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por Henri Mineur
(duma conferência realizada em Pari$>

São múltiplas as ligações da ciência e da técnica,
A ciência tem um objectivo técnico num certo
número de casos mas sempre de início ou quando
dum renascimento. A astronomia egípcia é ó
resultado das circunstancias materiais da vida
humana no vale do Nilo; o renascimento da astronomia no século XVJ É o resultado da economia
nesta Época.
A técnica, pelo contrário, tem por vezes o seu
objectivo fixado pela ciência que procura auxiliar
e isto acontece sempre que a ciência adquiriu um
desenvolvimento suficiente para ter a sua vida
própria sem ter um fim técnico definido. P. o caso
da mecânica de precisão e da fabricação das superfícies ópticas.
Entre estes extremos encontram-se todos os
casos intermédios. Capítulos há da ciência com
um objectivo técnico preciso no passado e para os
quais êsse objectivo se tornou mais vago e mais
longínquo, como a Mecânica Celeste. Encontramos
também capítulos da ciência que nSo actuam
serão indirectamente sôbre a técnica por intermédio de outros domínios da ciência, como acontece com alguns capítulos da astrofísica. Outros
capítulos da ciência que tiveram determinado
objectivo técnico perderam-uo substituindo-o por
um outro como acontece com o problema das
longitu des.
Km suma, um impulso inicial é dado pela
técnica k ciência e desde que esta adquiriu desenvolvimento assistimos a reações múltiplas, mais
ou menos complexas entre a ciência e a técnica.
Notam-se domínios da ciência que não têm
objectivo utilitário nem longínquo nem próximo
mas que o têm filosófico: o de dar uma explicação
total do universo.
Isto faz-nos compreender porque tódas asciências estão ligadas e quanto a história das ciências
é complexa, visto que os resultados dumas actuam
sôbre as outras e estamos habituados a ver investigações desinteressadas de começo darem origem
a resultados práticos da mais aita importância no
fim de alguns séculos; Cal é o caso da electricidade.
Não só as ciências estão Intimamente ligadas
entre si em cada instante como reagem umas
sôbre as outras no tempo; os trabalhos de mecânica estatística dos gazes do século vix, por
exemplo, sofreram a influência dos trabalhos
astronómicos do século xvu.
Vemos também a estrutura social e as tendências filosóficas de cada época influir duma maneira

considerável na investigação cientifica estimulando-a ou procurando asfixiá-la ou eanalisá-la, ao
mesmo tempo que observamos os resultados da
ciência levar o homem a modificar a sua concepção filosófica do universo.
Estamos em presença dum complexo de fenómenos que actuam uns sôbre os outros e onde se
torna muitas vezes i mpossível destacar as relações
simples de causa e efeito. Pode precisar-se esta
Intima ligação da ciência, da técnica e da vida
social tentando responder ã seguinte quentão;
j.Pode Imaginar-se a história da ciência, a da
técnica e a da sociedade idênticas ao que já foram
mas desfasadas no tempo, isto pelo menos em
certos domínios? Penso que um tal desfasamento
não pode exceder senão poucos anos e conveneer-nos-emos disto fàcilmente estudando cada caso
particular.
Tal diminui muito o papei dos génios na ciência e creio que cada sociedade tem os sábios e a
ciência que deve ter; numa colectividade t i o
numerosa, como a humanidade, uma descoberta
encontra sempre um autor quando as circunstâncias científicas, econômicas e sociais são favoráveis.
De resto, o trabalho de um sábio é função do
trabalho dos seus pioneiros e dos seus contemporâneos, A ciência só se faz colectivamente; as investigações dum trabalhador distinguem-se mal,
a maioria das vezes, das dos que o acompanham
no espaço e no tempo; quando uma tal distinção
é possível não é muitas vezes mais do que uma
ilusão.
Além disso, para trabalhai', o sábio deve ter um
objectivo e, ainda que o nâo distinga, não é menos
verdade que êle trabalha porque atribui um valor
ao seu trabalho; ora, o que conslitui o valor da
ciência para o sábio é o seu carácter colectivo
porque tóda a ciência constitui um edifício que
cada sábio construiu com os que o precederam e
com os seus contemporâneos e ao qual não trouxe
mais do que uma pedra. Nâo se fantasia finalmente um sábio trabalhando numa ilha deserta e
sabendo que o seu trabalho não será continuado.
r.ste carácter colectivo da ciência mostra-nos
porque, apesar das aparências, ela lorma um todo
com a vida técnica, social e filosófica da humanidade e esta é a causa por que não se pode separar a ciência dos outros domínios da actividade
humana.
TraduçSo de M. Z A L U A K .
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por Gino Loria
Segundo voz que corre mundo há séculos e que
provém de qualquer anónimo contemporâneo de
Galileo, êste gigante, uma vez assinada a abjuração, teria gritado de cabeça erguida, na presença
dos seus juízes: « E p p u r si muovel». Traia-se de
uma lenda criada, ou por um admirador de Galileo
para demonstrar a firmeza das suas opiniões
científicas, ou por qualquer detractor para apresentá-lo como perjuro {'f; mas, trata-se, certamente, de pura invenção, sendo inadmissível que
file, n o estado de ânimo resultante dos interrogatórios e da abjuração e nas suas deploráveis condições de saúde, tenha podido dar uma prova de
coragem verdadeiramente leonina. Se êle tivesse
pronunciado aquelas tremendas palavras, u m a
nova pira ter-se-ia acendido em Campo dei Fiori,
Giordano Bruno teria contado com um grande
partidário e u m a nova página teria sido escrita
para a história dos mártires da liberdade do pensamento.
Todavia, a humanidade, ao aceitar sem duvidar
da autenticidade e ao divulgar aquele episódio
piedoso, acreditou e quiz afirmar que não existe
fórça humana, nem a que emana dum tribunal
a sentenciar em nome de deus, capaz de arrancar
do â n i m o dum verdadeiro homem de ciência uma
convicção amadurecida depois de demorados estudos e reiteradas experiências.
E que em Galileo tenha permanecido inabalável a confiança na doutrina copemicana demonstram, de forma a não admitir contestação, as
seguintes palavras por êle escritas nas margens
d u m exemplar do famoso Dialogo(J)«Sóbre a introdução de novidades.
«jQuera duvida que a nova introdução de querer

