tornarem tão baratos 

como o sal é hoje em dia, e o sal se tornar tão precioso como os diamantes agora são, isso pode 

afectar o interesse do seu estudo, mas não invalidaria qualquer parte da física e da química dos 

diamantes ou do sal. As realizações da ciência são avaliadas pelos padrões de valor científico, 

que correspondem em primeiro lugar ao aprofundamento da nossa compreensão da natureza - 

um objectivo ao qual a tecnologia é em princípio indiferente. 

Logo podemos considerar a tecnologia como a parte da gestão industrial que se baseia 

num conhecimento da natureza suplementado por experiências. Apenas pode, por isso, ser 

intimamente conhecida, ou ser melhorada, por mentes concentradas nos seus objectivos, e bem 

versadas nas condições da produção industrial. O cientista industrial deve poder avaliar o valor 

dos recursos potenciais e a urgência da sua procura potencial, em alternativa a todos os outros 

recursos e procuras. O director de um laboratório de investigação industrial terá que ter em 

consideração todas estas relações de valor, ao decidir entre projectos rivais. Em último recurso 

terá que passar a decisão para a política comercial do director geral ou, se numa empresa 

pública, para as decisões do oficial superior responsável pelo serviço. Isto é aquilo que eu 

significo ao chamar ciência industrial à tecnologia. Significa que a sua verdadeira sede não está 

na pesquisa académica controlada pelo comunhão da opinião científica, mas nos centros de 

produção industrial controlados pela rede mundial de relações económicas, ou pela procura 

específica de algum serviço público. Reconhece-se que se podem encontrar inventores 

solitários fora das empresas industriais, alguns até mesmo em universidades, e que o seu papel 

pode ser importante. Mas todo eles procuram a oportunidade para realizar as suas ideias em 

empresas industriais, já existentes ou a serem fundadas. 

A divisão nítida entre ciência e tecnologia não é afectada pelo facto de  ocasionalmente 

uma poder tomar o lugar da outra. Algumas descobertas científicas podem contribuir de imediato 

para a solução de um problema técnico; enquanto que experiências feitas para uma finalidade 

puramente técnica podem gerar observações que se revelem de considerável interesse para a 

ciência. Mas tais casos apenas precisam melhor a divisão entre os dois domínios, mostrando que 

um resultado que seja acidental a um, pode ser essencial ao outro. Nenhuma prossecução 

racional pode ser guiada apenas pelos seus resultados completamente acidentais. Porém, por 
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mais próxima que possa ser a simbiose da ciência e da tecnologia, cada uma dá forma a um 

organismo separado, para o qual o seu próprio interesse vital deve servir de guia. 

Os princípios distintivos da ciência e da tecnologia podem também esclarecer a 

existência e o carácter peculiar de áreas importantes do conhecimento que se encontram entre 

estes dois domínios. 

Disse que a tecnologia, como a ciência, se baseia sobre factos naturais suplementados 
por experiências. Mas muito desse conhecimento não é científico. Os ofícios antigos, que 

formavam a maior parte das indústrias até muito recentemente - tais como a fiação do fio, a 

tecelagem e o tingimento de panos, a fabricação da cerveja, ou a fundição do minério - 

basearam-se no que é geralmente chamada uma tecnologia puramente empírica, faltando-lhe 

uma completa compreensão científica dos processos aplicados. Muita da investigação industrial, 

em particular das grandes associações de investigação, foram dirigidas durante as últimas 

décadas para a descoberta da base científica dos processos técnicos usados pelas indústrias 

antigas. Tal análise científica ajudou à melhoria racional destes ofícios tradicionais. Os grandes 

laboratórios  Carlsberg, que sob Sorenson e Lindstrom-Lang tanto contribuíram para a ciência, 

foram financiados desde a sua fundação por doações de um certo número de cervejeiras. 
Aplicando-se à análise científica da fabricação da cerveja, esses laboratórios produziram a 

famosa cerveja Carlsberg, que é exportada para todas as partes do mundo, e assim aumentaram 

em muito o seu valor. Tais investigações não têm em geral muito interesse científico por si, e 

não se deve esperar que os directores de laboratórios de investigação técnica ultrapassem o ponto 

em que se esgota a sua utilidade prática. O interesse desta tecnologia analítica dependerá sempre 

e em ultima análise da estrutura económica dentro da qual opera a indústria em questão. Deve 

encontrar a sua verdadeira sede na proximidade da indústria, cujos interesses devem ser a sua 

principal preocupação. 

Mas há outras indústrias que, embora possam ter sido fundadas sob uma base empírica, 

conhecem agora um grande desenvolvimento baseado nalgumas leis físicas bem conhecidas. 
Estas são geralmente descritas como engenharia, e incluem processos como a construção de 

motores, a produção e a transmissão de electricidade, a manufactura de dispositivos electrónicos, 

a construção de navios e de aviões, de estradas e de pontes. Tal trabalho oferece um amplo 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 88 (2009) 
 24 

espaço a especulações que utilizam ferramentas matemáticas elaboradas. Muito da 

aerodinâmica, da hidrodinâmica, e da teoria da elasticidade, podem ser consideradas como 

extensões especulativas da engenharia. Assemelham-se às ciências exactas por oferecerem uma 

elucidação matemática de sistemas mecânicos ou eléctricos, e possuem uma beleza intelectual 

semelhante à das ciências exactas. Contudo há uma diferença importante entre os dois. 
Compararemos, por exemplo, a aerodinâmica e a astronomia teórica. Os problemas da 

aerodinâmica são na maior parte construídos pelo homem, enquanto que os da astronomia estão 

relacionados com o curso da natureza sem ser tocada pelo homem. Logo os ramos teóricos da 

engenharia podem contribuir pouco para a nossa compreensão da natureza, e derivam o seu 

fascínio principalmente pela sua relação com os problemas da engenharia. 

Todas as magnificas ciências geralmente chamadas matemáticas aplicadas podem ser 

justamente descritas pelo nome de tecnologia teórica ou de engenharia teórica. Dado que os 

seus objectivos são teóricos, estas ciências são melhor cultivadas em solo académico, dentro de 

uma comunidade que possa apreciar toda a sua beleza intelectual. Mas podemos duvidar que  o 

seu desenvolvimento continue, se o seu uso prático cessar por completo. Se o transporte por 

navios se tornasse obsoleto, muita da hidrodinâmica cairia no esquecimento. Mesmo que as 

ciências altamente teóricas da engenharia não estejam relacionadas com os problemas 

específicos do dia a dia do engenheiro industrial, e embora sua validade teórica não seja afectada 

pela obsolescência de qualquer parte particular da engenharia, o seu interesse depende do 

florescer continuada dos vários ramos da engenharia em que se baseiam. A este respeito difere 

não só das ciências naturais, mas também da matemática pura, cujo interesse reside 

integralmente dentro dela própria. 

Isto leva-nos a um terceiro tipo do inquirição científica, situada entre a ciência pura e a 

tecnologia. Descrevi como a beleza de uma descoberta científica e o valor de qualquer parte da 

ciência depende da combinação de um certo número de factores, cada um dos quais pode 

compensar as limitações dos outros, e como, em particular, o fascínio que as coisas vivas têm 

para nós compensa a pouca exactidão da biologia, quando comparada com a da física.  Podemos 

por isso esperar que o interesse técnico de determinados materiais contribua para o valor 

científico do seu estudo, e cause a extensão de tais inquirições para além do que poderia parecer 

justificável. Um exemplo disso é o estudo dos metais. Suponho que muitos dos interesses dos 
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membros do Institut of Metals residam nos campos que descrevi como tecnologia analítica e 

engenharia teórica. Mas os últimos trinta anos conheceram uma extensão considerável da física 

dos metais, a que não foi alheio o interesse técnico desses materiais. Os mistérios do fluxo 

plástico, do endurecimento, da fadiga, do recozimento e da recristalização, estiveram entre as 

preocupações principais desta investigação. Os resultados atraíram a atenção e a apreciação dos 

físicos, porque aprofundaram a nossa compreensão do estado sólido, mas a contribuição 

principal veio das pessoas relacionadas com o funcionamento e o uso dos metais. Penso que, na 

realidade, a maioria dos resultados destas investigações seriam rapidamente esquecidos se um 

dia o uso dos metais fosse reduzido a uma fracção insignificante da sua expressão actual. 

 Estudos como os da lã, do algodão, ou da migração dos peixes, devem, tal como o 

estudo dos metais, muito do seu interesse aos aspectos práticos do assunto. Têm a estrutura de 

estudos académicos e devem encontrar a sua sede principalmente nas universidades ou em 

universidades técnicas. A sua posição é semelhante à da engenharia teórica, de que diferem 

apenas no facto de que o seu interesse teórico se encontra na compreensão da natureza e não na 

beleza matemática. Dado que a extensão actual destes estudos é devida ao interesse prático do 

seu assunto, podemos  chamar-lhes ciências tecnicamente justificadas. E, pela mesma razão, 

pareceria apropriado que o culto destas ciências tecnicamente justificadas pelas universidades 

deva ser subvencionado pelas indústrias em que se baseiam - como um sinal do seu interesse. 
Isto deve aplicar-se, pela mesma razão, ao estudo da engenharia teórica nas universidades. 

Vimos que três tipos de estudo científico - a análise da tecnologia, os princípios teóricos 

da engenharia, e as ciências naturais tecnicamente justificadas – se situam entre os corpos 

principais da ciência e da tecnologia, a primeira mais ligada aos centros industriais, os últimos 

dois mais praticados em solo académico. Mas aparte estas áreas intermediárias, há determinados 

campos em que a ciência e a tecnologia realmente se sobrepõem. O caso mais discutido é o da 

medicina, embora eu pense que a cirurgia deva aqui ser excluída, dado que o seu progresso 

contribui apenas incidentalmente para a nossa compreensão da natureza. O exemplo clássico de 

sobreposição é a farmacologia. A observação dos efeitos de uma droga é certamente um facto da 

natureza, enquanto que a prescrição de uma droga para produzir esse efeito cumpre uma 

finalidade prática. É incontestável que podemos aqui identificar, até um certo ponto, uma 

observação científica com um acto de medicação. Mas a sua sobreposição não elimina a 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 88 (2009) 
 26 

dualidade destes dois aspectos. Novas drogas são desenvolvidas por pessoas cuja finalidade não 

é o tratamento de nenhum paciente em particular, enquanto que um médico chamado para tratar 

um paciente não deve ser em primeiro lugar afectado pelo desejo de descobrir os efeitos ainda 

desconhecidos de alguma droga, mas deve atender a muitos aspectos do seu caso, do qual o 

farmacologista nada sabe. Uma vez mais, o interesse científico de uma droga dificilmente 

aumentaria se ela fosse tão rara, instável, ou cara, que virtualmente não fosse disponível na 

prática, embora aí deixasse de ser uma droga útil para o tratamento de pacientes. 

Mencionei antes que a necessidade crescente de pessoal científico na indústria, que se 

tornou marcante desde o fim do século XIX, conduziu - talvez em primeiro lugar na Alemanha - 

a um aumento no número de estudantes que se inscrevem em ciência nas universidades, assim 

como à fundação de universidades técnicas separadas, que oferecem um treino científico 

combinado com um ensino da tecnologia. Mas um treino prático eficaz pode ser apenas dado nos 

tais ramos da prática que são actualmente praticados dentro da universidade. Tal como é o treino 

dos médicos nos hospitais de ensino das universidades. Mas não é viável incorporar fábricas 

para ensino numa universidade, que cubram todas os ramos da indústria. Segue-se que enquanto 

as universidades podem dar uma instrução excelente em engenharia teórica e nas ciência 

tecnicamente justificadas, terão que se concentrar, relativamente ao corpo principal da 

tecnologia, na análise científica dos processos técnicos e satisfazer-se em dar uma descrição um 

pouco pálida, e às vezes ultrapassada, da vasta gama das práticas hábeis que dão forma à 

substância principal – o verdadeiro "know how"  - da tecnologia contemporânea viva. Assim, a 

diferença essencial entre a ciência académica e a ciência industrial reaparece na dificuldade de 

ensinar eficazmente tecnologia em solo académico. 

O facto do Estado ter tomado sobre si o financiamento das universidades neste país 

(Reino Unido), e o facto de este tender agora a considerar o bem-estar material e a segurança 

militar como as suas principais prioridades, não pode mudar as necessidades lógicas que derivam 

da distinção essencial entre ciência e tecnologia. Contudo posso respeitar a maré do sentimento 

social que se revolta contra esta lógica; mas deixo de o fazer assim que alguns dos seus 

protagonistas tentam despertar o ressentimento dos tecnologistas contra os cientistas académicos, 

acusando-os de manterem as universidades para si próprios e para indulgencia das suas 

predilecções pessoais. 
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Tal ressentimento parecerá particularmente infundado quando se realiza que minha 

análise classifica o assunto da tecnologia dentro do corpo principal da cultura humana; ora o 

corpo principal de nossa cultura encontra-se fora das universidades. A posição da tecnologia é 

semelhante a este respeito ao estudo das humanidades nas Faculdades de Artes. As humanidades 

preocupam-se com a língua, a literatura, a lei, a história, a religião, a vida económica e a social, 

que são tudo coisas criadas pelo homem, tais como os produtos da indústria. A prática das 

humanidades nas universidades está por isso numa desvantagem semelhante, tal como a prática 

da tecnologia em comparação com as ciências naturais. 

A natureza é dada pré-feita ao homem; podemos tentar explicá-la, mas não a podemos 

melhorar. Mas a língua, a literatura, a história, a política, a lei, e a religião, assim como a vida 

económica e social, estão constantemente em movimento, e avançam através dos poetas, 

dramaturgos, escritores, políticos, pregadores, jornalistas, e por todos os outros tipos de 

escritores, não académicos. Esses são os principais iniciadores das mudanças culturais, mais do 

que as Faculdades de Artes, as quais contribuem principalmente em segunda mão para o avanço 

da cultura, estudando a língua, literatura, história, lei, religião, e assim por diante, tal como 

produzida fora das universidades. Logo a ciência académica tem uma vantagem sobre as 

humanidades semelhante àquela que tem sobre a tecnologia. 

Devemos recordar isto quando se lamenta, como Sir Charles Snow, o hiato entre as 

agora proverbiais “duas culturas”. As escolas e as universidades pouco podem fazer sobre este 

hiato, porque uma remodelação da nossa herança cultural de geração para geração faz-se 

predominante fora das escolas e das universidades, excepto na própria ciência. 

A prossecução académica da ciência tem contudo uma outra vantagem sobre a das artes. 
Descrevi como a ciência avança pela auto-coordenação das contribuições independentes feitas 

por cientistas individuais e maduros; e como, devido ao carácter profundamente sistemático da 

ciência, os problemas que se levantam em vários pontos estimulam o crescimento sistemático da 

ciência como um todo. Naturalmente, enquanto algumas descobertas podem abrir novas áreas, 

outras serão em primeiro lugar apenas do interesse de determinados especialistas; mas 

eventualmente todas as adições fragmentárias que foram julgadas dignas de publicação irão 

contribuir para uma nova  compreensão sistemática da natureza. Os livros de texto, ou pelo 
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menos os principais manuais da ciência, ajustar-se-ão num padrão coerente que apresenta os 

princípios principais da ciência sob uma nova luz. Inquirições fragmentárias não se integram 

nos avanços principais nas humanidades. De facto, o tipo de estudos detalhados e meticulosos 

documentados na literatura e na história, que somente as universidades podem fornecer,  

raramente farão mudanças importantes na nossa consciência literária e histórica. Às vezes um 

único fragmento de conhecimento novo, como a decifração do escrito “linear B do Grego 

Miceniano, abriu uma nova luz sobre um período inteiro do passado cultural, mas geralmente 

nas humanidades um desenvolvimento principal é conseguido apenas pelo trabalho monumental 

de um único grande erudito. As investigações minuciosas e detalhadas, apropriadas para 

dissertações doutorais, tendem certamente a amedrontar e afastar os seus autores e leitores de 

perspectivas mais amplas, que poucos eruditos - se alguns - podem esperar estabelecer com uma 

precisão semelhante. As virtudes supremas da bolsa de estudos académica podem assim fazer o 

trabalhador médio nas humanidades esquecer completamente as grandes perguntas de que 

depende a importância cultural do seu assunto.  A prossecução académica da ciência natural está 

livre de tais armadilhas. 

 Podemos concluir que a distinção profunda entre a ciência e a tecnologia é mais um 

exemplo da diferença entre o estudo da natureza, por um lado, e o estudo das actividades 

humanas e dos produtos das actividades humanas, por outro lado. As universidades não podem 

ser a fonte principal de progresso na cultura humanista e na cultura material, tal como o são nas 

ciências naturais. 

O reconhecimento calmo desta divisão de trabalho logicamente necessária deve 

constituir uma fundação sólida para tratar os inúmeros problemas difíceis, que ainda precisam de 

ser enfrentados, uma vez reconhecidos estes fundamentos.  
 


