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Projeto

Na quinta edição do Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade 

(V TECSOC/2013)

GT10: Ciência e techné na história

Discutir sobre variadas possibilidades de interação entre ciência e 

técnica, tendo por foco as diferentes formas de registro e de 

transmissão de conhecimentos sobre a natureza e as artes (technai)

Ciência e Techné na primeira modernidade: a transmissão de 
conhecimentos por meio de textos, instrumentos e imagens

Maria Helena Roxo Beltran (CESIMA/PUCSP)
Fumikazu Saito (CESIMA/PUCSP)



Os trabalhos apresentados sobre os processos de adaptação, 

transformação e transmissão de conhecimentos (em diferentes 

épocas e culturas) contribuem para elucidar as atuais relações 

entre ciência e tecnologia

Projeto

Ciência e Techné na primeira modernidade: a transmissão de 
conhecimentos por meio de textos, instrumentos e imagens

Objetivo: 

analisar diferentes possibilidades de interação entre ciência e técnica 

manifestadas já nas origens da ciência moderna, focalizando 

especialmente o papel de instrumentos e imagens nas novas formas 

de transmissão dos conhecimentos sobre a natureza e as artes 

propostas naquele período



A pesquisa histórica nas origens da ciência moderna

Novas formas de interação entre conhecimentos  teóricos e 

práticos na formulação da ciência moderna 

Teóricos Práticos

Instrumentos

e

aparatos

Imagens 

(livros impressos)

Contribuem para delinear o perfil da ciência moderna



Instrumentos

e

aparatos

Mediadores entre a 

natureza e o 

homem

Imagens 

(livro impresso)

Forma de registro e 

transmissão de 

informações visuais

Contribuíram para o estabelecimento de padrões de 

linguagem visual



Instrumentos e aparatos

Imagens

Produtos do trabalho

Artesanal, mecânico

(Ars / Techné)

Passaram a fazer parte representativa das novas formas 

de elaboração de conhecimentos sobre a natureza e as 

artes (technai) nas origens da ciência moderna

Tratados sobre a construção e uso de instrumentos na 

investigação da natureza, os próprios instrumentos e as 

imagens são registros de interações entre ciência e técnica



Historiografia

Para procedermos à análise histórica 

→ Revisitar as relações entre ciência, técnica e tecnologia

Ciência  determina o desenvolvimento técnico e tecnológico?

Pressuposto do início do século XX

Dicotomia

Ciência  Pura 

(Base)

Ciência  

Aplicada

Técnica e 

Tecnologia



Técnica e Tecnologia

O seu estatuto ontológico como área de conhecimento 

autônoma não é reconhecido

Conhecimento 

técnico é 

tecnológico ou 

parte dele

História da tecnologia reduzida a uma 

história da técnica  e de coisas 

produzidas por técnicos

Conhecimento 

técnico e 

tecnológico 

são distintos

História da técnica

História da tecnologia

Técnica como 

precursora da 

Tecnologia



A história da tecnologia, da técnica e também da ciência foi 

inicialmente desenvolvida por especialistas nas várias 

vertentes tecnológicas e científicas

Histórias baseadas nas concepções dicotômicas 

de ciência pura e aplicada

História da tecnologia 

História da ciência
Distinguir:



HISTÓRIA DA TECNOLOGIA



Charles Singer (org.)

History of Technology, 5 vols.
Década de 1950

Década de 

1960

Embasaram os estudos de 

história da tecnologia de forma 

descontextualizada

História da técnica e da tecnologia com vistas a esclarecer:

“como as coisas eram feitas ou fabricadas”

“de que eram feitos ou fabricados os artefatos da técnica”

Distingue: ciência, técnica e tecnologia 

Antes do advento da tecnologia

HISTÓRIA DA TECNOLOGIA



Entre as décadas 

de 1960 e 1970

Primeiras inciativas de 

contextualizar o conhecimento 

técnico e tecnológico

História da economia

Tecnologia e a técnica são abordadas como 

respostas a demandas econômica 

O desenvolvimento do conhecimento técnico e tecnológico 

obedece a uma lógica interna e progressista 

HISTÓRIA DA TECNOLOGIA



As primeiras iniciativas de contextualizar deram ênfase aos 

problemas internos  de invenção e desenvolvimento de artefatos 

tecnológicos 

Encontravam-se marginalizados os problemas sociais e outras 

questões de ordem axiológicas ligadas ao desenvolvimento da 

técnica e da tecnologia

Estudos sociais da 

ciência e da 

tecnologia

Estudos que abordam a 

tecnologia como 

construção social

Ênfase: nos processos sociais 

que influenciaram os vários 

desdobramentos da tecnologia

HISTÓRIA DA TECNOLOGIA

Década de 1980



HISTÓRIA DA CIÊNCIA



Entre as décadas de 1950 a 1980

A história da ciência começou a renovar seus 

pressupostos historiográficos

HISTÓRIA DA CIÊNCIA

Novas propostas

Ultrapassar e desfazer as fronteiras que separam o 

conhecimento científico, técnico e tecnológico, não 

reduzindo o conhecimento técnico e tecnológico apenas ao 

papel de produtor de artefatos.

Compreender a ciência, a técnica e a 

tecnologia como formas de conhecimento 

que se articulariam de diversas maneiras 

em diferentes contextos



HISTÓRIA DA CIÊNCIA

E. Zilsel

A atividade“ científica” é um híbrido de 

atividade empírica artesanal e do 

pensamento reflexivo dos doutos e cultos

Ciência moderna deve muito ao conhecimento técnico, 

manual e experimental do artesão que se tornou acessível 

aos eruditos por causa da mobilidade social propiciada 

durante o Renascimento

Relação entre ciência e artes mecânicas (trabalho 

artesanal e técnico)



HISTÓRIA DA CIÊNCIA

R. Hall

Interação entre artesãos e eruditos (scholars)

Valoriza o estudo das artes e dos ofícios

Reconstrói o cenário intelectual e científico  

dos séculos XVI e XVII considerando 

aspectos de natureza teórica e prática do 

conhecimento científico

Combate à ideia de que o método experimental 

da ciência teria derivado do procedimento de 

tentativa e erro, próprio da atividade artesanal 

P. Rossi



HISTÓRIA DA CIÊNCIA

Esses estudos buscaram compreender não só o 

desenvolvimento e a elaboração do conhecimento 

científico, técnico e tecnológico, mas também analisar a 

natureza de suas relações. 

Porém, grande parte desses estudos partiram de 

caracterizações do que são essas três expressões de 

conhecimento atualmente



HISTÓRIA DA CIÊNCIA, DA TÉCNICA E DA TECNOLOGIA

Especialização moderna

se desenvolveram conjuntamente e, na medida em que 

caminharam em direção à especialização moderna, cada 

uma dessas expressões de conhecimento adquiriram novos 

contornos que as definiram tal como as conhecemos hoje

Séculos XV e XVI Séculos XIX e XX

Ciência

Técnica (arte)

Tecnologia



Séculos 

XV e XVI

Techné, mechané, mechanickè (Ars)  = “Artes em geral” 

Episteme (Scientia) = “Ciência”

Theoretikè

Praxis

Poiesis

Conhecimento manual e mecânico

Conhecimento especulativo e reflexivo

Antiguidade Idade Média

Artes servis

Artes liberais

Techné (arte): conhecimento que 

dependia mais da perícia e da destreza 

(i. e. da experiência) do portador deste 

saber do que do próprio conhecimento



Séculos 

XVI e XVII

Estreitam-se as relações entre 

Scientia (ciência) e techné (arte)

O conhecimento teórico requer cada vez mais 

do conhecimento prático e a ciência passa a 

ser instrumentalizada

Com vistas a adquirir novos conhecimentos e  

operar a natureza

Techné, entretanto, não é Ciência aplicada

Essa expressão de conhecimento não tinha por 

objetivo aplicar, necessariamente, o conhecimento 

da filosofia natural (Scientia) a serviço do homem



Até o século XVIII

Tecnologia é entendida como o 

estudo da arte discurso

A retórica fazia parte das muitas 

outras technai

Sistematização crescente dos conhecimentos 

das 

ciências (Scientae) e das artes (Tecnhé)

Duas categorias
Technai (Artes)

“Belas-Artes”

Dicotomia

Técnicos

artísticos



Entre os séculos

XVIII-XIX

A techné esvazia-se de significado e passa a 

desempenhar um papel  menor no processo 

de elaboração de novos conhecimentos da 

natureza (da ciência)

Techné

A acumulação e a transmissão desse 

conhecimento foram essenciais para o 

processo de industrialização europeia

tem o seu significado restrito 

à vaga ideia de técnica

Reduzido à ideia de mera técnica, essa expressão de 

conhecimento torna-se um obstáculo e passa a limitar 

o desenvolvimento industrial e social



Ciência Pura (Base)

Ciência Aplicada

não é um aprimoramento da Techné

coexiste com a Techné (técnico)

Aplica os conhecimentos 

científicos a serviço da 

indústria e do homem

Século XVIII Século XIX

Física

Química

Matemática

Biologia

Cientista

Laboratórios 

patrocinados  por 

grandes industrias



Século XXSéculo XIX

1930

Ciência Pura – Ciência Aplicada 

Ciência – Tecnologia

Engenheiros com formação científica que se dedicavam não só 

a aplicar conhecimento científico, mas também desenvolver 

outros conhecimentos essencialmente tecnológicos

Especialista 
A busca por inovação

nos processos de 

produção



Tecnologia

Nasce do debate entre cientistas e engenheiros a respeito do 

papel da ciência pura (base) na inovação dos processos de 

produção e de elaboração do saber científico moderno

A ciência pura (base) é 

necessária e suficiente para 

o desenvolvimento técnico 

O conhecimento 

tecnológico é 

independente da ciência 

pura (base)

Entre esses extremos havia um espectro de opiniões diferentes

Cientistas, Engenheiros e Indústria

Responsáveis por política científica 

Pesquisadores: Sociólogos, Filósofos e Historiadores



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, ciência e tecnologia encontram-se tão imbricadas 

que muitas vezes parecem indiscerníveis. Todavia, uma 

análise histórica logo revela que essas duas formas de 

conhecimento são diferentes, tal como ciência e techné. 

Não podemos dizer que a tecnologia é um aprimoramento da 

techné, assim como não podemos afirmar que a ciência 

moderna é um aprimoramento da antiga. Do mesmo modo, 

devemos tomar o cuidado de não entender a tecnologia como 

"ciência aplicada", nem como aprimoramento de antigas 

"técnicas" ou mesmo da techné.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recentes investigações em história da ciência têm insistido na 

necessidade não só de contextualizar, mas também de analisar a 

ciência, a técnica e a tecnologia em seu aspecto multifacetado. 

Essas três expressões de conhecimento devem ser 

contextualizadas para que elas não perderem seu real 

significado. 

Mais do que buscar no passado caracterizações do que é 

tecnologia e técnica no presente, é preciso ir ao passado e 

compreendê-las em seu aspecto histórico.
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