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Baseado na série homônima da BBC, Uma história da ciência propõe re-

flexão sobre questões que sempre intrigaram a humanidade: O que há 

lá fora?; De que é feito o mundo?; Como chegamos aqui?; A energia pode 

ser ilimitada?; Qual o segredo da vida?; e Quem somos nós? 

Para responder tais perguntas, os premiados autores Michael Mosley 

e John Lynch percorreram a história, contextualizando a evolução do 

pensamento científico, as grandes descobertas e os principais aconte-

cimentos históricos que marcaram o mundo.  O livro mostra que os co-

nhecimentos sobre a natureza, o cosmo e sobre nós mesmos são orien-

tados pelos desafios práticos de cada época, e não apenas pela mera 

curiosidade de pensadores. Estão em jogo, recompensas financeiras 

também o prestigio no universo cientifico.

Com belas ilustrações e de fácil compreensão, o livro relata a história das 

grandes revelações científicas no Ocidente – como a teoria da evolução, 

a criação dos telescópios e a descoberta do DNA – e sua enorme relevân-

cia na vida atual. Os autores questionam muitas de nossas convicções, 

ajudando a tornar compreensíveis conceitos aparentemente difíceis e 

seus resultados surpreendentes  

Uma história da ciência é um relato fascinante e revelador que mostra 

como todas as áreas do saber, da Antiguidade aos dias atuais, progri-

dem quando cientistas empenhados se deparam com novas ferramen-

tas e tecnologias.

MICHAEL MOSLEY é economista, médico e jornalista. Trabalhou na City 

– o centro financeiro de Londres – e mais tarde tornou-se produtor exe-

cutivo dos programas de divulgação científica da BBC, onde passou a 

atuar também como apresentador.

JOHN LYNCH é produtor, diretor, escritor e também diretor da área cien-

tífica da BBC,  responsável pela produção executiva da série internacio-

nalmente conhecida Caminhando com os dinossauros (1999). Produziu 

ainda Wild Weather, Walking with Cavemen e Earth – séries que deram 

origem a outras publicações de grande sucesso.
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“A história da ciência muitas vezes é nar-
rada como uma série de grandes avanços, 
revoluções e  lampejos de genialidade dos  
cientistas. Mas sempre há um antes, um 

depois e um contexto histórico.”
Trecho tirado da introdução. 


