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INTRODUÇÃO

� � �

O caráter de brevidade apontado pelo título desta coleção se apre-
senta de forma mais clara agora que adentramos o século XIX. 
Nos volumes anteriores, a ciência ainda dava os primeiros pas-
sos, com a intensidade dos debates físicos e astronômicos no sé-
culo XVII e sua extensão para a matéria no século XVIII. No 
século XIX, a ciência amplia sua abrangência, com a consolidação 
da biologia e diversas outras áreas. Intensifi caram-se os debates 
em todos os seus ramos. A impossibilidade de aprofundar temas 
e expandir os estudos para outras áreas começa a fi car patente. 
Procuramos suprir essa fraqueza de aprofundamento, presente 
em todo livro que se pretenda introdutório, com a busca de uma 
visão global das relações entre as diversas ciências. Ao abrirmos 
mão da profundidade, do olhar microscópico e detalhado sobre 
cada área da atividade científi ca, ganhamos na visão do plano 
geral, das relações entre as idéias, inclusive aquelas que talvez 
tenham sido apenas mencionadas nesse volume.

Algumas temáticas que surgiram no século XIX, mas só se 
desenvolveram no século XX, foram propositadamente “esque-
cidas” nesse volume para ganhar importância no próximo. Com 
isso desejávamos não ter de cortar suas histórias pelo simples 
fato de se ter mudado o século em questão. 
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Este livro tratará de um momento único da história da ciên-
cia. Talvez possamos dizer que a ciência construída por Galileu, 
Newton, Descartes e Leibniz chegava fi nalmente ao seu ápice, 
a  ponto de gerar um novo tipo de crença. Para o homem do 
século XIX, a ciência podia tudo, seria a ferramenta da reden-
ção. Embora todo aquele progresso gerasse efeitos colaterais, a 
própria ciência teria condições de saná-los.

Esse tempo de prosperidade, felicidade e fé nas conquistas 
do conhecimento humano — e de suas aplicações ao cotidiano 
por meio da tecnologia — bem poderia ser chamado de belle-
époque da ciência.




