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Resumo

A junção de ciências e ideologias constitui um tema que ainda desperta interesse 
mais pela ubiqüidade das aplicações científicas no cotidiano contemporâneo do que pela 
cobertura ideológica, que bem disfarçada parece manto diáfano. Para muitos, persiste a 
ilusão de objetividade  e neutralidade  que se incorporaram ao tratamento  da ciência, 
principalmente  em  seu  núcleo  considerado  mais  duro  e  impermeável  à  infiltração 
ideológica,  como nas  ciências  físicas  e  matemáticas.  No entanto,  procurarei  ilustrar 
como essa aparência engana, já que mesmo nesses campos as ideologias impregnam o 
corpo do conhecimento. Ainda mais: tentarei defender que isto, por ser inevitável, pode 
não ser necessariamente negativo, e para tanto dedicarei especial  atenção a uma das 
ideologias em questão, que não é exclusividade das ciências, mas nelas se manifesta 
com grande força, a ideologia do progresso.

Abstract

The conjunction of sciences and ideologies is a matter that still  arouses more 
interest due to the ubiquity of contemporary everyday life scientific applications rather 
than to the ideological blanket, which can be well disguised to look as a thin veil. For 
many there remains an objectivity and neutrality illusion which are incorporated as an 
attachment  of  science,  especially  in  its  harder  core,  more  impervious  to  ideological 
infiltration, as in the physical sciences and mathematics. I will however endeavor to 
show  how  misleading  this  appearance  is,  since  even  in  these  fields  the  ideologies 
impregnate the body of knowledge. Furthermore: I will try to defend that this, being 
unavoidable, does not have to be necessarily negative, and to do so I will pay more 
attention to one of the ideologies under focus, which is not exclusively scientific, but is 
vigorously manifest in sciences, the ideology of progress. 
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Das eigentliche Studium 
der Menschheit ist der Mensch

Goethe

Introdução

Para a realização do presente trabalho, parti da experiência de ter ministrado a 
correspondente  disciplina  por  alguns  anos  na  pós-graduação  do  Departamento  de 
História na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. A inspiração para o tema surgiu inicialmente do curso de “Música e Ideologia” 
que, ainda como aluno de doutorado, fiz com Arnaldo Contier na mesma unidade, e 
onde percebi a potencialidade do enfoque ideológico para temas de história da cultura. 
Posteriormente, lecionei um curso de pós-graduação na Escola Politécnica da mesma 
Universidade sobre a história social da eletricidade, que me revelou quão promissora era 
a senda da história das idéias nas ciências e me motivou a preparar um curso de escopo 
mais amplo. Um período de pós-doutorado durante 2003 no Instituto Smithsonian, em 
Washington, possibilitou-me intensificar a pesquisa pelo acesso a fontes relevantes, o 
que se refletiu parcialmente no presente trabalho.

Ao pensar no caminho a ser desenvolvido no presente trabalho, decidi-me por 
uma cobertura panorâmica, sabendo que ela traria a desvantagem conseqüente da falta 
de maior aprofundamento nas questões tratadas. Certamente, há muitos tópicos que eu 
poderia adentrar na malha fina com proveito para tirar conclusões mais cabais no que 
tange a tais assuntos. Contrariamente a isto, a abordagem mais geral me permitiria tecer 
uma trama de maior duração temporal, identificando as tendências de permanência de 
algumas seletas e decisivas ideologias nas ciências, à custa de a malha ser grossa, mas 
optei por esta alternativa. Esta escolha me forçou também a limitar as citações incluídas 
no  corpo  do  texto,  para  não  tornar  por  demais  volumosa  a  obra  resultante.  Para 
contrabalançar um tanto as limitações da proposta escolhida, na parte central fiz uma 
incursão algo mais detalhada nas questões da busca científica de uma unidade do mundo 
e da evolução das espécies. 

Escolhi  subdividir  a exposição em seis  partes  cujos  títulos  têm também uma 
denominação  musical,  sem pretender  com isso  nenhuma originalidade  e  mais  como 
lembrete de que no trabalho faço diversas aproximações entre ciência e música, que são 
motivadas  por  razões  culturais,  mas  com  a  ambição  maior  de  também  revelar 
semelhanças ideológicas, uma pista de cujo véu levantei apenas uma leve ponta, sem o 
espaço para maiores vôos. Ao longo do texto me deparo, ainda que implicitamente, com 
algumas questões centrais: como se deu o progresso nas ciências? Como esse processo 
interage com a percepção de um progresso social? Pela fertilização mútua entre ciências 
e artes, como se coloca nestas o problema de um “progresso”?

O estudo do tema das dimensões sociais e políticas das idéias de conhecimento e 
progresso está preludiado por uma revisão de alguns aspectos de teoria da história das 
ciências  que  encontram  paralelos  conhecidos  na  historiografia  geral,  mas  que  no 
contexto das ciências são pouco divulgados e discutidos em nosso meio acadêmico, pelo 
que julguei oportuno incluí-los, até para permitir esclarecer minha posição teórica nesse 
campo. 

A seguir, num “primeiro movimento” exploro alguns dilemas da problemática 
demarcação  entre  aquilo  que  seria  ciência  e  o  que  não  seria,  e  que  costuma  vir 
complicado pelas noções de técnica e tecnologia, conduzindo a uma discussão que já 
revela matizes ideológicos.  Concluo essa etapa preliminar  fazendo considerações em 
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torno das definições mais aplicáveis dos conceitos de ideologia ao presente trabalho, 
tarefa exploratória e inconclusa, mas preferível à deriva no oceano de pressuposições 
onde o assunto fica ao sabor de preconceitos e lugares comuns, o que me possibilita 
esclarecer melhor como pretendo tratar a aproximação das ciências pelas ideologias. 

A excursão mais linear no tempo histórico se inicia no “segundo movimento”, 
em que revejo pontos das ciências dos antigos gregos, passando pelo período medieval e 
me estendo até a época renascentista e o início do período moderno. Nesse momento é 
que faço o já mencionado corte na metodologia para tratar com maior vagar de dois 
assuntos que me são especialmente caros. O primeiro deles é o da temida ingerência da 
filosofia  nas  ciências,  em  especial  da  metafísica,  algo  considerado  mais  do  que 
abominável pelos cientistas, principalmente desde meados do século XIX, por razões 
que  tentarei  elucidar  por  meio  da  análise  de  um  motivo  condutor  que  tem  raízes 
claramente  metafísicas  e que não foi  extirpado das ciências,  que é  o da procura da 
unidade na natureza. Parti da história do eletromagnetismo, porque aí se configurava 
algo que parecia extraordinariamente metafísico, em que a eletricidade se viu associada 
com o movimento e como o mundo testemunharia logo com os geradores e motores, 
insumos para grandes transformações em todas esferas. O segundo é a teoria darwinista 
da  evolução  das  espécies  por  meio  da  seleção  natural  que,  a  meu  ver,  tornou-se 
atualmente um expoente da ideologização científica e assunto de extrema relevância 
cultural. Há nesse tema uma interseção de ideologias científicas e não científicas, nele 
refluem problemas como a origem da vida e a possível  especificidade do fenômeno 
humano, bem como ressurge em aspectos teóricos normalmente recônditos a antinomia 
entre liberdade e necessidade – enfim uma questão que se já é candente para cientistas, 
na história das ciências adquire tons apaixonantes. Nesse “interlúdio”, talvez mais do 
que em outras partes do trabalho,  não abdiquei  de tornar  explícitas  minhas próprias 
posições – tampouco creio no mito da objetividade do historiador.

No terceiro “movimento” retomo a narrativa de horizonte amplo, tomando como 
mote  a  chamada  revolução  industrial,  para  tratar  de  aspectos  ideológicos  mais 
centralizados na física matemática contemporânea, detendo-me na teoria quântica e seus 
fundamentos não científicos; essa problemática foi estendida para um tema correlato, 
que é o da inteligência artificial, embora a correlação não seja imediata. Nas ideologias 
científicas que examino, incluindo fortemente as que envolvem a evolução das espécies, 
o  papel  do pensamento  liberal  econômico não pode ser  minimizado  e concluo esse 
movimento com uma breve menção ao desenvolvimento brasileiro, que sofreu bastante 
tal  influência desse tipo de liberalismo,  para enfocar algumas questões históricas  da 
política do país para ciência e tecnologia. 

Exceto em cursos de filosofia das ciências, o assunto que escolhi como epílogo 
para investigação, o da metodologia da pesquisa científica e tecnológica, costuma ser 
tratado de forma bastante corriqueira e sem maiores cuidados. Pensando nas ideologias 
que estão presentes nesse tema, é porém possível de certa forma retomar várias das 
discussões anteriores para caracterizar algumas conclusões finais. Como apêndice ao 
trabalho, coloquei algumas das ilustrações que normalmente tenho usado como recurso 
didático,  mas  sobre  as  quais  não  pretendi  aqui  me  estender  como  normalmente  se 
oferece  a  oportunidade  em  sala  de  aula;  elas  aqui  estão  portanto  mais  em  caráter 
complementar.

Agradeço  aos  numerosos  alunos  que  freqüentaram  a  pós-graduação  comigo 
pelas discussões que tivemos, incluindo comentários e sugestões valiosas, que ajudaram 
a atualizar e transformar continuamente o material utilizado em aula.
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1. Prelúdio: A historiografia da ciência e sua metodologia

Houve  na  Antigüidade  histórias  de  algumas  ciências,  mas  é  nos  períodos 
moderno  e  contemporâneo  que,  principalmente  a  partir  do  século  XVIII,  vêm-se 
sucedendo as escritas das histórias das ciências. De início elas foram concebidas por 
cientistas mesmos e mais voltadas para algum ramo particular, como por exemplo as 
histórias  da  eletricidade  e  da  óptica,  escritas  por  Joseph  Priestley,  publicadas 
respectivamente em1767 (Figura 1) e 1772, a da astronomia por Jean-Sylvain Bailly 
(1782) ou a da matemática por Jean-Étienne Montucla (1799 - 1802). Mais raros foram 
os trabalhos  tendo como tema de objeto o coletivo,  abrangendo várias ciências  1.  A 
história das ciências só se constituiu em disciplina autônoma a partir  do século XX, 
tendo desde então suscitado inquietações e perplexidades tanto entre os historiadores 
quanto os cientistas. 

A amplidão do leque da história das ciências por vezes dificulta sua assimilação, 
mas  por  outro  lado  sublinha  sua  interdisciplinaridade,  já  que  trabalha  também com 
questões epistemológicas, correlacionando-se com a filosofia,  sociologia, antropologia, 
as próprias ciências que são seu objeto, bem como seu ensino. Daí abarcar uma grande 
variedade  de  temáticas,  que  incluem:  as  diversas  ciências,  suas  linguagens  e 
representações do mundo; as pessoas ligadas ao empreendimento científico e técnico; as 
instituições e os demais lugares de produção e comunicação do saber; os instrumentos 
de  medida,  aparelhos  e  máquinas;  as  políticas  científicas  e  tecnológicas.  Estas 
características não a impediram de desenvolver ao longo do último século uma tradição 
própria, com metodologias e teorias que permitem tratar diversas questões, inclusive 
aquelas inerentes à sua própria historiografia e fontes. 

Para ilustrar um pouco a diversidade antes de iniciar uma breve discussão da 
historiografia das ciências e técnicas abordarei o assunto documental, com o caveat de 
que as fontes materiais para a pesquisa histórica em ciências se originam, como de resto 
em toda a historiografia, no processo dialético entre o passado e as interpretações do 
presente. Há uma divisão tradicional entre documentos primários ou secundários, mas 
esta não é uma categorização rígida, dependendo do uso do material. Me restringirei  à 
classificação entre fontes não verbais e fontes verbais, e nestas se incluem materiais 
manuscritos e impressos, materiais audiovisuais e atualmente também informações que 
circulam  pela  internet.  Para  o  pesquisador  em  história  todas  as  fontes  podem  ser 
pessoais  ou institucionais,  de acesso público  ou restrito,  o que tem colocado vários 
problemas  de  acessibilidade  ao  material  e,  adicionalmente,  ele  se  defronta  com  a 
questão de como disponibilizar  e reproduzir  esses documentos. A seguir se faz uma 
enumeração não exaustiva do que tem sido usado como fontes verbais pelo historiador 
das ciências e técnicas, começando pelas manuscritas e impressas:

• Inscrições em pedra, papiros, etc. 
• Cartas e diários.
• Anotações, inclusive de aulas.
• Manuscritos de artigos e livros científicos.
• Textos impressos por computador.
• Preprints de artigos e livros científicos.
• Livros e artigos científicos.

1 Uma tentativa predecessora mais antiga e sempre lembrada é a história institucional da 
Royal Society de Londres, publicada em 1667, isto é, apenas cinco anos depois da fundação 
dessa instituição, por seu historiador Thomas Sprat, que enfatizou e recomendou a escolha dos 
métodos empíricos a serem seguidos pela ciência. 
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• Livros e artigos não científicos de cientistas, inclusive os literários, como de 
ficção e poesia.

• Coleções de jornais e revistas, científicos e técnicos ou não.
• Manuais e tabelas (inclusive de aplicações profissionais).
• Autobiografias, memórias e, às vezes, também biografias.
• Resenhas escritas por ou sobre cientistas.
• Livros-textos usados ou escritos por cientistas ou divulgadores.
• Relatórios, atas e prestações de contas de associações e institutos científicos.
• Relatórios oficiais, correspondência institucional e documentos legais.
• Anúncios de empregos e avaliações de candidatos a emprego ou admissão 

em instituições científicas.
• Pedidos e concessões de patentes.
• Teses não publicadas e trabalhos para concursos.
• Listas de vendas de instrumentos científicos.
• Listas de assinantes de jornais e revistas científicos.
• Listas bibliográficas usadas por cientistas.
• Bibliotecas e arquivos de cientistas.
Além destas, há as fontes verbais audiovisuais, como por exemplo as entrevistas 

com cientistas e profissionais, fotos, filmes, programas de rádio e televisão, as fontes 
que contêm armazenamento eletrônico, como discos flexíveis, disquetes, compact discs, 
as  próprias  memórias  de  computador,  e  finalmente  a  internet,  com  destaque  para 
páginas  institucionais  e  pessoais,  notícias  e  comunicações.  Naturalmente,  as  fontes 
armazenadas  eletronicamente  podem  apresentar  um  grau  extremo  de  volatilidade  e 
inacessibilidade para o pesquisador.  

Para as fontes não verbais úteis à historiografia das ciências e técnicas, cito:
• Instrumentos e objetos científicos e profissionais, como por exemplo suas 

coleções,  catálogos,  análise  dos  materiais  neles  empregados  e  das  suas 
técnicas de fabricação e uso.

• Modelos  e  artefatos  para  demonstrar  teorias  científicas  ou  projetos 
tecnológicos,  como  por  exemplo  os  modelos  do  sistema  solar,  modelos 
anatômicos, modelos reduzidos de máquinas e maquetes de construções. 

• Iconografia não científica, como pinturas, gravuras, fotografias e filmes.
• Iconografia  científica,  incluindo  livros,  artigos,  diários,  cartas,  desenhos, 

gravuras, mapas, gráficos, tabelas, transparências, apresentações eletrônicas 
(por exemplo em power point).

• Coleções dos museus de ciência e outros.
• Os próprios lugares de produção e comunicação do saber científico, como os 

museus,  jardins  botânicos,  laboratórios,  anfiteatros  de  anatomia  e 
observatórios astronômicos.

Mas o que é e para que serve a história das ciências? Esta pergunta acaba sendo 
freqüentemente  posta  pelos  praticantes  e  usuários  dessa  linha  de  pesquisa,  que  se 
poderia  dizer  que  busca  problematizar  e  compreender  historicamente  o  processo  de 
constituição  de uma atividade  chamada ciência  (cuja  definição  será  postergada  para 
mais adiante), que se estabelece socialmente e que visa a produção de conhecimento. 
Inicialmente,  partirei  de  uma  reflexão  bastante  rica  presente  em  um  ensaio  do 
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historiador Georges Canguilhem 2, que apresentou três tipos de motivação básica para se 
fazer história das ciências, a saber: histórica, científica e filosófica.

A motivação  histórica  é, talvez, a mais óbvia e decorre de que a história das 
ciências  é  uma  disciplina  que  se  insere  perfeitamente  na  história  das  idéias  e  das 
mentalidades  3.  Acrescento  ainda  que,  por  motivos  que explicarei  mais  à  frente,  as 
idéias são uma possibilidade de se abordar as ideologias num sentido mais amplo, de 
interesse particular para o presente trabalho.

O interesse  científico  propriamente dito também está presente na história  das 
ciências, porque esta permite refazer os caminhos que levaram a descobertas e teorias 
científicas. Diria ainda que por esse motivo se exploram e discutem metodologias que 
são de interesse da própria ciência, além de eventualmente retomar temas e abordagens 
do passado que podem se mostrar prolíficas ainda no presente 4.

A justificativa  filosófica  se deve a que uma pesquisa em história das ciências 
pode  ser  simultaneamente  epistemológica  -  e  aqui  estou  usando  epistemologia  no 
sentido  de  estudo  de  métodos de  conhecimento  em  geral,  e  não  de  conhecimento 
científico em particular. Isto ocorre principalmente quando se leva em conta as redes de 
interações existentes. O cientista e filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz se incluiu entre 
os que primeiramente enxergaram esse potencial da história das ciências para contribuir 
com a pesquisa dos modelos da “arte da descoberta” 5.

Naturalmente,  todos os três motivos estão particularmente entrelaçados, como já 
notou o filósofo Kurt Hübner na sua  Crítica da razão científica,  quando diz que há 
fundamentos epistemológicos que só vêm à luz na história, e só com seu estudo se pode 
fazer sua crítica adequada 6. Esta característica explica porque poderia ser agregada às 
três justificativas uma quarta motivação, que é usar a história para o ensino das ciências. 
Contrariamente ao que se costuma ensinar em todos os níveis de educação, por motivos 
que explorarei  à  frente  no contexto  da ideologia  do positivismo,  todas  ciências  são 
fundamentalmente ciências históricas: suas teorias e experimentos se inserem na história 
humana. Infelizmente, como diz o historiador John Heilbron 7, seu uso mais conspícuo 
nesse campo é como “uma cobertura de açúcar para cobrir as duras nozes do currículo”, 
apesar  de um interesse  crescente  no assunto  por  parte  dos  educadores,  inclusive  de 
nossos cursos universitários de licenciatura no Brasil.

Numa abordagem historiográfica reflexiva sobre o objeto, a metodologia e as 
condições  para existir  uma história  das  ciências,  Michel  Fichant  considerou que ela 
pode ser feita por três tipos de autor: o filósofo, o historiador da ciência e o próprio 
cientista,  de  que  seriam  exemplos  entre  os  já  citados,  respectivamente,  Hübner, 

2 “O objeto da história das ciências” in Carrilho (1991), pp. 109-132.
3 Um exemplo abrangente dessa história das idéias nas ciências é o do historiador  norte-

americano Arthur Lovejoy, que em sua obra clássica The great chain of being (1936) elaborou 
uma  complexa  rede  interdisciplinar  encadeando  o  desenvolvimento  da  idéia  de  evolução 
biológica no pensamento ocidental com a história da filosofia e da literatura.

4 Esse motivo não costuma porém ser apreciado pelos cientistas. A esse respeito, vide  
“Teoria  da  relatividade  e  história  da  ciência”  (Magalhães,  2002),  como caso  ilustrativo  da  
reação irada desencadeada entre os pares pela crítica que um professor de física da USP fez à 
teoria da relatividade restrita de Einstein, reação que primou por desconhecer a história desse 
assunto ao longo do século XX, inclusive as tentativas de demonstrar que a velocidade da luz 
não é constante – cf.  também Allais (1998a), pp. 26-34. 

5 Mathematische Schriften, vol. 5, p. 392 – apud Kragh (2001), p. 5
6 Hübner (1993), p. 61.
7 Heilbron (2002).
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Canguilhem e Priestley 8. Cada um destes tipos porventura reivindica sua independência 
dos  demais,  mas  permanece  a  possibilidade  de  se  articularem  entre  si.  Desta 
consideração Fichant tirou três conseqüências que julgo capitais para a metodologia que 
empregarei:

a) a história de uma ciência não encontra o conceito do seu objeto senão na 
ciência da qual constitui a história;

b) a definição de uma ciência é a sua história, as condições reais da produção 
dos seus conceitos;

c) a história de uma ciência implica uma epistemologia, entendida como teoria 
da produção específica dos conceitos e da formação das teorias desta ciência.

Ainda  segundo  Canguilhem,  a  história  das  ciências  implica  numa  axiologia, 
numa busca da “verdade” - no caso, da verdade científica 9. A procura da “verdade” é 
sabidamente um problema clássico da teoria do conhecimento, tendo em vista os muitos 
conceitos  possíveis  de  verdade,  que  surgiram  nas  bases  do  pensamento  filosófico 
mesmo desde seus primórdios. Não significa isto porém uma concordância minha com 
um tipo de relativismo que alguns tentam imputar ao conhecimento em geral, embora 
esteja  pronto a admitir  que o processo do conhecimento e da procura da verdade é 
totalmente dialético - e aqui o modelo de ironia socrática, do “só sei que nada sei”,  
certamente se aplica. Quando não, basta ver, justamente com o auxílio da história das 
ciências, como foram retomadas (e não raro mais de uma vez) teorias já completamente 
abandonadas  por  serem  consideradas  ultrapassadas,  como  o  atomismo  ou  o  éter 
luminoso. 

A importância  científica  da  história  das  ciências  costuma ser  menosprezada, 
tanto  por  cientistas  quanto  por  historiadores,  mas  aqueles  que  conhecem  a  história 
sabem melhor, pois é inegável que no passado esta recorrência de idéias ocorreu. Está 
claro que o atomismo dos gregos não é o mesmo que para o químico John Dalton em 
1808, quando publicou  A new system of chemical philosophy. Tampouco a teoria de 
Dalton  transparece  no  atomismo  que  se  reforçou  a  partir  do  início  do  século  XX, 
quando se descobriu a existência de elétrons e prótons. O mesmo se pode falar do éter, 
que tem uma história das mais interessantes e é uma idéia que ainda não foi sepultada, 
ao contrário do que crê a maioria dos físicos mal informados sobre a história de sua 
disciplina 10.

Sem querer  saltar  do fogo para a  frigideira,  talvez  fosse melhor  ao tratar  da 
busca  pela  verdade  enfatizar  o  que  para  muitos  vem denegrido  sob forma de  pura 
ideologia, que é o tema do progresso científico. Embora a noção de progresso também 
suscite muitas discussões, a que voltarei mais à frente, é inegável que a ciência tem 
ampliado o conhecimento  e  domínio da natureza  e  a  essa dimensão em que há um 
crescendo pode  ser  associada  a  palavra  progresso.  Diria  então  que  mais  uma 
possibilidade  de  entender  a  história  da  ciência  é  que  ela  trata  de  um  conhecer 
progressivo e do processo pelo qual isto transcorre.

Nesse  ponto,  é  determinante  recordar  ainda  uma  outra  lição,  desta  feita  do 
historiador Alexandre Koyré, que afirma ser a história das ciências também um juízo de 
valor  sobre  os  pensamentos  e  as  descobertas  dos  cientistas  11.  Não  seria  portanto 
possível  a  alguém pretender  ser  um historiador  “isento”,  mesmo em se tratando  de 

8 “ A idéia de uma história das ciências”,  in  Pécheux e Fichant (1989), especialmente 
pp. 110-114.

9 Carrilho (1991), p. 126.
10 Cf. o clássico de Whittaker (1951).
11 “Perspectivas da história das ciências”, Koyré (1991), pp. 370- 379.
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teorias  hoje tidas  como incontestes.  Pela  história  da ciência  refaz-se o percurso das 
teorias que tiveram ganho de causa e de novo são verificadas suas bases – momentos de 
reflexão  quando  todo  o  edifício  pode  revelar  rachaduras  irrecuperáveis  ou,  pelo 
contrário, podem ser finalmente fechadas as brechas deixadas por motivos diversos.

Temos  então  uma  situação  sui  generis no  conhecimento,  apesar  de  não  ser 
estranha à história como um todo: é que a historiografia da ciência acompanha a ciência  
moderna, para estudar o passado, mas tem de “fingir” que não conhece os resultados 
dessa ciência moderna. O que é peculiar é que a ciência num dado estágio acredita que 
seus conhecimentos são verdadeiros, enquanto que os do passado em geral não o são, 
mas  isto  é  uma presunção  que  ocorre,  como  apontado  atrás,  ao  arrepio  da  própria 
história da ciências. Algo parecido se poderia dizer da respectiva filosofia da ciência. 
No entanto, esse é um motivo a mais para buscar as interações da ciência com outros 
campos, já que é da complexidade do real em todas suas facetas que surge o quadro 
mais  provável  de  representar  o  menos  ideologicamente  possível  idéias  que,  apesar 
desses esforços, como desenvolverei à frente, permanecem sempre carregadas das tintas 
das suas ideologias. 

Creio que é por razões semelhantes que na história das ciências aprende-se mais 
quando procuramos ver os fatos singulares de cada ramo do conhecimento científico à 
luz de teorias o mais universais e interrelacionadas possíveis. Nem poderia ser diferente: 
as fronteiras entre ciências e humanidades são mesmo tênues, já que ambas decorrem 
dos esforços de produção humana, e ainda voltarei a tratar de como entendo que se deva 
aprofundar essa semelhança metodológica.

Novamente  invoco Hübner que,  na obra citada,  diz  que para cada  geração é 
necessário rescrever continuamente e de modo novo a história 12. Isto me faz refletir que 
as  questões  levantadas  pelo  pensamento  teórico  da  história  tout  court  surgem 
inevitavelmente  também  na  história  das  ciências,  a  despeito  do  já  referido  caráter 
cumulativo do progresso científico. 

Para alguns pensadores, como Gaston Bachelard, existem no desenvolvimento 
histórico  das  ciências  os  denominados  “cortes  epistemológicos”,  momentos  que 
inauguram uma ciência, separando-a dos saberes não científicos precedentes, como por 
exemplo quando foi publicada no século XVI a obra heliocêntrica de Copérnico 13. Esta 
noção é contraposta à visão contrária, de que predomina na história das ciências uma 
continuidade – nesse mesmo exemplo, não estaria então correto supor que a astronomia 
não era científica antes de Copérnico, por dois motivos: primeiro, porque já existia um 
modelo heliocêntrico dos antigos gregos, e segundo, porque o modelo geocêntrico de 
Ptolomeu também era científico,  embora inexato.  A ciência  nesta última perspectiva 
evoluiria portanto sem os saltos bruscos de Bachelard ou, como dizem os físicos, sem 
saltos  “quânticos”,  mas  de  forma  contínua  com base  em predecessores,  restando  o 
espinhoso problema de se discernir entre falsos e verdadeiros precursores 14. 

Em história política há um problema análogo, que é o de caracterizar revoluções 
abruptas em contraste com um gradualismo na transição.  Por exemplo,  a Revolução 
Francesa se identifica com uma “data de corte”, que é o 14 de julho de 1789, ou esta 
seria simplesmente emblemática de um processo de dissolução do antigo regime que já 
vinha se produzindo há tempos e que continuaria mesmo após a execução de Luís XVI, 
como evidenciado pela restauração da monarquia e outros eventos? No caso da história 

12 Hübner (1993), p. 226.
13 Bachelard (1996).
14 Para  uma  discussão  historiográfica  desse  assunto,  vide  a  oportuna  obra  de  Acot  

(2001), pp. 36-45.
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das  ciências  e  técnicas,  se  optarmos  por  uma  transição  mais  gradual  ficaria  difícil 
concordarmos com expressões como  “revolução científica” ou  “revolução industrial”, 
a não ser por uma certa e sem dúvida discutível conveniência didática, uma vez que com 
certeza novas teorias ou tecnologias levam algum tempo para se imporem – às vezes um 
tempo longo demais para serem designadas como uma “revolução”. 

Claro  que,  alegoricamente,  não  temos  dificuldade  em  subentender  um  grau 
elevado  de  mudanças  como quando  se  diz  “a  revolução  do computador”,  querendo 
significar  que tantos  costumes foram mudados,  novas  necessidades  geradas  e  novas 
possibilidades abertas, mas é bom nos precavermos contra o abuso da terminologia, que 
só faz sentido cum grano salis. Este uso implícito de uma descontinuidade é diferente 
do seu emprego para um evento tal como uma “revolução” que depôs um governante, 
algo que se pode dar  num tempo relativamente  curto.  Em termos  econômicos,  uma 
“revolução” pode significar que houve uma mudança radical  no modo de produção, 
como por exemplo do feudalismo para o capitalismo, mas sabemos que isto também 
transcorreu num tempo relativamente longo – e o que se quer dizer exatamente com 
“revolução” quando a transformação dura um século ou nem chega a se completar? Na 
prática política, a distinção entre o mais rápido e o mais lento pode ser crucial, como por 
exemplo  nas  discussões  do  final  do  século  XIX  e  início  do  XX  que  envolveram 
propostas de transição para um modo de produção e regime socialista – a transformação 
deveria  ser  gradual  como defendiam os  partidos  social-democratas  ou  rápida,  como 
queriam os bolcheviques, no caso russo?

A sucessão de teorias nas ciências admite um caso especial de continuísmo na 
descontinuidade, como ocorre em se tratando da física contemporânea, em que a partir 
do século XX se pôde dizer que a antiga mecânica clássica (ou newtoniana) era um 
limite  especial  da  mecânica  relativística  (ou  einsteiniana),  valendo  aquela  quando a 
velocidade  de  um objeto  fosse  desprezível  face  à  velocidade  da  luz,  ou  quando  se 
supusesse  uma  velocidade  da  luz  tendendo  ao  infinito  15.  Aproximações  desse  tipo 
também ocorrem na comparação entre a física clássica e a física quântica,  quando a 
escala de um objeto pesquisado deixa de ser subatômica e tende ao tamanho dos objetos 
mais perto de nosso cotidiano. Há entretanto teorias que se sucedem sem esse tipo de 
transição, como é o caso do calórico, muito popular durante o século XVIII e pela qual 
o calor seria uma substância química ( ou elemento químico). Esta teoria foi superada 
por uma teoria do calor enquanto forma de energia transformada, sem aparente traço de 
continuidade entre ambas teorias.

Na  verdade  uma  transição  científica  contínua,  mesmo  quando  admitida,  é 
problemática – em que ponto uma teoria deixa de valer e passa a valer sua sucessora? 
Num dos exemplos recém-citados, exatamente a partir de que tamanho é que um objeto 
na física passaria a ter propriedades nitidamente quânticas? As descontinuidades são um 
problema para o conhecimento exatamente porque criam uma situação que pode ser 
aqui ilustrada considerando os dois lados duma superfície: em um deles vale uma teoria 
e no outro lado um outra teoria, mas como é que algo que se move de um lado para 
outro  através  dessa  superfície  pode  se  submeter  a  uma  tal  transição?  Mesmo  nas 
fronteiras físicas entre países permanece essa sensação de estranheza e que, apesar da 
possível  mudança  de  idioma,  costumes,  etc.,  há  algo  arbitrário  numa  mudança  tão 
sensível que ocorre em apenas poucos metros de separação. 

Ressalto que nas ciências naturais, este é um problema que aparece também de 
per si em vários fenômenos estudados. Por exemplo, como um raio de luz que passa do 
ar à água consegue mudar sua velocidade e como o ângulo de incidência desse raio na 

15 A velocidade da luz é de cerca de 300.000 quilômetros por segundo.
12



superfície d’água pode mudar para o ângulo de refração, ao fazer essa passagem – isto 
se daria já na primeira camada de moléculas de água, ou depois? Ou então, como ocorre 
a mudança nas propriedades dos corpos quando mudam de fase, por exemplo de líquido 
para  sólido  –  a  mudança  é  instantânea,  apenas  atingida  a  temperatura  do  ponto  de 
solidificação, ou ocorre gradualmente, digamos nos últimos milésimos de grau antes de 
ser atingida aquela temperatura? Mais um exemplo: como um elétron pode passar de 
uma órbita para outra (ou melhor, de um orbital para outro, como foi caracterizado na 
teoria da estrutura atômica), ao receber ou ceder um quantum, isto é, uma quantidade 
definida de energia - nem mais nem menos, mas exatamente aquela quantidade, como se 
fosse mágica? Ainda: como ocorre a criação de uma nova espécie biológica, a partir de 
variedades da espécie original – em que momento da diferenciação o representante da 
nova espécie deixa de se cruzar com a variedade anterior? O que estou indagando está 
compreendido na discussão do velho aforismo pelo qual “a natureza não dá saltos”16. 

No  fundo,  o  entendimento  dos  fenômenos  humanos  também  apresenta  essa 
dificuldade, como já referi nas transformações a que se dá o nome de revoluções, mas 
problemas  semelhantes  ocorrem  por  exemplo  na  economia,  na  cultura  ou  no 
desenvolvimento  psicológico  –  a  pergunta  geral  é,  portanto:  qual  a  natureza  das 
transições  e  como  elas  são  possíveis?  Na  história  das  ciências  essa  questão  das 
mudanças  se  entrelaça  com  o  posicionamento  do  historiador  frente  à  produção  do 
conhecimento  e  suas  influências  políticas,  sociais,  econômicas  e  culturais,  havendo 
basicamente duas possibilidades distintas de se posicionar e fazer essa história, as do 
internalismo e do externalismo (além de possíveis mesclas entre ambas).

Contrariamente ao que se apregoa, essa divisão não está superada - assim como 
num contexto mais amplo não houve fim das ideologias nem fim da história - e continua 
a ser um divisor importante na produção historiográfica da ciência. A isso poderíamos 
agregar outras tendências mais ou menos fortes, como as da sociologia da ciência ou 
ainda uma mais particular quanto ao método da ciência, como a do anarquismo, que 
evocarei oportunamente ao final deste trabalho. 

O  “internalismo”  na  história  das  ciências  é  a  visão  de  que  a  ciência  seria 
fundamentalmente um empreendimento relativamente isolado das circunstâncias que se 
encontram fora dela, de forma que a história das transformações decorreria de fatores 
internos à lógica das teorias científicas, como se o objeto de sua prática fizesse com que 
os  cientistas  fossem isolados  de  seu  contexto  social.  A dimensão  social  da  ciência 
surgiria  então  e  no  máximo  apenas  por  ocasião  da  disseminação  do  conhecimento 
científico. 

O  “externalismo”,  pelo  contrário,  admite  que  as  circunstâncias  sociais, 
econômicas,   políticas  e  culturais  afetariam  a  busca  do  conhecimento  científico 
propriamente dito. Os historiadores externalistas dão um papel de destaque ao contexto 
em que viveram os cientistas e, notadamente, os historiadores de tendências marxistas 
estão  incluídos  nessa  tendência,  o  que  valeu  à  história  externalista  ser  acusada  de 
praticar um marxismo empobrecido. Se isto ocorreu em alguns casos não é porém uma 
característica  necessária  dessa  opção,  pois  há  entre  os  historiadores  das  ciências 
confessadamente externalistas tanto aqueles de filiação marxista quanto não marxista. 
As questões historiográficas que se relacionam com a posição do internalismo são as do 
positivismo e da história do tipo “triunfalista” 17.

16 Natura non facit saltus, citavam já o filósofo Leibniz (Nouveaux essais,  4:16) e o 
naturalista Buffon (Philosophia botanica, cap. 28).

17 Em inglês, usa-se neste caso a expressão whiggish, como era originalmente designada 
a  história  feita  pelos  simpatizantes  do  partido  inglês  dos  whigs,  que  esteve  no  poder  em 
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O positivismo, que apresentarei com mais vagar à frente como uma ideologia, 
acredita  que  o  conhecimento  científico  atual  é  epistemologicamente  superior  ao  do 
passado e que portanto a ciência teria de ser ensinada de forma não histórica, tendo em 
vista apenas o seu último estado da arte.  Em conseqüência,  uma história da ciência 
positivista  é  apresentada  sem  controvérsias,  ou  com  controvérsias  completamente 
sanadas,  parecendo  vir  diretamente  dos  fatos  para  a  teoria,  sendo em conseqüência 
geralmente do tipo internalista. 

Segundo a  história  triunfalista,  as  crenças,  práticas  e  instituições  de  hoje  se 
justificariam como decorrência inevitável do passado: o presente é o juiz absoluto das 
controvérsias do passado. Discordo porém do que afirmam alguns historiadores, de que 
esta história da ciência triunfalista tenha adquirido a tendência de glorificar o passado 
devido à sua adoção da idéia de progresso ou à sua crença no racionalismo da ciência – 
apesar de ter havido uma forte adesão a essas idéias “externalistas” numa época como o 
século XIX, em que também foi valorizada a história triunfalista 18. Há, na verdade, uma 
forte tendência contrária, de a história da ciência triunfalista ser também internalista, 
não  discutindo  as  origens  das  idéias  científicas  nem  as  controvérsias  históricas  da 
ciência.

São freqüentemente  citadas  como visões  externalistas  quatro  “teses”  bastante 
conhecidas  na história  das ciências,  as de Hessen, Merton,  Needham e Zilsel,  cujos 
nomes  derivam  de  pesquisadores  que,  independentemente  de  sua  formação,  se 
dedicaram à história das ciências e técnicas:

 A tese do físico e historiador soviético Boris Hessen, aparecida em 1931, e 
que defendia que o trabalho científico de Newton teria sido uma resposta às 
necessidades  tecnológicas  do  capitalismo  mercantil  e  da  manufatura  dos 
ingleses, mediadas por sua consciência de classe burguesa 19.

 A  tese  do  sociólogo  americano  Robert  Merton,  surgida  em  1938  e  que 
retomou a tese de Hessen, rejeitando a oposição tradicional entre ciência e 
religião, vendo ligações entre o protestantismo inglês e a institucionalização 
da ciência 20.

 A tese do sociólogo alemão Edgard  Zilsel,  ou do “artesão  e  intelectual”, 
originada em 1942, de que o progresso da tecnologia mecânica e o rearranjo 
social  do capitalismo emergente  no  fim da  Idade  Média  possibilitaram o 
surgimento  da  ciência  moderna,  graças  à  aproximação  entre  artesãos, 
professores universitários e humanistas renascentistas 21.

 A tese  do  biólogo  e  historiador  inglês  Joseph Needham,  apresentada  em 
1954, de que a China não conheceu uma revolução científica como ocorreu 
no Ocidente  devido à  sua  organização  social  do conhecimento  e  às  suas 
relações de produção, em que a burguesia não tinha poder político 22.

determinados períodos do século XIX, uma história que acabava glorificando e justificando o  
passado, como que preparando sua ascensão e vitória no presente.

18 Sewell (2004), pp. 599-618.
19 “As raízes sócio-econômicas dos Principia de Newton”. Tradução de “The social and 

economic  roots  of  Newton’s  Principia”,  original  apresentado  em  1931  no  II  Congresso 
Internacional de História da Ciência e Tecnologia - in Gama (1992).

20 “Technology & society in seventeenth century England”,  Osiris, 4 (1938), pp. 360-
632.

21 “The sociological roots of science”,  American Journal of Sociology, 47 (1942), pp. 
544-562.

22 Science and civilization in China (1954).
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O debate entre externalismo e internalismo se intensificou entre os historiadores 
da ciência  com relação à interpretação da chamada “revolução científica”  do século 
XVII e foi mais agudo no período entre o final da Segunda Guerra Mundial e o fim da 
Guerra Fria, no contexto de questões práticas de planejamento da ciência pelo Estado. 
Um desdobramento dessa divergência foi precisamente se o progresso científico se faria 
de uma forma contínua ou através de uma transformação drástica de visões de mundo, 
isto  é,  uma “revolução”,  problema que  mencionei  atrás,  posto  que  os  historiadores 
externalistas da época só admitiam a revolução, ao passo que os internalistas podiam 
admitir tanto a continuidade quanto a revolução.

Na historiografia da ciência, após a publicação na década de 1970 de A estrutura 
das revoluções científicas, obra do físico e historiador americano Thomas Kuhn, tem 
sido um lugar comum dizer que esse debate já foi superado, com a recomendação de 
que  devemos  nos  afastar  de  uma  dicotomia  ultrapassada  entre  externalismo  e 
internalismo. O que se propõe em seu lugar é uma espécie de ecletismo defendendo um 
equilíbrio entre externalismo e internalismo, mas na verdade com isto cai-se num tipo 
de relativismo cultural, com uma polarização a favor do internalismo e, na prática, sem 
tolerância para com as versões externalistas, que ainda continuam com a pecha de terem 
os vícios do marxismo 23. 

 A  obsolescência  dessa  controvérsia  tem porém sido  contestada,  pois  abolir 
palavras  como  “externo”,  “interno”,  “ciência”  e  “sociedade”  (como  proposto 
recentemente por alguns sociólogos) não resolve nada 24. É um fato que a oposição entre 
o  externo  e  o  interno  na  história  da  ciência  se  transformou  num  debate  entre  a 
historiografia  de  esquerda,  principalmente  a  de  veia  marxista,  e  visões  mais 
conservadoras. Talvez porém mais relevante e menos lembrado seja o que foi referido 
atrás, isto é, que as discussões principiaram num contexto de questões práticas sobre a 
política  e  metodologia  da  pesquisa  científica,  notadamente  a  da  validade  do 
planejamento da ciência  pelo Estado, que se insere na discussão maior  do papel  do 
Estado  e  que  é  um  posicionamento  ideológico.  A  queda  do  Muro  de  Berlim  e  a 
dissolução das repúblicas socialistas soviéticas, com o conseqüente fortalecimento das 
políticas neoliberais, fez com que diversos historiadores proclamassem o fim da história 
e  das  explicações  que  relacionavam  as  dimensões  da  base  econômica  com  a 
superestrutura cultural, o que afetou também a historiografia da ciência. A exemplo do 
fim das ideologias, houve nesse caso também aqueles que previram o fim da própria 
ciência 25.

Minha opinião é a de que muitas  dessas controvérsias  ressurgem até  fora da 
historiografia, e bem no seio da própria ciência oficial, que é paradigmática e não tem 
interesse em que a história da ciência reacenda controvérsias. A história das ciências 
internalista  é  a  melhor  aliada  dessa  ciência  paradigmática,  tornando-se  ainda  mais 
ideológica, ao passo que a história externalista tem pelo menos o potencial de mexer nas 
raízes das crenças científicas. A superação do debate entre as duas visões certamente 
não foi  definitiva,  como se  pensou,  e  a  decretação  do seu  fim teve  aqui  a  mesma 
finalidade política que a decretação do fim das ideologias em geral: tirar o foco das 
questões  de  fundo  para  as  da  periferia,  nesse  caso  aplicando-se  ao  processo 
epistemológico  e,  ao  mesmo  tempo,  inserir  a  reflexão  sobre  a  ciência  no  quadro 

23 A proposta  de equilíbrio é feita,  por  exemplo,  pelo historiador americano Robert 
Young (1985). 

24 Vide por exemplo os textos de Schuster (2000) e de Shapin (1992).
25 Cf. Horgan (1998).
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relativista  do  que  veio  se  chamar  “pós-modernismo”,  tema  a  que  também  voltarei 
adiante.

A  historiografia  das  ciências  tem  sido  largamente  ignorada  pelos  demais 
historiadores, situação talvez precipitada pelo fato de que, principalmente no passado, 
os  historiadores  da  ciência  não  costumavam  ter  formação  profissional  em  história, 
situação que  vem ultimamente  se  alterando  bastante.  A acusação de  ser  um campo 
cercado por amadorismo e sem rigor acadêmico foi muitas vezes justificada, mas em 
contrapartida  é  comum  nos  depararmos  com  um  desconhecimento  total  dos 
historiadores profissionais das questões historiográficas e metodológicas das ciências e 
técnicas,  atividades  sem  as  quais  não  é  possível  acompanhar  a  trajetória  humana, 
especialmente a partir da era moderna. Há muito que esse campo se conscientizou de 
que não poderia ser algo tedioso, que misturasse o mais enfadonho nas ciências com o 
mais distorcido na história,  com o que logrou se integrar  no  mainstream da cultura 
geral, passando a contribuir com outras áreas, como na literatura de ficção e no teatro. 
Mesmo assim há aqueles que se encantam apenas com os lados excêntricos, obscuros ou 
ridicularizáveis da vida privada de cientistas, à margem não só das ciências como das 
idéias de sua época.

Uma das razões para esse descaso tem a ver com a aceitação acrítica da visão 
indutivista  da  ciência,  de  acordo  com  a  qual  as  teorias  científicas  emergem 
automaticamente dos fatos, ou ainda de que elas são como que escaninhos formais para 
classificar os fatos, e denunciada por Joseph Agassi 26. A tendência indutivista tem a ver 
com a filosofia empirista, de longa tradição na história das ciências, e costuma pintar de 
preto  ou  branco  as  idéias  e  pensadores  científicos,  usando  como  critério  os  textos 
científicos  mais atualizados.  Segue-se que essa história tem uma matriz  positivista e 
internalista. A história das ciências assim feita tem uma função basicamente ritualística, 
de reverenciar  os  ancestrais  das  teorias  científicas,  enfrentando os dilemas de quem 
deve  ser  reverenciado  e  por  quais  motivos,  e  envolvendo-se  nas  questões  de 
precedência.  A  técnica  da  historiografia  indutivista  é  de  ignorar  os  problemas  e 
transcrever uma quantidade cada vez maior de detalhes históricos, o que deixa pouco 
espaço para o desenvolvimento de uma crítica sobre esses problemas. Em conseqüência, 
são ignoradas as linhas de pensamento e suas controvérsias, levando a passar por alto os 
próprios debates científicos,  considerados superados. Esquece-se assim que há lições 
relevantes para as novas gerações a partir  da análise do que deu errado no passado. 
Embora a ciência  e tecnologia permeiam todos os poros de nossa vida cotidiana,  as 
características  do  esforço  humano  que  cercam  essas  realizações  continua  sendo 
geralmente desconhecido na cultura e vida intelectual. Ignora-se por exemplo como a 
engenharia exige um delicado equilíbrio entre o sucesso e a falha, entre o desperdício de 
material  e  energia  e  a  segurança  dos  seus  projetos,  sendo  até  a  história  dos  seus 
fracassos  técnicos  um  reflexo  das  vicissitudes  da  construção  de  um  conhecimento 
penosamente adquirido e igualmente importante para o avanço do saber 27.

A  análise  post  hoc  de  documentos  científicos  apresenta  dificuldades  talvez 
maiores  por  força  exatamente  da  adoção  de  paradigmas  dentro  da  comunidade 
científica, nos livros-textos e nos meios de comunicação. A busca nas teorias de méritos 
relativizados e independentes  de sua atual  vitória ou derrota deveria,  pelo contrário, 

26 Agassi  (1963)  é  uma  das  melhores  reflexões  historiográficas  sobre  o  assunto,  
praticada por esse autor na sua exemplar biografia intelectual de Faraday – cf.  Agassi (1971).

27 Uma exceção é Petroski (1985), que analisa a aplicação da ciência da resistência dos 
materiais à história de desastres em algumas obras de engenharia civil.
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conduzir o historiador das ciências que queira dar explicações históricas a aceitar  as 
controvérsias com os olhos de quem participou desses eventos, com seus erros e acertos. 

Concluindo  essas  considerações  preliminares,  deixarei  clara  minha  opção:  a 
história  das  ciências  e  técnicas  que  me interessa  é  a  que  problematiza  seus  atores, 
teorias e realizações, primordialmente  dentro dos seus contextos sociais, econômicos e 
culturais. A meu ver, para realizar o que preconizei acima, de uma visão mais integrada 
e  universal,  certamente  é  preciso  agregar  todas  essas  contribuições,  embora  cada 
historiador possa ter suas preferências pessoais. Pessoalmente, sinto-me mais inclinado 
à história externalista, mas não descarto contribuições de nenhuma das tendências, pois 
acima  de  tudo  as  questões  epistemológicas  permitem  o  entrecruzamento  das 
interdisciplinaridades que caracterizam a história das ciências. 

Neste  sentido,  penso  ser  mais  relevante  tentar  levantar  quais  foram  as 
controvérsias  que surgiram ao longo da história  das ciências,  de que ordem era seu 
conteúdo e como se desenvolveram. Como foi o debate entre teorias competidoras e 
com  que  argumentos  uma  delas  sobrepujou  as  demais?  Não  me  restrinjo  porém 
exclusivamente  à  época  dessas teorias,  pois  a  história  tem mostrado que os debates 
científicos voltam, por vezes repetindo-se os mesmos argumentos com roupagens novas, 
outras vezes com novos argumentos. Ao aprenderem que a ciência cresceu em meio e 
graças a controvérsias, tenho a convicção de que também nossos alunos desenvolveriam 
melhor seu espírito crítico, que é um dos fundamentos da ciência. Que isto está ligado 
com o entendimento e a crítica (não necessariamente negativa) das ideologias me parece 
um resultado natural de se esperar, com o que penso ter justificado meu interesse pela 
junção  temática  de  ciência  com  ideologia.  Certamente,  o  trabalho  com  ideologias, 
científicas e não científicas, tem a ver com a opção por uma história externalista e com a 
importância atribuída às idéias e à cultura em geral.

Finalmente, não creio que nenhum dos problemas da história das ciências esteja 
desligado de problemas hodiernos enfrentados pelos cientistas, mas que afetam os não 
cientistas,  de forma que se torna também desejável  olhar para esse passado com os 
olhos do presente, não para cometer anacronismos, mas para aumentar nossa capacidade 
de reflexão e entendimento da realidade. A pretensão de que a história das ciências deve 
vir de encontro a necessidades atuais tem sido contestada – o que poderia um historiador 
ter a dizer sobre questões científicas? A história das ciências tem porém uma grande 
área de interseção com a filosofia das ciências, que procura entender o desenvolvimento 
científico e, em última instância, ambas buscam uma compreensão crítica e histórica da 
própria ciência 28. 

Neste sentido, penso que tampouco o historiador das ciências deve se esconder 
por trás de um pretenso e irreal manto de objetivismo e portanto não deve se furtar a 
emitir  suas opiniões sobre as explicações  histórico-científicas que examina.  Se estas 
serão  levadas  em  conta  por  cientistas  é  uma  questão  semelhante  a  se  elas  serão 
devidamente  consideradas  por  historiadores  ou  pelo  público  em geral:  faz  parte  da 
honestidade intelectual do pesquisador que seu trabalho satisfaça a si mesmo, antes de 
mais ninguém.

28 Finocchiaro  (1973)  estudou  esta  abordagem,  seguindo  a  linha  de  pensadores  da 
história como Croce, Colingwood e Carr, e preconizou a independência das explicações (mas 
não das relações) históricas das ciências com relação às explicações filosóficas das ciências. No 
fundo,  penso que a  posição correta  é  a  do aforisma de Hanson:  a história da ciência sem 
filosofia da ciência é cega; a filosofia da ciência sem história da ciência é vazia – cf.  Norwood 
Russell Hanson, “A irrelevância da história da ciência para a filosofia da ciência”, in Carrilho 
(1991).

17



2. Primeiro movimento: Em torno de definições 

2.1 Ciência, técnica ou tecnologia?

Neste  ponto,  julgo  adequado  para  o  prosseguimento  da  pesquisa  sobre  as 
relações históricas entre ciência e ideologia, tema dos próximos capítulos, fazer uma 
reflexão para tentar definir melhor estes termos, para o que será necessário questioná-
los. Tanta disputa em torno de palavras pode dar vontade de propor que simplesmente 
fiquemos indiferentes aos nomes, como a Julieta, de Shakespeare, ao saber que o amado 
tem o sobrenome rival ao seu:

Sê outro nome. Que há num simples nome?
O que chamamos rosa, com outro nome teria igual perfume.
Romeu, risca teu nome e, em troca dele,
Que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. 29

O fato é que as palavras em si podem não ter mesmo tanta importância, mas sim 
o que elas representam como idéias - e aí já estaremos novamente resvalando para uma 
das dimensões fundamentais  da ideologia, motivo pelo qual não devemos mais adiar 
essa discussão. Advirta-se com isso, e logo nesta altura, que o que está por detrás da 
questão “terminológica”  se trata  de algo bastante  interligado à própria relação entre 
ciência e ideologia, como será visto a seguir.

Iniciemos o processo de definição com o tema da ciência, técnica e tecnologia, 
ressaltando  que  não  deve  causar  nenhuma  surpresa  que  nele  encontremos  muitas 
incertezas  e  debates  até  ferozes  numa discussão  que,  a  rigor,  já  perdura  por  vários 
séculos  30.  Muito  autores  têm,  por  vezes  prudentemente,  se  esquivado  de  buscar 
definições rigorosas para o que sejam ciência, técnica e tecnologia, porque ao fim de 
contas as dificuldades dependem não só da natureza dessas atividades, bastante fluidas, 
mas também de qual seja o posicionamento filosófico e ideológico de quem tenta defini-
las.

Pode-se argumentar também que tais conceitos  serão sempre históricos e não 
teria sentido uma definição geral que servisse para todas épocas e circunstâncias. Há 
ainda  o ângulo dos  que pensam que pode parecer  precário  e  até  inoportuno definir 
ciência – alguns dirão mesmo que não se deve em absoluto defini-la porque isto seria 
dar-lhe  conteúdos,  e  assim  limitá-la.  É  verdade  que  muitas  das  definições  que  se 
encontram  são  bastante  circulares,  isto  é,  usam como  elemento  definidor  algo  que 
pertence ao que se quer definir – por exemplo é o que aconteceria se disséssemos que 
ciência é o que resulta da aplicação de um método, o científico, resultando enfim que 
nada avançaríamos na compreensão do termo. 

Pensando na etimologia, em nossa língua a palavra ciência vem do latim scire, 
“saber”, “conhecer”. Mas como essa origem acabou se especializando e restringindo a 

29 Romeu e Julieta, II-ii – Shakespeare (1971), p. 869. Aliás, pode ser que esses versos 
refletissem  um  conflito  também  ideológico  na  era  elisabetana,  conotando  uma  reação  ao 
pensamento filosófico do  nominalismo, dominante na época e com repercussões na história da 
ciência pela sua oposição ao platonismo, tema que desenvolverei à frente como ideologia do 
pensamento científico.

30 Como ilustração das asperezas dessa tarefa, lembro que em Chalmers (1993),  um 
livro bastante interessante,  o autor chega ao término de sua obra concluindo apenas,  e com 
grande esforço,  uma conceituação do que seria  a física,  e  que ele  mesmo reconhece como 
discutível, não conseguindo portanto abarcar nem o conjunto das ciências ditas “naturais”. 
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ciência para um tipo de conhecimento? Lembre-se a esse respeito que à medida que vão 
surgindo  campos  novos  do  conhecimento,  muitas  vezes  como  subdivisões  ou 
especializações de campos anteriores, essas novas disciplinas costumam reivindicar seu 
reconhecimento como “ciências” autônomas, até por uma questão de  status – é o que 
aconteceu antigamente com a biologia, a química, a geologia, etc. antes agrupadas em 
“história  natural”,  ou  mais  recentemente  com  a  economia,  a  sociologia,  a 
biblioteconomia, a nutrição, etc.

Farei então um pequeno exercício exploratório, observando como alguns autores 
têm  enfrentado  essa  dificuldade  e  tratado  da  distinção  entre  ciência,  técnica  e 
tecnologia. Escolhi para iniciar essa discussão a apresentação duma síntese das posições 
de três pensadores do tema, bastante conhecidos em nosso meio acadêmico pela suas 
atividades na segunda metade do século XX: dois brasileiros, o engenheiro e filósofo 
Milton Vargas, o arquiteto e historiador Ruy Gama,  ao lado de um argentino, o físico e 
filósofo de renome internacional, Mário Bunge. Para não me alongar muito, concentrei 
seus pensamentos  (correndo o risco inevitável  de simplificá-los) conforme o quadro 
sinóptico a seguir 31: 

Autor Ciência Técnica Tecnologia
Milton 
Varga
s

Saber  teórico  verificado  na 
prática

Saber  fazer  apoiado  na 
ciência

Ciência  aplicada  a 
materiais e processos 
usados na técnica

Ruy 
Gama

(não  dá  definição  própria, 
usando outras como a de Milton 
Vargas)

Regras  práticas  para  fazer 
coisas

Estudo  científico  da 
técnica

Mário 
Bunge 

Básica Aplicada Projeto  em  laboratório  de 
pesquisa e  desenvolvimento 
de  baterias  fotovoltaicas 
para satélites

Fábrica  de  baterias 
fotovoltaicas  para 
satélites

Leis  do efeito 
fotoelétrico

Estudo  dos 
materiais 
fotosensíveis

Numa comparação crítica, vê-se que pelo menos para um dos autores, Milton 
Vargas, a ciência dependeria de uma “teoria” – palavra que por enquanto será usada 
também sem uma definição,  apenas em contraposição à  “prática”,  mas repare-se na 
obrigatoriedade  exatamente  de  uma  prática  para  a  verificação.  Algumas  objeções 
surgem a respeito dessa primeira definição: há muitas teorias cuja verificação prática 
tem sido impossível, como a da origem do universo, tema da cosmologia e astrofísica. 
Além  disso,  para  diversas  teorias  matemáticas,  exatamente  o  que  vem  a  ser  uma 
verificação “na prática”? Esse critério permitiria incluir o estudo das sociedades, enfim 
as ciências ditas “sociais”? E porque excluir então da definição de ciência as artes, se há 
dentre estas as que também utilizam uma teoria verificável na prática? 

Definições que recorrem a uma teoria comumente deságuam na formação de um 
método. Será porém que da teoria surgiria necessariamente um “método” ou uma lógica 
que  bastariam para  dizer  que  uma atividade  é  científica?  Por  outro  lado,  algo  com 
princípios místicos e que normalmente não se acredita atualmente ser “científico”, como 
por exemplo a leitura adivinhatória do tarô, poderia seguir alguma lógica racionalizante 

31 Elaborado a  partir,  respectivamente,  das  obras  de Vargas  (1985),  Gama (1986)  e 
Bunge (1980).
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e ser enquadrada como ciência? Na verdade verificaríamos que um tipo de lógica existe 
para coisas como o tarô e que, portanto, esse critério da lógica não deve ser infalível 
para caracterizar a ciência. E o que dizer de estudos que têm uma teoria e que por muito 
tempo  se  acreditou  serem  comprovados  na  prática,  como  a  astrologia?  Também  a 
teologia foi tida como uma ciência com a mesma convicção que a matemática, durante a 
Idade Média e posteriormente – mesmo hoje, a teologia tem muito em comum com a 
filosofia  e  a  lógica,  o  que  nos  leva  a  pensar  o  quão historicizadas  são  todas  essas 
definições.

Já  Mário  Bunge  não  apresentou  definições  explicitamente  e  preferiu  dar 
exemplos de cada atividade, tomando como ponto de partida de sua ilustração o efeito 
fotoelétrico,  que  é  a  geração  de  eletricidade  a  partir  da  incidência  de  luz  em 
determinados  tipos  de  material.  De  pronto,  vemos  que  os  exemplos  não  cobrem 
atividades  mais  “teóricas”,  como  a  astronomia.  Além  disso,  a  história  de  uma 
descoberta real  não costuma seguir esses passos que se sucederiam um ao outro no 
esquema hipotético de Bunge, desde uma ciência “básica” até a fase da “tecnologia”. 
Esta seqüência constitui uma apresentação mais didática do que real, pois acontece de 
muitas vezes essas fases estarem até invertidas: a partir de um produto comercial podem 
ser descobertas anomalias que levam a novas pesquisas e ulteriores descobertas sobre as 
leis básicas do fenômenos – isto de fato ocorre com medicamentos, mas também com 
aplicações da física, da química, etc.

O mesmo tipo de objeções resultantes das dúvidas acima aparece nas definições 
de técnica, seja pela necessidade prévia de um consenso sobre o que é ciência (como na 
proposta de Milton Vargas), seja pelo uso de palavras como “prática” (por Ruy Gama), 
ou  “projeto”  (em Bunge).  Destaco  também  que  não  só  a  técnica  mas  uma  ciência 
qualquer costuma também requerer conjuntos de regras “práticas” (Gama), como por 
exemplo para a construção e o uso de aparelhos. Quanto à tecnologia, não estaremos 
muito  melhor  na sua  definição,  se  utilizarmos  para  sua  delimitação  a  recorrência  a 
palavras que, como visto, são problemáticas, como “ciência” e “técnica”. Mesmo um 
exemplo  como  “fábrica”  (Bunge),  denotando  a  destinação  econômica  da  atividade 
resultante,  ou  seja,  a  criação  de  um  produto  com  mercado  próprio,  leva  a  uma 
conceituação  que  pode ser  confusa  nesse  contexto,  pois  muitos  fabricantes  têm um 
laboratório de P&D (pesquisa e desenvolvimento) na própria fábrica, e toda a pesquisa é 
ali  feita  já  em interação  com a  unidade  produtiva,  ficando  difícil  de   chamá-la  de 
“técnica”, e não de “tecnologia”. 

Em vista dessa dificuldades, pode-se ficar tentado a pensar: estaríamos diante de 
um caso em que a relativização dos conceitos é tanta que eles deixam de significar algo? 
Não creio porém que o relativismo das definições seja uma alternativa, pois nem tudo 
pode ser chamado de ciência, técnica ou tecnologia, se quisermos ter um mínimo de 
precisão na linguagem, aliás um pressuposto  de qualquer conhecimento.

Obviamente, a questão é de fato mais complexa do que parecia à primeira vista – 
e não quero de maneira  alguma desmerecer  as tentativas  de definição das propostas 
escolhidas como exemplos. Cada uma delas tem seu mérito - por exemplo, a de Milton 
Vargas  lhe  permitiu  uma  excelente  discussão  do  desenvolvimento  histórico  da 
tecnologia,  a de Ruy Gama levou este  autor  a situar  com clareza  a contribuição  da 
categoria “trabalho” para a tecnologia, e a de Mário Bunge apresenta com simplicidade 
um desenvolvimento linear, que algumas vezes tem sido verificado na vida real. Mas é 
também claro que nenhuma das delimitações é completa e satisfatória, o que me obriga 
a seguir por outro caminho.
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Direi  então  que,  para  os  propósitos  do  presente  texto,  a  ciência é  um 
conhecimento  crítico  generalizante,  expresso  implícita  ou  explicitamente  em termos 
causais,  e  que  busca  entender  o  mundo em que vivemos  (onde se  inclui  o  próprio 
homem),  ou  seja,  a  realidade,  em  qualquer  nível.  Entender  o  mundo  de  forma 
“generalizante”  é o que também se poderia descrever como elaborar teorias, de modo 
que estas tenham uma certa  adequação com a realidade  do mundo e permitam nele 
intervir, fazer predições, etc. – e não utilizo diretamente o conceito utilitarista de poder 
ou domínio sobre o mundo, embora obviamente o “entender” favoreça,  possibilite e 
usualmente leve a esse domínio.

Neste ponto uma palavra de cautela quanto àqueles que pretendem fazer uma 
distinção simplificadora de que a ciência seria uma atividade que busca apenas explicar 
a realidade do mundo e não agir sobre ele, papel que estaria reservado à técnica. Uma 
pessoa pode até se satisfazer com o que acha ser uma atitude desinteressada, isto é, sem 
resultado imediato,  mas a ciência  não é o produto de uma única pessoa, e é para a 
sociedade em conjunto que o compreender e agir estão intimamente ligados. Uma longa 
tradição  historiográfica  instituiu  o  mito  de  que  o  cientista  não  valoriza  a  atividade 
prática – algo que vem desde os relatos do historiador grego Plutarco, que enfatizou nas 
suas  Vidas  ilustres o  exemplo  da  vida  de  Arquimedes  como  primordialmente  um 
cientista e não tecnólogo, algo que ele teria sido apenas circunstancialmente, uma visão 
que acaba se revelando não passar de um preconceito e que tem lá suas justificativas 32.

Por se referir a “conhecimento”, lembro que a minha definição é coerente com 
afirmar que a ciência é processo, algo que se transforma, devém, não estando nunca 
acabado. Reafirmo portanto que a realidade não se esgota, ela própria está em mudança 
e conhecer é sempre um recomeçar do processo – evidentemente podemos apreender 
mais a realidade do mundo se levarmos em conta o que já foi pesquisado e conhecido, 
um argumento forte em favor da convicção de que o conhecimento seria progressivo. O 
adjetivo  “crítico”  foi  colocado na definição  que  dei  para  enfatizar  que  a  ciência  se 
distingue  exatamente  por  estar  sujeita  a  transformações  que  aperfeiçoam  os  níveis 
anteriores do conhecimento, dentro da perspectiva de avanço progressivo que acabo de 
mencionar. Toquei de passagem num ponto capital: a ciência é uma atividade histórica, 
portanto  influenciada  pelas  idéia  vigentes  no  pensamento  científico  da  época,  mas 
também  por  aquelas  disseminadas  na  sociedade,  por  valores  colocados  dentro  do 
processo  educativo  em  geral,  pela  opinião  pública,  por  considerações  filosóficas  e 
religiosas,  etc.,  o  que  vai  ficar  mais  claro  quando  à  frente  se  explorarem algumas 
ideologias científicas.

Por “generalizante” entendo ainda: 
a) tanto a capacidade de formular leis que sejam as mais gerais possíveis e não 

apenas válidas para casos particulares, 
b) quanto  que  um conhecimento  possa  ser  válido  como  uma  explicação  ou 

relação não apenas para uma única pessoa, mas genericamente para a maior 
parte possível. 

A causalidade na definição é importante, porque remete a explicação ao nível da 
nossa racionalidade,  de forma que possa ser entendida por qualquer um, até mesmo 

32 Cf. “Arquimedes: o cânone do sábio”, do historiador da ciência Michel Authier,  in 
Serres (1995). Plutarco estaria defendendo o que ele achava que seria o platonismo, numa época 
em que este estava desprestigiado, apresentando uma figura de intelectual enaltecida com as 
atribuições  de  um  platonismo  que  não  teria  interesse  nas  coisas  práticas,  a  menos  que 
comandado pelas autoridades, como teria feito Arquimedes no cerco de Siracusa pelos romanos; 
cf. também Plutarco (1952), pp. 252-255.
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quando não se concorde com tal explicação. O conhecimento que se diz “teorizado” é 
certamente racional, pois senão deixaria de ser generalizante, e pode ou não prescindir 
de experiências práticas,  conforme a natureza do que se estiver conhecendo - o que 
permite  nele  incluir  a  importantíssima  categoria  das  experiências  “mentais”,  como 
ilustradas no caso controverso da experimentação em Galileu 33. 

Com  essa  abordagem,  pode-se  fazer  uma  sutil  diferença  implícita  entre  o 
conhecimento em geral e a ciência: é que a generalização na ciência também implica 
numa  atividade  de  caráter  mais  permanente  ou  duradouro,  que  abriga  diversos 
conhecimentos  num empreendimento cumulativo,  pois é preciso inclusive uma certa 
duração  no  tempo  para  que  possa  ocorrer  a  generalização.  Esta  sistematização  de 
conhecimentos  aparece  para  muitos  como sendo  um “método”,  daí  a  confusão  que 
pretendo afastar de não confundir uma parte (que é algum tipo de método) com o todo 
(que é a ciência). Está claro que todo conhecimento pode ser potencialmente parte de 
uma ciência, desde que atenda as definições dadas.

Resumidamente,  os  atributos  de  “generalizante”  e  “crítico”  do  conhecimento 
servem então para explicar a racionalidade da ciência, mas também indiretamente lhe 
dão o caráter de empreendimento coletivo, pois ainda que indivíduos trabalhem em seu 
desenvolvimento, o processo só se completa quando o conhecimento se torna público 
num certo grau, o que é uma outra acepção da palavra “generalizante” – e aí se recorre 
novamente  à  sua  racionalidade,  para  que  passe  não  só  pela  eventual  e  desejável 
autocrítica,  mas pela  crítica  pública,  principalmente  dos  pares  cientistas,  até  mesmo 
quando entre estes possa haver hostilidades intelectuais ou diferenças pessoais. 

Algumas observações se fazem ainda necessárias para aplicar a definição dada a 
casos práticos de campos do conhecimento constituídos pelas diversas ciências.

 Primeiramente,  reforço que é a generalização que pode ser considerada uma 
geradora  do  que  se  convencionou  chamar  de  “método  científico”,  tema  que  ainda 
explorarei mais à frente - e não há dúvida de que a matemática, em especial a geometria, 
é uma das mais poderosas formas de se generalizar. Os conhecimentos que usam direta 
ou  indiretamente  a  matemática  são  também  facilmente  enquadrados  na  definição 
proposta  para  ciência,  como  por  exemplo  a  astronomia,  física,  química,  biologia, 
geologia. Com a exigência de generalização creio também poder decidir sobre a questão 
citada,  se  a  astrologia  é  uma  ciência:  ela  usa  sim  elementos  de  ciências  como  a 
astronomia,  matemática,  etc.,  mas  não  consegue  generalizar  o  conhecimento, 
restringindo-se a regras práticas e empíricas, cuja verificação geral tem sido impossível 
conferir, pois suas predições tanto têm dado certo quanto errado. 

Em segundo lugar, a generalização leva à necessidade de verificação – como 
saber  se  aquilo  que  foi  afirmado  não  se  aplica  a  um  caso  individual  apenas?  Daí 
decorrem outros atributos da ciência,  que à esta luz se encontram mais esclarecidos: 
verificabilidade e publicidade dos resultados.

As chamadas “ciências sociais” se encaixam na definição acima, já que estudam 
fenômenos de forma generalizante. A disciplina da história é um caso algo complexo, 
pois conquanto certamente ela utilize conhecimentos e métodos científicos (ela é até 
bastante empírica,  uma vez que lida na prática com diversos tipos de documentos e 
deles retira continuamente conclusões novas, num processo típico do conhecimento), a 
sua  ênfase  é  porém tratar  do  homem  enquanto  individualidade,  mesmo  que  estude 
coletividades. Daí porque mesmo se e quando concede a existência de possíveis “leis”, a 
história é essencialmente irrepetível em termos de eventos, e portanto não generalizável 
nesse sentido. Algo semelhante ocorre com o direito, que igualmente se fundamenta em 

33 “Galileu e a experiência de Pisa – a propósito de uma lenda”, in Koyré (1991).
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princípios de generalização, mas lida com individualidades representadas por cada fato 
jurídico. Em  casos como a história e o direito, a generalização por conseguinte não diz 
respeito tanto aos resultados quanto aos princípios que regem esses campos. Encontra-se 
essa dicotomia também na psicologia (ou na psiquiatria, embora esta se considere uma 
dentre  as  demais  ciências  médicas)  e,  talvez  em  um  grau  um  pouco  menor  em 
disciplinas  como  a  antropologia  e  etnologia.  De  qualquer  maneira,  esses  tipos  de 
conhecimentos da área social  e humana poderiam ser considerados fazendo parte da 
ciência de acordo com minha definição, explicitando-se bem sua fundamentação causal, 
racional,  sua generalização de princípios e sua sujeição à crítica – o que permanece 
individual é seu contexto de aplicação.

As artes  em geral  se  parecem,  nesse  contexto,  com as  “ciências  sociais”.  A 
música por exemplo se utiliza de diversas ciências, como a acústica e a resistência dos 
materiais, bem como de técnicas para a fabricação de instrumentos, além de sua própria 
ciência, que é a da composição, e de sua própria técnica, que é a de fazer soar bem a 
música - mas cada composição musical (e até cada execução) é individualizante,  ao 
passo que visa uma certa generalidade, que é a expressão de “sentimentos” (ou melhor 
dizendo, pensamentos) universais. O mesmo se poderia dizer da poesia, da pintura, etc. 

O escritor Victor Hugo também meditou sobre essas dificuldades e interações, 
remetendo-nos aos pensamentos da tradição pitagórica e platônica, quando afirmou que 
“sem o número não há ciência; sem o número não há poesia”  34. Continuando, como 
tinha se tornado simpatizante da causa social e do socialismo, Victor Hugo tinha aderido 
à ideologia do progresso e usou a crença na propriedade do conhecimento progressivo 
para apresentar o que a seu ver se constitui numa diferença importante entre ciência e 
arte:

O progresso, objetivo incessantemente deslocado, etapa sempre renovada, tem  
mudanças de horizonte. O ideal não. 

Ora, o progresso é o motor da ciência; o ideal é o gerador da arte. 35

Certamente  ciência  e  poesia  são diferentes,  em termos  de conclusão de suas 
criações, mas graças ao elemento comum de conjunção do “número”, acham-se unidas 
para além do que podem fazer as tentativas de separação, que se revelaram a meu ver 
funestas, ainda que aparentemente bem sucedidas.

Na verdade, subjacente a todos esses campos de atividade humana está o que me 
parece mais fundamental e importante: o conhecimento. Neste sentido, a epistemologia 
é o traço de união da diversidade, mostrando que a característica maior da atividade 
noética  é  a  criatividade,  justamente  o  domínio  onde  o  homem  junta  a  capacidade 
generalizante com a individualizante, única. Com isto, a distinção entre o que se chama 
de ciência e não ciência passa a ser muito tênue e bastante artificial: potencialmente 
podemos aprender sobre a natureza, ou sobre o homem igualmente através de um bom 
romance, ou de uma análise química relevante, desde que sejam partes de processos de 
conhecimento. Não quero de maneira alguma que isto seja entendido como defesa de 
algum tipo de relativismo e do irracional, especialmente numa época onde campeia o 
ataque  ao  racionalismo.  Apenas  quero  insistir  na  conveniência  de  se  abolir  certas 
fronteiras  que  atrapalham  a  unidade  do  conhecimento,  e  que  resultaram  da 
especialização  -  algo  de  maneira  alguma  “natural”,  posto  que  historicamente 
condicionado e um fruto ideológico - ponto a que voltarei mais à frente.

34 Hugo (2000), p. 82.
35 Id., p. 83.
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 Por outro lado, e isto é muito interessante, as próprias leis “gerais” provenientes 
das generalizações são sempre históricas, isto é, situadas numa historicidade, e portanto 
mutáveis.  Isto vale inclusive para as leis  da física,  química,  etc.  -  embora seja bom 
insistir  que  leis  permanecem  com  validade  geral  enquanto  duram,  não  se 
particularizando devido à sua eventual transitoriedade 36.
 À luz da definição de ciência proposta, tampouco tem sentido dizer que uma 
ciência seja intrinsecamente “pura” ou “aplicada”,  dificuldade que resulta mais forte 
ainda quando se considera a unidade do conhecimento, e que defendo com maior ênfase 
ao perceber o quanto tais categorias são totalmente circunstanciais, conforme comentei 
a respeito de diferenciações como aquelas propostas por Mário Bunge.

Quanto ao senso comum que se opõe ao verdadeiro conhecimento, recordo que a 
ciência  pode  até  se  apoiar  no  senso  comum,  mas  dele  se  distingue  por  ser  um 
conhecimento  crítico,  problematizador,  não  sendo  crédulo  a  partir  do  que  sejam 
conclusões comumente aceitas pela opinião pública ou geradas pelos sentidos. Repito 
nesse ponto o que foi dito mais atrás: apesar da largueza da definição proposta, nem 
tudo é ciência – aplicando-se a definição proposta, se algo não for crítico, generalizante 
e destinado a conhecer o mundo em que vivemos, não será ciência, possivelmente não 
passando do nível de senso comum, como por exemplo ocorre com as superstições e 
com tantos outros “saberes”.

Resta ainda tratar da técnica e tecnologia, em função do que foi exposto para a 
ciência. Técnica vem da palavra grega techné, que significa uma prática, ou seja, saber 
fazer algo de acordo com um conjunto de instruções ou regras, palavra que foi traduzida 
como ars pelos romanos, a que se ligam nossos conceitos de artesão e arte  37. Mesmo 
uma técnica rudimentar, como a de fazer arcos e flechas acaba se ligando a uma teoria, 
como  se  vê  pela  escolha  que  privilegiou  certos  materiais  e  formas  das  pontas  das 
flechas, tipos e a disposição das penas que servem para guiar a flecha na trajetória para 
o  alvo,  a  madeira  do  arco  que  deve  ser  adequadamente  flexível  e  forte,  etc.  Na 
Antigüidade,  os  conhecimentos  da  técnica  eram objeto  de  obras  literárias  que,  pelo 
motivo mencionado, ficaram conhecidas como tratados de “artes”, como por exemplo 
nos diversos escritos do grego Herão de Alexandria (século III d. C.), ou no famoso 
livro Sobre a arquitetura, do romano Vitrúvio (século I a.C.). 

Direi então que técnica é um conhecimento eminentemente prático, equivalente 
ao saber fazer, e que por vezes até está apoiado na ciência, entendida com a acepção 
dada atrás, de conhecimento generalizante e crítico para entender e atuar no mundo. Por 
exemplo, um artesão sapateiro é capaz de generalizar a confecção de sapatos criando 
diversos  modelos  e  tamanhos,  e  também consegue exercer  a  crítica  da sua  criação, 
embora  certamente  num  nível  diferente  daquele  de  um  engenheiro  projetista  de 
calçados,  que  usa  intensivamente  o  conhecimento  científico,  o  que  o  sapateiro 
provavelmente não faz. Por outro lado, alguém como um químico num laboratório tem 
necessidade  de  muitas  habilidades  puramente  manuais,  que  são  fundamentalmente 
técnicas,  pois  para  manipular  a  vidraria,  pipetar  soluções  e  fazer  análises  não basta 
conhecer teoria, é preciso muita prática. Além disso, o adjetivo “prático” não deve ser 

36 Por exemplo, há sérias dúvidas se a lei da atração gravitacional foi sempre como a  
conhecemos  hoje  em  dia,  diretamente  proporcional  ao  produto  das  massas  e  inversamente 
proporcional  ao quadrado das distâncias,  além de que a constante de proporcionalidade (G) 
dessa lei poderia vir se alterando com o tempo (North, 1990, p. 38).

37 Há resquícios ainda atuais dessa tradição da palavra, como na terminologia usual de 
“obras de arte” que os engenheiros civis usam para designar pontes, viadutos, etc.
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confundido sempre com “manual” ou “sensorial”, pois podemos falar também de uma 
técnica mental como a de fazer cálculos de cabeça, ou de leitura dinâmica, etc.

Já tecnologia é etimologicamente a ciência de alguma técnica em particular e, 
historicamente, as tecnologias adquiriram maior relevo quando pesou na sua aplicação 
uma  relação  de  produção,  levando  a  uma  consciência  mais  explícita  dos  valores 
econômicos em jogo – o que também acabou por dar maior amplidão de uso à palavra 
tecnologia. Na prática, defendo que embora num determinado contexto histórico possa 
ser mais adequado falar em técnica ou então em tecnologia, no linguajar atual se pode 
intercambiar sem muito problema as palavras técnica e tecnologia,  pois sempre uma 
tecnologia se refere à ciência de uma ou mais técnicas. 

Por outro lado, a propósito da exigência de diferenciar entre ciência e técnica 
deve ser salientado uma vez mais que se trata de fronteira que não é nem histórica e 
nem  praticamente  bem  definida,  pois  pode  ocorrer  de  uma  pesquisa  tida  como 
“científica” ter finalidade comercial e de uma pesquisa “tecnológica” acabar gerando 
conhecimentos de “ciência”. A distinção termina tendo contornos idealistas e simplistas, 
não correspondendo à prática nem da ciência nem das técnicas. Ademais, as pesquisas 
científica e tecnológica podem se utilizar dos mesmos métodos gerais – aliás, alguns 
princípios  metodológicos  ditos  “científicos”  são  aplicáveis  mesmo  a  campos  que 
normalmente as pessoas consideram fora das ciências, como as artes.

Há um paralelo entre a questão da criatividade como essencial para a produção 
de conhecimento científico ou tecnológico e os conceitos associados, mas distintos, de 
invenção, inovação e difusão 38. Uma “invenção” poderia ser descrita como a criação de 
um objeto, de uma técnica ou mesmo de uma teoria que não se tinha evidenciado até o 
momento. Diz-se que uma invenção constituiria uma “inovação”, no sentido social e 
econômico,  quando  passasse  a  ser  utilizada  coletivamente.  A  invenção  pode  ser 
solitária,  individual,  mas  a  inovação  já  reflete  o  interesse  de  uma  sociedade.  Por 
exemplo,  alguns  atribuem a  invenção  do balão  voador  ao  brasileiro  Bartolomeu  de 
Gusmão que apresentou em 1711 seus planos a respeito à Corte de Portugal, podendo 
até mesmo ter feito nessa ocasião um vôo de demonstração do seu invento,  mas no 
entanto  não houve difusão  dessa  invenção até  as  experiências  dos  irmãos  franceses 
Montgolfier em 1784, que granjearam fama graças exatamente à disseminação da sua 
invenção. 

A  inovação  tecnológica  pode  estar  baseada  nas  descobertas  científicas,  ou 
inversamente  as  necessidades  inovativas  tecnológicas  podem  gerar  conhecimentos 
científicos,  ou  ainda  ambas  as  coisas,  pois  as  interações  entre  elas  são  comuns.  A 
inovação tecnológica tem sido essencial para a criação da civilização contemporânea, e 
continuará sendo-o, para que ela sobreviva e se aperfeiçoe. A sua adoção resultaria do 
que  os  economistas  consideram  uma  etapa  seguinte  no  processo  esboçado,  a 
denominada “difusão”, quando o resultado da inovação passa a ser assimilado por um 
número crescente de pessoas. Em todas as três etapas mencionadas nota-se que intervém 
a  criatividade,  que  caracteriza  o  conhecimento  e  pode  existir  nas  mais  diferentes 
atividades humanas, desde por exemplo uma concepção teórica de astrofísica até uma 
estratégia de publicidade.

Pode parecer para muitos uma contradição falar em pesquisa numa situação de 
rotina,  mas  observo  que  boa  parte  do  trabalho  científico  e  tecnológico  é  rotineiro. 
Poderia  então  existir  criatividade  numa  situação  de  rotina?  Por  estranho  que  possa 
parecer à primeira vista, a resposta é afirmativa, pois como mencionado imediatamente 
acima não há situação que não possa ser palco da expressão da criatividade humana. 

38 Cf. a distinção que fazem economistas - vide Santos (1987), pp. 11-26.
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Considere-se  como  exemplificativo  do  que  afirmei  que  uma parte  considerável  das 
técnicas de administração é hoje dedicada ao controle de qualidade na rotina, em que se 
pesquisa a otimização de métodos e tempos, seja junto à produção no chamado “chão de 
fábrica” seja em escritórios, e a história dessa tecnologia da administração tem mostrado 
os melhores resultados quando os estudos são levados a cabo pelos próprios agentes 
envolvidos  nos  processos,  da  forma  preconizada  atrás  para  a  ciência,  isto  é, 
generalizante e crítica, procurando entender e atuar no mundo.
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2.2 Ideologia

A ciência é uma ideologia?
Pretendo mostrar ao longo deste trabalho que, mesmo independentemente de a 

resposta a essa pergunta ser positiva ou negativa, no mínimo a atividade científica pode 
ser ideológica. Há um bom número de pensadores que tratam do tema de ideologia e a 
ciência,  mas  em  geral  se  limitam  apenas  às  ciências  sociais,  e  muito  poucos  se 
dispuseram a enfrentar a relação da ideologia com as ciências como um todo 39. Ora, é 
justamente  com a pretensa  objetividade  das  ciências  naturais  que muitos  críticos  da 
ideologia, marxistas ou não, pretendem comparar as ideologias, e torna-se oportuno e 
interessante pensar na pergunta acima em sua plenitude e não restrita às ciências sociais. 
Naturalmente,  para  pôr  a  questão  nos  seus  devidos  termos  é  necessário  explorar  o 
conceito de ideologia e tentar defini-lo com maior precisão.

Considera-se  comumente  que  o  termo  ideologia se  originou  com Destutt  de 
Tracy, que o empregou no sentido de “ciência das idéias” em sua obra Les éléments de  
l’idéologie (1801), como afirma o sociólogo do conhecimento Karl Mannheim 40. Então, 
ao  menos  originalmente,  a  equação  estava  invertida  e  a  ideologia  era  de  fato  uma 
ciência. De Tracy pertencia a um grupo intelectual, os “ideólogos” franceses que, na 
tradição de Étienne de Condillac, rejeitavam a metafísica e eram adeptos da crença no 
progresso humano, buscando uma fundamentação antropológica e psicológica para a 
cultura,  tendo apoiado politicamente  a  ascensão de Napoleão Bonaparte.  Mannheim 
localizou a origem histórica da depreciação que se faz contemporaneamente do termo 
ideologia na acusação de Napoleão Bonaparte a esse grupo quando se opuseram a seus 
projetos imperialistas. Eles acabaram alijados do poder pelo próprio Napoleão, que em 
1812 os acusou de responsáveis pela  derrota militar  francesa na Europa e de serem 
metafísicos tenebrosos.

Poucas  décadas  depois  do  período  napoleônico,  um dos  pais  do  positivismo 
contemporâneo e por sinal também inimigo da metafísica, Auguste Comte, adotou um 
sentido empirista para a palavra, opondo a teoria, como algo que explica, à ideologia, 
como sendo algo que só expressa. Curiosamente, antípodas políticos de Comte como 
Marx e Engels também oporiam teoria contra ideologia. É esta a base de sua crítica 
contra diversos pensadores alemães,  exposta em  A ideologia alemã,  livro que só foi 
publicado em 1932, quase cinqüenta anos após a morte de Marx, e que contribuiu para 
popularizar o termo “ideologia” no século XX. Para Marx e Engels a ciência  em si 
mesma não seria uma ideologia (é como se fosse neutra) e o ataque à ideologia era 
dirigido contra  filósofos considerados “idealistas” como Feuerbach,  Stirner,  Bauer  e 
outros. Marx e Engels estavam preocupados em criticar aqueles que, como Hegel e os 
jovens hegelianos, a seu ver se divorciavam da realidade e se opunham à concepção 
materialista,  dando  predomínio  às  representações  no  pensamento  puro  ao  invés  da 
produção  material  que  condiciona  a  formação  dessas  idéias.  Isto  fica  claro  já  no 
prefácio, quando os autores afirmam: 

39 Por exemplo Konder (2002) arma uma série de comparações entre ideologia de um 
lado e, de outro, a linguagem, história, psicanálise, arte,  ética, política, o cotidiano e o pós-
modernismo; significativamente, não avança em nenhuma comparação em termos de ideologia 
e ciências .

40 “Ideologia me parece ser o termo genérico porque a ciência das idéias compreende  
tanto a de sua expressão quanto a de sua derivação” – de Tracy, 1801, apud Mannheim (1986), 
p. 97, n.11.
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Em  tempos,  houve  quem  pensasse  que  os  homens  se  afogavam  apenas  por  
acreditarem  na  idéia  da  gravidade.  Se  tirassem  esta  idéia  da  cabeça,...,  ficariam 
imediatamente livres de qualquer perigo de afogamento. 41

Na visão marxista, a consciência reificada, fetichizada, se aliena dos homens que 
são os verdadeiros produtores de suas idéias.  Ou, na formulação concisa de Marx e 
Engels,  não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a  
consciência,  só  que  as  ideologias  fazem  com  que  essas  idéias  pareçam  ter  uma 
autonomia  42.  Os  idealistas  que  promoviam  essa  alienação  deveriam  ser  novos 
ideólogos,  na  tradição  dos  ideólogos  condenados  por  Napoleão  e,  segundo  Marx  e 
Engels, seriam os que vêm uma parte da realidade (e isto seria “ideologia”) e a tomam 
pelo seu todo (ver o todo seria possível apenas com a “teoria”). Essa conceituação já nos 
permite fazer uma nova pergunta: será que a ciência vê o todo ou parte da realidade? Se 
em algum  momento  ela  não  conseguir  ver  o  todo,  estará  conseqüentemente  sendo 
ideológica, de alguma forma?

Houve muitas outras elaborações do que vem a ser uma ideologia. Prefiro nesta 
altura me utilizar provisoriamente de alguns resultados já extraídos desse debate e me 
deter em três acepções geralmente bem características do que usualmente se entende por 
ideologia (mas que logo à frente mostrarei não serem suficientes) 43:

a) A  ideologia  expressa  um  conjunto  de  idéias  que  se  constituem  em  um  
imperativo (moral).

Parece-me que nesse sentido, mesmo levando em conta um imperativo moral, se 
poderia traduzir ideologia por “visão de mundo” (Weltanschauung). Aqui surge uma 
outra pergunta à margem do conceito: pode-se dizer que a ciência se associa a um ou 
alguns imperativos morais, refletindo sua natureza ideológica, ou ao contrário ela seria 
manifesta e pretensamente “neutra”?

b) Quando posta a serviço de uma dada diretriz sócio-econômica, a ideologia  
expressa a “consciência” da classe dominante, que por sua vez se transforma em idéia  
dominante também para as demais classes.

Para  essa  difusão  de  idéias  dominantes  concorre  o  fenômeno  da  alienação, 
descrito também por Marx em várias ocasiões 44. Novamente vejo-me perguntando se a 
ciência,  agora  de  acordo  com  essa  definição,  não  seria  uma  ideologia,  porque  ela 
comumente  se  cristaliza  num  conjunto  de  idéias  dominantes,  aceitas  de  forma 
paradigmática? 

c) A  ideologia  é  uma  projeção  contínua  da  infra-estrutura  sobre  a  super-
estrutura,  no sentido marxista dessas  palavras,  que  exprimem a influência  da base  
econômica sobre as demais facetas da vida social.

Nesse  caso,  a  ciência  pode  claramente  ser  ideológica,  desde  que  para  ela 
concorre sempre alguma base material, como aliás sustentam alguns autores de história 
da ciência, principalmente os da linha externalista, já referida atrás.

41 Marx e Engels (1980), p. 8.
42 Id., ib., p. 26.
43 São  as  que  constam de  texto  –  Chauí  (1995)  -  útil  e  muito  difundido  no  meio 

universitário,  embora  não  estenda  a  discussão  para  além  do  que  certos  círculos  marxistas 
decidiram entender como ideologia. 

44 A primeira menção de alienação me parece que ocorre em Sobre a questão judaica  
(Marx, 1964, p.19), e sua reelaboração na forma econômica é o tema da famosa seção 4 do 
capítulo I, Parte I, d’O capital,  vol. 1, sobre a fetichização das mercadorias e a reificação da 
consciência (Marx, 1974, pp. 76-87).
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Pode-se então neste ponto tirar alguma conclusões se quisermos aplicar algum 
dos três conceitos  acima ao caso das ciências.  Em primeiro lugar,  nesse contexto a 
palavra  ideologia  não  precisa  necessariamente  ser  tomada  pejorativamente.  Aliás  a 
primeira definição é bastante geral (pode-se mesmo criticá-la por ser geral demais) para 
admitir as duas seguintes como casos particulares, e é também suficientemente neutra 
para não ter  forçosamente conotações  negativas.  Portanto,  não vou considerar  como 
aberração nem contradição a expressão “ideologia científica”; antes, vou admiti-la como 
uma hipótese a ser verificada.

Adicionalmente,  é importante  compreender  o caráter  histórico das ideologias. 
Nesse sentido, a primeira definição é útil, pois por meio dela se pode demonstrar que a 
produção de idéias (e, por extensão, de ideologias) é historicamente situada e se projeta 
em todos ramos de atividade humana, tais como artes, religião, ciência, etc.

No sentido  algo  mais  restrito  da segunda definição,  a  ideologia  costuma ser 
associada à falsidade, uma vez que politicamente sempre interessou à classe dominante 
deformar idéias, para facilitar a persuasão das classes dominadas; torna-se então difícil 
falar nesse caso em ideologias “verdadeiras”. Creio que, a menos das ocasiões em que 
deliberadamente  se  manipulam  idéias  científicas  com  alguma  finalidade  política 
expressa, essa visão de ideologia pouco adianta no estudo da história da ciência e da 
técnica.  Isto  porque,  pelo  contrário,  as  idéias  científicas  não  se  acham  explícita  e 
claramente ligadas a motivações de outra natureza,  mas tais  interesses se encontram 
dissimulados  ou  despercebidos  dentro  do  desenvolvimento  racional  das  ciências, 
somente  se  revelando  com características  claramente  ideológicas  após  um exercício 
hermenêutico.

Já no sentido da terceira conceituação, pode-se creditar à ideologia um caráter 
mais construtivo; para dar um exemplo mais extremo, de acordo com esse sentido pode-
se acreditar, vivendo numa sociedade capitalista que a construção do socialismo seria 
também uma “ideologia”.  Neste caso, inclusive a ciência ou a tecnologia podem ser 
positivamente associados à transformação da sociedade, como parte dessa ideologia. 

Vejamos  agora  algumas  tentativas  de  sair  do  esquematismo  das  três 
conceituações apresentadas. 

Mannheim  afirmou  que  há  duas  concepções  de  ideologia:  a  concepção 
particular, com referência à psicologia do indivíduo e onde podem ocorrer fenômenos 
tais como modos falsos de pensamento e acobertamento de mentiras;  e a concepção 
total, que decorre da vida coletiva, e em que há uma correspondência entre um contexto 
social e uma dada perspectiva de pensamento e conhecimento 45. As ideologias seriam 
aparentadas  com as utopias,  das  quais  se  distinguiriam por  se  voltarem ao passado, 
serem defendidas  pelas  classes  dirigentes  e  justificarem e dissimularem a realidade, 
enquanto  que  as  utopias  se  voltariam  ao  futuro,  sendo  defendidas  pelas  classes 
ascendentes e atacarem a realidade com que não concordam. São distinções que para 
Mannheim aliás nunca são absolutas, porque frisava ao mesmo tempo que a realidade 
está sempre em mudança.

Em outro momento, naquilo que poderia passar por uma simples briga interna à 
Escola de Frankfurt, Jürgen Habermas discutiu com Herbert Marcuse em torno de como 
interpretar a razão tecnicista, a visão de que a técnica e a ciência passaram a legitimar a 
dominação capitalista, racionalizada pela intervenção do Estado, que com isto passou a 
cuidar de questões técnicas. O texto de Habermas resultante dessa discussão trata da 
técnica e ciência como ideologias, na verdade expandindo uma conclusão a que chegara 

45 Mannheim (1986), pp. 81- 98.
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antes  46.  Para  Habermas,  as  idéias  individualmente  podem  servir  para  mascarar  os 
motivos reais de nossas ações, o que coletivamente ele chama de ideologia.  Entre o 
sujeito e um objeto haveria sempre um interesse guiando o conhecimento, mesmo na 
auto-reflexão.  Negar  isto  seria  cair  na  ilusão  do  objetivismo  e  neutralidade  do 
conhecimento, com função legitimizadora da ilusão, uma perspectiva que seria no fundo 
positivista.

Paul Ricoeur retornou a esses dois autores, Mannheim e Habermas, num texto 
que se intitula Ciência e ideologia, justamente o tema deste presente trabalho 47. Embora 
ao falar de ciência Ricoeur se restrinja unicamente às ciências sociais, ele lembra que a 
crítica das ideologias nunca conseguirá se libertar totalmente de seu enraizamento nas 
próprias ideologias, ou seja, a crítica também é conduzida por um interesse, ainda que 
seja contraditoriamente o interesse na libertação ideológica, o que seria em si mesmo 
uma ideologia ou utopia,  dependendo do ângulo de quem a pratica.  Só a história  a 
posteriori dirá se tratava-se de ideologia ou utopia. Ainda assim, a crítica das ideologias 
deveria ser empreendida, mesmo que não possa ser completada. Na fórmula proposta 
por Ricoeur, o saber está sempre se desligando da ideologia, mas a ideologia permanece 
sempre como esquema de interpretação do saber.

Uma  tipologia  proposta  por  Raymond  Boudon  classificou  as  definições  de 
ideologia em dois grandes grupos: as que usam o critério de separar entre verdadeiro e 
falso  (que  seria  uma  linha  caracterizada  por  Karl  Marx,  Raymond  Aron  e  Talcott 
Parsons) e as que não se referem a este critério (uma outra linha onde se enfileiram 
Lênin,  Louis Althusser, Clifford Geertz e Edward Shils) 48. Há portanto nessa separação 
tanto pensadores marxistas quanto não marxistas, de lado a lado. Boudon concluiu que 
para Marx a ideologia se ligaria diretamente à falsa ciência, enquanto que para Aron a 
ideologia poderia ser apenas indiretamente julgada em referência ao verdadeiro e ao 
falso; e Parsons consideraria a ideologia um desvio em relação à objetividade, que a 
análise científica permitiria restabelecer. 

Na outra vertente, Lênin se preocuparia mais com a utilidade das ideologias na 
luta de classes do que com sua verdade ou falsidade, Althusser consideraria a ideologia 
como um sistema de representações indispensáveis e com função social, Geertz veria a 
ideologia  como um ato simbólico,  um procedimento  metafórico  e  de retórica  usado 
socialmente e, finalmente, para Shils a ideologia seria um tipo de sistema de crenças que 
existiria em qualquer sociedade. Boudon vai preferir a linha de critério que distingue 
entre verdadeiro e falso, defendendo que as idéias recebidas que entram na composição 
das ideologias têm uma racionalidade e que essas idéias recebidas podem resultar das 
ciências, que ele entende, também diferentemente do que faço aqui, unicamente como 
sendo as ciências sociais 49.

Finalmente, antes de suspender a discussão sobre a definição de ideologia, e para 
insinuar como ela pode ainda vir a ser enriquecida, vale a pena uma referência ao livro 
Ideologia,  de Terry Eagleton  50, por sua abrangência e clareza no tratamento do tema. 
Esse autor arrolou nada menos do que 16 sentidos correntes da palavra “ideologia” (e 
que cobrem inclusive aqueles três primeiros significados apontados atrás), passando a 
seguir a demonstrar serem todos imprecisos, problemáticos ou contraditórios. Depois de 

46 Habermas (1993), nos textos “Técnica e ciência como ideologia”, de 1968 (pp. 45-92) 
e “Conhecimento e interesse”, de 1965 (pp.129-147).

47 Ricoeur (1980), pp. 21-43.
48 Boudon (1989), pp. 25-46.
49 Id., p. 93.
50 Eagleton (1997), pp. 38-40.
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expô-los como inadequados e descartá-los, ele propôs seis definições como sendo mais 
aceitáveis, indo também de uma primeira de caráter mais geral para as outras cinco, 
mais particulares. Assim, ideologia poderia ter qualquer uma das seguintes acepções:

i) O processo material geral de produção de idéias, crenças e valores na vida 
social.

Corresponde portanto a  uma noção com semelhanças  de “cultura”,  entendida 
esta também como produto de um processo material.

ii)  Idéias  e  crenças,  verdadeiras  ou  falsas,  que  sintetizam  as  condições  e 
experiências de vida de um grupo socialmente significativo. 

Essa é uma definição que se assemelha à de “visão de mundo”.
iii) A promoção e legitimação dos interesses de grupos sociais, em presença de 

interesses conflitantes.
iv)  A  promoção  e  legitimação  dos  interesses  de  grupos  sociais,  restritas  às 

atividades de um poder social dominante.
v)  A  promoção  e  legitimação  dos  interesses  de  grupos  sociais,  restritas  às 

atividades de um poder social dominante e mediante distorção e dissimulação.
vi) Crenças falsas oriundas da estrutura material do conjunto da sociedade.
Um  exemplo  onde  esta  última  conceituação  cabe  bem  é  o  da  ideologia  do 

fetichismo das mercadorias, tal como exposta por Marx juntamente com sua crítica da 
alienação, já citadas anteriormente.

Uma última palavra sobre a questão de definições é que a complexidade que esta 
breve  discussão  deixa  entrever  mostra  que  se  deve  rechaçar  simplificações  que 
assumem ser inútil  discutir  o conceito de ideologia,  por ser algo “superado”.  Não é 
aceitável  nenhum decreto  do  “fim das  ideologias”  nem a  versão  mais  refinada  que 
procura encerrar a discussão pela substituição da palavra ideologia por outras palavras, 
tais  como “representações”.  Há que enfrentar  como problema político,  mas também 
como  problema  da  teoria  do  conhecimento,  questões  teóricas  e  práticas  ainda  não 
resolvidas, mesmo após a queda do muro de Berlim, tais como a natureza do Estado 
burguês, a teoria da luta de classes, e outras em que o conceito de ideologia ainda faz 
sentido e é, na verdade, central,  para não falar daquilo que ocupará o restante deste 
trabalho, que é a ciência.

Lembro uma dificuldade  adicional  para responder se a  ciência  pode ser uma 
ideologia.  É que,  em determinadas  fases  de seu desenvolvimento,  teorias  científicas 
devem permitir  a contestação, desde que obedecidas uma série de condições - como 
ocorreu por exemplo com as teorias geocêntrica e heliocêntrica - e essas contestações 
permanecem até que uma nova teoria seja aceita por um grupo científico dominante e se 
firme, ao menos para esse grupo dominante. Ora, que ideologia admite uma abertura 
para  a  contestação?  Por  mais  dialética  que  seja  sua  base  teórica,  uma ideologia  se 
pretende  “verdadeira”  e  inquestionável.  E  no  entanto,  sabe-se  que  as  ideologias  se 
tornam superáveis, tanto quanto as teorias científicas. Portanto, a ideologia se comporta, 
malgrado seu,  como uma teoria  científica,  que pode ser  escarafunchada,  minada  ou 
consagrada num determinado momento histórico.

Por  outro  lado,  qualquer  noção  que  queira  aproximar  ideologia  de  “falsa” 
consciência implicaria a possibilidade de existir alguma forma absolutamente correta de 
se ver e entender o mundo. No caso da ciência, isto coloca de imediato o problema da 
verdade - e a tentativa de alcançar a verdade é inerente à atividade científica, mas a 
história. da ciência tem demonstrado o quão ilusória foi a “verdade” de tantas teorias 
científicas.  E no entanto,  nenhum cientista  desistiria  por causa disso de pesquisar  a 
verdade científica.
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Ora, qualquer ideologia se refere a uma idéia tida como verdadeira.  Se fosse 
consensual que se trata de uma falsa idéia, um embuste reconhecido como tal, cairíamos 
no reino das simples mentiras e não das ideologias. Mas uma idéia pode ser verdadeira 
para alguns e falsa para outros? Evidentemente que sim, pois como já referido e será 
mias qualificado à frente, isto é uma situação normal no desenvolvimento de teorias 
dentro até das ciências ditas exatas.

Vou  tentar  esclarecer  isto  melhor  com  um  exemplo  que  ocorreu  em  vários 
países, e no Brasil em especial, durante os anos da década de 1990 e início da de 2000, 
que foi uma faceta da ideologia do neoliberalismo econômico quando este apregoou que 
a privatização dos serviços públicos os tornaria mais eficientes. É certamente mais fácil 
julgar post hoc, e depois se tornou cada vez mais claro que ocorreu o contrário, com a 
escalada exorbitante dos preços pagos pelos consumidores desses serviços, as fraudes e 
falências nas empresas privatizadoras, além de problemas técnicos como apagões, no 
caso da energia elétrica, e outros. Como poderiam se comportar os indivíduos face a 
uma  ideologia  que  se  comprovou  posteriormente  ser  uma  idéia  falsa?  Talvez  os 
proponentes  dessa  ideologia  pudessem  saber  que  era  uma  balela  a  afirmação  de 
melhorias com a privatização, mas a defendiam porque tinham interesses econômicos na 
privatização das companhias elétricas, telefônicas, de transportes, siderurgia, mineração 
– ou seja, para estes não se tratava de ideologia, mas de pura mentira. Os que mesmo 
sabendo  da  burla  apresentavam  o  motivo  da  racionalização  e  enxugamento  das 
máquinas administrativas das estatais, e que tinham consciência de que isto era uma 
idéia falsa, divulgavam a ideologia do liberalismo, mas não se pode dizer que criam 
nessa  ideologia,  simplesmente  defendiam uma versão mentirosa  porque ela  lhes  era 
conveniente.

Já os indivíduos que pertenciam à parcela da opinião pública que aceitou a idéia 
de  privatização  e  a  defendeu  como  lógica  certamente  assumiram-na  enquanto  uma 
ideologia, ainda sem saber se seria falsa ou verdadeira, pois não tinham consciência de 
eventuais manipulações, até porque o argumento se encaixava na propaganda negativa 
amplamente veiculada pelos meios de comunicação sobre os maus serviços prestados 
pelas empresas públicas. Por desconhecer a realidade, não ter termos de comparação, ou 
ainda porque de fato conhecia aspectos negativos comprovados nas empresas estatais, o 
público as desacreditou e endossou a propaganda neoliberal.

Havia  ainda  uma outra  possibilidade:  o  de  pessoas  que  conheciam melhor  a 
realidade das empresas públicas, como por exemplo alguns de seus funcionários, e de 
fato acreditavam na idéia neoliberal, porque parecia-lhes que a privatização resolveria 
os  vícios  que  sabiam  existir.  Poderíamos  dizer  que  essas  pessoas  conscientemente 
acreditaram naquela  ideologia,  que de forma alguma lhes  parecia  falsa.  Finalmente, 
poderíamos  ter  as  pessoas  que  sabiam  que  se  tratava  de  uma  idéia  falsa  e  não 
compactuaram com ela, de forma que sua consciência do que seria a verdade os impediu 
de aderir à ideologia.

O esquema apresentado neste exemplo pode ser assim resumido: a realidade nos 
é conhecida sempre parcialmente, através de diversos tipos de “filtros”, que é como se 
pode descrever a ação de veículos ideológicos tais como o sistema educacional e os 
meios de comunicação. Há filtros mais sofisticados que se interpõem perante nós e a 
realidade,  como  por  exemplo  funcionam  as  experiências  realizadas  em  laboratório 
científico no caso das ciências, mas todas estas visões parciais se integram de alguma 
forma em nossa consciência, que é onde pode ocorrer o mais perto de um conhecimento 
total que se poderia ter. Dependendo de como essa consciência foi formada e educada, 
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ela será também seletiva com relação às idéias que aceita ou rejeita, facilitando a adoção 
de determinadas ideologias e dificultando a de outras.

Há uma relação portanto entre ideologia e consciência num paralelo que gostaria 
de  apresentar.  No plano filosófico,  uma clássica  pergunta  do conhecimento  é  saber 
quem sou. Do ponto de vista exterior, como eu poderia conhecer a totalidade das minhas 
imagens  que  se  projetam  para  as  demais  pessoas,  de  forma  que  refletissem  meu 
“verdadeiro” eu? Essas minhas imagens projetadas serão porém meu “eu”? O que dizer 
então da realidade interior que se desvenda apenas através da psicanálise, quando se 
rompem as barreiras das representações que fazemos de nós mesmos? Talvez a analogia 
pudesse  ser  levada  ainda  mais  longe,  de  forma  que  isto  que  se  convencionou 
freudianamente chamar de superego fosse um bom exemplo do processo de formação 
das ideologias, no caso a ideologia que cada um tem a seu respeito, e que aliás acredita 
com certeza ser verdadeira, pela aplicação de vários filtros mentais.

Deixei implícito portanto que uma ideologia pode-se referir a uma idéia aceita 
como verdadeira e que se revele verdadeira. Posso por exemplo endossar a ideologia do 
republicanismo,  defendendo  o  interesse  pelo  bem  comum  e  pela  coisa  pública, 
respeitando o que isto acarreta, na forma de um corpo de leis que reforce essa ideologia. 
Posso mesmo acreditar no conjunto dessas idéias mas divergindo de particularidades, ou 
de aspectos da ideologia que me desgostem, porque estou convicto de que a longo prazo 
isto tende a melhorar a vida das pessoas, aumentando as oportunidades de se desfrutar 
bens como saúde e educação. 

É interessante que a formulação original dos ideólogos franceses, a da “ciência 
das idéias”, pode nos remeter para o mito da caverna, descrito por Platão no Livro VII 
de  A República  51. Neste diálogo socrático, conta-se a história de uma caverna escura 
onde os habitantes agrilhoados de costas para o Sol vêm apenas as sombras projetadas 
na parede da caverna. De onde estão não conseguem discernir o ilusório do real, todo o 
conhecimento do mundo exterior decorre apenas da visão das sombras. Quando um dos 
prisioneiros consegue se libertar e finalmente olhar a realidade iluminada pelo Sol é que 
compreende de fato o que eram as projeções na parede. Pode então voltar para o meio 
dos outros habitantes da caverna, onde é possível ganhar novos conhecimentos, mesmo 
através  das  sombras  e  mesmo  tendo  contra  si  os  demais  acorrentados,  que  não 
compreendem como poderiam se libertar das ilusões das sombras.

A alegoria platônica se presta a muitas interpretações, mas no presente contexto 
creio que uma aplicação imediata dela é que, em princípio, é possível desfazer a trama 
das ideologias (“sombras”), quando elas encobrem as idéias. Pode-se procurar conhecer 
a essência das idéias na realidade e desta forma vislumbrar o conhecimento verdadeiro, 
objetivo confesso da ciência. Por outro lado, o conhecimento para além das sombras 
certamente  evoca  o  problema  já  mencionado  da  conscientização,  o  que  suscita  a 
interrogação  mesma  da  ciência.  Ou  seja:  pode  haver  uma  ciência  independente  de 
qualquer ideologia, ou de opiniões ou, como queria Baruch Espinosa, um conhecimento 
verdadeiro e não dogmático 52 ? E a realidade - se ela (como penso) existe em si mesma 
de forma independente do homem - pode ser conhecida de forma objetiva e igualmente 
verdadeira?  Devemos  manter  essas  indagações  à  nossa  frente,  à  medida  que  forem 
sendo explorados temas de história das ciências e suas ideologias.

A teoria das idéias de Platão é um ensejo também para se fazer uma incursão 
num pensamento pouco explorado de Marx, mas que tem analogia com a temática da 

51 Platão (2000), Livro VII, pp. 319-324.
52 Para uma discussão do pensamento espinosano articulado com o desenvolvimento 

histórico da ciência, vide Magalhães (1999).
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ciência e ideologia e que é o da pertinência de sua apreciação estética. Na Contribuição  
para  a  crítica  da  economia  política,  ele  confessa  que,  estranhamente,  a  arte  grega 
parece  não  depender  do  desenvolvimento  geral  da  sociedade  e  conservar  um valor 
permanente,  em várias  e  portanto  diferentes  condições  históricas  53.  Negaria  isto  a 
dependência de uma produção humana das suas bases materiais na sociedade? Por outro 
lado,  parece  haver  mesmo  em  toda  arte  que  atravessa  os  tempos  e  continua  a 
proporcionar  prazer  estético  um  valor  “verdadeiro”,  porque  “eterno”.  É  fácil 
compartilhar da perplexidade de Marx quando se admira a estatuária grega, como na 
mutilada Afrodite de Cnido (Figura 2) ou até mesmo numa imitação romana de arte 
grega, como na magnífica estátua eqüestre de Marco Aurélio 54. 

Se a dúvida estética de Marx se aplica à arte grega, poderíamos ir mais longe e 
perguntar se ela não é válida também para a perfeição da geometria grega. Embora hoje 
percebamos  que  nosso  espaço  não  parece  ser  euclidiano,  e  mesmo  que  o  espaço 
euclidiano  seja  uma aproximação  dentro  de  certos  limites,  não deixa  de  nos  causar 
profunda admiração a beleza “permanente” do conhecimento geométrico atingido pelos 
gregos na obra de Euclides. É como se houvesse também, de modo análogo ao de certas 
manifestações artísticas, idéias científicas com um tipo de valor “permanente”, ainda 
que suplantadas por novas teorias.

Por outro lado, ocorre que as idéias científicas freqüentemente camuflam suas 
origens  extra-científicas,  dissimulação  geralmente  característica  em  se  tratando  de 
ideologias.  Como  exemplo,  pode-se  lembrar  do  mecanicismo  newtoniano  e  do 
evolucionismo darwinista, temas a que voltarei à frente com mais vagar. Ambas teorias, 
embora distanciadas cerca de 150 anos, se fundem na economia política com a idéia de 
“livre concorrência”, tendo uma origem comum no pensamento empirista britânico, e 
foram  amplamente  cultivadas  justamente  na  Grã-Bretanha.  Com  fundamentações 
diferentes, a livre concorrência divulgada principalmente por Adam Smith e, de maneira 
indireta, por Thomas Malthus, levou ambos porém a concordarem na conclusão de que 
as leis da natureza e da religião favoreceriam a “luta pela vida” e a recomendarem a 
exclusão do Estado como regulador da vida civil. Nessa perspectiva, o mundo pode ser 
representado por um quadro de leis fixas, onde a própria divindade estaria excluída (a 
menos de intervenções oportunas em momentos críticos, como acreditava Newton), um 
mundo em que, ao menos aparentemente, não há imperativos morais.

Ora,  no caso de Isaac  Newton e Charles  Darwin,  tratava-se precisamente  de 
justificar o laissez-faire com os olhos da ciência. No último caso, pode-se contrapor a 
posição  política  de Darwin à  de seu competidor  Alfred Wallace,  que  por  ter  certas 
convicções de fundo socialista e ter recusado a interpretação darwinista do papel do 
acaso na evolução,  acabou ficando meio negligenciado pela comunidade científica e 
política da era vitoriana 55. 

Alguns  exemplos  da  interpenetração  das  ideologias  com  as  ciências  serão 
melhor  elaborados  mais  à  frente,  motivo  pelo  qual  por  enquanto  me  limito  a  citar 
resumidamente uns poucos casos marcantes que ocorreram na história da física, como 
os de:

53 Marx ( 1974b), pp. 130-131.
54 Que  esteve até  algum tempo atrás  exposta  ao ar  livre  no centro do Campidoglio 

romano, e da qual se diz que Michelangelo teria afirmado não ser digno nem de lhe fazer o 
pedestal.

55 O relato de Ferreira (1990) a esse respeito é dos mais interessantes, pela comparação 
do pensamento de Darwin com o de Bates e Wallace.
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• Hans Christian Oersted, que buscou a unidade e a universalidade das forças 
da física, dentro do movimento da Naturphilosophie, por sua vez relacionada 
com as idéias de Friedrich Schelling sobre as oposições na natureza e as de 
G.W. F. Hegel sobre um “espírito universal”, em constante evolução.

• Niels Bohr, cuja formulação do princípio de complementaridade entre ondas 
e  partículas  como  base  da  mecânica  quântica  muito  deveu  às  idéias 
existencialistas de Søren Kierkegaard, interpretação que por sua vez acabou 
refluindo numa junção do papel do irracionalismo nas teorias psicanalíticas 
de Gustav Jung com ensinamentos do taoísmo.

• Albert Einstein, cuja firme defesa da causalidade no mundo derivava de suas 
leituras  de  Leibniz,  e  principalmente  de  Espinosa,  no  que  tange  à 
possibilidade de  conhecimento da realidade pelo ser humano.

Para explicar melhor essas influências, pensemos um momento como um físico 
ou químico poderia considerar, digamos, uma molécula de água. Ele vai nisto transpor 
um tanto de idéias filosóficas (às vezes até metafísicas) da sua época, que como dito 
atrás em geral ficam escondidas, dependendo de como irá explicar certos detalhes, como 
por exemplo os orbitais elétricos (espécie de trajetórias descritas por elétrons) e os spins 
(quantidades  que  se  associam  ao  sentido  horário  ou  anti-horário  de  rotação  das 
entidades  subatômicas).  Pode  haver  nisto  a  possibilidade  de  que  sejam  assim 
representadas  até  mesmo  posições  políticas,  o  que  ocorreu  efetivamente  na  física 
soviética,  ao  responder  à  questão  do  exemplo  em  causa:  se  devemos  tratar  essas 
entidades subatômicas como coletividades ou individualidades – e a matemática que as 
descreve poderá mudar em conseqüência dessas posições 56. Qualquer exemplo concreto 
de  articulação  das  ideologias  com  as  ciências  e  técnicas  será  melhor  elucidado  se 
levarmos em conta que a interrelação se dá com o conjunto das atividades humanas, em 
que todos os componentes podem intervir com pesos diferentes, ou seja, pendendo para 
uma história em moldes externalistas, e não isoladamente olhando para dentro de uma 
determinada  ciência.  Ainda preliminarmente,  darei  mais  alguns exemplos  sucintos  e 
diversos entre si de como isto poderia ser explorado: 

a) Na  pintura,  um exemplo  famoso  é  o  quadro  Os embaixadores,  de  Hans 
Holbein (pintado em 1533), em que os enviados de Francisco I da França 
estão na Londres de Henrique VIII, tentando evitar o cisma com a Igreja de 
Roma (Figura 3). Junto aos embaixadores estão diversos objetos de cunho 
científico, como globos terrestre e celestial, gnômon com relógio solar, livros 
de  aritmética  e  música.  Não  por  acaso,  a  maioria  dos  instrumentos  está 
relacionada com as viagens de navegação e as grandes descobertas. Pairando 
no ar sobre o chão está a impressionante anamorfose de uma caveira, não só 
um memento da difícil época vivida, mas uma alusão ao domínio do espaço 
através da perspectiva, o grande feito científico da Renascença. Pode-se ligar 
todas estas construções metafóricas com a idéia de progresso e sua antítese, a 
da decadência 57. 

b)  A aplicação de novas tecnologias da informática como o cartão bancário 
transformou o cotidiano, especialmente numa sociedade como a brasileira, 
em que porções significativas de analfabetos e semi-analfabetos, excluídos 
da sociedade de consumo paradoxalmente  puderam passar a  ter  e  acessar 

56 Kojevnikov, 1999.
57 Um  desenvolvimento  mais  detalhado  deste  exemplo  se  encontra  em  Magalhães 

(2003).  Para  outras  relações  sobre  pintura  e  ciência,  vide o ensaio de Henriette  Bessis,  “A 
imagem da ciência na pintura” (Bessis et al., 1994, pp. 159-190).
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contas,  como as  da  seguridade  social.  A evolução  nesse  campo trouxe o 
“cartão inteligente”, uma aplicação da teoria matemática da informação e da 
ciência  da  computação – realizando uma dos reivindicações  preconizadas 
pela  antiga  cibernética.  Por  outro  lado,  a  cibernética  tinha  pretensões  de 
controle social das massas, que se poderiam realizar com a informática e se 
podem rastrear no modelo matemático da realimentação em malha fechada 
com  que  descreve  certos  processos.  Voltarei  a  esse  tema  em  capítulo 
posterior.

c) Na poesia, pode-se citar o caso de Edgar Allan Poe, que aprendeu uma base 
científica o suficiente com a engenharia militar que estudou na academia de 
West  Point,  a  ponto  de  se  tornar  um  destacado  precursor  da  moderna 
criptografia  em  seu  conto  O  escaravelho  de  ouro.  Além  disso,  ele 
incursionou  pelo  lado  da  inteligência  artificial,  ao  desvendar  um famoso 
“mistério” do século XIX, o autômato jogador de xadrez feito pelo inventor 
do metrônomo musical, Maelzel, que pretensamente era um robô, mas que 
Poe provou ser uma fraude engenhosa. Foi o primeiro a propor uma solução 
para o “paradoxo de Olbers” da astronomia: por que o céu noturno não é 
totalmente iluminado se o universo é praticamente ilimitado e há um número 
enorme de fontes de luz? Seu celebrado poema O corvo possui uma rigorosa 
estrutura, em termos de métrica e rimas, objeto de um ensaio explicativo do 
próprio Poe e que nada fica a dever a um teorema matemático, sem prejuízo 
naturalmente da inspirada idéia poética de sua criação 58.

d) Em termos musicais, é interessante analisar como o conceito de harmonia, 
em especial na forma da fuga, praticada por notórios compositores alemães a 
partir do século XVII, está próximo do desenvolvimento de vários séculos da 
teoria matemática do infinito, que culminou com a descoberta dos números 
transfinitos  por Georg Cantor  no século XIX, e  que explicarei  com mais 
vagar oportunamente. A partir do transfinito por ele chamado de “álefe um”, 
temos um conjunto infinito e não enumerável,  cujo processo de formação 
considero  análogo  ao  do  desenvolvimento  temático  musical.  Isto  se  dá 
porque no desenvolvimento mais acabado da harmonia no sistema tonal bem 
temperado uma composição não se transforma melodicamente de maneira 
fixa  e  estática,  mas  redefinindo  e  desenvolvendo  sem cessar  as  relações 
musicais, numa constante “mudança da mudança”  - algo que pode ser posto 
em correspondência  com a existência  de pontos  no contínuo de  números 
reais representados pela reta 59. O que importa na música assim composta é a 
expressão das idéias musicais e a forma como elas interagem dentro de um 
“todo”,  ou seja, uma forma de pensamento que se expressa sensualmente. 
Essa característica da relação do uno com o múltiplo em música é da mesma 
ordem  que  se  encontra  no  citado  processo  de  criação  dos  números  e 
conjuntos  transfinitos  de  ordem  superior  -  e  na  poesia,  assim  como  na 
música, isto é expresso por meio do uso de “metáforas” generalizadas como 
recurso cognitivo, como enfatizarei logo mais.

58 Cf. “O escaravelho de ouro” (pp. 130-160), “O corvo” (pp. 901-995), “Filosofia da 
composição” (pp. 911-920) e “Criptografia” (pp. 1009-1019), in Poe (1986); “Maelzel’s chess 
player”, in Poe (1984), pp. 551-566. A resposta de Poe para o problema do céu noturno está em 
seu poema em prosa “Eureca”, discutido em Harrison (1995), pp. 169-178.

59 Para  conferir  basta  escutar  um  exemplo  como  a  Sonata  nº  5  (“Primavera”)  de 
Beethoven, para violino e piano, op. 24.
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Para explorar melhor interrelações como as sugeridas acima, penso ser útil ter 
em mente um modelo que proporei a seguir, com a ressalva de que é necessariamente 
esquemático (talvez até grosseiro), mas que representa uma aproximação do que sucede 
com a ciência e a ideologia. Suporei que a sociedade é composta de grupos, cada um 
com  uma  certa  homogeneidade  -  que  pode  ser  entendida  de  modo  flexível,  para 
abranger coletividades tais como associações, escolas, empresas, classes, países - e cada 
grupo destes será representado por um ponto no diagrama (Figura 4). Naturalmente, 
esses grupos não estão isolados, eles se relacionam e estão imersos num espaço social - 
caracteristicamente no caso humano esse espaço resulta direta ou indiretamente da ação 
do  trabalho,  por  meio  do  qual  a  natureza  é  continuamente  transformada.  Há  uma 
complexa  rede  de interações  derivadas  dessas  relações  sociais  e  econômicas  que os 
homens estabelecem entre  si,  formando o que se poderia  chamar de  base  ou  infra-
estrutura, que aqui uso dentro da linguagem marxista apenas por conveniência e sem 
maior preocupação de rigor terminológico. 

Para efeito do modelo, vou assumir que a interação entre os grupos sociais seja 
sempre recíproca.  Para simplificar,  na figura  considerei  que no espaço das  relações 
sociais, em que podemos  ter n grupos e m interações, foi escolhido arbitrariamente n = 
5 e m = 5, também. 

Essas  interações,  de  natureza  variada,  são  abstrações  que  nos  permitem 
visualizar  ações  concretas  e  que  se  dão  de  forma  continuada.  Arbitrariamente,  vou 
denotar as cinco interações resultantes do exemplo com nomes conhecidos, e que para 
reforçar o ponto a ilustrar têm algo a ver com a ciência, podendo na prática designar até 
mais de um conceito, ou uma superposição de conceitos, mas que individualizarei para 
poder explicar melhor o modelo: 

• Interação 1, ou das ideologias (com a acepção mias ampla admitida atrás) – 
por exemplo, as do empirismo, realismo, liberalismo, socialismo, etc.

• Interação 2, ou das crenças – tomando como exemplos as da existência real 
de universais ou a crença em “átomos” (no sentido de constituintes últimos 
da matéria), a fé na religião cristã ou numa origem temporal do Universo, 
etc.

• Interação 3, ou dos valores – tais como por exemplo os ideais humanistas, o 
conservadorismo, o malthusianismo, a eugenia, etc.

• Interação 4 ou das relações institucionais – exemplifico com as linhas de 
pesquisa  estabelecidas  num  grupo  acadêmico,  as  verbas  de  órgãos 
financiadores públicos, as parcerias entre universidades e empresas, etc.

• Interação 5, ou das idiossincrasias – aqui podemos exemplificar com o papel 
e caráter de determinados indivíduos que concorram para o maior ou menor 
sucesso do grupo, como suas motivações psíquicas, o espírito de liderança, e 
outros aspectos.

Ocorre  que,  mesmo  nesse  modelo  simplificado  que  foi  criado,  o  pentágono 
obtido não está isolado do restante do espaço social,  ou seja, o polígono não é uma 
fronteira intransponível.  Reforçarei  isto prolongando os lados do pentágono, criando 
triângulos externos, nos quais por construção, a cada vértice (que por ser um ponto será 
um novo “grupo” dentro do espaço social) associarei as interações que nele concorrem. 
Essa  convergência  pode  servir  para  simbolizar  a  preponderância  dos  interesses 
representados naquele instante - uma vez que na realidade, as interações são inúmeras, 
mas podem ser mais fortes ou fracas conforme os grupos considerados. Desta forma, um 
determinado triângulo poderá estar baseado nas interações 1,2, 3 e 4 - poderia chamá-lo 
de “ciências  e técnicas”.  Já o triângulo  em que preponderam as relações  1,2,  3 e  5 
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poderia simbolizar as “artes” - e assim por diante, até ter todas as construções desejadas: 
“filosofia”,  “política”,  “nação”,  etc.  Noto que como os novos vértices  assim criados 
podem ser novamente outros “grupos” e assim indefinidamente, para dentro e para fora 
do polígono original  terei  como resultado final uma complexa malha,  na verdade se 
refazendo dinamicamente no momento em que a observo numa sucessão temporal.

O que fiz foi representar simbolicamente que, num pano de fundo onde age o 
trabalho humano, uma rede de interações produz uma  cultura,  ou parte daquilo que, 
também recorrendo à terminologia marxista, se chama uma superestrutura. Esta por sua 
vez  se  introjeta  de  volta  na  sociedade,  e  todo  esse  movimento  é  preciso  ser  visto 
dinamicamente, sem cortes, pois ele se dá ao longo do espaço e do tempo numa espécie 
de contínuo.

Como  foi  usada  uma  interação  denominada  “ideologia”,  certamente  pode-se 
retomar toda a discussão anterior sobre a delimitação desse conceito - mas observo que 
o importante  é que o modelo pode ser pedagogicamente  útil,  independentemente  da 
amplitude  que se quiser  atribuir  aos  conceitos.  Para  nos  restringirmos  ao  objeto  da 
ciência e ideologia,  já expus que a escolha das interações não foi tão arbitrária assim, 
pois os exemplos são facilmente decodificáveis como aplicando-se a interações a que 
está sujeita a ciência. 

Outra conseqüência desse modelo é explicitar o relacionamento entre ciência e 
ideologia,  trazendo  uma  série  de  reflexões,  que  se  pode  iluminar  melhor  com  a 
mediação da história. De fato, a dimensão do tempo histórico deforma a topologia da 
malha e permite situar o esforço de criação científica nos contextos sociais, econômicos 
e  culturais  de cada época -  portanto dentro de um quadro de referência  ideológico. 
Utilizando  o  conceito  de  ideologia de  forma às  vezes  mais  ampla  ou mais  restrita, 
portanto necessariamente flexível, buscarei entender como se dá essa produção humana 
chamada ciência. Ao desvelar as bases desta produção, pretendo também exercer uma 
crítica das atividades científicas e tecnológicas, enquanto humanas.
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2.3 Taxonomia do conhecimento: uma primeira aplicação ideológica

Uma primeira aplicação que escolhi para o modelo de interações onde surgem a 
ciência e a ideologia reside num dos pontos básicos assumidos implicitamente e sem 
maiores preocupações no que antecedeu, que é o da existência de várias ciências e não 
de algo como “ciência”. Pergunto então: o conhecimento pode mesmo ser subdividido 
nas várias “ciências”? Penso antes de mais nada que a realidade se apresenta como uma 
coisa  unitária,  apesar  de  nela  haver  muitos  objetos,  portanto  do  ponto  de  vista 
epistemológico, o conhecimento só pode ser uno, porque se destina a compreender e 
controlar  um  universo  que  se  manifesta  como  uma  unidade  global.  As  separações 
resultam sempre em algo artificial, que pode ser enganoso e contraproducente, como na 
especialização preconizada notadamente pelo “positivismo” do século XIX. Pode ser 
interessante contrastar isso com uma observação de Karl Marx, que pensava num futuro 
em que só haveria uma ciência, a ciência da história, que incorporaria ao mesmo tempo 
a ciência da natureza e a ciência do homem 60. 

Mantenho  uma  posição  contra  a  compartimentação  das  ciências,  ao  mesmo 
tempo que reconheço sua especialização, e não há paradoxo nisso, como espero poder 
explicar  com mais  vagar  ao  longo deste  capítulo.  Para  isto,  estipularei  que  não há 
colisão entre unir e dividir, certamente uma postura ideológica adotada de minha parte, 
com  a  qual  endosso  o  significado  que  empresto  a  ser  humano,  uma  posição  de 
antropocentrismo que se tornará mais justificada à medida que for desenvolvendo este 
trabalho. Pode parecer um arroubo de ousadia, mas estou convicto que o surgimento 
disso que chamamos de ciências naturais e humanas faz parte de um processo pelo qual 
o universo, ao menos neste ponto de nossa galáxia da Via Látea, um planeta como a 
Terra desse sistema solar, atingiu um determinado momento da história cosmológica, 
em que  uma espécie  viva  de  animal  habitante  deste  planeta,  o  homem,  começou  a 
estudar  a  própria  natureza.  Então  forçosamente  para  nós  as  ciências  naturais  são 
essencialmente humanas e as ciências humanas devem portanto compreender também as 
naturais, dentro da multiplicidade de que somos feitos. Resumidamente, o conhecimento 
é sempre uno e múltiplo. 

Isto remete uma vez mais a Platão, que examinou o problema de como pode 
haver idéias sobre coisas únicas, se o que conhecemos são essas coisas multiplicadas – 
não experimentamos a idealização de algo como “cama”, mas sim as várias “camas” 
concretas  que vemos ou imaginamos,  e  assim por  diante  61.  Num percurso bastante 
longo para ser aqui sumariamente repetido, Platão indagou como podemos ter em nossa 
mente uma concepção da verdadeira idéia, que por ser verdadeira é una e eterna, em 
face da reconhecida transitoriedade do mundo, da mudança que faz com que os objetos 
sensíveis e múltiplos nunca sejam fiéis representantes do uno. Como podem coexistir o 
permanente e, ao mesmo tempo, o transitório?

A solução platônica incluiu a demonstração de que a idéia do uno pressupõe 
manifestações distintas desse uno, e portanto podemos conceber para uma mesma idéia 
oposições a ela, tais como movimento e repouso, igualdade (o mesmo) e diferença (o 
outro).  Aliás,  um  problema  que  os  gregos  já  tinham  encontrado  dizia  respeito 
exatamente ao conhecimento da natureza, mais especificamente à cinemática, sobre a 
realidade do movimento – uma flecha lançada no ar seria na verdade uma sucessão de 
flechas  estáticas,  de forma que a flecha só aparenta se mover? Esta  questão que os 
filósofos eleatas como Zenão formulavam retornará mais tarde com a física quântica no 

60 Manuscritos econômicos e filosóficos, 3/IX, in Marx (1964), p. 164.
61 Cf. os diálogos Parmênides (Platão, 1974) e Sofista (Platão, 1980).
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século XX, voltada para o movimento das entidades subatômicas, que apesar de sua 
dimensão  exígua  constróem  em  conjunto  o  mundo  sensível  que  percebemos  como 
realidade.

A aplicação imediata do caminho sugerido por Platão é de que o conhecimento 
como processo para chegar à idéia do uno (ou da verdade) pode supor que dessa idéia 
participem os múltiplos que nos são acessíveis pelos sentidos. Preserva-se assim a teoria 
do conhecimento como processo de aproximações sucessivas a partir de múltiplos, que 
não  alteram  a  essência  do  uno.  Nestas  passagens  platônicas,  que  têm  gerado  uma 
enorme quantidade de comentários e interpretações, creio que se configura em paralelo 
um outro problema, qual seja de como seria possível existir o conhecimento,  que se 
imbrica com a aceitação ou rejeição da unidade do próprio conhecimento.

Uma palavra de cautela: insistirei muito na defesa da unidade do conhecimento, 
mas  devo  ressaltar  que  isto  nada  tem  a  ver  com  uma  concepção  denominada 
“movimento pela unidade da ciência”  62.  Esse movimento foi iniciado na década de 
1930 pelo chamado “círculo neo-positivista de Viena”, grupo cujas idéias vieram a ser 
conhecidas  também  pelo  nome  de  “empirismo  lógico” 63.  Os  adeptos  desse  grupo 
exigiam  que  os  termos  das  teorias  deveriam  ser  redutíveis  a  coisas  empiricamente 
observáveis. Alguns dos pontos básicos defendidos pelo positivismo lógico foram os 
seguintes:

 as proposições só têm sentido quando forem empiricamente verificáveis - o 
que  implica  negar  à  ciência  uma  pretensão  inerentemente  metafísica  ou 
mesmo filosófica, em geral;

 os fatos estão sempre certos, embora nossa interpretação deles possa não o 
estar;

 verdade é a correspondência com os fatos.
O positivismo lógico,  assim como a já  citada versão anterior  do positivismo 

elaborada por Comte, não passam de um “fisicalismo”, ou seja, uma posição ideológica 
que deseja adotar a física (ou melhor, uma certa compreensão da física) como modelo 
para qualquer conhecimento que deseje ter o estatuto de científico. Sua filiação com o 
empirismo  surge  naturalmente,  pois  todos  os  positivismos  conduzem  a  que  se  dê 
prevalência à verificação através do sensorial.

Voltando ao tema da unidade do conhecimento e das ciências, uma dificuldade 
adicional para desemaranhar o novelo ideológico das especializações é a tendência das 
categorias profissionais que se associam  a campos de conhecimento passarem a exigir 
um  estatuto  de  reconhecimento  de  que  são  “ciências”  separadas,  ou  seja,  de  se 
legitimarem  porque  conseguem  demonstrar  serem  seguidoras  justamente  de  algum 
“método” de conhecimento científico no seu cotidiano - e com isto introduzem-se novas 
subdivisões. 

Admitirei porém em caráter provisório que as divisões do conhecimento sirvam 
para algumas  finalidades,  quando se confundem com tentativas  classificatórias,  para 
então reavaliar a questão ideológica. Reconheço que é até próprio da epistemologia do 
conhecimento  o  exercício  da  classificação,  para  buscar  laços  comuns  entre  as 

62 Contemporaneamente  o movimento vem sendo associado à  seita  internacional  da 
Igreja da Unificação, do coreano conhecido como Reverendo Moon (Yong Myung Mun), de 
tendências fortemente esotéricas – cf. Hecht (2003). 

63 Dele faziam parte principalmente os pensadores Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolf 
Carnap e Carl Gustav Hempel, em Viena, apoiados na Inglaterra pelo também austríaco Ludwig 
Wittgenstein,  contando  neste  país  também  com  Bertrand  Russell.  Mais  tarde,  se  ligou  ao 
positivismo lógico um outro grupo de Berlim, com destaque para Hans Reichenbach.
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subdivisões  que (malgrado opiniões  contrárias  como a minha)  já  existem,  e  apontar 
algumas de suas especificidades.  A dificuldade consiste em fazer isto sem o uso de 
premissas  que  contrariem o  próprio  processo do  conhecimento.  Quando afirmo que 
admitirei  classificações  tenho  em  mente  que  isto  não  venha  no  final  a  se  chocar 
diretamente  com  uma  visão  unitária  do  conhecimento,  integrado  sob  a  perspectiva 
humana e histórica. Não há portanto como acolher hierarquias de subordinação de um 
conhecimento  a  outro,  como  aquelas  tentativas  de  fisicalismo  que  mencionei, 
encontradas também na filosofia e história das ciências, e que adotam como “modelo” 
ou “padrão de métrica” do conhecimento a física ou o empirismo, contra o qual avaliam 
os demais saberes. 

Desconfio também de oposições ou aproximações que se colocam apressada ou 
preconceituosamente, sem justificação, como as que alguns fazem entre conhecimento 
científico  e  conhecimento  popular,  ou  religioso,  filosófico,  etc.  Dentro  de  minha 
perspectiva isto não tem muito sentido, pois cada uma dessas aplicações pode adquirir 
conhecimento como um processo para chegar a mais conhecimentos novos, mas pode 
pelo contrário tampouco não implicar em conhecimento algum, apenas trabalhando com 
crenças ou, no melhor dos casos, com simples informações. Um indício de que se está 
frente a equívocos é quando se encontram justificativas tais como as que afirmam ser o 
discurso da ciência apenas um entre muitos outros possíveis, ou que a verdade não é o 
único critério para o conhecimento. Em especial, o problema da demarcação entre o que 
é científico e não científico precisa ter muito claras as definições desses termos, que 
como já visto atrás são problemáticas, pois se enredam em ideologias.

Procurando uma visão unitária  do conhecimento,  chamo a atenção  para uma 
expressão básica desse processo e que se encontra em comum tanto no conhecimento 
científico  quanto  em  artes,  como  na  literatura,  música  ou  pintura.  Trata-se  das 
metáforas,  palavra que vem do grego  metaphorein,  “transferir”,  “transportar”  e  que, 
como figura de linguagem, designa um tipo de idéia utilizada em lugar de outra, para 
sugerir uma semelhança entre elas. A metáfora é uma das chaves para se entender a 
aquisição de um novo conhecimento.

Tomemos como exemplo a pintura – no caso, um auto-retrato do pintor holandês 
Rembrandt van Rijn (mostrado na Figura 5). Pode-se iniciar a apreciação desse quadro 
perguntando o que ele trouxe de conhecimento para seu próprio autor, pois ali existe 
certamente  um  processo  de  auto-indagação  que  fez  o  pintor  naquela  sua  etapa 
existencial: quem sou eu, esse indivíduo no mundo? Sou aquilo que mostra o espelho 
com todos meus defeitos visuais, melancólico, em meio à decadência física e financeira, 
à perda da popularidade, ou sou algo mais - um homem, portanto um criador, que olho 
para dentro de mim e procuro me conhecer  psicologicamente? Tudo isto  traduz um 
determinado  processo  de  conhecimento  –  que  pode  servir,  por  sua  vez,  como uma 
metáfora para nós mesmos que olhamos para aquela pintura, incitando a que façamo-
nos  as  mesmas  perguntas,  de  forma  que  estaremos  assim  transportados  por  aquela 
metáfora para a procura mental do nosso próprio auto-retrato, em algum ponto de nossa 
consciência.

O processo metafórico  pode-se dar  de  forma muito  análoga  à  da pintura  no 
desenvolvimento de uma teoria científica, como na própria física quando se construiu 
um modelo de circuito de corrente elétrica usando a metáfora de um circuito com fluxo 
de  uma  corrente  hidráulica  –  o  uso  metafórico  até  hoje  da  palavra  “corrente”  na 
eletricidade é aliás uma indicação de que isso de fato ocorreu historicamente. Se alguém 
objetar que há porém um critério diferenciador entre a física e a pintura, como o do 
experimentalismo, deve-se lembrar que um pintor também usa do método experimental, 
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ao lidar com problemas como o da mistura de cores e o de achar a luz mais adequada, 
para não falar daqueles em que tem de resolver a perspectiva. Ou será que um músico 
tampouco faria experimentos com sons e silêncios e ao testar a tessitura da orquestra, ou 
mesmo com a acústica do local de concertos? 

Pode-se fazer outro exercício epistemológico com a música (como poderia de 
modo semelhante se fazer com a poesia) – por exemplo, tomando em consideração a 
Nona  Sinfonia,  de  Beethoven:  ali  há  conhecimento,  pois  foi  atendido  o  critério  de 
resultar de um processo com criatividade, conforme me referi ao conhecimento, e posso 
até testar em mim mesmo sua “verdade” enquanto conhecimento. Aliás, atentando com 
mais detalhe à história musical, aquela criação de Beethoven teve de fato que ser testada 
– o próprio compositor em estado avançado de surdez não estava certo de como os 
ouvintes reagiriam às harmonias ousadas que ele empregou, ou à colocação de um coral 
cantado  dentro  duma  obra  sinfônica  -  mas  a  sinfonia  passou  no  teste  e  gerações 
sucessivas de ouvintes a têm prestigiado, nos mais diferentes contextos 64. 

Às vezes sucede que esse teste artístico, como também acontece nas experiências 
das ciências naturais, não é conclusivo ou resulta até francamente negativo – compare-
se a reação pífia do público à ópera Carmen, em vida do compositor Georges Bizet, e 
que mais tarde seria uma das obras mais tocadas de todos os tempos. Algo semelhante 
pode vir a suceder com a controvertida “fusão a frio” (querendo designar um processo 
em  que  se  trata  da  suposta  fusão  nuclear  a  temperaturas  ambientes  e  não  a  altas 
temperaturas, como nas reações mais conhecidas), que inicialmente tanto furor causou 
nos  meios  científicos  e  cujos  resultados  ainda  aguardam  novas  pesquisas,  mas  foi 
descartada  pela  comunidade  científica  tradicional  como  exemplo  de  fracasso  e  má 
ciência. 

É  claro  que  em  todas  estas  expressões  artísticas  há  também  um  evidente 
interesse estético,  daquilo que se chama belo, que alguns teimam por outro lado em 
erigir como critério de diferenciação entre arte e ciência – mas quem diz que a estética 
não é um critério geral de conhecimento? Algumas das teorias mais interessantes da 
ciência têm sido descritas por seus estudiosos precisamente como tendo o aspecto de 
“belas”,  aparecendo assim mais  um forte  traço de união do conhecimento  e  não de 
separação,  na  descoberta  daquilo  que,  talvez  à  falta  de  outra  palavra,  de  fatos  os 
cientistas e o público têm denominado de “beleza” de suas teorias. Este é o sentimento 
que se experimenta perante obras tão distintas quanto: 

• os  Elementos de  Euclides,  que  apresenta  os  fundamentos  de  toda  a 
matemática que ainda se aprende hoje em dia na escola;

• a demonstração do teorema fundamental da álgebra feita por Carl Friedrich 
Gauss 65; 

64 Como aconteceu por ocasião da reunificação da Alemanha no início da década de 
1990. Diz-se que a parte cantada, com a poesia do poeta alemão Friedrich Schiller da  Ode à 
alegria, já nas apresentações iniciais era cantada substituindo-se  a palavra “alegria” (Freude) 
por  “liberdade”  (Freiheit)  –  indícios  talvez  de  um  conhecimento  coletivo  que  esta  obra 
provocava. Para uma caracterização epistemológica e musicológica da Ode à alegria, consultar 
Hellenbroich (1978), e sobre o  significado político da obra de Beethoven, vide também Phau 
(1978).

65 Teorema demonstrado geometricamente por Gauss em 1799 e pelo qual para toda e 
qualquer equação polinomial de ordem  n, com  n  maior do que um e coeficientes complexos 
existe pelo menos uma solução complexa.
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• a teoria eletrodinâmica quântica, de Paul Dirac, que representou uma união 
entre  os  dois  principais  desenvolvimentos  da  física  do  século  XX,  a 
relatividade e a mecânica quântica;

• para  ficar  num  exemplo  mais  simples,  como  não  achar  beleza  numa 
experiência como aquela com a qual o grego Eratóstenes (que considerarei 
com maior detalhe no próximo capítulo) conseguiu efetuar há mais de vinte e 
três séculos a medição da circunferência da Terra com bastante exatidão?

Também  ocorre  que,  como  nas  obras  de  arte,  esta  qualidade  da  beleza, 
aparentemente frágil porque parece subjetiva,  não se perde com o tempo, pois se as 
teorias quando estão suficientemente desenvolvidas parecem “belas”, em contrapartida 
não há teorias senão as que são temporárias, sem que com isto percam sua “beleza”. 
Como exemplo disso cito a famosa teoria geocêntrica do grego Ptolomeu (século II 
d.C.): apesar de ultrapassada, porque sabemos que a Terra não está no centro do sistema 
solar  nem do universo,  é uma teoria  de profunda coerência e sedutora “beleza”,  no 
entender de quem já se dedicou à astronomia.

 Com estas considerações, abre-se a possibilidade de construir uma ponte entre 
as chamadas “duas culturas”, resultantes dum pretenso abismo irreconciliável entre a 
cultura  artística  e  a  cultura  científica,  que  teriam  supostamente  metodologias  e 
propósitos diferenciados 66. O exercício da criatividade, ao contrário, pode mostrar que 
isto é apenas aparente, posto que ela introduz mais elementos comuns do que diferentes 
entre essas atividades, que se separaram ao longo dos tempos, com perdas para ambas. 
Não  pretendo  entrar  aqui  com uma  discussão  mais  abrangente  sobre  problemas  de 
estética, como o que seria arte, a crítica da arte, etc., mas apenas reafirmar que a questão 
não  deveria  ficar  restrita  ao  que  é  ou  não  ciência,  mas  sim  ao  que  é  ou  não 
conhecimento. 

Passo neste momento a rever, ainda que muito resumidamente, os fundamentos 
de uma visão de mundo que causou grande impacto, desde a época em que foi lançada 
no  século  XVIII  até  nossos  dias,  já  que  sua  filosofia  se  preocupou  também  com 
questões  do  conhecimento  e  sua  classificação:  a  de  Immanuel  Kant.  Esse  pensador 
viveu na Prússia, numa época em que esta nação se tornara um Estado nacional forte, 
com características  ideológicas  do “despotismo esclarecido”,  isto  é sob um governo 
absolutista, mas com certas influências benéficas do racionalismo do século XVIII, que 
redundaram em algumas  reformas  políticas,  sociais,  econômicas  e  culturais.  Após a 
morte  do  monarca  prussiano  Frederico,  o  Grande,  e  daquele  que  em termos  dessa 
política relativamente mais avançada poderia ser seu companheiro, o austríaco José II, 
restou no domínio dos povos de língua alemã apenas a parte despótica do absolutismo. 
Desfalcada  quanto  a  aspectos  progressistas  do  Iluminismo,  a  Prússia  exibiu  esse 
despotismo  através  do  predomínio  da  nobreza  rural,  a  par  com  uma  burocracia 
atenazante e uma classe urbana bem provinciana 67. O restante da nação alemã além da 
Prússia  reunia  cerca  de  trezentos  “estados”  com pretensão  de  soberania,  alguns  até 
ridiculamente  minúsculos,  onde  camponeses  e  burgueses  eram  cotidianamente 
extorquidos pela aristocracia. 

Não  é  de  estranhar  que,  numa  época  assim,  assuntos  como  heteronomia, 
fenomenologia (descrição de estruturas formais dos objetos da consciência, abstraindo-
se a sua conexão com a existência), respeito à lei e outras questões desse tipo fossem 

66 É o título do conhecido livro do pensador e cientista inglês C. P. Snow (1993) sobre o 
assunto.

67 A influência dessa burocracia perduraria ainda por muito tempo, como se pode ler nos 
romances de Franz Kafka, tais como O processo e O castelo.
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centrais para Kant. Observo que, apesar dessas influências históricas diretas, a filosofia 
kantiana  não  se  preocupa  com  categorias  historicistas.  Em  suas  duas  obras  mais 
conhecidas, Kant partiu de duas perguntas centrais:

 É possível o conhecimento? Sua resposta a essa indagação constitui o que ele 
chamou de “crítica da razão pura”.

• O que deve ser feito por cada um? É o que tentou responder na sua “crítica 
da razão prática”. 

Para  os  objetivos  presentes,  vou  me  deter  na  primeira  questão  levantada  68. 
Seguindo a nomenclatura kantiana, o conhecimento se expressa na forma de “juízos”, 
que podem ser classificados como mostrado no quadro a seguir:

Juízos analíticos a posteriori

Juízos sintéticos a posteriori
a priori

Os  juízos  analíticos  (isto  é,  que  se  podem  analisar  ou  separar  em  partes 
componentes) são os que derivam de fatos observados, tendo portanto obrigatoriamente 
de  ser  a  posteriori.  Para  Kant  os  juízos  analíticos  não  trazem  nada  de  novo  ao 
conhecimento, pois são no final de contas apenas tautólógicos; tomemos como exemplo 
de juízo analítico a afirmação “os corpos têm extensão”  - como não a teriam se a 
extensão faz parte do conceito de “corpo”? 

Já os juízos sintéticos (aqueles que resultam de uma síntese ou junção de partes) 
são os que trazem novos conhecimentos, e podem ser a posteriori ou a priori. Os juízos 
sintéticos  a  posteriori  são  os  empíricos,  os  únicos  que  para  Kant  representam  os 
conhecimentos da ciência, e os juízos sintéticos  a priori – que por conseguinte são os 
não empíricos e constituem os únicos conhecimentos “puros” - seriam os que exprimem 
a “essência” das idéias. 

Kant  pergunta  a  seguir:  são  possíveis,  isto  é,  existem  de  verdade  os  juízos 
sintéticos  a  priori?  Sua  resposta  será  afirmativa  apenas  para  dois  campos:  os 
conhecimentos oriundos da matemática, que ele identifica com o sistema euclidiano, e 
os conceitos de espaço e tempo absolutos usados na mecânica, que Kant foi justificar 
com a teoria desenvolvida por Isaac Newton. 

Auguste Comte tem pontos em comum com Kant pela filiação ideológica ao 
empirismo e  classificou  o  conhecimento  científico  segundo seu  sistema de  filosofia 
positivista, que se transformou por sua vez numa poderosa ideologia, de acordo com o 
que julgou ser o aparecimento histórico das ciências. Este seria ao mesmo tempo uma 
indicação do grau crescente de complexidade do objeto de cada uma delas, motivo pelo 
qual ele propôs que apareceram sucessivamente, a partir da mais simples, as ciências da 
matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Naturalmente esta é uma 
divisão arbitrária, pois Comte não levava em conta a influência humana e histórica em 
nenhuma delas, a não ser na última. 

O sistema positivista de Comte coroou com essa justificativa a matemática como 
o “modelo” para as demais ciências, ignorando justamente que se trata duma ciência em 
que há tantas posições fortemente antagônicas quanto aos seus fundamentos e métodos. 
Lembrando do que foi dito acima a respeito da geometria euclidiana, seria admissível 
perguntar: qual a geometria que corresponde à realidade do mundo? Se adotarmos que 
toda matemática é no fundo uma física matemática estaremos discordando de que a 

68 Kant (1974b). 
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mera convenção de regras é o que convém a esse tipo de conhecimento, e neste caso 
estaremos  diretamente   contrariando  Comte  e,  ao  invés,  seguindo o  pensamento  de 
Einstein, para quem a geometria é o ramo mais antigo da física; um bom número de 
matemáticos  que se  pretendem “puristas”  discorda  e  acha  que  a  matemática  é  uma 
criação “abstrata” 69. 

Cada vez mais, principalmente a partir do século XIX, houve uma separação do 
conhecimento  que  atende  à  pregação  positivista  feita  por  Comte.  As  diferentes 
faculdades  das  universidades,  sua  compartimentalização,  bem  como  os  diversos 
conselhos  profissionais  e  instituições  existentes  são  uma  demonstração  de  que  a 
especialização foi conduzida desta forma – a ponto de que, até dentro de um mesmo 
departamento de universidade, ou ainda de uma empresa, seja comum haver grupos que 
nem falam entre si, ou saibam do que o outro faz. 

Isto era inevitável? Considerando o crescimento exponencial das publicações em 
cada um dos campos de conhecimento, fica claro que há algumas razões práticas para a 
especialização, como por exemplo a falta  de tempo para ler  e acompanhar tudo. Há 
porém um exagero evidente nisto, a começar que muitas especializações não vingam – e 
cito um exemplo conhecido na prática, mas que não se costuma comentar nos círculos 
acadêmicos  onde  se  dá  a  formação  escolar:  trata-se  da  vida  profissional  de  um 
engenheiro.  É  muito  comum  o  abandono  total  do  campo  da  especialização  e  que, 
digamos,  engenheiros  metalúrgicos  se  dediquem  a  trabalhar  com  transportes,  ou 
engenheiros  civis  se  ocupem  com o  desenvolvimento  da  computação.  Essas  trocas 
ocorrem com freqüência até nos ramos mais tradicionais da engenharia, para os quais as 
especializações já estão estabelecidas há mais tempo, mas certamente incide com vigor 
nas ultra especializações mais recentes, como por exemplo nos cursos de engenharia de 
alimentos, ou de embalagens. Muitas das especialidades se revelam modismos ditados 
por  um  suposto  mercado  de  trabalho,  que  volta  e  meia  acaba  não  realizando  tal 
potencial de promessas. 

O  mesmo  pode  ser  constatado  em  qualquer  campo  que  se  torne  muito 
estreitamente  especializado,  seja  dentro  da  biologia,  seja  em  ciências  sociais,  ou 
qualquer outro, realizando o velho dito de que o especialista é o que “sabe tudo sobre 
nada”,  ao  que  se  contrapõe  o  generalista  que  é  o  “que  sabe  nada  sobre  tudo”. 
Evidentemente  trata-se  novamente  de  exageros  –  em  minha  visão  o  correto  seria 
incentivar a interdisciplinaridade, insistindo na posição de que todo o conhecimento se 
une na pessoa humana, e que o estudo da história e filosofia das ciências mostra como o 
conhecimento é de tal forma entrelaçado que se torna completamente inútil pretender 
levantar barreiras em seu interior. Não obstante, apresentarei a seguir algumas dessas 
tentativas de divisões do conhecimento que vão contra minha posição unitária, mas que 
obtiveram largo sucesso numa prática, também pela falta do exercício da crítica.

Uma  dessas  separações  propostas  e  ainda  bastante  encontrada  para  o 
conhecimento é aquela que distingue entre as ciências formais (geralmente restritas à 
matemática  e lógica)  e as fatuais  (da natureza e do homem),  sendo estas as que se 
desenvolveriam a partir de observações empíricas. Como as anteriores já mencionadas, 
esta é uma divisão arbitrária e pouco realista, pois argumentei imediatamente atrás que a 
matemática e lógica têm um conteúdo ditado pela percepção do mundo físico. Por outro 

69 Também o conhecido matemático americano Morris Kline (1981) afirmou sobre a 
natureza da atividade matemática que seus conceitos e axiomas são derivados da experiência, e 
que os princípios de raciocínio usados para deduzir novas conclusões muito provavelmente são 
igualmente derivados da experiência.
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lado, muitas das ciências chamadas “fatuais” têm atingido um grau muito elevado de 
formalização, extremamente parecido com o da matemática. 

Como contra-exemplo,  lembro  ter  afirmado  atrás  que  muitas  descobertas  da 
física experimental se deram como resultados de exercícios mentais, ou da concepção 
de  modelos  que  não  foram diretamente  extraídos  de  “fatos”  práticos.  Isto  é  o  que 
ocorreu com a entidade subatômica chamada de pósitron (correspondente a um elétron 
com  a  carga  trocada,  isto  é,  positiva),  descoberta  que,  tendo  sido  verificada 
experimentalmente em 1932 depois de a teoria tê-la previsto, deu início à especulação 
sobre a existência de uma “anti-matéria” em geral. Mesmo quando se parte de fatos, na 
verdade eles  são previamente  selecionados  através  de alguma hipótese  teórica   -  e, 
ademais, admite-se sempre uma certa interpretação superposta a esses fatos. Cientistas 
com diferentes idéias podem ter teorias diferentes sobre os mesmos “fatos”. Por estes 
motivos, considerarei esta divisão do conhecimento como puramente ideológica, ligada 
ao empirismo. 

Outra  classificação  do conhecimento  aparentada  com esta  pretende  manter  a 
referida distinção entre ciências “formais” e “fatuais”, mas subdividindo estas em três 
domínios: as ciências explicativas, as empírico-formais ou ciências naturais (que seriam 
as  da  natureza,  como  a  física,  biologia,  etc.)  e  as  hermenêuticas,  também  ditas 
interpretativas  ou  simplesmente  humanas  (as  ciências  sociais  e  humanas,  como  a 
sociologia,  antropologia,  política,  etc.).  Quanto  à  qualificação  de  “empíricas”,  já 
mencionei  que  com isto  se  passa  por  cima  da  existência  de  erros  de  observações, 
devidos a erros dos sentidos, distorções no registro, falhas conscientes e inconscientes 
no processamento mental  - e também se ignora que as experiências  estão sujeitas  a 
interpretações. Há ainda uma conhecida divisão, que se assemelha com a anterior e é 
muito usada em nossos cursinhos de preparação para o vestibular às faculdades: aquela 
que diferencia entre ciências exatas, biológicas e humanas, sendo bastante esdrúxula a 
denominação de “exatas”, como se alguma verdade residisse na simples precisão, ou 
mesmo como se houvesse uma verdade exatamente alcançável.

Está  claro  que  estas  últimas  divisões  padecem  dos  mesmos  problemas 
ideológicos já apontados anteriormente, com o agravante de proporem um exclusivismo 
para a interpretação do que alocam em cada agrupamento, e isto ainda sem falar nos 
problemas  de  dupla  classificação,  que  são  no  entanto  muito  comuns:  onde ficam a 
psicologia, economia, arquitetura e outras, que às vezes ressaltam aspectos das ciências 
ditas  “humanas”,  e  às  vezes  não?  Estas  divisões  não  vão  conseguir  a  delimitação 
pretendida,  pois  com elas  mal  se  pode  compreender  as  motivações  para  se  buscar 
conhecimento sobre um objeto, seja qual for, principalmente no caso em que o homem é 
o próprio sujeito e objeto, como nas ciências “humanas”.

Com algumas variações, estes são os mesmos problemas que surgem da intenção 
de  separar  o  conhecimento  em  ciências  ditas  nomotéticas  (do  grego  nomothetes, 
“legislador”) - para designar aquelas que conduziriam a generalizações, como  na física 
- e em ciências ideográficas (ou que representam idéias de alguma forma gráfica), para 
designar aquelas ciências em que predominaria a “idéia” e não o “fato”, e que seriam 
portanto originais, singulares e não generalizáveis, como por exemplo a história.

Tampouco  pode  funcionar  uma  separação  que  pretenda  usar  como  marco 
divisório os juízos de valor – por exemplo, os fenômenos estudados pela física estariam 
isentos  de valores,  pois  não  teriam um atributo  de  bom ou mau,  enquanto  que em 
política  vão ser encontrados valores,  já  que se estudam coisas como por exemplo  a 
concentração de renda num país, que poderia ser julgada boa ou má. O problema com 
esta  pretensão  é  que  mesmo  no  estudo  da  natureza  há  valores,  ainda  que  não 
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explicitados, o que tratarei mais à frente, especialmente com o exemplo iluminador da 
mecânica de Newton. 

Ainda a esse respeito, na visão do pensador Max Weber, os próprios juízos de 
valor  podem se integrar  com o objeto  da pesquisa científica,  algo  que  para  ele  era 
misterioso  70.  Embora  não  subscrevendo  integralmente  as  teorias  de  Max  Weber, 
acredito que esta sua intuição esteja correta, pois ela corresponde ao que se faz quando, 
por exemplo, procuramos justificar como a idéia do progresso pode ser aceitável em 
face  da  busca  do  conhecimento,  sem  necessariamente  cair  num  “cientificismo”  ou 
“tecnologismo”. Deixo porém de concordar com outra parte do pensamento weberiano, 
de que para buscar o conhecimento não podemos deixar que haja interferência de  juízos 
de valor – ou seja, não acredito que consiga existir uma neutralidade ou verdade no fato 
(“aquilo que é”),  pois os fatos só existem para nós enquanto observações humanas, 
portanto filtradas por meio de nossos juízos de valor.

Weber escreveu numa época profundamente influenciada por outra proposta de 
divisão do conhecimento, a que separava as ciências naturais das ciências do espírito 71. 
Esta oposição foi lançada por Wilhelm Dilthey  em 1883 e creio que ela pode ser vista 
como um desdobramento de um conflito ideológico maior, aquele que distinguia entre 
cultura e civilização, e que permeou o meio intelectual alemão e europeu da época. A 
cultura, nessa perspectiva, estaria ligada a conquistas do espírito, de valor permanente, 
como a herança artística e material de um povo, enquanto que a civilização expressaria 
o lado materialista, superficial da sociedade, algo em constante transformação. No caso 
das  ciências  naturais  voltava-se  à  distinção  de  que  elas  se  deixariam  quantificar  e 
submeter a leis, enquanto que as ciências do espírito seriam qualitativas e singulares, 
não generalizáveis.

Uma  outra  divisão  que  é  largamente  usada,  inclusive  entre  os  cientistas, 
estabelece que há ciências “puras” (ou “básicas”), aquelas que não se preocupam com 
aplicações práticas, ao contrário das ciências “aplicadas”. Uma queixa contemporânea 
bastante  comum envolvendo essa dicotomia é a de que tem havido um abandono e 
desaparecimento  da  ciência  básica  nas  instituições  de  pesquisa  e  universidades,  ao 
mesmo tempo que se exigem resultados “práticos”,  expressando uma visão de que estas 
deveriam se dedicar à pesquisa aplicada, para darem um “retorno” à sociedade. 

Historicamente,  observo  a  esse  respeito  que  as  pesquisas  da  ciência  “pura” 
freqüentemente acabaram por violar essas diferenças categóricas e tiveram aplicações, 
independentemente do que desejavam seus praticantes originais – algo aliás que por 
vezes  ocorreu  muito  mais  rápida  e  facilmente  do  que  com  pesquisas  de  ciência 
“aplicada”. Por exemplo, o padre tcheco Gregor Mendel publicou em 1865 os resultados 
de  suas  experiências,  de  cunho  eminentemente  prático,  com  sementes  híbridas  de 
ervilhas.  Mendel  estava  inserido  numa  sociedade  e  num  momento  em  que  esses 
assuntos  eram  pesquisados  intensamente,  tanto  por  leigos  quanto  por  botânicos  e 
agrônomos 72. Dos seus trabalhos “aplicados” resultaram generalizações que se tornaram 
as leis básicas da genética, e que se revelariam ferramentas poderosas tanto no estudo 
teórico  quanto  prático  das  características  dos  descendentes  biológicos,  tornando-se 
relativamente irrelevante se Mendel fez pesquisa “básica” ou “aplicada”.

70 Falando das  ciências  da  natureza,  Weber  admite  que seus  conhecimentos  não só  
permitem atingir certos resultados técnicos, mas... têm um valor “em si” (Weber, 2004, p. 36), 
ainda que para ele este sentido permaneça impenetrável.

71 Às  vezes  essa  divisão  é  referida  com as  expressões  em alemão,  respectivamente  
Naturwissenschaften e Geisteswissenschaften. 

72 Cf. “Mendel: para os lados do jardim”, de Jean-Marc Drouin, in Serres (1996), vol.III.
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Ocorre ainda por vezes que uma técnica preceda sua respectiva ciência, como 
aconteceu com a máquina a vapor e a correspondente teoria da termodinâmica, ou que 
algumas técnicas se desenvolvam em íntima conexão com as ciências puras que lhes são 
paralelas,  como  no  caso  do  eletromagnetismo  no  século  XIX.  O  que  se  denomina 
ciência “básica”, porque hipoteticamente não estaria voltada à aplicação, não obstante 
foi muitas vezes essencial à inovação tecnológica. Em conseqüência, a fronteira entre o 
que  é  básico  e  o  que  é  puro  torna-se  bastante  tênue,  sendo adotada  em função de 
conveniências externas à pesquisa, de forma que se torna difícil uma distinção de caráter 
bem  unívoco  entre  elas.  Como  exemplo  histórico  dessa  zona  cinzenta,  cito  a 
modernização  do  Japão  na  Era  Meiji,  que  a  partir  de  1868  acarretou  o  rápido 
desenvolvimento científico e econômico do país. Parte da explicação do sucesso desta 
empreitada está no fato de que, ao contrário de outros países, não houve então entre os 
japoneses uma preocupação com uma diferenciação rígida entre ciência básica e prática, 
o que lhes permitiu desenvolver ambas 73.

É  claro  que  uma  pessoa  pode  estar  inicialmente  motivada  apenas  pela 
curiosidade em conhecer algo – em busca de uma gratificação meramente intelectual 
por  aprender.  No  entanto,  a  história  da  ciência  tem  mostrado  que  pesquisas 
aparentemente  de  ciências  “puras”  tantas  vezes  resultaram  na  verdade  de  pressões 
sociais e econômicas, das quais talvez nem o pesquisador se desse conta. As ciências 
naturais conseqüentemente se desenvolvem também dentro de uma dada etapa histórica 
e para uma finalidade prática inserida na respectiva época. As raízes da mecânica de 
Newton devem muito aos interesses da Grã-bretanha em desenvolver com esse estudo 
as vias de transporte, as indústrias bélica, de mineração, metalurgia, etc. – problemas 
cujas soluções vão formar o conteúdo da principal obra newtoniana, os Principia 74. As 
influências da classe social de Newton e do momento vivido por ela, após a revolução 
burguesa  na  Inglaterra  (1648  –  1688),  afetaram  sua  visão  de  mundo  até  para  sua 
definição  de espaço e  tempo absolutos.  A matemática  também se presta  bem como 
contra-argumento para a divisão das ciências exatamente por causa de ser considerada 
uma ciência “pura”, o que é desmentido pelo seu desenvolvimento histórico. Darei disto 
aqui  apenas  mais  uma ilustração  para  reforçar  a  tese:  os  números  denominados  de 
“imaginários” foram utilizados para descrever as rotações, ou deslocamentos circulares, 
algo bem físico e aplicável na técnica 75. Carl Friedrich Gauss, cognominado o “príncipe 
dos matemáticos” e a quem ninguém pensaria em acusar de não se interessar pela teoria, 
foi bem explícito a respeito desse caráter prático dos números imaginários, assim como 
de outros desenvolvimentos que fez 76. 

Fechando essa digressão, mas permanecendo em torno da temática das divisões 
do conhecimento, abordarei agora uma ideologia com bastante antigüidade na história 
das  ciências,  pois  já  se  encontram  vestígios  dela  no  pensamento  biológico  de 
Aristóteles:  o reducionismo. As tentativas de levar uma explicação do domínio de uma 
ciência ao de outras ciências, configuram aquilo que estou chamando de reducionismo, 
como por exemplo no caso de se querer reduzir os fenômenos da biologia  à  física e à 
química. Outro exemplo que poderia mencionar é quando se reduz o conhecimento da 
psicologia humana a fenômenos que têm por fundamento apenas os comportamentos, o 

73 Pyenson (1999), p. 375
74 Hessen, op. cit., in Gama (1992).
75 Quantidades que se representam como a raiz quadrada de um número negativo, como 

por exemplo √-1, e são usados para formar os números ditos complexos.
76 Director (2002), pp. 20-25. Gauss foi pioneiro nas aplicações do eletromagnetismo, 

como evidenciado pelo telégrafo inventado e usado por ele e seu colaborador Wilhelm Weber.
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“behaviorismo”,  porque  para  essa  teoria  não  é  possível  se  estudar  objetivamente  a 
mente e o inconsciente.  Também a matematização da sociologia ou de outra ciência 
humana pode ser encarada como uma expressão desse reducionismo. A redução de uma 
ciência a outras não vai a favor da unidade do conhecimento, pelo contrário ela admite a 
divisão das ciências.
 Os  reducionistas  desse  tipo  admitem  uma  espécie  de  hierarquia  no 
conhecimento: a explicação de um fato requer sua análise (partição) em outros, de um 
nível considerado mais básico (ou de ordem “inferior”). Isto não me parece adequado 
em  termos  de  conhecimento  porque,  conforme  destaquei  atrás,  considero  que  a 
realidade  é um todo complexo, que não se deixa dividir em partes, ou no máximo um 
todo que pode ser repartido com o recurso às aproximações. Estas porém não permitem 
a reconstituição exata do todo devido a propriedades deste que não são lineares (isto é,  
que  não  são  diretamente  proporcionais  aos  fenômenos  mais  básicos)  –  ou  seja,  há 
transformações qualitativas que a organização de algo mais complexo gera com relação 
a  suas  partes  menos complexas.  Está  claro  que  isto  não nos  impede  de dividir  um 
problema em partes, para maior facilidade de estudo - o que não se deve é considerar 
que  essas  partes  somadas  automaticamente  devolvam o todo,  o  que  poderá  ocorrer 
apenas em casos especiais e sob determinadas condições. 

O mecanicismo, tendência ideológica que se fortaleceu a partir do século XVII, 
tem sido um exemplo  permanente  de reducionismo no conhecimento,  especialmente 
depois  que  a  mecânica  mostrou  ser  um  campo  bem  sucedido  de  aplicações  da 
matemática,  graças  à  descoberta  dos  princípios  do  cálculo  infinitesimal  77.  O 
mecanicismo originalmente imaginava que toda a realidade poderia ser explicada em 
termos de movimentos de partes, tais como engrenagens, correias, alavancas, etc. Havia 
mecanismos que desde os tempos antigos e medievais tinham sido aplicados a tarefas 
práticas, com um grau crescente de automatização, tais como o relógio e diversos tipos 
de autômatos. A visão do universo como um imenso relógio foi o modelo adotado pela 
filosofia mecanicista de Newton e seus adeptos, contra o qual lutaram Leibniz e outros 
filósofos. Um livro nesses moldes que obteve um grande sucesso de público no século 
XVIII  foi  justamente  O homem-máquina, de  Jules  de  La  Méttrie,  que  explorava  o 
mecanicismo aplicado à biologia humana e fazia uso do reducionismo da vida à física e 
química 78.

 Mesmo  atualmente  a  biologia  se  defronta  com  tendências  fortemente 
reducionistas, como defendem aqueles que acham ser toda a vida redutível ao código 
genético. Nesse contexto há uma intensa discussão filosófica sobre os problemas que a 
teleologia  coloca  em  relação  à  evolução  da  vida.  O  mecanicismo  biológico  foi 
fortemente  contrariado  com  as  experiências  realizadas  pelo  cientista  alemão  Hans 
Driesch. Em 1891, ele separou as células que se dividiam de um embrião de ouriço do 
mar e descobriu que cada uma das partes conseguia formar um novo indivíduo. Mais 
ainda: Driesch demonstrou que a especialização de uma célula do embrião para formar 
um futuro órgão não estava predeterminada, mas dependia da posição em que ela fosse 
colocada em relação ao todo do embrião, um resultado a que se voltou a dar importância 
só recentemente, com as pesquisas sobre células-tronco. 

De  uma  maneira  mais  geral,  o  reducionismo  jamais  conseguiu  explicar  a 
tendência à formação de estruturas biológicas ordenadas e cada vez mais complexas. 
Um problema atual  que o reducionismo e sua versão mecanicista  enfrentam é o da 

77 É um ramo da matemática que lida com quantidades infinitesimalmente pequenas,  
tendendo a zero, e que compreende o cálculo diferencial e integral.

78 La Méttrie (1982).
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“inteligência artificial”, cujos defensores acreditam que o cérebro funciona como um 
complexo de computadores especiais resolvendo problemas. As objeções são de vários 
tipos,  desde as  de ordem matemática  até  as  biológicas  e  filosóficas,  que  se  podem 
sintetizar da seguinte forma: não há máquina capaz de reproduzir o que chamamos de 
criatividade, nem mesmo aquelas que parecem “aprender” 79.

Na  física,  também  incide  a  ideologia  do  reducionismo,  que  caracteriza  um 
paradoxo milenar,  representado pela  conhecida  doutrina  do atomismo:  será  isto  que 
chamamos de matéria (ou energia) passível de divisão até chegarmos em suas partes 
“indivisíveis”? O conceito de átomo, palavra que vem do grego atomos (que justamente 
quer dizer “indivisível”) passou por transformações históricas, desde sua formulação na 
Grécia Antiga, onde para os filósofos Leucipo e Demócrito nos século V e IV a.C. ele 
seria  uma  parte  dura,  eterna  e  impenetrável,  que  se  movia  num  vácuo.  Mais 
contemporanemente, no início do século XIX, quando o inglês John Dalton retomou o 
conceito, atribuiu ao átomo nos casos de substâncias compostas as propriedades que os 
químicos depois deram à estrutura chamada molécula, um conjunto de átomos ligados 
entre si. Pouco mais de um século depois de Dalton, Ernest Rutherford chegou a um 
modelo “planetário”, com um núcleo central pesado em redor do qual giravam elétrons 
bastante distantes e leves, modelo que foi em seguida refinado pelo dinamarquês Niels 
Bohr pela aplicação de princípios da nova física quântica, levando mais tarde à idéia de 
um átomo subdividido em prótons, nêutrons, elétrons, etc.

O  processo  não  parou  e  assistimos  assim  ao  longo  dos  tempos  sempre  a 
descoberta de novas subdivisões, cada vez menores, do que se acreditava ser o “átomo” 
indivisível,  e  atualmente  se  fala  na  sua  composição  por  “quarks”  (e  até  em  “sub-
quarks”). Há teorias que defendem a existência duma estrutura interna dentro do que 
muito inapropriadamente ainda se chama de “partículas”, tais como o elétron e o fóton, 
que  nesse  sentido  seriam ainda  divisíveis  80.  Como ter  certeza  de  que existirá  uma 
redução  “final”  a  algo  indivisível?  A  história  do  conceito  de  átomo  mostra  uma 
realidade  como se,  mesmo com o progresso do conhecimento,  tivéssemos que estar 
sempre dispostos a recomeçar tudo de novo, um conjunto infindável de  matrioshki -  
aquelas bonecas russas que se encaixam umas dentro das outras – só que não sabemos 
como será a continuação.

Finalmente tomemos um exemplo de ideologia dentro das ciências humanas: o 
chamado marxismo vulgar, que segundo o filósofo francês Jean-Paul Sartre seria um 
exemplo de reducionismo 81. Ao pretender que  todo o funcionamento da sociedade se 
reduz à  luta  de  classes  e  ao  plano  econômico  da  realidade,  esse  tipo  de  marxismo 
considera  que  tudo  estaria  predeterminado  pelo  modo  de  produção,  até  nossa 
consciência, o que seria um forte obstáculo à caracterização da existência de liberdade 
humana.  Desta  forma,  Sartre  pretendeu  mostrar  que  a  realidade  transcende  o  lado 
econômico  determinado  pelas  classes,  para  abranger  outras  faces  que,  igualmente 
importantes, integram o ser humano.

Mostrei até aqui alguns equívocos que cercam a divisão do conhecimento, algo 
unitário que a divisão tende a eclipsar em função de tomadas de posição ideológicas.  
Pretender, como fazem alguns, que as ciências humanas (ou sociais) teriam um objeto 
histórico  ao  passo  que  as  ciências  naturais  teriam  no  máximo  uma  cronologia  é 

79 Penrose (1989), pp. 483-522
80 Bostick (1985).
81 O  pensamento  sartreano  contra  esse  reducionismo  pode  ser  resumido  pela  sua 

observação sobre o escritor Paul Valéry, admirado por Sartre: Valéry é um intelectual pequeno-
burguês, mas nem todo intelectual pequeno- burguês é Valéry – Sartre (1974), p. 142.
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desconhecer profundamente a história destas últimas. Uma pedra pode ter uma relativa 
estabilidade histórica, mas a maneira como os homens vêm a pedra é, do ponto de vista 
da  história,  totalmente  mutável  –  tendo-se  na  verdade  alterado  bastante  desde  os 
primórdios da geologia até os dias de hoje. 

As motivações das idéias científicas são como as das idéias sócio-econômicas, 
que  costumam  se  propagar  entre  os  homens  de  forma  velada,  fazendo  parte  desse 
fenômeno que se denomina ideologia. É claro que por vezes se desvelam motivações da 
ciência e da tecnologia que se tornam amplamente públicas, como por exemplo no caso 
da construção da bomba atômica, mas normalmente há nas ciências uma propagação de 
pressupostos não explicitados, e que são muito mais de natureza filosófica ou cultural. 
Obviamente as ciências naturais não tratam dos mesmos objetos que as ciências sociais, 
mas sua interrelação é maior do que se acredita. Também está claro que os diversos 
campos  que  estudam  o  homem  terão  particularidades  metodológicas,  como  na 
psicologia,  na  antropologia,  etc.,  e  essas  peculiaridades  se  estendem  também  a 
diferentes práticas de campo. Certamente há métodos específicos, por exemplo, para a 
arqueologia,  ou  para  práticas  antropológicas  quantitativas,  etc.,  e  não  está  no  meu 
escopo tratar aqui de tais especificidades, mas sim do que acredito serem os referenciais 
comuns  a  todas  elas.  Diferentemente  do  que  pensam  os  relativistas  culturais,  que 
atribuem um exclusivismo quer às ciências humanas quer às naturais, referendando o 
pretenso e crescente abismo entre dois mundos intelectuais, interesso-me pelos traços 
comuns da epistemologia em geral, válidos para todo conhecimento científico.

Em vista do que discuti mais atrás e não obstante minha posição em prol de uma 
unidade no plano mais elevado da epistemologia, gostaria de deixar bem claro que não 
creio que se possa impor a todos os tipos de conhecimento um modelo baseado nas 
ciências  naturais,  nem  muito  menos  particularizado  para  uma  determinada  ciência 
natural, como costuma acontecer com a física. Acrescento que há uma reciprocidade nas 
relações  entre  ciências  naturais  e  humanas:  as  teorias  científicas  e  as  práticas 
tecnológicas  são  objetos  de  reflexão  para  as  ciências  humanas,  que  por  sua  vez 
permitem apreender, através da história, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, 
etc. as motivações profundas e a trama do desenvolvimento das teorias e técnicas.

Por que se diz que as ciências humanas não podem ser tão precisas quanto as 
naturais?  Comte  afirmava  que  isso  se  devia  à  criação  das  ciências  humanas  ser 
relativamente mais recente, mas que no futuro elas tenderiam a ser mais exatas, uma 
opinião  que  foi  depois  endossada  pela  chamada  “engenharia  social”,  que  pretendia 
descrever o funcionamento das sociedades como se fossem maquinismos. Esta proposta 
cai no reducionismo, que já critiquei anteriormente, mas não é válida também por um 
outro motivo, uma vez que destrói para o conhecimento a admissão da existência de 
liberdade humana, que não pode admitir a pretensão de se submeter a um cálculo exato. 
Na verdade, essa objeção vale para todo o processo de criatividade humana, em todas as 
ciências, processo que ocorre exatamente graças à livre criação de teorias e modelos. É 
mais fácil entender isto com relação às ciências humanas ou às artes, mas é algo que 
vale  também  para  as  ciências  naturais  –  por  exemplo,  seria  possível  calcular  com 
exatidão  o  surgimento  das  teorias  dos  semicondutores  que,  levando  em  conta  os 
resultados  da  física  quântica  na  primeira  metade  do  século  XX,  possibilitaram  a 
invenção do transistor e,  a partir  disso, de toda a tecnologia dos computadores,  que 
revolucionou  nossa  cultura  contemporânea?  Não,  isto  dependeu  do  exercício  da 
criatividade  por  indivíduos,  certamente  dentro  de  um  movimento  em  que  havia 
influências  sócio-econômicas  e  tendências  para  isso,  mas  não  sua  determinação 
rigorosa.
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Insisto  ainda  assim  que  é  um  enorme  equívoco  querer  ver  no  uso  das 
matemáticas um divisor de águas entre ciências naturais e humanas. Qualquer campo do 
conhecimento pode usar a matemática em alguma de suas apresentações: a estatística 
nas ciências sociais é comum, o pintor usa geometria, perspectiva, etc., o geógrafo ao 
organizar uma pesquisa de campo pode utilizar elementos de logística, a psicanálise usa 
princípios  de  lógica  ao  analisar  sonhos,  e  assim  por  diante.  A  diferença  não  se 
encontrará portanto nem nas matemáticas nem nos métodos gerais, mas sim nos objetos 
e nas aplicações específicas de cada conhecimento. 

Se  as  ciências  naturais  estão  igualmente  impregnadas  de  valores  como  as 
ciências humanas, quereria isto então dizer que o conhecimento da natureza depende 
dos homens e não da própria natureza? Isto não seria cair no ceticismo, já que haveria  
então apenas verdades relativas e condicionadas por esses valores, e que portanto não 
existiria uma verdade objetiva? Ou seja, o conhecimento verdadeiro da natureza ficaria 
para sempre inalcançável pelo homem, uma vez que este sempre lhe adiciona algo que 
tem a ver com os condicionamentos humanos? 

Não creio que se deva ser tão radical, pois se as relações que enxergamos entre a 
realidade e nossas teorias podem estar e estão expressas em termos humanos, elas são 
reais e não subjetivas. Por exemplo, a força eletromagnética de atração entre cargas de 
sinais  diferentes,  ou  a  repulsão  de  cargas  de  mesmo  sinal,  existem  mesmo  sem a 
intervenção humana.  O que é humano é descrever este relacionamento  na forma de 
equações como as de James Clerk Maxwell, ou alternativamente descrevê-lo usando a 
eletrodinâmica relativística de Paul Dirac, ou de outra forma  - pois estas diferentes 
representações  estarão  separadas  não  somente  pelo  avanço  no  conhecimento  que  o 
tempo  traz,  mas  também  porque  serão  aproximações  da  realidade  mediadas  por 
diferentes  culturas,  situadas  em contextos  históricos  que se modificaram.  Em outras 
palavras, continuo a crer que existam coisas em si (essências) e que a ciência não deve 
esmorecer no propósito de conhecê-las, por mais que se tenha de refazer os passos da 
caminhada em sua direção e por caminhos que escolhemos por algum motivo.
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3. Segundo movimento: Capítulos de história das ciências 

3.1 Os gregos, a ciência e algumas ideologias duradouras

Muito  se  tem  escrito  sobre  o  “milagre”  da  civilização  grega,  considerada 
singularmente destacada contra o meio circundante de outros povos de sua época áurea. 
Há inclusive os que se negam a ver na Hélade qualquer distinção contra povos como os 
da Índia, China e outros dos seus contemporâneos, argumentando que se trata de uma 
valorização desmedida que nós ocidentais modernos fazemos desde a Renascença. Não 
obstante  essa  outra  opinião,  parece-me   não  haver  dúvida  que  foram os  gregos  os 
primeiros a conjuntamente filosofar e fazer ciência tal como a defini- e, apesar de não 
terem nomeado assim suas reflexões, isto não os impediu sobretudo de ter consciência 
de que seu ponto de vista e a metodologia sobre as questões que hoje chamamos com 
esses  nomes  era  bastante  original.  Concedo  que  não houve  um “papel  social”  bem 
definido do cientista grego, como não o houve nas demais sociedades antigas e não o 
haveria por muitos séculos  82. Mesmo admitindo-se isso, deparamo-nos no caso grego 
com  um  fenômeno  complexo,  para  o  qual  foram  propostas  várias  soluções,  que 
obviamente não podem  estar ligadas a nenhuma superioridade étnica, mas que talvez 
devam ser unidas num conjunto harmônico de causas 83.

Uma  hipótese  que  creio  estar  bastante  perto  de  conseguir  fornecer  uma 
explicação satisfatória dentro desse leque causal é a da invenção do alfabeto, defendida 
por Eric Havelock 84. Ao tempo de Tales de Mileto (século VI a.C.), a descoberta pelos 
gregos de que a escrita por meio de silabários (como era praticada nos demais povos, 
inclusive na expressão equivocada do “alfabeto” fenício, na verdade um silabário cujos 
caracteres  foram aproveitados  pelos  gregos)  podia ser  transformada num verdadeiro 
alfabeto foi uma revolução cultural de múltiplos alcances. Até então, como o atestam os 
documentos disponíveis dos egípcios, babilônios, chineses, etc. o que se escrevia eram 
ou  crônicas  mítico-históricas  e  receituários  religioso-médicos,  ou  ainda  registros 
comerciais e inventários com operações aritméticas e coisas desse gênero. 

A quebra das sílabas em consoantes e vogais permitiu expressar de forma escrita 
pensamentos  mais  e  mais  complexos.  Teria  assim  surgido  uma  possibilidade  para 
registrar indagações filosóficas, o que por sua vez levou a expandir a palheta dessas 
mesmas indagações para outros campos do saber. Ocorreram então as generalizações 
que  levaram  às  abstrações  do  tipo  constante  dos  Elementos de  Euclides,  que  são 
radicalmente  diferentes  das  coleções  de  problemas  matemáticos  de  povos  como  os 
babilônios, egípcios e chineses. Estas, como mostrado por exemplo no papiro Rhind, 
contêm problemas que, conquanto possam ser bastante engenhosos, são tratados como 
casos individuais, até repetitivamente, isto é, nunca são generalizados através de uma 
teoria.

82 Este é o argumento principal do sociólogo Joseph Ben-David contra a designação de 
“cientista”  aos  pensadores  gregos  praticantes  do  que  hoje  está  dentro  da  matemática,  
astronomia, física, medicina, botânica. – Ben-David (1974), pp. 53-67.

83 Dentre  várias  tentativas  importantes  de  buscar  esse  amálgama  de  fatores  está  o 
clássico de Snell (2001).

84 Havelock (1996). Creio que esta hipótese de Havelock se casa bem com o movimento 
analisado por Auerbach (1971) sobre a mímese na criação literária, que permitiu a introdução 
paulatina na escrita das orações compostas por hipotaxe (subordinação), e que me parece terem 
sido  facilitadas  pelo  alfabeto,  em  contraste  com  a  tradição  da  composição  por  parataxe  
(coordenação), mais característica dos silabários.
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Certamente  o  que  foi  proposto  por  Havelock  não  invalida  argumentos  de 
continuidade  civilizatória  entre  os  gregos  e  seus  precedentes  e  contemporâneos.  Os 
próprios gregos mostravam estar conscientes disso, pois assinalavam seu débito para 
com outros povos - por exemplo os pitagóricos afirmavam que teriam aprendido com os 
egípcios sua doutrina, que é das primeiras manifestações de um pensamento ansioso por 
explicar o universo através de princípios racionais (no caso seu fundamento é que tudo 
são  números,  isto  é,  o  universo  se  exprime  por  meio  de  relações  numéricas),  mais 
especificamente com os sacerdotes do templo de Amon. A hipótese da revolução do 
alfabeto se torna ainda mais fascinante quando se repara na sua analogia para com a 
teoria  atômica  desenvolvida  pelos  gregos,  como  a  de  Leucipo  e  Demócrito.  Os 
“átomos” da escrita  seriam parecidos com as vogais,  cuja combinação com diversas 
consoantes permite transcrever qualquer som falado - o desvelar do pensamento que se 
pode transmitir aos outros de forma escrita é portanto como o desvendar da constituição 
atômica da própria matéria. A idéia da multiplicidade do todo e da unidade do universo 
estaria assim ligada a essa busca consciente de um método capaz de fazer perguntas 
sobre  a  natureza,  sua  constituição  e  finalidade,  criando  uma original  e  inextricável 
ligação entre a ciência e a filosofia.

A história grega antiga é porém também a história do contraponto entre duas 
ideologias, como se poderia considerar o conflito entre duas visões de mundo, a que 
chamarei de “helênica” e “persa”, de uma forma relativamente simplificante. Do ponto 
de vista político é possível identificar tais diferenças já na forma de governo, opondo 
uma  democracia  grega, ainda que limitada e restrita em termos de classe e sexo, ao 
regime das satrapias, que os persas e outros povos da Ásia Menor impuseram e que se 
traduzia na função de coleta de impostos e numa subjugação social às elites muito mais 
intensa.

Acredito que a própria matemática desenvolvida em cada uma dessas ideologias 
apresenta  algumas  influências  desse  tipo  de  conflito.  Em consonância  com o modo 
asiático  de  produção  típico  das  satrapias,  os  babilônios  foram  habilidosos  para 
desenvolver  muitos  algoritmos,  basicamente  “receitas”  fixas  de  cálculo,  que  eram 
bastante adequadas para as funções contábeis e medições envolvidas nas suas relações 
de  produção.  Considero  ainda  tais  procedimentos  matemáticos  como  reflexos  da 
chamada  acumulação  simples  de  capital  -  e  no  caso  poderia  dizer,  com  mais 
propriedade,  acumulação primitiva, para usar da terminologia de Rosa Luxemburg  85. 
Seguindo essa trilha do pensamento econômico, as forças produtivas do modelo persa 
não  estavam  sendo  desenvolvidas  além  do  necessário  para  a  mera  pilhagem  e 
reprodução da mesma divisão de trabalho. Para que a base da pirâmide dos sátrapas 
crescesse  era  portanto  necessária  a  anexação  de  mais  e  mais  vassalagens,  que  foi 
efetivamente  o  que  ocorreu  na  expansão do império  e  modelo  persas,  no  momento 
histórico em que foram ameaçadas as cidades-estados da Grécia.

O que o tipo de cálculo tem a ver com a economia e a ideologia foi o fato para o 
qual Pierre Lévy chamou a atenção, de que na matemática babilônica pode-se ver o 
embrião da computação moderna nas máquinas digitais, que é o algoritmo 86. Trata-se 
com efeito de uma característica importante e assumida por certas facções das ciências 
em muitas épocas e que se traduz pela adoção de regras fixas, que são muito diferentes 
do que é um dos diferenciais do processo de pensamento humano já mencionado, qual 
seja, a  criatividade.  Não admira que esse aspecto seja pouco levado em conta pelos 
defensores  da  chamada  “inteligência  artificial”,  hoje  incorporada  pelas  principais 

85 Luxemburg (1968), pp. 364-385.
86 Lévy (1987), pp. 97-105.
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vertentes da teoria da cognição. O algoritmo, por mais útil que seja, é sempre uma regra 
previsível,  constituindo  uma  boa  metáfora  para  o  processo  econômico  do  acúmulo 
simples  de  capital  87.  Outra  forma  de  compreender  como  essas  implicações  na 
Antigüidade é que nenhum gnômon (que é o equivalente instrumental de um algoritmo) 
podia resolver  questões  sobre números  irracionais,  cuja  gênese não pode ser  feita  a 
partir de repetições do processo de criação dos números inteiros e dos racionais. Mesmo 
assim os gregos foram capazes de demonstrar que a raiz quadrada do número dois não é 
um número racional – mas para isso recorreram ao que computador algum faria, que foi 
a invenção da demonstração apagógica (ou de redução ao absurdo, que detalharei mais 
ao final do presente trabalho).

A contrapartida matemática ao cálculo do tipo babilônico é bem clara, pois os 
gregos  construíram  seu  conhecimento  a  partir  de  uma  teoria  com  hipóteses,  como 
ilustram sobejamente os Elementos de Euclides 88. As demonstrações matemáticas não 
são  repetição  previsível,  pois  embora  dentro  de  uma  lógica  conhecida,  permitem 
sintetizar  novos  conceitos  e  avançar,  epistemologicamente  falando.  É  claro  que  há 
proposições imediatamente dedutíveis do já estabelecido anteriormente, mas igualmente 
há conclusões que o senso comum jamais atingiria - como por exemplo na magnífica 
obra  As  cônicas,  de  Apolônio  de  Perga  89.  Para  isso  foi  necessário  um  raciocínio 
geométrico,  que  busca  primeiro  a  totalidade  e  não um procedimento  algorítmico,  à 
moda  babilônica,  ou  mesmo  algébrico,  que  é  generalizante  também,  mas  não 
diretamente ligado ao mundo físico, que é de onde a geometria tira sua maior força, por 
menos que os matemáticos puristas o admitam .

Apenas  como  exemplificação  da  força  do  método  geométrico,  reproduzo 
(Figura 6) uma demonstração que se pode reputar rigorosa do teorema de Pitágoras, 
sem usar álgebra, uma prova bastante acessível mesmo para quem não é versado em 
matemática  90.  A  demonstração  ilustrada  foi  descrita  por  George  Sarton,  um  dos 
fundadores modernos da história das ciências como disciplina autônoma, mas há outras 
provas equivalentes e também engenhosas 91. 

87 Aliás, Marx se perde ao final do volume 2 de  O capital  justamente numa série de 
algoritmos aritméticos, tentando sem sucesso passar da reprodução simples para a reprodução 
expandida do capital – cf. Marx (1974 a), vol. 2, pp. 510-527.

88 Euclides (1956).
89 Apolônio (1952).
90 Pessoalmente  já  testei  a  compreensibilidade  de  métodos  geométricos  para 

demonstração do teorema de Pitágoras em crianças com menos de 10 anos de idade, embora 
muitas  pessoas  adultas  tenham  dificuldades  notáveis  quando   confrontados  com  a  árida 
demonstração algébrica usual dos currículos escolares. 

91 Sarton (1993), p. 210. Suponhamos dois quadrados (Figura 6), sendo um deles EFGH 
inscrito no outro, ABCD. Os quatro triângulos externos ao quadrado inscrito, EAF, FBG, GCH, 
DHE são iguais entre si  (lembrando que são iguais os ângulos cujos lados são mutuamente 
perpendiculares).  Traçamos  EE’  paralela  ao  lado  AB  e  FF’  paralela  ao  lado  BC,  que  se 
interceptam  no  ponto  O.  Com  isto  dividimos  o  quadrado  ABCD  em  quatro  partes,  dois 
retângulos iguais entre si (AFOE e E’CF’O) e dois quadrados, DEOF’ e BE’OF. Podemos então 
expressar a área do quadrado externo de duas maneiras alternativas, isto é, como a área do  
quadrado inscrito mais quatro triângulos iguais, ou como a soma de dois retângulos iguais com 
dois quadrados: AB2 = EF2 + 4 triângulos, ou AB2 = ED2 + FB2 + 2 retângulos. Igualando ambas 
expressões,  resulta  EF2 +  4  triângulos  =  ED2 +  FB2 +  2  retângulos.  Mas  cada  um destes 
retângulos do segundo membro é igual à soma de dois dos triângulos do primeiro membro, ou 4 
triângulos = 2 retângulos. Logo, EF2 = ED2 + FB2   = AF2 + AE2 (o quadrado da hipotenusa é 
igual à soma dos quadrados dos catetos), como queríamos demonstrar.
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Um exemplo interessante porque se trata de uma exposição indireta do método 
grego é o da anamnese, que Platão apresenta no diálogo Mênon 92. A “recordação” do 
conhecimento  matemático  não  se  trata  de  simples  memória  de  algo  conhecido 
anteriormente  -  o  que  aparentemente  implicaria  ser  essa  recordação  apenas  uma 
conseqüência das transmigrações de alma. Como Platão coloca o problema, todavia, a 
anamnese  está  ao  mesmo tempo  fora  e  dentro de  nós.  Prefiro  ver  nesta  faceta  do 
pensamento  platônico  uma  continuidade  do  pitagorismo,  daqueles  pensadores  que 
buscavam evidenciar e entender a unidade do cosmo, manifestada pela universalidade 
dos números - as relações numéricas harmoniosas estão na base da descrição que até 
hoje fazemos dos processos naturais e humanos: música, astronomia, arquitetura, etc.

Para  o  mundo do pensamento  grego,  a  procura  de  uma unidade  cósmica  se 
desenvolve em paralelo com a busca da excelência, a perfeição nas artes, na ciência e no 
todo da vida, inclusive na guerra. Esta noção de perfeição ou virtude era chamada de 
aretê, considerada um atributo a ser atingido apenas por homens livres. Os gregos se 
preparavam para a aretê por meio da educação, no sentido amplo explicado por Werner 
Jaeger em sua obra Paideia 93. Dentro desse processo, a transmissão dos conhecimentos 
era  tarefa  da  techné,  muito  apropriadamente  geradora  de  nosso  termo  “técnica”.  O 
curioso  é  que  Platão  no  citado  diálogo  do  Mênon ilustra  que  o  conhecimento  está 
acessível  a  qualquer  um, sem precisar  ser  um homem livre,  pois  para demonstrá-lo 
manda chamar um escravo, que passa a demonstrar verdades geométricas que fogem ao 
senso comum. Seu conhecimento está como que  “adormecido”, cabendo ao educador 
filósofo despertá-lo, pois o conhecimento depende de um potencial inato para o homem 
-  daí  porque  considero  ser  a  teoria  da  reencarnação  na  verdade  desnecessária, 
cumprindo apenas um papel formal religioso nesse diálogo.

A aretê é portanto o esquema geral dos heróis gregos,  como se pode depreender 
do  exemplo  máximo  da  Ilíada,  de  Homero  94.  Recordando  em  breves  palavras  o 
argumento do épico, temos o mais temível guerreiro dos gregos, Aquiles, emburrado 
com o  comandante  em chefe  Agamêmnon,  que  lhe  tirara  seu  merecido  despojo  de 
guerra, a linda Briseida. Com a retirada de Aquiles da batalha, os gregos perdem terreno 
sem parar, sendo obrigados a adotar uma tática defensiva,  em que lhes vale a força 
imensa do guerreiro Ájax. Mesmo isto é porém insuficiente, e os humilhados gregos são 
empurrados de volta para o mar, até que encontram um atacante disposto a revidar no 
valoroso amigo de Aquiles, Pátroclo, que pede licença a Aquiles para guerrear, o que 
faz com as armas deste seu chefe, iludindo e intimidando o inimigo troiano. No entanto, 
Pátroclo é morto pelo chefe troiano Heitor, o que desperta por fim a cólera vingativa de 
Aquiles,  que  volta  atrás  em  sua  decisão.  Perdidas  para  os  troianos  suas  armas 
emprestadas  a Pátroclo,  os deuses providenciam para Aquiles  novas armas,  entre  as 
quais o famoso escudo que descreve diversas cenas de costumes da vida grega, inclusive 

92 Platão (s/d).
93 Jaeger (1979), cf. pp. 651-669, para uma exposição detalhada de que no Mênon Platão 

considera  que  a  aretê  vem do interior  do  homem, mas é  suscetível  de  ser  ensinada,  como 
acontece na demonstração geométrica que o escravo “recorda”, ou melhor, aprende.

94 Cf.  análise  sobre  quem  seria  o  melhor  dos  aqueus  (Pires,  1999,  pp.79-106)  e 
Tennenbaum  (2002).  Incidentalmente,  uma  transposição  mítica  contemporânea  pode  ser 
encontrada na novela Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro (1978), que começa justamente 
com o autor dizendo tratar-se de “uma história de aretê”, em que o trágico sargento vai, através 
de um duro aprendizado de auto-conhecimento perdendo sua inocência, ao mesmo tempo que, 
como  nos  mitos  gregos,  caminha  inexoravelmente  para  seu  destino  funesto,  no  qual  já 
ensandecido empenha toda sua “virtude”. 
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das técnicas mais antigas da agricultura e pecuária  95. Aquiles retoma então todas as 
posições anteriormente perdidas pelos gregos, infligindo terror aos troianos, além de 
matar Heitor.

Pode-se perguntar então: qual a suprema aretê? A defensiva, do forte Ájax, ou a 
ofensiva do corajoso Aquiles? Sabendo do desenrolar final da saga, na qual Aquiles é 
atingido em seu ponto fraco e acaba derrotado pelo troiano Páris, conclui-se que a aretê 
estaria no elemento que acaba com o impasse e decidiu a guerra, que é o estratagema de 
Odisseu, do “cavalo de Tróia”. Só a astúcia vence a força e a coragem - e a primeira é  
sem dúvida o atributo do fantástico rei de Ítaca, que lhe garante a sobrevivência em dez 
anos de perigosas peregrinações marítimas, objeto da Odisséia (há hipóteses mesmo de 
que a odisséia não teria transcorrido apenas no Mediterrâneo, mas que Odisseu teria 
chegado até ao Atlântico Sul). A aretê está no saber, como pretendeu demonstrar Platão 
no Mênon.

Há porém um ponto na Ilíada em que se pode suspender o julgamento de qual a 
aretê vencedora, sem olhar para um resultado imediato do balanço de ganhos ou perdas. 
É que ocorre uma transformação notável no destemido Aquiles, que se deixa entrever 
bem no final da narrativa: há um tipo de saber que não leva à vitória mas é poderoso, 
que é o demonstrado pela compaixão. Tendo morto Heitor, Aquiles tripudia sobre a 
imagem do inimigo, arrastando o cadáver dele com sua carruagem. O pai de Heitor e rei 
de  Tróia,  Príamo,  se  humilha  e  se  infiltra  no  acampamento  grego  para  implorar  a 
Aquiles que lhe entregue o corpo para os ritos fúnebres e Aquiles, que se transformara 
pela violência em um ser barbárico, pré-histórico, a encarnação dos horrores da guerra, 
é finalmente tocado pela súplica comovente de Príamo, abraçando-o e chorando pelo 
que fizera, até ser capaz de confraternizar com o velho rei. A  Ilíada  termina com os 
funerais de Heitor e a lição última que Homero insinua é que o ódio pode ser vencido 
pelo respeito mútuo, uma nova imagem ética da essência do homem, um preparativo 
para uma filosofia que se articulará séculos depois.

Bem, toda essa digressão literária nos faz refletir em que medida a paideia seria 
uma ideologia, em que se imbricavam valores como os da aretê e os métodos da techné. 
Na verdade, os poemas homéricos não estão à margem da discussão anterior sobre as 
ideologias no mundo político grego, pois pode-se associar o argumento da oposição 
entre as cidades-nações gregas e as satrapias persas da Ásia Menor, onde estava Tróia, 
como  o  Leitmotiv por  detrás  do  simples  rapto  de  Helena.  A  antinomia  política  e 
econômica grega-persa pode ainda ser transplantada para os conflitos internos gregos, 
que explodiram na guerra entre  Atenas e  Esparta nos seguintes  termos,  que embora 
simplificados, têm um valor explicativo:

•  oligarquismo fundiário, que exercia o poder senatorial nos conselhos de 
anciões, exemplificado por Esparta e seu reformador militarizante,  Licurgo (séc.  VII 
a.C.);

•  republicanismo urbano, adepto da democracia,  exercida (ainda que de 
forma  limitada)  pelos  conselhos  de  cidadãos  (areópagos),  tipificado  por  Atenas, 
especialmente após as reformas de Sólon (séc. VI a.C.), que se contrapôs ao controle 
aristocrático  e  à  usura,  e  promoveu  a  pequena  burguesia  e  o  desenvolvimento  do 
comércio e indústria artesanal, pelo menos até o período áureo de Péricles.

Os povos  helênicos  ensaiaram um novo tipo  de sociedade nas  suas  cidades-
estados,  desenvolvendo  na  polis  uma  burguesia  urbana  mais  complexa  do  que  nos 
demais povos circunvizinhos, surgindo inevitáveis contradições sociais, até pelo grau de 
exclusão de parcelas ponderáveis de sua população (mulheres, escravos, estrangeiros). 

95 Homero (1962), canto XVIII, 478-608.
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Apesar  da  riqueza  de  sua  produção  literária  e  científica,  foi  no  seio  da  própria 
civilização grega que o modelo ideológico persa do oligarquismo veio a se infiltrar e 
eventualmente colaborar para a derrocada do mundo helênico frente aos romanos. A 
Grécia com seus soldados-cidadãos havia conseguido se unir contra o inimigo persa, 
lutando contra forças mercenárias muito mais numerosas e derrotando-as nas batalhas 
de  Maratona  e  Salamina,  graças  à  sua  superioridade  estratégica  e  ao  seu  empenho 
cívico.  Atenas  havia passado á liderança,  mas a  virtude e a  justiça preconizadas  na 
constituição  ateniense  foram  cedendo  à  cobiça  expansionista  de  seus  líderes,  que 
acarretou  sua  ruína  e  a  divisão  interna,  até  que  Atenas  acabou  embarcando  numa 
aventura militarista, de que a Guerra do Peloponeso foi a face visível, até ser levada à 
decadência que se lhe seguiu. 

Em termos de conhecimento, Sócrates e Platão tiveram de se defrontar com a 
ideologia dos sofistas, que pregavam que nada podia ser conhecido, com a variação de 
que mesmo que algo pudesse ser conhecido, não valeria a pena.  Essa última versão 
futuramente  assumiria  a  forma  do  ceticismo  e  se  casaria  com  a  defesa  de  que  o 
conhecimento está limitado ao mundo visível,  isto é,  das formas empíricas,  onde se 
situam as crenças e ilusões. Ao contrário, o mundo inteligível de Platão, onde residem 
as idéias e os conhecimentos matemáticos, se tornou a base da sua ciência (epistéme).

Naturalmente,  constituiu  um  grande  escândalo  que  fosse  traída  a  tradição 
republicana  com  a  condenação  à  morte  de  Sócrates,  alegadamente  devido  a  seus 
ensinamentos  “corruptores”  da  juventude.  Quando  menos,  Sócrates  era  uma 
personalidade e reconhecido como um herói, justamente pela sua atuação na Guerra do 
Peloponeso  que,  como  assinalei,  não  deixava  de  ser  uma  disputa  entre  as  duas 
ideologias,  ainda  que  nos  termos  limitados  da  Grécia  Antiga,  do  oligarquismo  e 
republicanismo,  presentes na verdade nos dois lados,.  O envenenamento de Sócrates 
pode ser considerado sintomático de quanto o sistema ateniense estava já corroído e 
corrompido. Nesse contexto é que se pode entender o esforço de Platão em criar uma 
“república” fora de Atenas, na Magna Grécia,  tendo-se concentrado na então capital 
econômica do mundo grego, a cosmopolita e principal potência de Siracusa. 

A tentativa de Platão, como se sabe, fracassou, mas tornava-se evidente que as 
cidades-estados  gregas  deixariam  de  conseguir  subsistir  como  unidades  mais 
autônomas, crendo Platão ser necessário criar ao invés uma noção de “nação” grega, 
que só iria no entanto se materializar posteriormente com Alexandre, o Grande. Contra 
isso  iriam  se  opor  os  inimigos  externos  e  internos  dessa  idéia.  Por  um  lado,  as 
oligarquias persas prosseguiram seus esforços em conquistar as cidades gregas e por 
outro, as próprias oligarquias gregas vacilavam em apoiar a luta grega ou se emparelhar 
com os persas. 

Dentro  desse  quadro  dramático  de  lutas,  ganha  maior  relevo  ainda  a  obra 
política, filosófica e científica de Platão, como continuador de Sócrates. Aponto aqui 
novamente uma relação entre  filosofia  e ciência  pela  coerência interna nas posições 
platônicas  que  defendem  a  existência  real  na  consciência  humana  de  um  infinito 
matemático, uma idéia perfeita, com a teoria das idéias universais 96. É a mesma visão 
prática que se une à teórica na cosmogonia apresentada  em sua obra  Timeu,  com a 
descrição da origem do universo, e a harmonia dos sólidos regulares, bem como sua 
história hipotética do surgimento das técnicas humanas e a proposta apresentada de uma 
harmonia da ordem social e defesa da expansão do comércio e da indústria para o bem 
comum da república  97. O que predomina nesta obra, de grande influência futura nos 
homens de ciência e artes do Renascimento, é a crença tanto na ordenação intrínseca do 

96 Vide Mondolfo (1968).
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universo quanto na ordem que o homem tem potencial para introduzir nesta natureza, 
ordens que têm uma expressão matemática de cunho pitagórico, através da seção áurea, 
assunto que detalharei  posteriormente.  Esses temas são ainda hoje vitais   e estão na 
vanguarda  do  conhecimento,  na  junção  das  ciências  físicas  e  químicas  com  as 
biológicas, como apresentarei também mais à frente.

Já que citei  a  presença de inimigos internos à Grécia,  talvez nessa óptica se 
possa melhor entender o papel epistemológico de Aristóteles e seus seguidores, para 
quem o homem é um “animal” político. No plano matemático, e seguindo uma oposição 
em geral sistemática a Platão, o Estagirita negava a existência do infinito na realidade, 
admitindo apenas um infinito “potencial” e isto era uma conseqüência de não aceitar as 
idéias  universais  platônicas.  Aristóteles  se  tornou o preceptor  de Alexandre  e  foi  o 
curador de botânica nas expedições alexandrinas de conquista,  quando justamente se 
empreendeu  a  formação  de  uma  nova  nação  a  partir  da  precariedade  política  das 
cidades-estados. Alexandre foi suficientemente atilado para absorver muitas das idéias 
políticas  de  Platão,  inclusive  se  colocando  a  tarefa  de  “helenizar”  os  inimigos 
tradicionais dos gregos, os persas. Desta forma, o modelo platônico de civilizar e fundar 
cidades e centros de cultura se consolidou nas conquistas de Alexandre Magno, até sua 
morte  precoce  -  para  alguns,  não  de  “febres”  mas  sim  como  resultado  de 
envenenamento 98.

O legado cultural de Alexandre foi muito mais durável do que seu império, logo 
fragmentado, devido à intervenção de oligarquias,  que acabaram sendo instrumentais 
para  a  rendição  da  nação  helênica  expandida  ao  domínio  estrangeiro,  notavelmente 
Roma. A própria Roma oscilou inicialmente entre o modelo ideológico de república e o 
de  um império  fundamentado  em satrapias  à  moda  persa,  mas  predominou  este.  É 
interessante que de um ponto de vista ideológico a justificativa da fundação do Império 
foi buscada por Virgílio justamente no modelo asiático, pois o pai da nação é o troiano 
Enéias  -  a  guerra  de  Tróia  acabou tendo assim um vencedor  ad hoc,  como outros 
impérios fizeram ao rescrever a história dos vencedores 99. 

Voltando à formação educacional grega,  a  techné  pode ser entendida como a 
conjunção da razão com a experiência, formando uma base para a prática da ciência. É 
importante  salientar  essa  união  porque  desde  a  Antigüidade  tem  havido  motivos 
diversos  para  negá-la,  como foi  visto  atrás  na  discussão  sobre  a  demarcação  entre 
ciência e técnica.  O pensamento grego forneceu diversos exemplos dessa reunião de 
conhecimento teórico com técnicas aplicadas, dentre os quais destaco as obras de:

•  Hipócrates, que defendeu a prognose das doenças e ao mesmo tempo se 
dedicou à sua terapêutica, cuidando inclusive da importância dos aspectos psicológicos 
na cura 100.

97 Platão  (1981).  O  espaço  euclidiano  só  aceita  cinco  sólidos  regulares,  ditos 
“platônicos” – o cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro e dodecaedro - pois a soma dos ângulos 
sólidos num vértice tem de ser menor do que 360° , para que o sólido “saia “ do plano, e só estas 
cinco figuras baseadas em lados formados por triângulos, quadrados e pentágonos atendem esta 
condição em seus vértices.

98 Para hipóteses sobre eventual papel e participação de Aristóteles no envenenamento 
de Alexandre, consultar Zoakos (1978).

99 Tenho em mente o exemplo mais recente da interpretação dos governos americanos  
sobre o final da guerra do Vietnã.

100 Hipócrates (1952).
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•  Aristarco, que propôs um sistema heliocêntrico e mediu os diâmetros 
relativos do Sol, da Terra e da Lua, chegando a conceber uma ordem de grandeza do 
tamanho de nosso sistema solar 101.

•  Arquimedes, que além de resolver importantes problemas de mecânica e 
fluidomecânica, desenvolvendo e calculando o centro de gravidade de figuras planas e 
sólidas quaisquer (foi precursor do cálculo infinitesimal), se destacou como engenheiro 
militar para defender sua cidade de Siracusa e usou o fenômeno da paralaxe para medir 
distâncias celestiais 102.

•  Eratóstenes, correspondente e amigo de Arquimedes, que usou a teoria 
geométrica  disponível  para  medir  a  circunferência  (e  indiretamente  o  diâmetro)  da 
Terra, chegando a um erro relativamente bem pequeno (oitenta, para um valor médio 
hoje considerado perto de quarenta mil e vinte e três quilômetros) 103.

A última façanha foi realizada por volta de 230 a.C. e merece uma explicação 
mais pormenorizada. Eratóstenes, cientista e bibliotecário em Alexandria, sabia que na 
cidade egípcia de Siena (atual Assuã), num determinado dia do ano, o Sol a pino (meio-
dia) ilumina sem sombra o centro do fundo de um poço – ou seja, o Sol, o poço e o 
centro da Terra estão alinhados. Um auxiliar dele mediu no mesmo dia que um obelisco, 
vertical como o poço e localizado na cidade de Alexandria, ao norte de Siena, lançava 
uma sombra,  pela qual  se podia medir o ângulo entre o obelisco e os raios solares. 
Como o ângulo resultante da sombra era cerca de 7,2° - ou cinqüenta vezes menor do 
que  a  circunferência  toda  (trezentos  e  sessenta  graus)  -  a  distância  (conhecida  por 
Eratóstenes) entre Siena e Alexandria deveria ser de 1/50 da circunferência do planeta. 

As hipóteses que foram assumidas por Eratóstenes são: primeira, que Siena e 
Alexandria  estão  no  mesmo  meridiano  terrestre;  segunda,  que  os  raios  de  luz  são 
paralelos; e finalmente a terceira, que a Terra é uma esfera perfeita - hipóteses que são 
todas aproximações bastante boas para essas finalidades. O resultado foi extraordinário, 
pois para se provar que todo o cálculo tinha sentido a única maneira era admitir que o 
sensorial era apenas um ponto de partida, sendo mental o principal desse processo de 
conhecimento da realidade terrestre, já que só mais de dois milênios depois o homem 
teria condições de, com a conquista do espaço e graças ao uso de foguetes e satélites 
artificiais, “ver” com os olhos ou com aparelhos o que Eratóstenes viu com a mente, o 
que pode certamente ser considerado uma aplicação da teoria platônica das idéias. Aliás, 
o mesmo pode ser afirmado para os outros cientistas e técnicos mencionados, cuja obra 
está dentro da tradição platônica e claramente transcende o empírico e o conhecimento 
sensível preconizados por Aristóteles. 

Completa-se assim um périplo iniciado por Tales quatro séculos antes, quando 
este mediu a altura das pirâmides do Egito usando a proporcionalidade dos lados de 
triângulos, no teorema que leva seu nome, e que se insere dentro da criação de uma 
física matemática evidenciada na construção pelos gregos de gnômons como acessórios 
de cálculo para atividades da vida prática 104. Os gnômons se encontram em artefatos tão 
diversos quanto o relógio de sol ou um avançado dispositivo para calcular distâncias na 
navegação, uma espécie de “computador de bordo” de que é exemplo o encontrado num 
navio naufragado em torno de 65 a.C. ao sul do Peloponeso 105. 

101 Heath (1981).
102 Arquimedes (1952). Vide também Robinson (1995), pp. 19-33.
103 Hartmann (1999).
104 Michel Serres, “Gnômon: os começos da geometria na Grécia”, in Serres (1995), vol 

I, pp. 73-119.
105 “O relógio celeste na Grécia e na China”, in Price (1976).
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Mais impressionante ainda é que um instrumento dessa família, um torquetum,  
foi desenhado junto com uma inscrição na parede da Caverna dos Navegadores, em Iriã 
Ocidental  (na  Nova  Guiné,  hoje  pertencente  à  Indonésia),  gravada  por  um 
contemporâneo de Eratóstenes, que além de mencionar uma flotilha enviada do Egito 
por Ptolomeu III, faz referência justamente à medição da Terra por Eratóstenes  106. A 
decifração  dessa  e  de  outras  inscrições  pelo  epígrafo  norte-americano  Barry  Fell 
permitiu estabelecer fortes relações de parentesco entre escritas em silabário da África 
(o numídio da Tunísia e Líbia), Sudeste da Ásia (Java), Oceania (como o maori da Nova 
Zelândia e línguas das ilhas Fiji, Havaí, Páscoa, etc.) e até inscrições numa caverna no 
Chile, reavivando o debate sobre o alcance das atividades dos antigos povos do mar 107. 
Com  isto  surgiram  novas  conjeturas  sobre  a  capacidade  de  realizar  viagens 
transcontinentais pelos gregos. Uma dessas hipóteses, que já citei, é que a Odisséia, a 
exemplo da Ilíada, seria mais do que um relato mítico, tendo um fundo histórico, caso 
em que a  viagem de  Odisseu  não estaria  restrita  ao  Mediterrâneo,  podendo  ele  ter 
incursionado pelas costas da África e até mesmo cruzado o Atlântico 108.

Com essas  novas investigações,  os sábios gregos não podem continuar  a  ser 
vistos como intelectuais que desdenhavam o trabalho manual em virtude da escravidão. 
Já referi que Plutarco, um platonista convicto, apresentou um relato bastante parcial da 
vida  de  Arquimedes,  provavelmente  devido  à  sua  leitura  do  platonismo  pela  qual 
acreditava que devia minimizar o lado aplicado e enfatizar a ciência pura para assim 
reforçar  a  preeminência  das  idéias  platônicas.  Um  problema  correlato  e  que  tem 
desencadeado  grandes  polêmicas  é  se  Arquimedes  teria  conseguido  incendiar  naves 
romanas com o uso de espelhos refletores da luz solar. Essa arma de guerra atiçou a 
imaginação  de  sábios  e  leigos,  sofreu  a  incredulidade  de  Descartes,  no  que  foi 
contrariado por Buffon e permaneceu por muito tempo no imaginário ocidental (Figura 
7). Ainda recentemente,  houve experiências na Grécia que conseguiram reproduzir o 
feito  de  Arquimedes,  usando  algumas  hipóteses  de  que  os  espelhos  em  questão 
poderiam ser planos e não precisariam ser arranjados com a forma aproximada de uma 
parábola, que tem mais eficiência mas é difícil de realizar 109. O que está em cheque com 
essas  controvérsias  que  duram  séculos  vai  além  dos  conhecimentos  científicos  e 
técnicos envolvidos na história, e são as discussões das questões ideológicas associadas, 
do platonismo e  aristotelismo,  do  poder  e  realidade  das  idéias,  que  por  sua  vez  se 
interconectam a questões políticas. 

Há uma grande dificuldade  documental  para a história  das ciências  avaliar  o 
efetivo desenvolvimento dos povos antigos, deficiência que é um motivo a mais para 
que essa história não se limite aos textos e objetos de caráter científico e técnico, mas 
procure estabelecer  relações  com documentos  como os arquitetônicos,  a estatuária  e 
faça amplo uso da literatura. No caso grego em especial, sua tecnologia está presente em 
artefatos que, na sua maioria , desapareceram, mas que sobreviveram em tratados como 
os de Herão, e que serviram de base para uma posterior elaboração pelo mundo islâmico 
e alhures 110.

106 Rommel (1999).
107 Fell (2000 e 2001).
108 Liebig  (1999).  Como  se  sabe,  Tróia  deixou  de  ser  lendária  em  1873  graças  à 

persistência  (na  verdade,  graças  à  epistemologia)  do  arqueólogo  Heinrich  Schliemann,  que 
aceitou a Ilíada e a Odisséia como tendo fundo histórico – cf. Schliemann (1992).

109 “Um enigma: Arquimedes e os espelhos ardentes”, in Thuillier (1994). 
110 Um rol elucidativo desses artefatos está em James e Thorpe (1995), que cobre não só 

a Grécia mas o mundo antigo em geral.
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Em que pesem tantos atributos notáveis, entre os quais as ciências e técnicas, a 
civilização grega entrou em colapso. Creio que um elemento que ajuda a entender isso 
está exposto numa das criações marcantes de sua cultura, o teatro, que tem algo em 
comum com a matemática grega. De fato, o teatro dramático grego pode ser visto como 
uma demonstração  de  “teoremas”  sobre  o  desequilíbrio  na  ordem familiar  e  social, 
reforçando o efeito educativo de sua paideia. A análise da exposição das tramas feitas 
por  esses  dramaturgos  gregos,  é  claro,  o  reconhecimento  de  um certo  conformismo 
social  com  a  inevitabilidade  do  “destino”,  mas  ao  mesmo  tempo  esses  autores  se 
esforçaram por dar ao homem uma  hybris, uma ousadia e capacidade de desafiar os 
deuses e portanto o próprio destino, como é flagrante no  Prometeu Acorrentado,  de 
Ésquilo 111.

Para além dos conflitos pessoais, possivelmente as relações sociais e familiares 
foram o  verdadeiro  calcanhar  de  Aquiles  dessa  guerra  historicamente  perdida  pelos 
gregos. A desagregação era visível e registrada no teatro ao se tratar de relações de 
costumes, como a subjugação das mulheres, o descompasso entre preceitos morais e 
éticos  e  a  vida  familiar  e  de  cidadão  e,  principalmente,  pelas  relações  sociais 
decorrentes  da  escravidão  em  meio  ao  desenvolvimento  da  burguesia  comercial  e 
artesanal.  Em  contradição  flagrante  com  os  princípios  emancipatórios  republicanos 
desenvolvidos pelos filósofos, os escravos acabavam ficando com o trabalho manual, 
que começou a ser então desprezado, não pelos sábios, mas pela sociedade em geral – 
isto ainda que os escravos desempenhassem o papel de pedagogos. 

Do  ponto  de  vista  econômico,  esse  afastamento  das  propostas  de  Sólon  na 
própria Atenas resultou em relações de produção que passaram a requerer cada vez mais 
escravos  e  extensão  de  cultivo,  impelindo  os  gregos  para  a  Sicília  e  os  limites 
mediterrâneos de sua capacidade organizacional e militar. Como resultado de suas lutas 
internas, o Estado grego ficou mais fraco e individualista,  tornando-se presa fácil de 
inimigos poderosos. Contra essa dissolução, Platão alertou em O banquete, encenando o 
famoso diálogo num simpósio em que o tema do amor sai da esfera erótica para o amor 
à ciência e ao conhecimento, na forma do agape 112.

Creio que essas fraquezas, que certamente podemos entender como permeadas 
por questões ideológicas como as levantadas atrás, podem também explicar o paradoxo 
técnico e científico colocado pelo historiador Arnold Toynbee, e que resume ao mesmo 
tempo a admiração pela civilização helênica e a estranheza por suas falhas: por que os 
gregos não inventaram os trens a vapor, 22 séculos antes disso ter sido feito 113? Embora 
a pergunta tenha certo vezo anacrônico,  ela tem algum sentido. Havia conhecimento 
físico e matemático, como evidenciado pela obra de Arquimedes, havia as invenções 
com a força do vapor, como nas máquinas construídas por Herão de Alexandria. Além 
disso, vagões já eram engatados e puxados sobre trilhos de madeira no transporte de 
minérios, assim todos esses avanços conjugados em termos de idéia não estão longe de 
um trem a vapor da época industrial. Certamente o que não havia eram as relações de 
produção que levassem à transformação de uma técnica em aplicação de uso social – 
como afirmado atrás, o próprio cientista grego não tinha um papel definido na estrutura 
social.

Creio  que  estas  desvantagens  têm a  ver  com a  citada  questão  ideológica  do 
fracasso  da  república  como  um  estado  nacional  para  todos.  Mesmo  assim,  a 
contribuição  grega  para  a  formação do conhecimento  leva-nos  também a  pensar  na 

111 Ésquilo (1998).
112 Platão (1972).
113 “If Alexander, the Great, had lived on”, in Toynbee (1969).
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tradição de uma visão unitária do mundo que foi interrompida com o final do período 
helênico, e que conduziu a uma separação cada vez maior entre a filosofia e a ciência. 
Sem  essa  unidade  no  pensamento,  ambas  perderam  oportunidades  de  se  fertilizar 
mutuamente  e continuar  a  impulsionar  tanto o saber teórico quanto a sua expressão 
física na sociedade.
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3.2 Arte e ciência renascentistas e a ideologia do progresso

O fortalecimento  das  oligarquias  do  patriciado  romano  se  completou  com a 
ideologia  expansionista  do  império,  que  chamei  de  modelo  persa  de  crescimento. 
Economicamente, apesar da imensidão de terras e povos conquistados, a situação foi de 
crises praticamente permanentes. A reação bisonha de alguns governantes em meio a 
disputas sucessórias cruentas e a uma sociedade hedonista com a conhecida dissolução 
dos  costumes  só  agravou  o  quadro.  Um exemplo  típico  disso  é  o  das  reformas  de 
Diocleciano  (século  III  d.C.),  que  levaram  ao  controle  de  salários  e  preços  com 
desvalorização do dinheiro,  em meio  ao abalo  moral,  para o qual  aquele  imperador 
buscou refúgio no paganismo e desencadeou feroz onda de perseguição aos cristãos, 
tentando evitar o descontentamento com uma realidade que se opunha cada vez mais à 
imagem gloriosa oficial.

É verdade que ainda há um refulgir do conhecimento helenístico nos círculos 
romanos ligados ao pensamento platonizante e por isso no campo científico surgirão 
alguns  frutos  duradouros  desta  última  safra,  como testemunhado  pelos  trabalhos  de 
Lucrécio,  Ptolomeu  e  Galeno  114.  São  relativamente  poucos  os  textos  propriamente 
romanos que se poderia chamar de científicos, mas a extensão dos seus conhecimentos 
pode ser aquilatada em alguns tratados técnicos, como o De arquitetura, de Vitrúvio e a 
História  natural,  de  Plínio  115.  Coloca-se então  uma questão  interessante  quando se 
verifica  que  são  notáveis  as  realizações  da  tecnologia  romana  em assuntos  como a 
construção civil, agricultura e mineração. A pergunta é: será possível florescer a técnica 
sem  o  correspondente  esforço  científico?  Alguns  responderão  afirmativamente, 
considerando  o  desenvolvimento  da  técnica  como  resultado  do  crescimento  do 
conhecimento empírico, viabilizado pela enorme quantidade de investimentos – e que é 
evidente  no  caso  da  construção  de  tantas  obras  públicas  espalhadas  pelo  Império 
Romano. Talvez fosse prudente adotar uma atitude de reserva e ponderar se o acervo de 
realizações  romanas  no  campo  da  tecnologia  não  representaria  um  saldo  ainda 
remanescente  das  descobertas  gregas.  Suspeito  que  uma  análise  aprofundada  das 
máquinas e técnicas romanas poderia mostrar que estão circunscritas a aplicações dos 
conhecimentos de mecânica e fluidomecânica já atingidos pela civilização helênica.

Após  a  consolidação  do  cristianismo  alguns  estudos  de  filosofia  foram 
retomados no âmbito do antigo império romano, embora desde o início nos seus tempos 
apostólicos a nova religião tenha florescido graças à afinidade com a filosofia grega, em 
especial com o platonismo das comunidades de língua grega onde foi acolhida.  Pessoas 
como Clemente de Alexandria, Orígenes e Gregório de Nissa, embora fossem críticos 
do helenismo, apropriaram-se da  paideia grega, colocando o homem harmonicamente 
inserido numa ordem cósmica, social e divina 116. Com a institucionalização da religião 
em forma de igreja, essa influência grega tendeu a diminuir, embora mantivesse alguma 
força, como ilustrado pelo exemplo de Santo Agostinho, que claramente se inspirou na 
teoria  das  idéias  de  Platão.  Em  termos  de  ciência,  Agostinho  produziu  o  primeiro 
tratado que se poderia considerar moderno de semiologia, com seu  De Magistro  (389 
d.C.), que influenciaria muito mais tarde os estudos lingüísticos e semiológicos 117.

Após o esfacelamento do Império Romano, a Europa se tornou vulnerável às 
ondas  predatórias  das  invasões  asiáticas,  que  trouxeram  entre  outros  efeitos  um 

114 Lucrécio (1973), Ptolomeu (1952) e Galeno (1952).
115 Vitrúvio (1960); Plínio (1991).
116 Cf. a tese de Jaeger sobre o cristianismo primitivo (1991). 
117 Agostinho (1973). Vide também Böttiger (1984), pp.47-56.
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retrocesso no desenvolvimento  científico.  As conquistas  maometanas  por  outro lado 
serviram para reintroduzir posteriormente na Europa textos da civilização helênica que 
haviam se perdido, assunto que retomarei logo mais à frente. 

A Idade Média foi um período desigual, em que se alternaram trevas com luz 
(como em tantos outros períodos, aliás), e a historiografia no século XX recuperou essas 
múltiplas  facetas,  especialmente  com  os  estudos  da  “história  nova”  sobre  a  época 
medieval 118. É tempo também de se mudar uma tradição historiográfica que não admite 
o uso do termo ciência antes do que (equivocadamente, como pretendo demonstrar) se 
chama de “revolução científica”, por volta de 1600. Lembro minha discussão anterior 
sobre os  termos ciência,  técnica  e  tecnologia,  pela  imprecisão  que lhes  é  conferida, 
mesmo nos círculos acadêmicos. Por outro lado, é certo que a palavra ciência não era 
usada  nas  investigações  desde  a  Antigüidade,  sendo  por  muito  tempo  preferida  a 
expressão “filosofia  natural”,  mas  não é  menos  certo  que  por  falta  de terminologia 
adequada na Idade Média esses estudos tenham que ter um nível epistemológico inferior 
e terei isto em mente ao falar de ciências a seguir 119. O historiador A.C. Crombie seguiu 
uma  linha  semelhante  e  anotou  como  grandes  contribuições  da  Idade  Média  a 
recuperação da idéia grega de explicação teórica da natureza, a extensão da matemática 
a toda a física, além do desenvolvimento da medicina e da tecnologia, coroando esse 
desenvolvimento com uma consciência de que o objeto da ciência deveria ser o de obter 
um domínio da natureza que fosse útil ao homem 120.

A reação político-militar européia às invasões do Leste e do Islã fez-se notar 
com Carlos Magno, que fundou o Sacro Império Romano-Germânico (800 d.C.) e criou 
uma rede de centros de estudos (sob a tutela da Igreja), fundou cidades e contribuiu 
fortemente para a disseminação das técnicas. O historiador Lynn White Jr. mostrou que 
a partir dessas iniciativas do império carolíngeo houve um desenvolvimento constante e 
acelerado  de  tecnologias  na Europa  121.  Sua tese  é  arrojada,  por  contrariar  algumas 
suposições  já  consagradas,  como  por  exemplo,  ao  propor  que  invenções  como  a 
pólvora, bússola e imprensa se originaram na Europa, passando depois ao Islã e Oriente, 
para  então  serem  reimportadas  em  terras  européias.  Algumas  de  suas  conclusões, 
notadamente a da invenção do estribo, foram muito contestadas, mas ainda assim há 
uma relação grande de inventos que se pode atribuir à época medieval européia e que 
repercutiram na vida cotidiana:  sino,  besta,  carrinho de mão,  roca,  botão,  ferradura, 
armas de fogo, óculos, bebidas destiladas, manivela, etc.

Outra mudança notável foi a troca dos centros civilizatórios, que se deslocaram 
do Mediterrâneo tradicional para a Europa central e do norte, devido à utilização mais 
eficiente  da  terra  e  do  trabalho  122.  É  inegável  a  contribuição  para  a  melhoria  da 
agricultura representada pela invenção da atrelagem de animais para tração, consolidada 
no  tempo  de  Carlos  Magno.  Mas  certamente  a  grande  revolução  tecnológica  é  a 
energética,  graças  aos  moinhos d’água que passaram a ter  eixo  vertical  e  não mais 
horizontal, e que permitiram multiplicar enormemente a moagem de grãos e a confecção 
de tecidos  123.  Deve-se notar que até a incidência da Peste Negra a população vinha 

118 Uma boa síntese me parece ainda ser a obra de Pernoud (1981).
119 Esta posição coincide com a defendida em Lindberg (1992).
120 Crombie (1993), vol. 2, pp. 98-112. Não obstante a continuidade, o autor aponta os 

pontos  em que  vê descontinuidades,  ou  mudanças  mais  radicais,  entre  a  Idade Média  e  os 
séculos XVI e XVII.

121 White Jr. (1990).
122 Cipolla (1991), pp. 189-215; Gimpel (1977).
123 Cf.  Marc  Bloch,  “Advento  e  conquistas  do  moinho d’água”,  in  Gama (1985),  e 

“Restrições ecológicas e inovações mecânicas no Ocidente medieval”, in Hémery et al. (1993).
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crescendo  exponencialmente  devido  a  essas  melhorias  tecnológicas,  que  permitiram 
alimentar e vestir adequadamente as pessoas.

Como mencionado atrás,  o mundo árabe contribuiu significativamente para o 
reflorescimento  dos  assuntos  filosóficos,  científicos  e  técnicos  na  Europa  medieval. 
Além  de  responsável  pela  preservação  dos  tratados  gregos  antigos,  a  civilização 
islâmica  dessa  época  continuou  o  desenvolvimento  da  matemática,  astronomia, 
engenharia  e  medicina  herdadas  dos  gregos.  Um  bom  exemplo  desses  novos 
conhecimentos é o sábio Ibn Sina (conhecido no Ocidente como Avicena - século XI), 
que  além  de  médico  foi  um  humanista  filiado  à  tradição  platônica,  opondo-se  à 
dicotomia  dos  aristotélicos  entre  vita  activa  e  vita  contemplativa.  Seus  livros  sobre 
física e metafísica,  bem como seu cânon de medicina e  obras de matemática  foram 
amplamente  divulgados  na  Europa  124.  Obras  antigas  e  contemporâneas  foram 
introduzidas largamente na Europa, sendo traduzidas do árabe para o latim - sendo que 
o próprio árabe se tornou, a certa  altura,  uma língua da ciência  e cultura em várias 
cortes, como na de Alfonso X, o Sábio,  de Castela e Leão (no século XIII).

A  difusão  do  conhecimento  tem  sido  um dos  tópicos  bastante  debatidos  na 
história das ciências, que divide esse interesse com a antropologia e a etnologia. Há 
soluções técnicas muito semelhantes em pontos afastados do mesmo continente, assim 
como  em  continentes  diferentes,  o  que  leva  a  indagar  se  tais  invenções  foram 
independentemente descobertas. A independência e aparecimento em épocas diversas 
leva a conjeturas sobre o determinismo da função sobre a forma, ou até mesmo sobre se 
haveria um determinismo biológico resultante de uma capacidade racional comum ao 
ser  humano  de  várias  épocas  e  lugares.  Em caso  contrário  deve  ter  havido  algum 
contato, como por meio do comércio, que tenha facilitado sua disseminação, mas isto 
por  outro  lado  pressupõe  uma mobilidade  maior  do  que  a  que  se  costuma admitir, 
mesmo considerando que inicialmente as transumâncias fossem de “povos do mar” 125. 

Referi acima a disputa entre a origem de algumas invenções como a pólvora e a 
bússola,  envolvendo  a  Europa  e  a  China,  mas  tem  havido  controvérsias  entre  os 
especialistas também sobre a real contribuição dos povos árabes, turcos, persas e outros 
que  fazem  parte  da  civilização  islâmica.  Teriam  sido  meros  intermediários  entre  o 
legado  helenístico  e  a  Europa  até  o  Renascimento,  ou  tiveram  contribuições 
verdadeiramente originais 126? Creio que é possível uma posição mais equilibrada, pois é 
inconteste que os árabes serviram para retransmitir na Europa os conhecimentos gregos, 
além daqueles da Índia e do Extremo Oriente, a que tinham acesso através da Rota da 
Seda. Além disso, fizeram como em geral acontece nos processos de difusão, mesmo 
hoje  em dia:  aperfeiçoaram  e  modificaram  o  que  receberam,  mas  também  criaram 
conhecimentos  novos,  como  no  caso  da  trigonometria  (e,  em  particular,  da 
trigonometria  esférica).  Da  mesma  forma  penso  que  procedeu  a  ciência  medieval 
européia com relação ao que foi recebido de outras tradições e a ela volto novamente a 
atenção.

124 Cf. Zoakos (1977). Parte da vida de Avicena foi romanceada em The Physician, de 
Noah Gordon, também interessante pela sua pesquisa para a história da medicina medieval.

125 Há  um  levantamento  bastante  detalhado  de  instrumentos  e  técnicas  de  diversas 
procedências, com erudita discussão de hipóteses no trabalho clássico de Leroi-Gourhan (1984).  
Vide também Jacomy (1990).

126 De um lado, Hassan e Hill (1986), e de outro, Paul Benoit e Françoise Micheau, “O 
intermediário  árabe?”,  in  Serres  (1995),  vol.  I,  são  exemplos  de  como  esse  problema  é 
diferentemente discutido em relação aos árabes. 
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A crescente riqueza burguesa e a cultura européias se mostraram frágeis perante 
os desastres das pestes e os colapsos financeiros no período medieval. Para a causa tanto 
de umas quanto de outros contribuiu fortemente a prática da usura medieval,  que se 
acirrou  a  partir  dos  séculos  XII  e  XIII,  com  o  conhecido  conflito  entre  guelfos  e 
guibelinos. A Peste Negra, um surto provavelmente de peste bubônica vinda no século 
XIV das  estepes  orientais,  dizimou populações  que,  no  caso  de algumas  nações  da 
Europa, se reduziram à metade ou até a um terço do original, interrompendo a expansão 
demográfica que se registrava desde os tempos carolíngeos  127. A pandemia foi mais 
devastadora ainda porque coincidiu com a ruína econômica das famílias no campo e nas 
cidades,  vitimadas  pela  prática  de  juros  exorbitantes.  É  nesse  contexto  que  aquelas 
facções  italianas  de  guelfos  e  guibelinos,  a  partir  das  suas  disputas  econômicas  e 
políticas, se opuseram em várias frentes, inclusive ideológicas. A disputa teve poderosas 
ramificações dentro do Sacro Império Romano-Germânico (respectivamente as famílias 
Welfen  e  Waiblingen),  e  na Alemanha Frederico  Hohenstaufen,  bem como seu avô 
Frederico  Barbaruiva,  do  lado  guibelino,  tentaram  se  opor  às  políticas  ruinosas 
endossadas por papas do lado guelfo, como Inocêncio IV. 

O pleito entre os dois lados emergiu politicamente com a aliança guibelina em 
torno  da  conveniência  política  da  criação  de  estados  nacionais  fortes.  Esta  é  uma 
maneira de se entender o projeto político a que se dedicou Dante Alighieri, engajando-
se desse lado guibelino, tendo porém perdido, o que resultou no exílio de Florença do 
poeta.  Concomitantemente,  porém,  Dante  compreendeu  que  para  aquele  objetivo 
político havia necessidade de estabelecer também novas línguas nacionais, do ponto de 
vista literário,  após o declínio  do latim vulgar.  Foi assim que o harmonioso dialeto 
florentino  se  tornou  o  italiano  na  primeira  obra  relevante  numa  “língua  nacional” 
moderna,  A divina comédia, que justamente por isso se tornou, sem contradição, uma 
obra universal. E não por acaso, é esse um épico onde há constantes alusões à situação 
política européia e italiana em particular,  inclusive do referido conflito entre guelfos 
(que na Toscana se subdividiram em guelfos negros e  brancos) e guibelinos (mais tarde 
aliados com os guelfos brancos, partido de Dante) 128.

Creio  haver  nesse  desenvolvimento  lingüístico  da  poesia  dantesca,  com  seu 
universo de ricas metáforas,  uma aproximação importante  com a ciência,  pois nessa 
época  ocorria  uma retomada  das  investigações  da natureza,  principalmente  entre  os 
sábios franciscanos a partir do século XIII, como Robert Grosseteste e Roger Bacon na 
Inglaterra 129. Esses monges cultivaram uma tradição experimental, principalmente com 
seus estudos intensos da luz e do som, inclusive da música, que encontram paralelo 
entre as imagens evocadas na Divina Comédia por Dante, à medida que o poeta ascende 
dos círculos infernais, deixando a companhia de Virgílio, e vai chegando aos círculos 
celestiais do Paraíso 130. Lá, na companhia de Beatriz, o poeta pode compreender que a 
imagem de Deus se reflete na criação perfeita do universo físico e, mais importante, no 
próprio homem. Isto se expressa com nitidez no último Canto do  Paraíso, nos versos 
124 a 145, e que aqui reproduzo para deixar mais claro meus comentários que virão a 
seguir:

127 Lewinsohn (2003), pp. 35-89; Tuchman (1979), pp.92-125.
128 Por exemplo, Alighieri (1962), Inferno, XXIV, 145-150.
129 Greenberg (1990), pp. 32-45. Ali se mostra ilustração constante de manuscrito de 

Roger Bacon, com a nebulosa de Andrômeda identificada como uma galáxia em espiral, o que  
somente pode ser observado através de telescópio. Vide também Nascimento (1995), pp. 99-
139.

130 Mirak (1980), pp. 20-77.
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O luce etterna, che sola in te sidi
Sola t’intendi, e da te inteletta
E intendente te ami ed arridi!

Quella circulazion che sì concetta
Pareva in te come lume reflesso
Dali ochi mei alquanto circunspetta,

Dentro da sè, del suo colore stesso 
Mi parve pinta della nostra efige;
Perche’l mio viso en lei tutto era messo.

Qual ‘e’l geomettra che tutto s’affige
Per misurar lo cerchio, e non ritrova,
Pensando, quel principio ond’elli indige,

Tal era io a quella vista nova:
Veder volea come si convenne
L’imago al cerchi e come vi s’indova. 

Ma non eran da ciò le proprie penne:
Se non che la mia mente fu percossa
Da un fulgore in che sua voglia venne

All’alta fantasia qui mancò possa;
Me già volgeva il mio disio e il velle
Sì come rota ch’igualmente è mossa 

L’amor che move il sole e l’altre stelle.131

Um primeiro ponto a notar é que Dante fez uso das propriedades da luz em 
estudo na época,  que haviam sido retomadas  do tratado árabe de óptica de Al-Kidi 
(século IX) e se centralizavam na reflexão em espelhos,  que é capital  pela  idéia de 
ofuscamento expressa no poema dantesco, a mesma que Platão evocou na sua alegoria 
da  caverna.  Em  seguida,  observo  a  colocação  pelo  poeta  de  um  dos  três  grandes 
problemas  que  a  Grécia  antiga  não  logrou  resolver  (e  que,  como  referido  atrás, 
continuariam sem solução até o século XIX), que é a chamada “quadratura do círculo”, 
ou em outras palavras, a determinação da relação entre circunferência e diâmetro do 
círculo (o famoso número “pi”),  algo que o geômetra  investiga  mas não acha.  Esta 
questão  é  profundamente  ideológica,  como  mostrarei  em  capítulo  mais  à  frente  ao 

131 Ó luz eterna, que em ti arde só/ Te entende só, e por ti entendida/ E entendendo te 
ama e é propícia!/ O círculo que assim concebido/ Parecia em ti como luz refletida/ Por meus 
olhos circunspecta,/ Dentro de si, de sua própria cor/ Me parecia pintada com meu rosto;/ Que 
meu rosto nela estava todo imerso/ Qual o geômetra que tudo olha/ Para medir o círculo, e não  
encontra,/ Pensando, o princípio que investiga,/ Assim me senti ante aquela visão:/ Queria ver  
como se achega/ A imagem no círculo e como ali se encontra;/ Mas não eram destas as minhas  
penas:/ Senão que minha mente foi percutida/ Por um fulgor em que veio sua vontade/ A alta  
fantasia aqui falhou;/ Mas já voltava meu desejo e vontade,/Assim como roda que igualmente é 
movida/ O amor que move o sol e as outras estrelas. (Tradução de Gildo Magalhães)
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discutir a idéia dos números transfinitos no século XIX. Há ainda como que uma “roda” 
que move todo o resto do universo,  assunto que também será objeto de fenomenais 
disputas ideológicas entre Newton e Leibniz, e essa roda se manifesta como “amor”, à 
maneira  do que  ensinava  o  pré-socrático  Empédocles  sobre  a  formação da  matéria. 
Finalmente, observo que toda uma idéia de perfeição e  aperfeiçoamento culmina uma 
possível leitura de toda a obra, e assim poder-se-ia considerar que a subida do Inferno 
ao Paraíso expressa uma ideologia  do  progresso,  tanto em termos de conhecimento 
quanto material e culturalmente.

As  pré-condições  para  formular  uma  idéia  mais  explícita  de  progresso 
amadureceram a partir do chamado círculo neoplatônico do século XV, patrocinado em 
Florença pela família dos Medici,  nessa época a principal casa bancária papal  132.  É 
nesse contexto que Marsilio Ficino “redescobriu” Platão, tendo feito a primeira tradução 
completa de seus livros para o latim, uma obra que se tornou referencial, sendo usada 
ainda  até  o  século  XVIII.  Ficino  posicionou-se  contra  o  aristotelismo  e  pregou  a 
perfeição  e  unidade  do  mundo,  considerando  que  o  homem seria  um ser  singular, 
distinto do resto da criação:

Somente o homem abunda em tal   perfeição que ele  primeiro comanda a si  
mesmo, algo que nenhum animal consegue, e então governa a família, administra o  
estado, governa as nações e domina o mundo todo. 133

Esta espécie biológica seria portanto capaz de definir seu lugar no universo - isto 
é, transformá-lo e portanto implicitamente melhorá-lo, no sentido que hoje em dia a 
palavra progresso normalmente veicula. Argumentava-se assim que existiria um vínculo 
entre  a  natureza  humana  e  a  perfeição  divina.  Na  exposição  de  Ficino,  ao 
compreendermos o gênio de Arquimedes nalguma de suas construções  matemáticas, 
tornamo-nos igualmente gênios;  da mesma forma, se o homem consegue entender  a 
ordem  dos  movimentos  dos  corpos  celestes,  então  ele  possui  o  mesmo  gênio  do 
construtor dos céus.

No  mesmo  teor  de  Ficino,  destaca-se  a  figura  de  Pico  della  Mirandola,  o 
defensor da “dignidade do homem”:

As  sementes  que  o  homem  cultivar  crescerão  e  darão  fruto  nele.  Se  essas  
sementes  forem vegetativas,  ele  será  como uma planta;  se  forem sensitivas,  ele  se  
tornará  como  os  animais;  se  forem  racionais,  ele  se  tornará  como  uma  criatura  
celestial; se intelectuais, ele será um anjo e um filho de Deus. 134

Estamos portanto diante da defesa da capacidade humana para o livre arbítrio, 
que levou, por sua vez, à defesa do papel do indivíduo, que se expressará nesse tempo 
de  modo  formidável  nas  artes  e  será  uma  das  grandes  contribuições  históricas  do 
Renascimento. Uma demonstração eloqüente e pública da auto-consciência do valor do 
indivíduo e que está visível até hoje em Pádua é a estátua eqüestre de Gattamelata, feita 
por  Donatello  nessa  mesma  época  (meados  do  século  XV),  um retrato  perfeito  da 
determinação individual do condottiero como herói-conquistador (Figura 8). Esse tema 

132 Pepper (1977), pp. 13-53.
133 Ficino, “A alma do homem”, de 1474, in Ross e McLaughlin (1980), p. 388
134 Mirandola, “Discurso sobre a dignidade do homem”, de1486, in Ross e McLaughlin 

(1980), p. 479.
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do indivíduo ligava-se por sua vez com a individualização política na emancipação dos 
estados nacionais, então já em curso na Europa.

Do ponto de vista cultural, cabe mencionar que o novo ambiente de defesa do 
homem,  ou  humanismo,  está  associado  com  dois  empreendimentos  científicos  e 
tecnológicos notáveis, resultantes da atividade daquele círculo neoplatônico florentino: 
a invenção da perspectiva e a construção da cúpula da catedral de Florença.

A primeira destas conquistas se refere ao problema milenar da representação em 
perspectiva  plana  de  três  dimensões  espaciais,  que  foi  resolvido  provavelmente  por 
volta de 1425 pelo arquiteto Filippo Brunelleschi  135.  A descoberta foi imediatamente 
aplicada  por  artistas  associados  ao  círculo  florentino:  na  pintura  por  Masaccio,  no 
famoso afresco da Trindade da igreja de Santa Maria Novella em Florença (Figura 9), e 
na escultura por Donatello, nos alto-relevos da basílica de Santo Antônio, em Pádua. A 
solução  de  Brunelleschi  para  a  perspectiva  seria  teoricamente  elaborada  por  Leon 
Battista Alberti em sua obra Sobre a pintura (1435) 136. Não se pode perder de vista que 
a descoberta dessa forma de representar o espaço está intimamente entrelaçada com os 
já mencionados estudos medievais da óptica. 

O estabelecimento das leis geométricas da perspectiva permitiu o planejamento 
dos grandes espaços como as praças, que caracterizaram a cidade moderna a partir do 
Renascimento. O fato de se poder desenhar com precisão um espaço antes de construi-
lo, ou até mesmo antes de se fazer seu modelo em escala reduzida,  foi um impulso 
poderoso no caminho da crescente racionalidade  aplicada ao fazer humano.  Pode-se 
também aquilatar a importância desse recurso ao se ver o intenso uso da perspectiva, ao 
mesmo  tempo  como  crítica  dos  sentidos  e  como  elaboração  de  uma  espécie  de 
metalinguagem pictórica - a visão não é o que “parece” a uma simples apreensão do 
olhar, mas se presta a uma reinterpretação da realidade, em formas diversas de trompe-
l’oeil e outras ilusões, ironias e metáforas 137.

Por outro lado, a construção da magnífica cúpula da catedral florentina de Santa 
Maria dei Fiori (Figura 10) pelo arquiteto e engenheiro Brunelleschi deve ser situada no 
contexto de vencer um desafio imposto pelo meio ambiente: como superar a escassez de 
madeira  de  construção?  Até  essa  época  havia  um  uso  intensivo  dos  bosques  para 
fornecer a matéria-prima dos grandes andaimes e cimbramentos das catedrais góticas - 
estas  em  si  já  eram  conquistas  tecnológicas  da  Idade  Média  dignas  de  nota  138. 
Brunelleschi inovou ao imaginar um método que dispensava as fôrmas de madeira para 
concluir  a  torre  inacabada  da  catedral 139.  A  atual  igreja  tinha  começado  a  ser 
reconstruída em 1294, tendo-se decidido em 1368 a favor de uma base octogonal para a 
cúpula,  a ser erigida sobre as altas  paredes  inacabadas,  dificultando sobremaneira  o 
projeto.  Algumas abóbadas ambiciosas haviam ruído em outras cidades,  o que era a 
principal  preocupação naquela altura,  mas Brunelleschi  sustentou seu projeto com a 

135 Este  assunto foi  objeto de muitos estudos,  mas do ponto de vista  da história da 
ciência  são  especialmente  relevantes  “Espaço  e  perspectiva  no  Quattrocento”,  in Thuillier 
(1994); “Nascimento de um espaço: mitos e geometria no Quattrocento”, in Francastel (1990); e 
Panofsky (1993).

136 Alberti (1992).
137 Hamerman (1977), pp. 54-78; Vereycken (2000), pp. 48-77.
138 Cf. “Restrições ecológicas e inovações mecânicas no Ocidente medieval”, in Hémery 

et al., pp. 113-137.
139 As  melhores  referências  para  uma  história  tecnológica  e  cultural  do  domo  de 

Florença estão em: Hamerman e Rossi (1989); William Barclay Parsons, “A cúpula de Santa 
Maria del Fiore”, in Gama (1992); e King (2000). O uso intensivo do madeiramento nas fôrmas 
das igrejas góticas está bem ilustrado em Macaulay (1979).
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apresentação de uma maquete,  demonstrando que a imensa cúpula não precisaria de 
suportes nem provisórios nem permanentes. Mesmo assim, durante a construção, que 
durou de 1420 até 1436 (exceto o lanternim, que iria ser terminado em 1461), houve 
uma contestação técnica que não cessou, alegando-se que ela iria cair. As dimensões 
enormes da cúpula resultante (cerca de 46 metros de diâmetro externo e uma altura de 
32  metros  desde  a  base  octogonal  até  o  lanternim)  assombraram  não  somente  os 
cidadãos florentinos, mas toda a Europa que se fez representar no famoso Concílio de 
Florença (1438 - 45), logo em seguida ao término da construção. 

Há uma quantidade grande de inovações que foram utilizadas na cúpula, mas me 
limito aqui a citar suas cascas externa e interna intertravadas, com espaço no meio, as 
vigas  de  reforço  exatamente  na  altura  crítica  para  o  desmoronamento,  a  abóbada 
construída em “espinhas de peixe” formadas pela colocação dos tijolos (especialmente 
construídos seguindo projeto do arquiteto) e que ajudaram a fixar a forma do domo, 
graças ao uso da curva chamada de catenária  140. A cúpula era uma imagem do céu e 
quem subia ao lanternim, a noventa metros de altura do piso, passando pelo meio das 
relativamente finas e elegantes cascas da abóbada, descortinava um amplo panorama na 
paisagem, com as colinas toscanas em volta – uma perspectiva  externa que se casava 
com a interna e que começava a aparecer nas pinturas no interior das igrejas. A luz e as 
sombras retratadas nesses quadros eram o resultado de uma arte da pintura praticada 
também com novas  técnicas,  e  a  iluminação  filtrada  no  interior  das  catedrais  pelos 
vitrais nas aberturas que aquela engenharia conseguira rasgar nas paredes sólidas não 
era  uma  metáfora  a  que  as  pessoas  ficassem indiferentes:  o  céu  parecia  chegar  ao 
alcance  humano  graças  aos  resultados  conseguidos  pela  aplicação  de  princípios 
científicos e tecnológicos. Assim, além de a perspectiva criar um elemento propício para 
a representação e a noção do próprio espaço  - que seria fundamental para as novas 
ciências da física em incubação, a cinemática e dinâmica - ela se juntou a um pleno 
emprego pictórico da luz. 

As catedrais góticas tiveram um uso que é pouco lembrado: como observatórios 
astronômicos. Graças à sua altura e extensão, a passagem da luz pela cúpula podia-se 
projetar  no  piso,  permitindo  marcações  precisas  de  efemérides  e  outros  fenômenos 
celestes e esses registros estão preservados até hoje em diversas catedrais. Em 1439 
Gemistos Plethon, da delegação grega ao Concílio de Florença fez na catedral uma série 
de conferências sobre a obra do geógrafo Estrabão, e em 1474 o astrônomo e cartógrafo 
Paolo  dal  Pozzo  Toscanelli  (que  manteve  uma  longa  correspondência  com  os 
portugueses e forneceu informações a Cristóvão Colombo) instalou um relógio de sol 
no lanternim da Catedral de Florença, com o qual fez observações – ainda existe uma 
marca correspondendo ao solstício de verão feita por Toscanelli no piso 141. Há portanto 
um nexo de continuidade de longa duração envolvendo as catedrais  com as grandes 
navegações.

Foi por ocasião da construção da Catedral e realização do Concílio de Florença 
que  o  cardeal  alemão  Nicolau  de  Cusa  (filósofo  e  matemático  que  foi  colega  de 
Toscanelli na Universidade de Pádua) defendeu o direito humano ao progresso do saber 
numa  obra  muito  divulgada  naqueles  tempos  142.  A  catedral  terminada  mostrava 
diariamente o valor desse aperfeiçoamento, disseminando pela Itália e outros países o 

140 A  catenária  é  a  curva  formada  por  um  fio  (como  uma  corrente,  corda  ou 
modernamente por um condutor elétrico) suspenso e preso em suas extremidades, sujeito à ação 
do seu peso pela  gravidade.  Foi  matematicamente  descrita  por  Johann Bernoulli,  Leibniz  e  
Huygens, independentemente, em 1691. Vide White (1991), pp. 47-58.

141 Sanders (1992), pp. 29-34.
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que se poderia chamar de uma ideologia do progresso - a idéia de perfeição passava do 
espaço urbano visível para outros campos de aplicação, ainda idealizados.

É  verdade  que  muitas  dessas  idéias  não  eram  discutidas  diretamente  como 
apresentei, mas indiretamente, sob o manto religioso da época. Por exemplo, no citado 
Concílio de Florença, o assunto em voga era a questão que, em termos teológicos, ficou 
conhecida como a do filioque, termo que significa “e do Filho”, acrescentado ao Credo 
cristão na Espanha no século VI 143. O acréscimo se destinava a combater a facção dos 
arianos, que negavam a divindade de Cristo, contra o ensinamento de Santo Agostinho. 
Os arianos diziam que Cristo era um ser “criado”, portanto não podia ser da mesma 
substância que o Pai, “incriado”. A doutrina da igualdade entre os membros da Trindade 
veio alimentar o cisma entre as igrejas do Oriente  e do Ocidente. Carlos Magno adotou 
o filioque, assim como outros imperadores do Sacro Império Romano-Germânico que se 
lhe seguiram, e com o tempo a divisão de origem ritualística e religiosa se expandiu 
para incluir assuntos políticos, inclusive no aspecto da luta contra alguns pontífices que 
se aliaram a usurários medievais 144. 

Ainda hoje, há discussões teológicas a respeito desse assunto do filioque, mas o 
que  se pretendia  com isso naquele  momento  da  Idade  Média?  No época  que  estou 
focalizando, esse foi um dos principais e mais acalorados temas debatidos durante o 
Concílio de Florença. A discussão era então nada menos do que asseverar que o homem 
- representado genericamente por Cristo, enquanto encarnação terrestre da divindade - 
podia  aspirar  à  perfeição.  Conseqüentemente,  e  continuando  a  interpretar  a  questão 
colocada em termos religiosos, portanto todos os homens que imitassem Cristo podiam 
aspirar  a  ser  gradativamente  melhores  145.  Acredito  que  esse  encaminhamento  foi 
desembocar  em uma  noção geral  de progresso humano,  o que é um argumento no 
sentido de que a Idade Média Alta e a Renascença estavam em condições de apreciar o 
incremento da atividade cognitiva que hoje associamos à ciência, e que eclodiu naquelas 
manifestações científicas e técnicas que mencionei.  Pelo que já foi exposto, a luz se 
prestou bem, tanto enquanto objeto de estudo científico quanto como metáfora (como 
no exemplo citado de Dante) daquela incipiente ideologia do progresso e da perfeição.

142 Cusa (1977). Sobre sua obra matemática, em que tratou do assunto do infinito e da 
quadratura do círculo, vide Wertz (2001).

143 Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli  et  terrae, visibilium 
omnium et invisibilium./Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex 
Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, 
genitum  non  factum,  consubstantialem  Patri;  per  quem  omnia  facta  sunt.  Qui  propter  nos 
homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex  
Maria  Virgine,  et  homo factus  est.  Crucifixus  etiam pro nobis  sub Pontio Pilato,  passus  et  
sepultus  est,  et  resurrexit  tertia  die,  secundum  Scripturas,  et  ascendit  in  caelum,  sedet  ad  
dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non 
erit finis./Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre (Filioque) procedit. 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam,  
sanctam,  catholicam  et  apostolicam  Ecclesiam.  Confiteor  unum  baptisma  in  remissionem 
peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

144 Le Goff (1995). Dante havia colocado esse tema da trindade na  Divina Comédia, 
novamente sob a forma de visão da luz (Ó trina luz, numa só luz alçada  –  Paraíso,  Canto 
XXXI, 28-31).

145 Surgiram várias obras sobre esse tema e  Imitação de Cristo é o clássico escrito às 
vésperas da Renascença pelo religioso alemão Thomas à Kempis (1380 - 1471) e que se tornou 
muito difundido desde então, sempre reimpresso – cf. Tomás de Kempis (2001).
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A metáfora foi, aliás, uma figura cujo emprego a partir dessa época foi ganhando 
cada vez maior riqueza, juntamente com a ironia. Um exemplo do que está implicado 
nisto pode ser visto num quadro de Masaccio,  O pagamento do tributo  (Figura 11). 
Nele há não apenas um, mas três focos de perspectiva: o Cristo que, como visto, encarna 
o argumento teológico em prol da perfeição; Pedro, pegando o dinheiro no ventre do 
peixe  pescado,  possível  alusão  aos  que  ganham  sem trabalharem  -  os  usurários;  e 
finalmente  o mesmo Pedro  pagando o tributo.  Nesse  último  ponto  de  fuga,  a  nova 
ciência e arte da perspectiva empregada nessa pintura ilustram que a acumulação de 
riquezas e a vida cada vez mais urbana ( e materialmente a cidade começava a ser vista 
como uma manifestação de progresso) acabavam por subjugar até mesmo o poder papal 
de Pedro. 

Outro exemplo de como a perspectiva é trabalhada no Renascimento como um 
verdadeiro “programa”, juntamente com a metáfora, é visível num quadro de Rafael, A 
transfiguração  (Figura 12).  Nele há uma dupla perspectiva,  sendo o ponto de fuga 
superior novamente Cristo, que está como que cindindo a ordem estabelecida e trazendo 
um fenômeno distinto, uma ordem nova. Sobre o uso da metáfora e da ironia de maneira 
geral, cabe observar que serão também a arma da nova e poderosa literatura ocidental, 
que se estabeleceria logo mais com Rabelais, Villon, Cervantes, etc.

É  nesse  contexto  de  uma  nova  consciência  que  já  tem  implícita  a  idéia  de 
progresso que se pode avaliar melhor a importância da obra de artista,  engenheiro e 
cientista de Leonardo da Vinci. Insisto nesse último aspecto porque não é aceitável a 
idéia muito difundida de que alguns dos grandes nomes do Renascimento não foram 
homens de ciência, apenas porque não criaram um método indutivo ou de formalismo 
matemático  146. Como visto atrás, as sementes do método experimental moderno já se 
encontravam  até  mesmo  antes  do  Renascimento,  nos  trabalhos  de  pessoas  como  o 
franciscano Roger Bacon. Mas certamente um intelecto do porte de Leonardo, além de 
sua notável capacidade pictórica e seu gênio como inventor e militar, aplicou métodos 
científicos aos estudos da natureza. Diria ainda mais: Leonardo usou a rigor um método 
matemático, não em sua versão puramente algébrica, analista ou calculatória, mas em 
sua forma geométrica, sintetizante. Por exemplo, seus estudos da fisiologia e física da 
visão mostram bem o alcance de seu método - como na determinação da curva chamada 
cáustica, que forma a imagem de um “ponto” na retina, na verdade uma região que não 
é  pontual,  mas  é  traduzida  pelo  cérebro  como  a  idealização  de  um  ponto.  Esse 
entendimento do funcionamento da visão por Leonardo foge do conceito mecanicista 
(que foi o de Newton ao estudar a óptica) de que o olho seria uma simples lente, e está 
mais de acordo com atuais teorias da visão de que ela se dá no cérebro. O olho com suas 
terminações nervosas já se integra à parte mental e Leonardo sintetizava isto com seu 
aforisma de que o olho é a janela da alma. Seus estudos de perspectiva foram além de 
seus contemporâneos porque Leonardo se preocupou em reproduzir o efeito não linear 
da  luz  sobre  superfícies  curvas  como  o  olho  147.  Há  também  uma  compreensão 
epistemológica superior nos numerosos estudos de Leonardo sobre fluidos que, mesmo 
sem um correspondente tratado de sua lavra, pode ser avaliada a partir de seus croquis 
muito exatos de perfis e vórtices em diferentes regimes de hidrodinâmica - só possíveis 
no âmbito de um verdadeiro estudo de laboratório de hidráulica, como ele realizou 148. 

146 Este é outro dos temas com uma longa tradição de controvérsias na história das 
ciências. Vide Gille (1992), especialmente pp. 129-201, a contrastar com “Leonardo da Vinci e  
o nascimento da ciência moderna”, in Thuillier (1994).

147 Gallagher (1989), pp. 28-43.
148 Paoli (1985), pp. 24-38; Pepper (2001), pp. 33-53.
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O célebre retrato que Leonardo fez de La Gioconda, a Mona Lisa (Figura 13), é 
uma demonstração  do  que  mencionei  atrás  em conexão  com o  uso  da  ironia  e  da 
metáfora. Os dois espelhos d’água no pano de fundo da pintura, um de cada lado da 
cabeça, têm níveis diferentes, o que só fará sentido se houver uma obra de engenharia 
como uma barragem interligando-os – o que seria coerente com os diversos trabalhos de 
Leonardo ao projetar barragens, das quais algumas ele supervisionou a construção 149 . E 
onde está essa barragem? Simplesmente na região por detrás da cabeça da Mona Lisa, 
como a dizer: isto requer um cérebro para imaginar e projetar tal barragem.

Que não haja dúvida quanto à motivação dessa união entre arte e ciência no 
Renascimento:  não  é  porque  eram  simplesmente  homens  enciclopédicos,  acima  de 
quaisquer  comparações  com  as  pessoas  contemporâneas,  ou  porque  a  matéria  do 
conhecimento  fosse  comparativamente  reduzida  em relação  aos  padrões  de  hoje.  É 
simplesmente  porque  essas  mentes  renascentistas  compreendiam  a  realidade  como 
sendo  una  e  exigindo  interdisciplinaridade  para  ser  dominada  –  algo  que  continua 
verdade em qualquer tempo e sob quaisquer condições: não há uma separação entre o 
mundo das idéias e o das realizações. A retomada do platonismo na Renascença não foi 
um acaso,  e  sim um programa deliberadamente  buscado -  e  é  isto  o  que se  vê  no 
monumental  painel  A Escola de Atenas,  com os  grandes  sábios  gregos do passado, 
como Arquimedes e Euclides (Figura 14). Rafael pintou nele o próprio Platão com as 
feições de Leonardo da Vinci, apontando para um plano superior, argumentando com 
Aristóteles, que insiste em apontar para o nível inferior. A discussão sobre a ideologia 
do progresso através do conhecimento passa portanto pelo embate entre as ideologias do 
platonismo e aristotelismo, retomadas com novos elementos.

Nesse sentido, tampouco é gratuita a redescoberta por pintores e pensadores da 
Renascença  da  importância  de  algo  supostamente  descoberto  na  matemática  pelos 
antigos filósofos pitagóricos e a que já me referi: a proporção áurea (ou “divina”)  150. 
Como  mostram  os  estudos  clássicos  de  D’Arcy  Thompson,  a  seção  áurea  é  uma 
expressão do crescimento que se encontra nas mais variadas formas de vida vegetal e 
animal, inclusive no próprio homem 151. Por outro lado, o crescimento é parte – embora 
apenas  parte,  não  obstante  é  essencial  -  da  expressão  do  que  venho  chamando  de 
ideologia do progresso. Lembro que Leonardo da Vinci ilustrou uma das obras mais 
populares da Renascença, Sobre a divina proporção, de seu amigo, o matemático Luca 
Pacioli,  que se encontra retratado por Jacopo de’ Barbari,  desenhando exatamente o 
processo  geométrico  para  se  achar  a  proporção áurea  (Figura  15).  Incidentalmente, 
Pacioli foi dos primeiros a descrever o sistema de contabilidade que ainda hoje usamos, 
o das partidas dobradas. Esta técnica contábil foi uma contribuição fundamental para o 
sucesso  do  desenvolvimento  comercial  -  a  anotação  de forma segura  das  receitas  e 
despesas está na base do capitalismo moderno.

Assim como assinalei a construção das catedrais góticas como um signo que se 
associa e precede tecnologicamente a era do Renascimento, as Grandes Navegações são 

149 Recentemente, foi levantada documentação que atesta o grande projeto unindo os 
interesses de Leonardo da Vinci e Maquiavel, mas que não chegou a se concretizar: um sistema 
de canais que tornaria o rio Arno navegável de Florença até o mar, capaz também de dominar o 
abastecimento da cidade rival, Pisa – cf. Masters (1999).

150 Diz-se que, dado um segmento dividido em duas partes a e b, elas estarão na razão 
áurea se a/b = (a + b)/a, isto é, se uma das partes (por exemplo, a maior delas) estiver para a 
outra na mesma proporção que a soma das duas partes (o segmento todo) está para a primeira 
parte.

151 Thompson (1992),  Huntley (1970),  Herz-Fischler  (1998),  Lawlor  (1997)  e Doczi 
(1990).
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o grande empreendimento tecnológico que marca seu final. Para entender melhor esta 
caracterização, é importante ter em mente a quantidade de conhecimentos diversos que 
se conjugaram para os descobrimentos  dessa época -  dentre  os quais  se destacam a 
engenharia  naval,  carpintaria,  cartografia,  astronomia,  metalurgia  e  logística  -  além, 
naturalmente, dos capitais humanos e materiais necessários 152.

Todo esforço no período crucial para o sucesso dessa empreitada de conjunto foi 
concentrado durante o século XV na Escola de Sagres, em Portugal.  Descartada por 
alguns céticos como mítica, parece-me que algum estabelecimento desse gênero deve 
ter existido realmente, o que é mais condizente com o grau de especialização atingido 
pelos sábios dessa época em Portugal 153. Foi a partir dos desenvolvimentos atingidos ali 
que se generalizaram os mapas “portulanos” por toda Europa, já que a Portugal vinham 
continuamente os estrangeiros interessados nas técnicas de navegação. Assim como os 
mosteiros  centralizaram  durante  certo  tempo  o  conhecimento  das  técnicas  e 
humanidades, é portanto bastante crível que houvesse algum tipo de institucionalização 
do conhecimento marítimo - ainda que não fosse em um local fixo, deve ter-se reunido 
um grupo de estudos em torno do Infante D. Henrique.  E uma expressão de que o 
conhecimento empírico era acompanhado de uma reflexão teórica pode ser entrevisto 
considerando-se que grandes  comandantes  marítimos  portugueses,  como D.  João de 
Castro (na primeira metade do século XVI), formularam claramente o pensamento de 
que a teoria deve ser unida à prática 154. 

Portugal  atingiu  o  auge  do  desenvolvimento  técnico  das  navegações  no 
momento  em que congregou um grande número  de  intelectuais  humanistas  em sua 
corte, como Gil Vicente, Erasmo e outros. Muitos deles, especialmente os matemáticos 
e  astrônomos,  eram  judeus  ou  muçulmanos.  Esse  estado  de  coisas  mudou 
sintomaticamente após a expulsão dos judeus por D. João III,  por volta de 1550. A 
acumulação capitalista mercantil sofreu um revés em Portugal quando sua monarquia 
sucumbiu à sanha monetarista e usurária, tentando financiar a expansão de seu império 
transcontinental  com empréstimos impagáveis.  A inadimplência  real  derrubou várias 
instituições  bancárias em série,  dentre  elas a calamitosa falência  de poderosas casas 
bancárias alemãs, como a dos Fugger, de Augsburgo, e sobreveio a ruína financeira. 
Quando Camões canta a glória marítima lusitana, que chegara a vivenciar,  é já para 
lamentar o seu fim. 

152 Barreto (1987).
153 Para a conjetura de possível origem templária de Sagres, vide Ferreira (1980).
154 Magalhães (1997a), p. 22.
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3.3 Bases sociais e culturais do mecanicismo

Na passagem do século XVI para o XVII, a liderança na arte naval, que referi 
como a principal nova tecnologia da época, se transferiu para a Inglaterra e Holanda. E 
é justamente a Inglaterra Tudor que, com Elisabete I, se tornou a grande ameaça ao 
domínio  espanhol,  já  sob  os  Habsburgos,  evidente  após  a  derrota  da  “Invencível 
Armada”  de  Felipe  II  (1588).  Entre  os  ingleses  se  desenvolveram  rapidamente  as 
ciências, como se pode notar na matemática, com os trabalhos precursores do cálculo 
infinitesimal de John Wallis e Isaac Barrow, nos estudos do magnetismo (inclusive o 
terrestre) do platonista  William Gilbert,  e na medicina,  com a descoberta  da grande 
circulação do sangue no corpo humano por William Harvey  155. Ao mesmo tempo, lá 
floresceram artes  como o  teatro  moderno,  com autores  como  Marlowe,  Johnson  e, 
principalmente,  Shakespeare,  com  sua  reflexão  sobre  o  ser  humano  em  todas  suas 
atividades, e que era adepto do platonismo até na cosmologia (onde a referência é o 
Timeu) que mostra em peças teatrais  156. Essa riqueza cultural  não deixa de ser uma 
conseqüência ainda do fermento renascentista, mantendo um diálogo contínuo com as 
ciências da época, e certamente há muitos outros nomes a serem lembrados dessa época 
em outros países, como Maquiavel, que analisou com argúcia a dimensão política do 
homem,  ou  ainda  Rabelais  com sua  fina  investigação  psicológica  e  suas  descrições 
médicas e anatômicas  157. Cabe citar também a obra anterior de Thomas More, com a 
criação de sua “ilha” da Utopia, e sua filiação à ideologia do progresso, local onde se 
podia  realizar  o  sonho  de  unir  as  idéias  ainda  incipientes  de   industrialização  e 
racionalismo, atacando novamente a especulação e usura 158 - com a possibilidade aberta 
pelos descobrimentos, era natural que Utopia fosse localizada para os lados da América. 
Contemporâneo  de  Shakespeare,  lembro  ainda  da  figura  de  Giordano  Bruno, 
responsável ainda que indiretamente por alguns avanços na ciência.  O seu ataque às 
idéias aristotélicas se baseava na teoria platônica, quando reafirmava que existe infinito 
real em qualquer corpo (e não só potencial, como queriam os aristotélicos). Longe de 
ser um místico que acreditava em sistemas mágicos de conhecimento, Bruno usava de 
ironia e metáforas para atacar os seguidores nominalistas de Aristóteles  159. Outras de 
suas idéias que se tornariam influentes são a de que o espaço é matéria, e de que existe 
uma transformação no universo com o sentido de evolução 160.

O ritmo acelerado de progresso econômico na Europa foi abruptamente rompido 
pela Guerra dos Trinta Anos, que devastou o continente no período de 1618 a 1648. 
Isto se fez notar principalmente no norte europeu, onde as relações sociais e econômicas 
burguesas haviam desenvolvido rapidamente a vida urbana. A transição do feudalismo 
para  o  capitalismo  se  completara  aproximadamente  desde  a  época  da  Renascença, 
depois  do declínio  das  relações  econômicas  tradicionais  das  corporações  e  artesãos, 
dando  lugar  a  diversas  indústrias  já  com um porte  médio  (como  as  de  tecelagem, 
abrigando até uma centena de trabalhadores), um comércio florescente e um incipiente 
capitalismo financeiro. As guerras religiosas dos séculos XVI e XVII estão interligadas 

155 Cf. Boyer (1959); Gilbert (1952); Harvey (1952).
156 “Skakespeare y la tradición platónica”, in Yates (1991), pp. 262-279.
157 Beaudry (2000), pp.4-13.
158 Morus (1972), pp. 179 e 262-265.
159 Bruno (1978), pp. 33-71.
160 Bruno  (1973).  Como  se  sabe,  Bruno  foi  barbaramente  torturado  e  morto  pela 

Inquisição em 1600 (conforme bem retratado no filme sobre sua vida, de Giovanni Montaldo, 
com Gian Maria Volonté no papel-título).
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numa trama de fatores sociais, culturais e econômicos, a que não ficaram imunes os 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos, para além de um pretendido mas nebuloso 
favorecimento do protestantismo a essas atividades, com relação ao catolicismo 161.

Deve-se notar que a dinastia Habsburgo, então controladora do Sacro Império 
Romano-Germânico, mantinha atividades ligadas à usura, desde o tempo dos guelfos. 
Isto contribuiu para que, através do seu domínio dos reinos unificados de Espanha e 
Portugal,  bastante  endividados  após  o  auge  das  descobertas,  se  agravassem  as 
conseqüências da já citada falência das grandes casas bancárias alemãs. Descartando-se 
os pretextos religiosos, que certamente existiam  - como a tentativa de impor de volta o 
catolicismo papal no norte da Europa, já convertido à Reforma protestante - mas são 
apenas um dos elementos do quadro explicativo, o colapso econômico foi a causa mais 
importante da Guerra dos Trinta Anos (1618 – 1648). 

De um ponto de vista político,  pode-se dizer que esta foi a primeira  “guerra 
mundial”,  isto  é,  de  guerra  generalizada  entre  vários  países,  pois  abrangeu  dos 
escandinavos à Holanda, Alemanha e a diversos componentes do Sacro Império, além 
da  Rússia,  Grã-Bretanha,  Itália,  e  das  coroas  unidas  de  Espanha e  Portugal.  Houve 
reflexos do conflito inclusive nas colônias ultramarinas, como no nordeste do Brasil. 
Como se sabe, aqui as invasões holandesas trouxeram diversos estudiosos e humanistas, 
que faltavam no quadro dos ocupantes portugueses - o que não significa naturalmente 
que a Holanda teria sido um melhor colonizador do que Portugal, como já discutido por 
diversos historiadores 162.

Voltando  ao  tema das  dificuldades  econômicas  européias,  pelo  lado  católico 
Fernando II, soberano do Sacro Império, foi responsável pela eclosão de uma grande 
inflação,  propiciando  lucros  polpudos  para  os  especuladores  e  os  falsificadores  de 
moeda apoiados pelo imperador, muitos deles membros de influentes famílias nobres, 
como o duque de Braunschweig (Brunswick). Foi com dinheiro amealhado desta forma 
que essa classe adquiriu  nesse período muitas  propriedades  por  ninharias.  A grande 
transferência  de capital,  por outro lado, levou à miséria  muitos  artesãos e  pequenos 
burgueses ligados a atividades produtivas. No geral, o grosso da população sofreu as 
conseqüências dessa pauperização, na forma de fome e surtos de epidemia,  além da 
devastação da guerra, chegando até à situação abominável de canibalismo. No final das 
guerras,  a  população caiu em algumas regiões mais atingidas  a  apenas um terço da 
anterior, lembrando a situação dramática do balanço da Peste Negra na Idade Média e 
destruindo em boa medida o crescimento demográfico desde o Renascimento, que se 
pode considerar  uma decorrência da ideologia do progresso.

No  entanto,  nota-se  nesse  mesmo  período  de  degradação  uma  forte  reação 
cultural.  Se,  por  um lado,  na  pintura  houve um encaminhamento  para  o  lado  mais 
artificial do barroco, de outro lado há um questionamento evidente na profunda pesquisa 
pictórica  psicológica,  como  nos  quadros  de  Rembrandt,  Georges  de  La  Tour,  Jan 
Vermeer (Figura 16) e outros. Na música nota-se uma evolução em direção à maior 
complexidade melódica, devido ao emprego cada vez mais valorizado da polifonia 163. 

161 Woortmann (1997); Magalhães (2003a).
162 Há muita bibliografia recente sobre o assunto, como a obra de Evaldo Cabral de 

Mello, mas citarei apenas o trabalho clássico de Neme (1971). Sobre os trabalhos dos cientistas  
holandeses que vieram ao Brasil,  vide por  exemplo David Freedberg,  “Ciência,  comércio e 
arte”, in Herkenhoff (1999).

163 Pode-se tomar como exemplos as composições do francês Sainte-Colombe (como 
sua  Gavotte du tendre), ou do alemão Johannes Rosenmüller, contemporâneo da Guerra dos 
Trinta Anos (como sua Suíte nº 2, em ré menor).
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Aliás, é interessante que o pai de Galileu, Vincenzo Galilei, fosse músico profissional e 
tivesse se engajado num movimento a favor da clareza musical, que tinha a ver com o 
desenvolvimento da polifonia.

Em ciência, esta é a época que se segue ao desenvolvimento da astronomia no 
norte  da Europa,  que levaram à  proposta  de um sistema heliocêntrico  pelo polonês 
Nicolau  Copérnico  (ainda  que  com  epiciclos  ptolomaicos),  e  uma  longa  série  de 
observações  muito  precisas  acerca  das  órbitas  planetárias  feitas  pelo  astrônomo 
dinamarquês  Tycho  Brahe  164.  Durante  a  Guerra  dos  Trinta  Anos,  Johannes  Kepler 
elaborou uma das soberbas conquistas do intelecto humano, um “sistema do mundo”, 
com o que hoje chamamos de suas três “leis”.  É importante  ressaltar  que Kepler se 
destacou também como investigador em vários campos da física e matemática e suas 
observações astronômicas pioneiras, após resolver problemas de óptica física e construir 
telescópios, foram comunicadas a Galileu, abrindo caminho para novas descobertas 165.

O que porém é mais notável em Kepler é seu conceito de harmonia do universo, 
abrangendo céus e terra com o homem em seu bojo 166. Esta noção devia muito ao que 
vinha sendo esboçado por humanistas como Paracelso (P.A. Theophrastus Bombast von 
Hohenheim),  um platonista alemão que, mais do que místico, foi um predecessor da 
química,  querendo  encontrar  a  unidade  do  conhecimento  entre  o  microcosmo  e  o 
macrocosmo  167.  Costuma-se  atribuir  a  Kepler  uma  visão  mística,  o  que  penso  ser 
profundamente incorreto, pois ele era dotado de grande intuição físico-matemática, na 
tradição  geometrizante  platônica,  e foi  armado disso que buscou e demonstrou suas 
relações astronômicas. Como esse assunto costuma ser minimizado e mal interpretado 
nos  compêndios  de  história  das  ciências,  vale  a  pena  detalhá-lo  um  pouco  mais, 
principiando  pelo  enunciado  das  leis  de  Kepler,  que  aqui  apresento  de  forma  mais 
qualitativa: 1) os planetas descrevem órbitas elípticas e não circulares em torno do Sol 
(e a elipse é uma expressão da perfeição na prática, uma vez que os centros de massa 
não coincidiriam com os centros geométricos do sistema para corpos extensos, como 
idealmente seria no caso de órbitas circulares); 2) os planetas varrem em tempos iguais 
setores (áreas) iguais de suas órbitas (lembrando que se trata de setores elípticos de 
áreas variáveis ao longo do período de revolução, á medida que variam as distâncias dos 
planetas ao Sol); 3) para todos os planetas há uma coerência única de sistema, que se 
traduz numa mesma relação entre os raios vetores que ligam cada um deles ao Sol e 
cada tempo de revolução dos planetas.

Dessas  leis  decorre  todo  o  arcabouço  da  física  moderna,  inclusive  com sua 
matematização, aspecto em que Kepler antecipou Galileu. Um exame atento mostra que 
seminalmente aí se encontra inclusive a lei da atração gravitacional, bem antes de sua 
“descoberta” por Newton 168.

164 Copérnico (1952).
165 White (1988), pp. 42-49. A intuição de Kepler de que existe uma ordem natural no 

sistema solar ainda rende frutos hoje em dia, como no modelo sugerido para a ordenação das  
luas orbitando em torno dos planetas com múltiplos satélites, cf. Komp (1997), pp. 28-41. A 
mesma  intuição  serviu  de  base  para  os  estudos  cristalográficos  de  Kepler  e  de  simetria  
(inclusive  sua  famosa  descrição  do  floco  de  neve),  cujo  interesse  foi  retomado  com  as 
descobertas atuais dos chamados “quase-cristais” – cf. Schauerhammer (1986), pp. 27-35.

166 Kepler (1952).
167 Debus  (1996),  pp.  43-63,  que  pode  ser  contrastado  com  a  visão  do  Paracelso 

“mágico” de Webster (1993).
168 Para ilustrar a importância das leis de Kepler, vejamos como delas decorre a lei da  

gravitação universal  “de Newton”,  num caso simplificado,  considerando que as  órbitas  são 
circulares e não elípticas. O próprio Newton demonstrou a lei da gravidade a partir de Kepler,  
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Um modelo muito interessante devido às questões epistemológicas que coloca é 
o de Jonathan Tennenbaum, entrelaçando música com o pensamento de Kepler  169. Se 
tomarmos  um cone,  e  dividirmos  sua  base  em doze  partes,  ligamos  cada  uma  das 
divisões ao vértice e colocamos nesta ligação uma corda, como de violão por exemplo, 
num total portanto de doze cordas (Figura 18). Podemos começar numa qualquer destas 
doze divisões e inscrever a partir daí na superfície cônica uma espiral de Arquimedes, 
de forma que seu passo coincida a cada volta com a corda pela qual começamos a traçar 
a  espiral.  Fazendo  essa  construção,  teremos  dois  fatos  notáveis.  O  primeiro  é  que 
durante o passo da espiral em cada interseção da mesma com uma corda teremos um 
som musical, de forma que os doze pontos escolhidos tocarão seqüencialmente os doze 
tons da escala cromática (por exemplo, podemos “afinar” a corda para ir  de um dó ao 
dó mais agudo seguinte), incluindo os semitons. O segundo fato decorre se olharmos a 
espiral  com as doze interseções: as distâncias dos pontos de interseção à origem da 
espiral estarão muito próximas, em termos relativos, das distâncias dos planetas ao Sol, 
inclusive o cinturão dos asteróides! O propalado misticismo de Kepler quando falava na 
“música das esferas” cai por terra, pois na sua intuição pitagórica e platônica tem de 
haver uma harmonia no Universo. Talvez haja mais do que uma aproximação legítima 
entre a origem da ciência e da música ocidentais.

Voltando ao pensamento de Kepler, pode-se dizer que seu sistema exige uma 
não arbitrariedade  nas  distâncias  dos  planetas  ao  Sol,  é  como se  as  órbitas  fossem 
quantizadas a exemplo do que ocorre no interior do átomo, o que se reflete nas relações 
de semelhança entre os pontos mais próximos e os mais distantes do Sol (periélios e 
afélios), para todo o conjunto dos planetas. São estas relações numéricas entre distâncias 
que reproduzem as relações entre as freqüências das notas musicais do sistema tonal 
temperado,  como ilustrado pelo modelo acima.  A origem da “música das esferas” é 
portanto físico-matemática, e mais propriamente “geométrica”, derivada de uma crença 
profunda de que este universo é “perfeito” e racional - isto concluiu Kepler, apesar da 
guerra  totalmente  irracional  que  grassava  à  sua  volta.  Naturalmente  a  postura 
epistemológica de conhecer a ordem universal informava a Kepler o que deveria ser 
procurado experimentalmente, mesmo que inicialmente Kepler tenha partido de dados 
experimentais - e nisto o historiador Alexandre Koyré tem razão, ao apontar a origem 
platônica desta  epistemologia em Kepler,  assim como também em Galileu  170.  Creio 
mesmo que se um início de revolução científica do século XVII (que, insisto, é vago e 
problemático) pudesse ser atribuído com primazia a alguém, seria sem dúvida a Kepler.

Cabe ainda mencionar o quanto a nova ordem astronômica, por se contrapor à 
defendida pelas autoridades, influenciava ideologicamente a tomada de consciência de 
que a velha ordem aristocrata poderia ser superada pela crescente influência burguesa, o 

para órbitas circulares– cf. Bergmann (1992), pp. 185-186. Consideremos (Figura 17) que um 
planeta se mova à velocidade  v num ponto B, em torno do Sol (ponto A), a uma distância  r. 
Simplificando, como a órbita é circular, após um intervalo de tempo ∆t o planeta estará em C, 
com uma velocidade  v’ (v’- v =  ∆v). Pela semelhança dos triângulos ABC e BDC, podemos 
escrever que  ∆v/v = v/r, ou  ∆v = v/r2. Como demonstrou Christiaan Huygens, no movimento 
circular  a velocidade tangencial  é  v = 2πr/T e  portanto em vista da relação anterior,  ∆v = 
4π2r2/T2r = 4π2r/T2. Da terceira lei de Kepler, tem-se que r3/T2 é uma constante K para o sistema 
solar, e então ∆v = 4π2K/r3 = 4π2K/r2 = k/r2. Sabendo-se que ∆v é igual à aceleração centrípeta 
devida à gravidade, chega-se à conclusão bastante conhecida de que a aceleração da gravidade 
∆v é inversamente proporcional ao quadrado da distância (k/r2).

169 Tennenbaum (1992), pp. 47-56.
170 “Galileu e Platão”, in Koyré (1991), pp. 151-180; Koyré (1992).
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que  por  sua  vez  realimentava  a  atenção  dada  à  ciência  pela  burguesia,  que  foi  se 
apropriando das técnicas e dos técnicos. Neste sentido, os interesses de Kepler não se 
restringiam à física e  matemática,  pois  além de construtor  pioneiro de instrumentos 
como os telescópios, correspondia-se com amigos, como Wilhelm Schickardt, inventor 
do que teria sido uma avançada máquina de calcular para uso no comércio, cujos planos 
comunicados  a  Kepler  se  perderam  queimados  durante  bombardeio  na  Guerra  dos 
Trinta  Anos  -  e  o  próprio  Schickardt  morreu  de  peste,  disseminada  também  pelas 
condições  deterioradas  da  saúde  pública.  A  guerra  e  a  ciência  se  influenciaram 
mutuamente ao longo da História,  fato a que a historiografia  das ciências tem dado 
atenção desde Arquimedes, como foi visto, e a tecnologia militar tem, queiramos ou 
não, acompanhado e às vezes precedido aplicações pacíficas - e tenho sempre presente 
que não há ciência neutra, por mais pretensamente distanciada da vida prática, como 
parecia ser a astronomia praticada por cientistas como Kepler.

Por  falar  em tecnologia  militar,  ela  é  também mais  um exemplo  de  como a 
fronteira entre ciência e tecnologia era (e como sempre foi) bastante tênue. A tecnologia 
dos séculos XVI e XVII apresenta características mais acentuadas de uma atividade não 
isolada e mais socializada, que vinha se desenvolvendo desde a Idade Média com os 
engenheiros e artesãos. Isto pode ser exemplificado com a difusão desse conhecimento, 
como nos tratados com desenhos de algumas máquinas (ainda que não chegassem todas 
a ser construídas), como as do engenheiro militar italiano a serviço de Henrique III da 
França, Agostino Ramelli, para elevar água, moer grãos e guindastes (Figura 19), ou do 
tratado de metalurgia do fabricante de armas Biringuccio,  sobre o processamento de 
metais como ouro, prata, cobre, chumbo, estanho e ferro, ou ainda do alemão George 
Agrícola  para ventilar  túneis  de minas  (Figura 20),  também repleta  de informações 
militarmente úteis 171. 

Nota-se  nos  projetos  citados  a  crescente  mecanização  do  trabalho  humano, 
buscando maior eficiência. O relógio mecânico associado às igrejas e sedes de governo 
municipal fora aperfeiçoado já no século XIV na Itália, sendo uma primeira “máquina” 
moderna mais complexa 172. Sua precisão foi ainda sensivelmente aumentada pelo físico 
e matemático Christiaan Huygens no século XVII, com a invenção do mecanismo de 
escape por pêndulo. De maneira geral, esta foi também a época do invento de diversos 
instrumentos de precisão, tanto para uso doméstico, como os aparelhos médicos, quanto 
para prover a expansão industrial. Nesta última aplicação, como é bem conhecido, os 
artefatos mecânicos desempenharam um papel fundamental na evolução do capitalismo, 
acelerando o domínio da burguesia sobre a nobreza. De um ponto de vista energético, 
consolidou-se o emprego do fogo como processo, graças à substituição da madeira pelo 
carvão, mais eficiente - e já no século XVII começaram as experiências com máquinas 
de combustão, como as do francês Denis Papin, um dos colaboradores de Leibniz, a um 
passo das máquinas a vapor utilizadas industrialmente 173.

O período da Guerra dos Trinta Anos foi assim tanto um palco de retrocessos 
sociais  quanto  testemunha de  avanços notáveis  nas  ciências  e  tecnologias.  Além da 
figura dominante de Kepler, isto poderia ser exemplificado com Otto von Guericke que, 
como  prefeito,  empreendeu  a  reconstrução  da  cidade  alemã  de  Magdeburgo,  tão 

171 Ramelli (1994); Biringuccio (1990); Agrícola (1986).
172 Cipolla (1992).
173 Aparentemente, os esforços de Papin foram conhecidos e sabotados na Inglaterra 

pela Royal Society, que se apropriou do projeto de Papin, resultando a versão mais conhecida de 
que a máquina a vapor foi inventada na Grã-Bretanha – cf. Valenti (1997), pp. 36-49.
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devastada pelas batalhas.  Suas experiências  pioneiras com bombas de ar permitiram 
estudar o vácuo e a pressão atmosférica, além de ele ter construído o primeiro gerador 
eletrostático, com condensadores do tipo da “garrafa de Leyden”. O primeiro assunto 
citado,  a  pressão  do  ar,  chegara  a  ser  pesquisado  por  Galileu,  mas  só  foi  melhor 
estudado por seu discípulo Torricelli, com suas experiências de determinação da pressão 
em altitudes diferentes.

O próprio Galileu é também um caso típico de tecnólogo  174. Galileu adquirira 
bastante prática acompanhando os trabalhos proto-industriais nos arsenais de Veneza e, 
como já mencionado anteriormente, a arte naval constituía um ponto de encontro de 
diversas ciências e técnicas importantes. Acresce ainda que a formação original dele era 
em medicina, que foi a primeira “ciência” profissional, o que também contribuiu para 
lhe dar uma visão prática das coisas. Sua principal obra, o diálogo no estilo platônico 
“socrático”  Discurso  das  duas  novas  ciências (1638),  sistematizou  por  um  lado  a 
cinemática, visando basicamente a solução de problemas de balística, e de outro lado a 
resistência  dos  materiais,  assunto  fundamental  para  o desenvolvimento  científico  da 
engenharia  175.  Sua  argúcia  como  astrônomo  se  verificou  com  as  observações  por 
telescópio das fases de Vênus, confirmando que se tratava de um planeta girando em 
torno  do  Sol  176.  Mas  Galileu  não  chegou  a  acompanhar  as  descobertas  mais 
fundamentais de seu correspondente Kepler, em termos de teoria óptica, fabricação de 
lentes e correção de suas aberrações.

Não  poderia  encerrar  a  menção  ao  período  da  Guerra  dos  Trinta  Anos  sem 
lembrar  de  outro  eminente  cientista  que  não  só  presenciou  essa  conflagração,  mas 
também nela chegou a combater: Descartes. Foi num momento delicado de uma batalha 
que Descartes passou a meditar e concebeu seu Sistema do mundo, do qual resultaram 
teorias filosóficas (Discurso do método), matemáticas (a geometria analítica), físicas e 
cosmológicas  (sua  teoria  da  luz)  177.  De  resto,  no  complexo  movimento  social  e 
econômico de que a Guerra dos Trinta Anos é um episódio, a Contra-Reforma condenou 
alguns  pontos  de  Galileu,  mas  aos  poucos  cedeu  à  sua  ciência  e  absorveu  até  o 
pensamento ainda mais radical de Descartes. Após marchas e contramarchas, não se 
teve mais um predomínio da ciência nos países protestantes e, embora a Igreja Católica 
continuasse às vezes a ser um obstáculo nesse sentido, dependendo do país, a ciência 
passou a se desenvolver com maior facilidade em toda Europa, em geral .

Ainda sobre o cartesianismo, a maioria dos comentadores considera Descartes 
totalmente imerso na perspectiva do mecanicismo, mas julgo que isto não o impediu de 
situar o homem como “máquina” muito especial, pois totalmente diferente dos animais, 
porque para ele só o homem seria capaz de pensar e transformar o mundo 178. Para além 
do mecanicismo, que de fato existe nele, creio que o forte racionalismo demonstrado 
por Descartes vai cair como uma luva numa época já com vários sinais de que se podia 
dispensar  a  magia  e  a  astrologia  como  explicações  -  a  própria  alquimia  já  estava 
chegando ao limite de sua vida útil  e embora resquícios dela ainda resistam por um 
largo tempo, começava a ficar ultrapassada. Leibniz foi conceber um Deus criador e 
engenheiro  de  um  mundo  perfeito  e  não  uma  simples  “faísca”  inicial,  ou  eterno 

174 Bassols (1995).
175 Galilei (1914).
176 Galilei (1973). Para esse resultado, foi fundamental todo o desenvolvimento da teoria 

da sombra, uma conseqüência dos estudos da luz e da perspectiva, intensificados pelos artistas e 
intelectuais renascentistas – cf. Casati (2001).

177 Descartes (1973, 1954 e 1989).
178 Descartes (1973), pp. 68-69.
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relojoeiro, como era o Deus ex machina de Newton. A natureza passou a ser vista como 
capaz  de  se  auto-regular,  “máquina”  perfeita,  e  isto  superou  os  limites  do  puro 
mecanicismo,  remetendo  para  novos  desdobramentos  do  platonismo  renascentista  e 
prenunciando o Iluminismo. 

Os  artesãos,  engenheiros,  arquitetos  e  cientistas  dos  séculos  XVI  e  XVII 
formulavam  noções rudimentares do avanço científico, falando da perfectibilidade das 
artes nos seus tratados 179. Por este motivo destacaram a superioridade dos modernos em 
relação aos antigos e encararam com naturalidade o surgimento das academias, que se 
propunham contribuir  para o avanço das ciências e das artes. O conceito de história 
como progresso foi exposto com muita clareza pelo pensador Blaise Pascal em 1647, 
enfatizando  que  o  conhecimento  que  progride  no  tempo  não  é  fruto  de  indivíduos 
isolados, mas de toda a humanidade 180.

Considerando  a  intrincada  malha  de  estudos,  experiências  e  invenções  que 
vinham num crescendo desde a Idade Média, a redescoberta de Platão e Arquimedes, os 
avanços renascentistas em termos científicos, além dos desdobramentos mencionados a 
respeito  da época de Kepler,  enfim todo um esforço que ressalta  a continuidade do 
progresso  nas  ciências  e  técnicas,  torna-se  muito  difícil  caracterizar  uma  singular 
“revolução científica”. O conceito é tão dúbio que o historiador Steven Shapin começa 
seu  livro  sobre  esse  assunto  (A  revolução  científica)  dizendo  que  nunca  houve  a 
revolução científica do século XVII, e que esta foi uma expressão cunhada por alguns 
historiadores numa época que nutria maiores certezas quanto ao passado. A discussão 
historiográfica quanto a esta questão estar equivocada continua plenamente em curso, 
tendo voltado à cena o foco sobre o debate entre continuidade e ruptura nas ciências 181.

É bastante corrente porém, principalmente na historiografia  não especializada 
nem atualizada em ciências, a idéia difundida pelos ingleses de que a ciência “moderna” 
teria  surgido  na  Inglaterra,  apoiando-se  em  pilares  muito  conhecidos  e  justamente 
ingleses,  principalmente  em Francis  Bacon e Isaac Newton, além de posteriormente 
reforçada a precedência com as teorias do eletromagnetismo de James Clerk Maxwell e 
da seleção natural de Charles Darwin. Afora um óbvio nacionalismo, há fortes razões 
ideológicas para se “vender” esta versão e que têm a ver não só com o auge da expansão 
imperialista britânica no período que vai de Francis Bacon a Darwin. O que afeta de 
maneira relevante a ciência, é que tal visão vincula-se estreitamente com a ideologia 
política e econômica do liberalismo (e de seu avatar o neoliberalismo, que aqui estarei 
englobando na mesma categoria), que leva ao controle social por facções oligárquicas. 
Essa fundamentação ideológica que impregna a história e em particular a história das 
ciências encontra seu suporte científico naquilo que se chama  empirismo,  e que não 
deve  ser  confundido  com o  experimentalismo,  no  sentido  de  se  fazer  ciência  com 
experiências, aliás um empreendimento que de resto vicejou também em terras inglesas, 
como citado a respeito dos monges franciscanos medievais, a exemplo de Roger Bacon.

As  raízes  do  empirismo  remontam  a  Aristóteles,  pelas  características  que 
indiquei ao falar sobre a ciência grega e que recrudesceram na forma do nominalismo na 
Idade Média, que se contrapôs à teoria realista ou das essências, de inspiração platônica. 
Após o século XVI, importa-me considerar uma “linhagem” empirista  que vai até o 
século XIX e que engloba os ingleses Hobbes, Locke, Berkeley, Hume e Bentham, e por 
este  motivo vou me deter  um pouco em cada um destes  pensadores,  embora  muito 

179 Jones (1982).
180 Rossi (1989), pp. 63-88.
181 Dois bons exemplos mais recentes do debate são o livro citado de Shapin (1996) e 

Henry (1998). 
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resumidamente,  procurando estabelecer vínculos entre sua ideologia empirista e suas 
influências na ciência.

Thomas Hobbes foi secretário particular de Francis Bacon e, nesta qualidade, 
assimilou a inimizade particular que seu empregador já havia demonstrado contra os 
platônicos,  notadamente  nos  casos  de  William  Gilbert,  formulador  de  leis  sobre  o 
magnetismo,  bem como do alquimista  alemão  Paracelso.  Para  Hobbes,  concluir  um 
raciocínio era efetuar uma espécie de cálculo, isto é, o pensamento não seria nada mais 
do que a ação de adicionar e subtrair silogismos (à maneira da lógica proposicional e do 
cálculo de predicados do século XX, que se comporão para os defensores da inteligência 
artificial  tout court numa nova versão do empirismo). Desta concepção hobbesiana se 
segue que, a rigor, não poderia haver novas idéias e nem criatividade, já estando todo o 
conhecimento implicitamente dado de antemão. Conseqüentemente, a própria noção de 
liberdade seria  uma ilusão,  o que serviu para justificar  a  idéia  de Hobbes de que o 
homem é o lobo do homem. Se pudesse, como explicou em seu livro Leviatã, o homem 
viveria  sempre  no  seu  “estado  natural”,  caracterizado  pelo  egoísmo  nas  relações 
humanas. Contra essa tendência se levantaria o Estado real, o monstro leviatã artificial 
que impediria a volta para aquele “estado natural” 182.

John Locke ganhou bastante dinheiro como mercador de escravos, não sendo 
portanto de estranhar seu apoio à escravidão e sua extremada defesa da propriedade 
privada sem controle, visíveis na constituição que redigiu para a colônia britânica da 
Carolina, e que serviu de modelo para outros estados escravocratas sulistas dos futuros 
Estados Unidos. Locke,  assim como um amigo seu, o cientista Robert  Boyle, foram 
funcionários  da  famosa  Companhia  das  Índias  Orientais,  empresa  cuja  política  de 
espoliação colonial foi notória, contribuindo decisivamente para tornar e manter a Grã-
Bretanha por um bom tempo o maior poder imperialista dentre todas as nações. Pode-se 
ainda ressaltar da biografia de Locke sua conspiração em prol da aristocracia fundiária e 
contra a revolução burguesa de Cromwell, bem como o fato de também ter sido grande 
amigo pessoal  de Newton. Em termos filosóficos,  Locke propôs no  Ensaio sobre o  
entendimento humano  que o cérebro no momento do nascimento é uma  tabula rasa, 
lousa vazia  onde a  cada dia  se escrevem conhecimentos  provindos tão somente dos 
sentidos  e  não  das  idéias  183.  Esta  é  a  razão  porque  Locke  defendeu  princípios 
aristotélicos  e  atacou  tão  veementemente  os  “universais”  platônicos,  isto  é,  o 
conhecimento das idéias universais  que não reside nos dados empíricos transmitidos 
pelos sentidos.

George  Berkeley  também  negou  existência  real  a  idéias  abstratas  como  os 
universais, em seu  Tratado sobre os princípios do conhecimento humano. Dando um 
passo  além,  caminhou  no sentido  do  ceticismo,  e  para  ele  os  próprios  objetos  não 
existirão se não forem experimentados pelos sentidos - por exemplo, se estou dentro 
duma casa fechada não poderia afirmar que a Lua existe lá fora, pois não a vejo  184. 
Costuma-se apontar uma certa oposição entre Berkeley e Newton, mas penso que isto se 
dá apenas aparentemente,  uma vez que ambos repousam o conhecimento em última 
instância no alicerce dos sentidos.

David  Hume foi  amigo de um dos “pais”  diretos  do liberalismo econômico, 
Adam Smith, e em seus escritos preocupou-se em enaltecer a história da Restauração, o 
movimento anti-cromwelliano. Hume importa na história da ciência pela sua concepção 
de causalidade, exposta na Investigação sobre o entendimento humano: ele não negava 

182 Hobbes (1974).
183 Locke (1973).
184 Berkeley (1973).
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diretamente  que exista  a  causalidade,  mas insistiu  que ela  nos  é  inacessível  -  desta 
forma,  Hume  reforçou  o  ceticismo  de  Berkeley.  Ainda  na  ciência,  Hume  fez  uma 
incursão pela física matemática para defender o ícone científico inglês por excelência, 
Isaac Newton, concordando com este que na realidade não existem os infinitésimos do 
cálculo  diferencial  e  integral,  que  seriam  apenas  ficções  185.  Na  vertente  contrária 
situam-se  os  seguidores  do  rival  máximo  de  Newton,  Leibniz,  para  quem  os 
infinitésimos existem sim na realidade, pois são idéias na tradição platônica. A oposição 
em questão se traduz na contradição entre o visível (sensorial empírico) e o invisível 
(que está no reino das idéias), e Hume tomou a posição de recomendar que se fique com 
o visível. Esta opção renderia ainda muitas polêmicas futuramente na ciência, mesmo no 
século  XX,  como  por  exemplo  entre  os  partidários  e  os  inimigos  dos  “invisíveis” 
átomos.

Finalmente,  Jeremy  Bentham,  um  pároco  e  teólogo,  reforçou  as  idéias  de 
Hobbes ao contestar em  Uma introdução aos princípios da moral e da legislação  o 
direito “natural” (nesta época entendido como expressão dos vínculos sociais) em favor 
do direito  individual  186.  É  de sua lavra  o projeto  do “panópticon”,  uma prisão  sui  
generis onde só os guardas poderiam enxergar os presos, sem que estes por sua vez 
vissem seus carcereiros, o que pode ser entendido como alegoria da humanidade que 
deve ser “guardada” e controlada pelas oligarquias,  inclusive em termos de ciência. 
Coerentemente, Bentham privilegiou o conhecimento empírico, adquirido pelo sensório.

Essa tradição esboçada do pensamento britânico que tem como traço de união a 
face do empirismo foi bastante coerente, apesar do papel contrastante da religião e da 
política,  e  em que pesem distinções  delas  decorrentes.  Por  exemplo,  os  termos  dos 
partidos  políticos  e  religiosos  tory e  whig podem  ser  contraditórios  e  induzir  a 
concepções errôneas, pois com o tempo mudaram de um sentido para o sentido oposto. 
Hume era  um  tory e  Newton um  whig,  mas as  oposições  resultam até  secundárias, 
quando confrontadas pelo apelo comum de ambos pensadores ao empirismo. Aliás, em 
termos religiosos Newton era, em pleno século XVII, um ariano, isto é, um adepto da 
doutrina contra a Trindade no cristianismo, que referi atrás em conexão com a história 
do  Concílio  de  Florença.  A  confusão  aumenta  mais  quando  se  consideram  os 
desdobramentos dessas afiliações: por exemplo, nos EUA os  whigs americanos eram 
um  grupo  da  primeira  metade  do  século  XIX,  partidário  do  desenvolvimento 
econômico, sem nada a ver com a doutrina dos  whigs ingleses dessa época. Por esse 
motivo  insistirei  na  ênfase  na  ideologia  dominante,  neste  caso  o  empirismo  e  o 
liberalismo, em meio a outras ideologias ou convicções não tão determinantes.

Na  rede  cultural  que  se  foi  formando  após  a  Renascença,  houve  malhas 
destacadas, como as das universidades, que foram freqüentemente aliadas da Igreja, pois 
era nesses locais que se ensinava teologia, e por conseguinte da nobreza. Em contraste, 
a burguesia tendeu a prestigiar uma ciência não universitária e mais descompromissada, 
organizada em “academias” - mas evidentemente estas instituições gozavam de alguma 
proteção ou mesmo, em alguns casos como na França, de subvenção real, de certa forma 
fechando as malhas da aludida rede 187. 

185 Infinitésimos são grandezas matemáticas tendendo a zero, que se podem fazer tão 
pequenas quanto se queira, mas que conservam alguma propriedade trazida de sua forma não 
infinitesimal, isto é, na forma integral.

186 Bentham (1974).
187 A institucionalização  e  trajetória  das  academias  foi  objeto  de  vários  estudos  em 

história das ciências; vide Pyenson (1999), pp. 74-100 e Burke (2003), pp. 37-53.
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O exemplo mais citado de academia costuma ser o da Sociedade Real Britânica 
(Royal  Society),  muito  influente  e  fundada após a  queda de Cromwell.  Creio que a 
influência ideológica empirista foi forte nesta instituição, quando se considera que entre 
seus  fundadores  figuram além de Newton pessoas  como Locke e  Boyle,  que como 
mencionado  atrás  defenderam  interesses  políticos  e  econômicos  da  Companhia  das 
Índias Orientais da Grã-Bretanha. Há um inegável papel da Royal Society ao lado dos 
partidos políticos britânicos para a consolidação da ideologia do liberalismo político-
econômico,  tão  claramente  formulada  por  Locke.  Darei  um  passo  adiante  com  a 
hipótese  de  que  há  um  vínculo  entre  essa  base  ideológica  e  a  atomização  da 
especialização  científica  particularizante,  tão  cara  ao  positivismo  posterior,  que  a 
ciência, à maneira da economia política liberal com seus agentes individuais, tem cada 
vez mais apresentado sob a inspiração do modelo de funcionamento original da Royal  
Society 188. Como ressaltou o historiador soviético Boris Hessen, essa instituição foi um 
canal  bastante  utilizado  nos  séculos  XVII  e  XVIII  para  resolver  cientificamente  os 
problemas  decorrentes  da  expansão  econômica  do  império  colonial  britânico, 
especialmente nas questões de mecânica, como por exemplo no transporte fluvial, na 
exploração de minas profundas e no aperfeiçoamento da artilharia 189. Newton e  Locke 
incentivaram  nesta  instituição  a  prática  da  espionagem  científica  e  industrial  como 
forma  de  adquirir  conhecimento  rapidamente,  o  que  de  resto  já  constava  dos  seus 
estatutos 190. Tratava-se acima de tudo de um uso político e econômico da ciência e de 
sua institucionalização, e para entender melhor essa afirmação é necessário examinar 
um pouco mais de perto como era o pano de fundo social e político dessa época.

A  Revolução  Inglesa  de  1648,  liderada  por  Oliver  Cromwell,  representou  o 
avanço da burguesia urbana na Inglaterra e que conseguira acumular um grande capital 
graças à exploração comercial e domínio marítimo. Seu contraponto foi a Restauração 
de 1688, com a ascensão de Carlos II, filho do rei decapitado durante o governo de 
Cromwell, e em que os proprietários rurais se uniram à burguesia comercial, num novo 
equilíbrio  de  poder.  O  período  republicano  de  Cromwell  exibiu  maior  tolerância 
religiosa  (ao  lado  de  um maior  rigor  nos  costumes),  permitindo  o  alastramento  de 
denominações que estão historicamente ligadas a um maior crescimento econômico, de 
acordo com a conhecida tese de Max Weber em seu A ética protestante e o espírito do  
capitalismo 191.  Há  em  Cromwell  uma  conjunção  de  estadista  com  promotor  do 
crescimento  econômico  e  de  um  maior  bem-estar  social,  dentro  da  ideologia  do 
progresso, e não é por acaso que Cromwell teve por secretário particular um humanista 
do porte do poeta John Milton, autor de Paraíso perdido, ampla metáfora do desejo de 
expansão do homem sobre a Terra, e não uma simples condenação desse desejo, como 
muitos supõem 192. Analogamente, na Holanda desse tempo há também forte influência 
da ideologia do progresso por meio dos calvinistas “libertinos”,  grupo que favorecia 

188 Não é este o ponto de vista de Hill (1987), pp. 278-293, para quem a especialização 
de fato ocorreu mas porque se obstou o impulso de camadas desfavorecidas e radicais que  
queriam ascender durante a Revolução.

189 Hessen, op. cit. in Gama (1992).
190 Sprat, o historiador da Royal Society, considerava Londres a  sede de um poderoso 

império, adequada para o conhecimento a ser construído a partir da inteligência secreta e dos 
relatórios enviados pelos membros correspondentes de todos países – cf. Burke (2003), pp. 65-
66.

191 Weber (1958) deu a inspiração para Robert Merton fazer sua tese de que a ética  
protestante na Inglaterra do século XVII teria favorecido decisivamente a ciência, como discuti  
anteriormente em conexão com a história externalista das ciências, mas essa tese de Merton tem 
recebido reparos e hoje é vista com algumas reservas.
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maior liberdade de pensamento, de que Espinosa foi testemunha e pensador, e que se 
coadunava com a enorme expansão técnico-econômica flamenga.

Quando a Inglaterra empreendeu a contra-revolução e a monarquia voltou com a 
Restauração, a nova corrente política não se posicionou contra o crescimento econômico 
de per si. Talvez se possa afirmar que desde então sua elite, num modelo que inspirou 
outras  oligarquias,  tem procurado garantir  para  uma fração minoritária  os  frutos  do 
crescimento,  mas  acima  de tudo tomando  o controle  do processo,  papel  exercido  a 
contento pelo Império Britânico com as doutrinas do liberalismo - e hoje continuado 
pelo neoliberalismo e seus órgãos executores, como os famigerados Fundo Monetário 
Internacional e Banco Mundial. A vitória dos grupos financeiros associados com essa 
ideologia após a restauração da monarquia britânica reforçou o modelo absolutista e de 
espoliação  colonial,  ficando  próximo  neste  respeito  das  práticas  dos  Habsburgos, 
implementadas  inicialmente  nas  terras  espanholas  e  portuguesas  de  além-mar. 
Internamente,  na Grã-Bretanha a  diminuição das  liberdades  religiosas  que se seguiu 
forçou a emigração de grupos como os puritanos e quacres para a América, a partir do 
final do século XVII.

A par de características ideológicas do empirismo e do liberalismo econômico 
houve um embate entre as ideologias a favor de um governo absolutista e a favor do 
liberdades  políticas,  que  se  travou  nos  planos  filosóficos  e  intelectuais,  e  inclusive 
científicos, num processo que iria perdurar nos próximos séculos depois da Revolução 
Gloriosa  193.  Dentre  pensadores  que  se  antepuseram  ao  absolutismo  nesta  época  e 
posteriormente cito alguns nomes: 

•  Tomaso Campanella, adepto do platonismo e que em sua obra  Cidade 
do sol denunciou o despotismo dos Habsburgos, sendo por esse motivo encarcerado 
como preso político durante 27 anos  194. Nesta obra, sua utopia de uma cidade feliz é 
assentada na ideologia do progresso, que cresce exponencialmente, e que por sua vez é 
baseado na ciência.

•  Baruch de Espinosa, defensor do direito natural e que demonstrou em 
sua Ética, com inspiração na metodologia da geometria euclidiana, que a situação mais 
otimizada da sociedade ocorre quando a perfeição é a máxima livremente assumida por 
todos 195. A idéia de perfeição está associada com o princípio de otimização da energia 
na natureza, que foi defendido filosófica e cientificamente por Leibniz.

•  Giambattista Vico, que levou adiante a concepção platônica do reino das 
idéias diretamente para o domínio do cérebro, estudando o que seria a “língua mental” 
humana  em  sua  Ciência  nova,  um  conceito  que  ainda  vem  sendo  estudado  por 
psicólogos,  lingüistas e neurologistas  196.  Tal qual Espinosa, Vico demonstrou que o 
direito natural é conceitualmente superior ao direito privado, criando uma fascinante 
aproximação  entre  as  ciências  naturais  e  a  história.  É  reveladora  a  ilustração  do 
frontispício  do  livro  feita  pelo  próprio  autor,  em que  veicula  metaforicamente  sua 
crença na ideologia do progresso pela imagem da luz refletida unindo os campos do 
conhecimento  – e mais uma vez se encontram os estudos de óptica  no contexto da 
ideologia do progresso.

192 Milton também teve importante  atuação  política  –  cf.  Schulman (1981),  pp.  18-
35(Parte I) e pp. 17-37 (Parte II).

193 Burtt  (1991)  chamou  a  atenção  para  os  aspectos  do  absolutismo  presentes  nas 
concepções de espaço, tempo e massa em Newton.

194 Campanella (1973).
195 Espinosa (1973).
196 Vico (1974).
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•  Karl  Marx,  cuja  conhecida  “fórmula  trinitária”  exposta  no  terceiro 
volume de  O Capital permitiria superar a antinomia entre o reino da liberdade e o da 
necessidade  através  do  homem plenamente  socializado  197.  O tema  do livre-arbítrio 
reapareceria com intensidade no século XX nas discussões sobre física quântica e teoria 
da evolução biológica,  mas Marx tem relevância  pela  sua atenção  dada à  ciência  e 
tecnologia na formação de capital.

O  absolutismo  foi  finamente  ironizado  na  arte  do  pintor  oficial  da  dinastia 
Habsburgo, o espanhol Diego Velásquez. Um conhecido exemplo disto é seu quadro 
Las  meninas (Figura 21),  em que o absolutismo dos  soberanos  torna-se um pálido 
reflexo ante o poder do indivíduo criador - no caso, o próprio pintor. A ironia se acentua 
com o relativismo espacial  introduzido na “obra aberta”:  é  o próprio espectador  do 
quadro  que  se  posiciona  onde  estariam  os  imperadores  romano-germânicos  dos 
Habsburgos.

Outro aspecto importante da dialética em torno do absolutismo é o da criação 
dos estados nacionais, uma vez que várias nações européias lutaram nessa época pela 
sua emancipação política contra governos absolutistas centralizadores. Um detalhe que 
ilustra isso é o de músicas vocais começarem a serem escritas em idiomas nacionais,  
como por exemplo  em alemão no caso de algumas obras  mais  conhecidas,  como o 
oratório A criação, de Haydn (aliás, baseado no poema Paraíso perdido, de Milton) e a 
ópera A flauta mágica, de Mozart, famosa também pela ligação de seu criador com os 
livres-pensadores da maçonaria, que se podem associar à ideologia do progresso. São 
duas  obras  em que justamente  a  imagem da  luz é  fundamental  e  comparece  como 
metáfora recorrente do conhecimento e da verdade. Também em pintura aparece essa 
intenção- isto é evidente no quadro dessa época, A experiência da bomba de ar, do 
inglês Joseph Wright (Figura 22). Neste, o pintor ilustra um experimento científico de 
um grupo amador que existiu de fato e era uma alternativa popular ao elitismo da Royal  
Society, a Sociedade Lunar (que se tornou mola propulsora da industrialização inglesa), 
em que a figura central  do cientista se associa com a presença da luz, da vida e do 
domínio sobre a natureza.

A relação entre  absolutismo e tolerância  se metamorfoseia  assim nas tensões 
entre  necessidade  e  liberdade,  ou  entre  fixidez  e  criatividade.  É  também  o  que  se 
delineia para o poeta Percy Shelley ao discutir em sua Defesa da poesia a relação entre 
razão e imaginação, que ele já de início resolve, de certa forma antecedendo a solução 
marxista da contradição, com as seguintes metáforas:

A razão está para a imaginação como o instrumento para o agente, o corpo  
para o espírito, a sombra para a substância. 198

A forma pela  qual  a  antinomia  se desvanece,  superada  por  uma síntese  que 
ultrapassa  o  simples  conflito  entre  tolerância  e  absolutismo,  pode  ser  também 
diretamente demonstrada pela poesia e a música. O próprio Shelley ilustrou isto em seu 
poema épico, Prometeu libertado, mas é também o que fica evidenciado nos papéis que 
o poeta Milton reservou em Paraíso perdido para Lúcifer e o homem antes da queda, 
como já donos de seu livre-arbítrio, e de que é ainda outro exemplo o do  Fausto, de 
Johaan Wolfgang von Goethe, em que o tema do conhecimento e da ciência se colocam 
desde o começo do drama, com o detalhe normalmente ignorado de que Goethe (uma 
figura central para a  Naturphilosophie de que tratarei mais à frente) estava atacando a 

197 Marx (1974), vol. 3, cap. XLVIII, pp. 814-831.
198 Shelley (1972), p. 40.
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tradição do empirismo e não o conhecimento em geral. Fausto embarcaria seguidamente 
no mais difícil dos empreendimentos, o socrático conhecer a si mesmo 199.

A música pode refletir alguns aspectos gerais dos problemas do conhecimento, 
até  antes  que  a  ciência  os  descubra,  pois  é  também  o  resultado  de  um  processo 
epistemológico, e é por isto que se pode estudar as ideologias nos movimentos musicais 
e  na  própria  composição  200.  Em música,  a  resolução  do conflito  entre  liberdade  e 
necessidade se descortina no processo de desenvolvimento do sistema tonal temperado, 
completado por Johan Sebastian Bach, que demonstrou na sua prática musical que há 
uma liberdade infinita dentro das aparentes amarras do sistema de 24 tons e semitons, 
não  sobrepujada  por  sistemas  posteriores  como  o  serialismo  e  o  atonalismo.  Para 
acompanhar  isto, basta ouvir  atentamente  O cravo bem temperado,  ou até mesmo a 
imensa gama de variações que Bach obtém de um simples tema melódico como nas 
Variações Goldberg 201. 

Com estas considerações de cunho cultural, é tempo de voltar a atenção para o 
lado  mais  científico  dessas  questões  ideológicas  no  período  examinado.  Newton 
beneficiou-se da derrota da facção mais republicana e, com a ascensão do rei Jaime II 
em 1688, tornou-se Diretor da Casa da Moeda, o que na prática equivalia ao cargo de 
um poderoso Ministro do Tesouro. Para impedir a desvalorização monetária decorrente 
do freio imposto pelo novo regime à política de crescimento econômico, ele mudou a 
composição da liga da moeda circulante, o que controlou com mão de ferro, inclusive 
condenando à morte os falsificadores. O resultado foi semelhante ao que se observara 
durante a Guerra dos Trinta Anos, ou seja, uma forte especulação financeira. O grande 
poder político e pessoal de Newton o ajudou a projetar-se cada vez mais no âmbito da 
Real Sociedade, e foi nessa alta posição que enfrentou uma controvérsia com seu grande 
primeiro  adversário  de  peso,  Christiaan  Huygens,  um  representante  do  Iluminismo 
holandês, que o desconcertou com sua teoria ondulatória da luz e que se contrapunha à 
teoria atomista newtoniana da luz, de inspiração empirista 202. Huygens, além de ter sido 
um dos maiores matemáticos de todos os tempos, era politicamente um protegido de 
Colbert, o ministro de Luís XIV que promoveu o desenvolvimento industrial da França 
baseado  no  Estado  forte  (concepção  duramente  atacada  pela  linhagem empirista  da 
filosofia britânica) e numa certa dose de distribuição da renda gerada pela acumulação 
de riquezas. Colbert se interessou vivamente pelas ciências e técnicas de seu tempo, 
levando  o  rei  a  patrocinar  a  Academia  de  Ciências  de  Paris  (a  gravura  de  Claude 
Perrault  na  Figura 23  ilustra  o rei  Luís XIV acompanhado por Colbert,  em visita  à 
Academia).  Finalmente,  deve-se  levar  em conta  que  Huygens  era  grande  amigo  de 
Leibniz, que se tornaria o segundo grande adversário científico de Newton.

Huygens deu o primeiro passo para resolver o problema da determinação das 
longitudes, que era o de manter relógios de pêndulo suficientemente exatos (isócronos) 
para  permitir  a  comparação  entre  hora  local  de  um  ponto  desconhecido  e  a  hora 
conhecida em um ponto de  referência (como Greenwich). Para isto, verificou que as 

199 Shelley (s/d); Milton (1961); Goethe (1981).
200 Vide, por exemplo, a pertinente análise da música brasileira e suas ideologias em 

Contier (1991), pp. 5-36; cf. também Vyaskova (2000), pp. 70-77 e Shavin (2000), pp. 60-84.
201 Isso aliás está bem ilustrado no filme O paciente inglês, de Anthony Minghella, no 

episódio  quando  Hanna,  a  personagem  interpretada  por  Juliette  Binoche,  toca  a  Variação 
Goldberg nº 2 num piano abandonado entre os escombros de um mosteiro – significativamente,  
ela  descobre  o  instrumento  quando  se  livrou  do  uniforme  militar  e  do  cabelo  comprido,  
significando emblematicamente tanto a liberdade para amar quanto a liberdade que se aproxima 
com a derrota do nazi-fascismo.

202 Huygens (1952); vide também Bonnefoy (2004), pp. 41-51.
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trajetórias que são tautócronas se dão sobre um arco de ciclóide, ou seja: sobre um arco 
de  ciclóide  invertido  um  objeto  escorregará  de  um  ponto  qualquer  até  o  fundo 
exatamente no mesmo tempo, qualquer que seja o ponto de partida. Para se aquilatar a 
diferença de perspectiva entre o empirismo na física empirista, de veia aristotélica em 
termos filosóficos, e o platonismo metafísico que o opunha ao grupo de Leibniz, vou 
citar  mais  um exemplo.  Leibniz  tinha engajado ao seu lado um grupo de brilhantes 
cientistas, pois além de Huygens contava com a ilustre família Bernoulli, matemáticos 
de grande renome. A revista fundada por Leibniz, Acta Eruditorum, publicou em 1696 
um problema por ele colocado para a comunidade matemática: qual a trajetória mais 
rápida para um objeto que cai de um ponto A para um ponto B, não situado na mesma 
vertical que A? Não é uma reta, nem um segmento de circunferência, ou uma parábola, 
nada que possa ser respondido de forma empírica entre as infinitas curvas possíveis – 
como demonstrou Johann Bernoulli de um modo inusitado, a resposta é aquela mesma 
curva  usada  por  Huygens  para  construir  pêndulos  isócronos,  a  ciclóide  203.  Seu 
raciocínio  se  situa  dentro  da  física  matemática,  pois  Bernoulli  usou  o  princípio  da 
otimização, ou do menor tempo, que governa a propagação da luz, supondo neste caso 
que ela teria de atravessar um meio de índice de refração variável, resultando que a luz 
descreve a curva cuja equação era procurada, a ciclóide – é intrigante o uso de uma 
propriedade da luz para determinar uma trajetória para um corpo que cai sob a ação da 
gravidade, o que será retomado logo mais à frente, em conexão com a relação entre 
gravidade e luz, a metafísica na ciência e a busca da unidade na natureza. 

Apesar de seu caráter oportunista, evidenciado na política e na ciência, e de sua 
epistemologia limitada, Newton era sem dúvida um matemático bastante talentoso, de 
que deu inúmeras provas, e era dotado de grande capacidade de síntese, o que talvez 
tenha sido por ele usado justamente para se promover à custa de outros, como aconteceu 
com o astrônomo da corte, John Flamsteed 204. Isto parece ter sido também o que sofreu 
nas mãos de Newton o cientista Robert Hooke, para não dizer de sua muito provável 
“rasteira”  em Leibniz  (que o levou a  acusar  Newton de  plágio)  no que concerne  à 
primazia pelo aprimoramento do cálculo infinitesimal. Deve-se ressaltar que, apesar da 
tradição  britânica  apresentá-lo  como  um  pensador  original,  aquelas  que  hoje  se 
conhecem na mecânica como “leis de Newton”  foram antes praticamente enunciadas 
por Galileu e Descartes (além da lei da gravidade estar contida nas leis de Kepler, como 
foi mencionado). Já bem acesas as controvérsias científicas e filosóficas com Leibniz, 
ocorreu na Grã-Bretanha o problema criado pela falta de herdeiros para a sucessão da 
dinastia  Stuart,  que  acabou  sendo  resolvido  com  a  entrega  do  trono  para  o  primo 
alemão,  Guilherme I  de  Hanover,  justamente  a  corte  onde Leibniz  vivia  e  era  bem 
conhecido. Novamente um golpe de sorte política a favor de Newton foi que mesmo 
assim ele não perdeu seu prestígio e há indícios de que círculos britânicos contrários a 
Leibniz  conspiraram com sucesso para evitar  que este  acompanhasse a  mudança  da 
corte alemã para Londres 205. 

Favorável a uma concepção absolutista de governo, Newton ficou conhecido nas 
ciências naturais também por sua acirrada defesa do tempo e espaço absolutos. Isto o 
levou a postular um universo que necessitaria de um Deus “relojoeiro”, que de tempos 
em  tempos  “daria  corda”  no  universo  para  que  o  movimento  não  cessasse. 

203 Smith (1959), pp. 644-655.
204 Clark e Clark (2000).
205 White (1978), pp. 44-53. Curiosamente, é nessa leva de mudanças do pessoal da 

corte  alemã  que  o  músico  Haendel,  um continuador  da  obra  de  Bach,  foi  convidado  a  se 
estabelecer na Inglaterra.
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Coerentemente  com  esta  ideologia,  Newton  preferia  não  indagar  pelas  causas  dos 
fenômenos,  o  que  o  coloca  decididamente  ao  lado  dos  empiristas  britânicos,  não 
importando  que  haja  rusgas  menores  com  um  ou  outro  deles.  O  quanto  isto  foi 
importante na história do pensamento e da ciência será melhor avaliado quando se tratar 
adiante  do  positivismo,  cujo  precursor  foi  exatamente  esse  empirismo  e  a  tradição 
newtoniana  206.  A  oposição  de  Newton  com  Leibniz  neste  assunto  é  porque  este 
acreditava  que o universo tem,  pelo contrário,  uma predisposição  para a criação de 
harmonia, sendo neste sentido perfeito, e portanto não poderia se “gastar”, dispensando 
totalmente o “relojoeiro” 207. Em termos científicos, a posição leibniziana era expressa 
dizendo que as leis da física seguem princípios de otimização – por exemplo, a luz se 
refrata ao passar de um meio para outro diferente, seguindo uma lei que minimiza o 
dispêndio de energia, princípios que em engenharia moderna se aplicam na chamada 
“pesquisa operacional” exatamente com o nome de técnicas de otimização 208 . Foi essa 
visão de mundo que Voltaire procurou ridicularizar criando em Cândido uma figura de 
otimista incorrigível baseada em Leibniz, que se transformou na novela no sábio alemão 
“Dr. Pangloss”, alusão à conhecida proficiência de Leibniz em línguas 209.

Muitos filósofos e historiadores das ciências têm dedicado  muita energia para 
procurar justificativas para a conhecida sentença de Newton, de que não construía ou 
fabricava hipóteses  -  hypotheses non fingo 210. Este pensamento é porém plenamente 
coerente com a proposta newtoniana de conhecer as partes, mas não o todo, isto é, a raiz 
dos fenômenos, de resto uma atitude comum aos empiristas, positivistas e kantianos. 
Este  foi  um  dos  motivos  de  a  filosofia  natural  continental,  na  forma  da 
Naturphilosophie, atacar  Newton e  todo  o  empirismo britânico  a  partir  do  final  do 
século XVIII.

A  outra  conhecida  obra  de  Newton,  a  Óptica,  é  bastante  reveladora  de  sua 
ideologia empirista  211.  Ao contrário de Leonardo e, na tradição alemã retomada por 
Goethe, dois cientistas que procuraram unificar conhecimento, emoção e ação em todos 
objetos  de  estudo  e  especialmente  no  da  visão,  para  Newton  o  olho  é  apenas  um 
componente,  mera  lente  geométrica.  Nesse  contexto,  o  estudo  da  luz  continuou  a 
desempenhar um papel fundamental, assim como em outras épocas. O visível exigido 
pela  filosofia  dos  sentidos  do  mecanicismo  absolutista  incorporada  pelo  empirismo 
choca-se com o invisível das causas dos fenômenos de um universo não obstante coeso 
e uno.

Quando Newton morreu, o poeta Alexander Pope fez-lhe no epitáfio um elogio 
revelador da pretensão de transformá-lo na maior figura da ciência de todos os tempos: 
Newton nasceu porque a natureza e suas leis estavam escondidas e Deus falou faça-se 

206 Creio que Burtt (1991), pp. 180-183, foi o primeiro a chamar a atenção para as raízes  
positivistas do método newtoniano; nesta obra se percebe porque não há anacronismo em falar 
de positivismo ao tempo de Newton.

207 Cf. a correspondência com o preposto de Newton e secretário da Real Sociedade,  
Clarke, in Leibniz (1974). Uma visão geral das oposições entre as duas visões está em “Newton 
contra Leibniz: um choque de titãs” in Hellman (1999).

208 Huygens (1952) demonstrou essa lei (constância dos senos dos ângulos de incidência 
e refração da luz) no seu  Tratado da luz  com inspiração similar à que Galileu empregou em 
relação à queda livre dos corpos, isto é, sem apelar para a experiência, ao contrário do que faria  
um empirista.

209 Voltaire (1972).
210 Conforme o Escólio Geral  do Livro III  de  seu  Principia mathematica -  Newton 

(1952a), p. 371.
211 Newton (1952b).
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Newton e tudo foi luz 212. Pope, apesar de burguês, era um rico herdeiro praticante do 
dolce  far  niente da  nobreza  e  que  escrevia  bem,  mas  literariamente  dono de  moral 
duvidosa,  pois  sabe-se  que  em  segredo  escrevia  ataques  contra  si  mesmo,  para  se 
glorificar após apoteótica defesa pública. Em toda a imensa coorte inglesa literária de 
reverência a Newton, destoa o ataque de um outro poeta, William Blake que, em seu 
épico  Milton,  condenou como empiristas e absolutistas a Newton, Bacon e Locke, ao 
passo que enalteceu a tradição humanista e platônica inglesa representada por Chaucer, 
Milton  e  Shakespeare  213.  Embora  Blake  tivesse  se  inspirado  em algumas  correntes 
místicas e algo obscurantistas, sua intuição estava notavelmente correta, em termos de 
identificação de ideologias. Uma revelação mais recente e surpreendente foi a de que 
Newton fora secretamente um alquimista, conforme anunciou Lorde Keynes após a 2ª 
Guerra Mundial 214. Não tinha sido somente um mágico praticante, mas alguém com um 
pensamento fortemente esotérico, quando isto estava já caindo de moda nos círculos 
praticantes da filosofia natural. 

Com esses antecedentes, como se explica então a persistência do culto a Newton 
como o grande nome das ciências nos dias atuais? A razão mais forte é, obviamente a 
ideológica,  como  expus  em  rápidas  pinceladas,  e  isto  vem  desde  que  Voltaire 
desempenhou  o  papel  de  divulgador  da  obra  de  Newton  no  continente  europeu,  o 
mesmo Voltaire que se esforçou em ridicularizar Leibniz e pintou perversamente seus 
desafetos,  principalmente  aqueles  que  se  relacionavam  com  a  corrente  que  apoiou 
Leibniz contra Newton 215. Além disso, Voltaire foi o responsável pela início da onda de 
divulgação da obra científica de Newton fora da Inglaterra, após retornar de sua fuga 
para este país  216.  Também Kant na Alemanha fez o papel  de divulgador  das idéias 
newtonianas,  endossando  sua  visão  de  mundo  e  assim,  aos  poucos,  a  influência 
empirista  acabou suplantando a de Leibniz  não só na Alemanha,  mas no continente 
europeu e alhures 217. 

Alguma resistência na Alemanha aos dogmas filosóficos de Newton continuou 
porém existindo  e  seria,  como  adiantei  atrás,  uma  das  características  marcantes  da 
Naturphilosophie, assunto que merece maior detalhamento e a que voltarei no próximo 
capítulo,  dedicado a  este  assunto.  O grande desenvolvimento  cultural  e  material  da 
Alemanha  foi  possível  graças  ao  trabalho  dos  irmãos  Alexander  e  Wilhelm  von 
Humboldt, amigos de Goethe e Schiller, e que foram influenciados por essa escola de 
pensamento da  Naturphilosophie. Idéias humanistas como as de Moses Mendelsohn e 
Gotthold Lessing foram então colocadas em prática por meio da criação da educação 
universal e gratuita, cujo protótipo foi a Universidade de Berlim, numa tentativa bem 
sucedida de superar ou igualar a vanguarda intelectual e científica da França, com um 
modelo de ensino e pesquisa que influiu inclusive no Novo Continente, principalmente 
nos  EUA  218.  Isto  não  significou,  de  forma  alguma,  o  fim  do  absolutismo  e  do 
empirismo, mas foi essencial para que uma nova mentalidade contra esses princípios 
pudesse se desenvolver e expressar. 

212 In Hayward (1974), p. 206.
213 Blake (1998), cantos 3 e 42.
214 Keynes adquiriu esses diários de Newton em leilão; vide “A alquimia de Newton”, in  

Thuillier (1994)
215 “Voltaire contra Needham: a controvérsia sobre a geração”, in Hellman (1999).
216 Cf.  Voltaire  (1996).  Ele  provavelmente  não  teria  conseguido entender  essa  obra 

científica  se  não tivesse  tido o auxílio  de sua amante,  Madame  de Châtelet,  que era  bem 
versada em física e matemática. 

217 Casini (1995).
218 Ben-David (1974), pp. 151-233.
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4. Interlúdio: Dois estudos de caso exemplares de ideologias científicas

4.1  A  unidade  do  mundo,  ou  a  metafísica  da  ciência  -  a  filosofia  natural  e  a 
ideologia do romantismo 219

À medida que a ciência amadurecia e se consolidava como empreendimento, o 
que se verificou por volta da virada para o século XIX, seus praticantes foram levados a 
refletir  sobre  uma  poderosa  noção  que  impulsionava  o  conhecimento.  Refiro-me  à 
unidade entre as diferentes ciências que compõem o saber, uma idéia que tinha sido 
longamente  acalentada,  reaparecera no Renascimento e fora objeto de considerações 
desde então, especialmente durante o período do século XVIII chamado de Iluminismo, 
em que o racionalismo e a ideologia do progresso são considerados traços importantes, 
em geral 220. Algum tempo depois, em meados do século XIX a idéia de unidade parecia 
ter  praticamente  desaparecido  no  torvelinho  das  tendências  de  especialização  do 
conhecimento,  cada  vez  mais  presentes  e  legitimadas  por  ideologias  como  a  do 
positivismo, por razões bem dentro das questões epistemológicas que emergiram então e 
que  vêm  sendo  reencontradas  nas  ciências,  como  venho  apontando.  A  divisão 
intelectual hoje tacitamente aceita entre ciências e humanidades (tomando “ciências” no 
sentido corriqueiro  da palavra e não naquele que discuti com mais rigor anteriormente), 
o  sempre  presente  e  já  referido  abismo,  entre  essas  duas  culturas,  ainda  que 
artificiosamente  construído,  é  um  claro  exemplo  das  conseqüências  do  assunto  da 
unidade do conhecimento, ou de sua antítese, da falta de unidade.

Quando porém se fala de unidade em um contexto científico, deve-se levar em 
conta algumas outras acepções ligadas a esse conceito. A palavra se liga com toda uma 
gama de outras expressões dúbias que significam coisas variadamente diferentes e até 
mesmo  opostas.  A  “unidade”  pode-se  referir  por  exemplo  a  um  enquadramento 
reducionista dos fenômenos naturais, mais ou menos implicando que todo o universo 
deveria ser analisado sob alguma forma de descrição física definitiva, um fisicalismo 
(geralmente de fundo mecanicista), como ocorre por exemplo com a projeção de um 
“mecanismo” da vida feito atualmente por grande parte dos intérpretes do projeto do 
genoma humano. Observe-se que a noção também foi transformada ao longo do século 
XX e adquiriu outras conotações, como observei a respeito do movimento organizado e 
chamado “Unidade das Ciências”.

A idéia que desejo enfatizar aqui situa-se porém num outro extremo do espectro 
desses exemplos no parágrafo anterior,  estando associada com uma forma integrada, 
isto é, não especializada de conhecimento sobre a natureza do mundo. Apenas nesse 
sentido é que será aqui considerada a unidade como diretriz nesta história das idéias, de 
modo que vale a pena insistir no que significará a crença na unidade da ciência dentro 
da análise  que se segue: não me referirei  à unidade como uma espécie  de princípio 
singelo  perseguido  pelos  ideólogos  do  fisicalismo,  mas  sim  como  uma 
interconectividade subjacente a todos fenômenos naturais, considerando-os como sendo 

219 Este capítulo e o próximo se beneficiaram sensivelmente de pesquisa realizada em 
2003 na qualidade de Resident Scholar na biblioteca de livros raros e manuscritos científicos da 
Smithsonian  Institution,  em  Washington,  D.C.,  graças  à  bolsa  de  estudos  concedida  pela 
Fundação Dibner de história da ciência e tecnologia.

220 Concepções  bastante  diferentes  sobre  o  que  seria  a  unidade  das  ciências  foram 
apresentadas  por  Bacon,  Descartes  e  Leibniz  –  cf.  Robert  McRae,  “The  unity  of  sciences:  
Bacon,  Descartes,  Leibniz”  in  Wiener  e  Noland (1957).  Sinto-me mais  identificado com a 
proposta  de Leibniz,  para  quem as  diferentes  ciências  seriam como que  rearranjos  de uma 
mesma verdade.
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possivelmente correlacionados e coerentes. Em outras palavras, refere-se à idéia de  que 
pode haver  unidade  na  diversidade,  ou  como indicado  anteriormente  em termos  de 
história da filosofia, algo que pode ser considerado equivalente ao problema platônico 
do Um e do Múltiplo, tal como explorado na tradição socrática do diálogo Parmênides.  
Pretendo neste capítulo explorar sucintamente como as idéias próximas e cada vez mais 
abrangentes de unidade das forças naturais, unidade das ciências e unidade do mundo 
foram historicamente elaboradas no período mais contemporâneo, a partir da época em 
torno da Revolução Francesa.

Disseminada inicialmente por filósofos e cientistas alemães no final do século 
XVIII,  essas  idéias  foram  encampadas  por  uma  corrente  do  pensamento  alemão 
chamada  Naturphilosophie,  que se espalhou depois por outros países, uma tendência 
filosófica que muitos consideram e esperam ter sido o canto do cisne para a intromissão 
da  metafísica  no  campo  das  ciências.  O  rótulo  de  “romantismo”  costuma  ser 
inadequadamente  ligado  a  essa  percepção  unitária  exatamente  devido  ao  peso  da 
tradição da Naturphilosophie alemã, que se preocupou cientificamente com o problema 
da  unidade,  uma  das  questões  que  vieram  a  ser  imprecisamente  chamadas  de 
“românticas”, configurando um “romantismo alemão” nas ciências. Em geral, o vulgo 
tende a associar “romântico” com aquilo que não é prático, muitos até consideram-no 
um epíteto  tão  negativo  que  o  tomam como insulto,  algo  que  deveria  ser  aplicado 
apenas a poetas e aos que não têm os pés nos chão, portanto em oposição a assunto de 
interesse  potencialmente  pragmático,  como  supõem  ser  a  ciência.  Na  verdade,  o 
conceito de “romantismo” está repleto de ambivalência e há muito que já foi discutido 
sobre o assunto que poderia ser retomado com proveito, para não acabar perdendo o 
sentido,  pois  tem sido a  causa de concepções  enganadoras  não apenas  na arte,  mas 
também na história da ciência. Ficarei aqui apenas com o essencial desta problemática 
no que diz respeito às ideologias, porque senão o assunto se estenderia para além dos 
limites a que me propus.

Apenas para dar uma ilustração dos diferentes contextos em que “romântico” 
vem sendo usado, vale mencionar que Goethe ridicularizava os literatos românticos, e 
não  obstante  ele  é  considerado  tanto  uma  proeminente  figura  da  Naturphilosophie, 
devido principalmente aos seus trabalhos sobre a física das cores e a biologia, quanto é 
saudado por  muitos  como um dos  grandes  escritores  da  literatura  “romântica”,  por 
romances como o Werther 221. Embora seja importante estudar a origem e transformação 
de um termo tão amplo que acaba nada definindo, pois é usado para se referir a obras 
tão diferentes como a poesia de Victor Hugo, ou à música de Chopin, nos escritos de 
história das ciências vemo-lo quase sempre identificado com a rejeição de uma filosofia 
da natureza mecanicista típica do Iluminismo e sua substituição por uma visão orgânica 
do  universo,  tal  como  aquela  esposada  pelo  filósofo  Friedrich  von  Schelling  222.  É 
verdade que a versão de Schelling para a Naturphilosophie enfatizava a idéia de que a 

221 Citado por Eichner (1982). Vide também, de Dennis L. Sepper, “Goethe, colour and 
the science of seeing” e, de Jeremy Adler, “ Goethe’s use of chemical theory in his  Elective  
Affinities”, in Cunningham e Jardine (1990). A superioridade da teoria de Goethe sobre as cores 
em comparação com a de Newton tem sido ignorada no contexto do conflito ideológico entre a 
tradição empirista britânica e a platônica; o que ocorre, em resumo, é que para Goethe, o olho 
não vê simplesmente, ele “teoriza” – cf. Ribe (1985), pp. 315-335. Sobre a descoberta do osso 
intermaxilar por Goethe, vide Schauerhammer (2001), pp. 12-26.

222 Cf. “Organismo e mecanismo”, prefácio da 1ª edição de  Da alma do mundo: uma 
hipótese de física superior para a explicação do organismo universal –  Schelling (1973), pp. 
227-229. Vide também, de S.R. Morgan, “Schelling and the origins of his Naturphilosophie”, in 
Cunningham e Jardine (1990), pp. 25-37.
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natureza era um todo e recomendava a pensadores que perseguissem essa união, mesmo 
que  expressa  apenas  em  termos  genéricos,  reservando  para  os  cientistas  que  a 
interpretassem de forma mais particular e precisa. 

Incidentalmente,  a  Naturphilosophie nunca  se  tornou  um  movimento 
organizado, pois se expressava de forma muito vaga para tal e talvez este seja um dos 
motivos que levam historiadores da ciência, também de forma vaga e desqualificante, 
equacionar  essa  tendência  com o  chamado  “romantismo  alemão”,  pelos  motivos  já 
sugeridos.  Sua  identificação  com  os  alemães  é  historicamente  explicável  também 
quando se  leva  em conta  a  oposição  ideológica  entre  o  empirismo de  Newton e  o 
platonismo  de  Leibniz,  que  levou  a  uma  divisão  entre  cientistas  britânicos  e 
continentais,  e  que  continuou  por  muito  tempo  após  o  desaparecimento  dos  dois 
protagonistas  da  arena  científica.  O  questionamento  que  a  Naturphilosophie fez  ao 
paradigma empirista de Francis Bacon e à matematização típica do newtonianismo pode 
ser visto como uma herança do apelo de Leibniz à metafísica como necessária à ciência, 
porque segundo ele as teorias deveriam perguntar pela essência das coisas 223. Talvez se 
possa concordar com os críticos quando dizem que exageros perpetrados por adeptos 
“românticos”  da  Naturphilosophie sejam  responsáveis  pelo  abandono  por  parte  de 
muitos historiadores de suas grandes contribuições para a ciência. De qualquer maneira, 
há  argumentos  de  peso  para  afirmar  que  o  romantismo  alemão,  denominação  que 
continuarei  a  usar  apenas  para  me  adequar  à  tradição,  influenciou  a  ciência  numa 
extensão maior do que usualmente se reconhece,  e um ponto de partida conveniente 
para essa análise é a história das teorias sobre a eletricidade no período de 1800 a 1850, 
principalmente sob a égide do eletromagnetismo, como ilustrado pelo trabalho exemplar 
de Hans Christian Oersted.

Considere-se  então  o  caso  desse  cientista  dinamarquês,  que  constante  e 
publicamente  advogou  os  princípios  estabelecidos  por  Schelling  sobre  o  tema  da 
Naturphilosophie, e sobre quem não há dúvida de que teve sucesso ao estabelecer a 
primeira prova da unidade entre eletricidade e magnetismo, dois aspectos da natureza 
que eram considerados distintos, com sua famosa experiência de 1820 sobre o desvio de 
uma agulha imantada pela passagem de corrente elétrica num fio próximo ao ímã  224. 
Sua descoberta não foi acidental, como se lê infelizmente em diversos livros-textos, mas 
sim o resultado de um cuidadoso e longo plano para explorar a unidade da natureza, o 
que pode ser atestado tanto pelos seus numerosos trabalhos científicos quanto por sua 
poesia e ensaios filosóficos 225. 

A notícia da experiência da agulha de Oersted  correu celeremente pelos países 
europeus, tornando-o de imediato uma celebridade científica, mas o resultado era uma 
conseqüência por ele esperada,  pois terminou seu relato desse experimento dizendo: 
Demonstrei em livro que publiquei  há sete anos que o calor e  a luz são um efeito  
[conflito] elétrico  226.  Isto  pode  ser  cotejado  com diversos  escritos  de  Oersted  ,  na 
verdade bem anteriores, como por exemplo: 

223 Gower (1973), pp. 301-356.
224  Stauffer (1957) e Dibner (1961).
225 A obra não científica está representada pelo poema A aeronave, em Oersted (1837), 

escrito em homenagem aos balões dos irmãos Montgolfier - é interessante como nela o autor 
expõe já uma utilidade pedagógica para a história da ciência  -  e,  principalmente,  pelo seu 
alentado ensaio  O espírito na natureza –  cf. Oersted (1850). Uma seleção extensa e bastante 
representativa de sua publicações científicas está em Oersted (1998).

226 Demonstrasse  me  in  libro  septem  abhinc  annis  edito,  calorem  et  lucem  esse  
conflictum electricum – Oersted (1820).
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Como poderia haver três efeitos mais diferentes do que o calor, a eletricidade e  
o  magnetismo?  Contudo,  todos  eles  são  devidos  ao  efeito  das  mesmas  forças  
fundamentais, só que em diferentes formas...[ainda:] De fato, seria um assunto valioso  
para o pensador que procurasse aquela unidade interna de todas as ciências 227.

No seu prefácio ao poema A aeronave, Oersted expandiu sua busca da unidade 
não só dentro da ciência, mas procurando a unidade desta com a arte:

Ademais,  parece  que  a  ciência  deveria  estar  em posição  de  nos  dar  muita  
indicação para a pesquisa sobre a essência da beleza... Pela observação da maneira  
pela  qual  a  natureza  produz  a  beleza,  poder-se-ia  distinguir  melhor  entre  o  
maravilhoso que vemos nas obras de arte, que possuem uma profunda verdade como  
fundamento, e as aberrações cujo sentido a pessoa de mau gosto confunde com o bom e  
o belo. 228

Oersted via a necessidade de unir a ciência com a poesia e seus modelos eram 
Goethe  e  Schiller,  que  assim  como  Humboldt,  teriam  percebido  que  este  seria  o 
caminho  para  uma  “filosofia  natural  universal”,  em  que  cada  investigação  bem 
conduzida de um objeto limitado nos revela uma parte das leis eternas do todo infinito  
229. Esta convicção cresceu com suas descoberta da interação mútua entre eletricidade e 
magnetismo,  que  o levou a pesquisar  muitos  outros  assuntos,  como as  simetrias  na 
natureza, fundamentando-se nas artes (Figura 24).

Por  que  a  eletricidade  parecia  particularmente  atraente  e  adequada  para  o 
propósito de busca da unidade nesse período? Porque ela perpassava grandes áreas de 
pesquisa durante aquele anos: a física, naturalmente, onde procuravam-se ligações entre 
eletricidade, magnetismo, calor, luz e gravidade; a química, pelo estudo da eletrólise, 
mas também devido a alguns cientistas  já  sugerirem a natureza  elétrica das reações 
químicas ou das “afinidades”;  a biologia e medicina,  pois já tinha havido pontos de 
contato, como por exemplo na fisiologia muscular e tratamento de algumas doenças por 
meio de choques elétricos. Além disso, o eletromagnetismo fez a ciência passar por um 
grande descompasso desde  a  síntese newtoniana  do século XVII:  pela  primeira  vez 
inúmeros  fenômenos  não  conseguiam  mais  ser  explicados  dentro  do  quadro  do 
mecanicismo,  podendo  ser  englobados  numa  alternativa  que  parecia  ser 
surpreendentemente metafísica, como a dos campos eletromagnéticos, que exigiam algo 
imaterial 230.

A história do eletromagnetismo durante a primeira metade do século XIX está 
assim  especialmente  vinculada  às  idéias  de  unidade  no  universo  e  ainda  com  um 
subconjunto delas, qual seja, a unidade do que pareciam ser tipos diferentes de “força”, 

227 Respectivamente:  “New  investigations  into  the  question:  what  is  chemistry?” 
(Copenhague, 1805), original em dinamarquês,  in  Oersted (1998), p. 197; “Reflections on the 
history  of  chemistry:  a  lecture”  (Copenhague,  1807),  original  em dinamarquês,  in  Oersted 
(1998), p. 245.

228 Oersted (1837), pp. xix-xx.
229 Oersted (1850), vol. IV, p. 449.
230 Doran (1975), pp. 133-260. Essa autora vai porém expor uma visão oposta à minha, 

defendendo que esta revolução nas visões de mundo da ciência se deveriam à tradição empirista 
britânica.
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no sentido da  palavra  alemã  Kraft,  que  veio a  ser  substituída  progressivamente  por 
“energia”, uma distinção entre ambas que perdura até o momento presente 231. 

Na história da eletricidade, um primeiro passo metodológico foi determinar se as 
várias  formas  e  fontes  de  fenômenos  elétricos  tinham um caráter  uniforme  232.  Foi 
possível provar que isto era verdadeiro, por meio da identificação do que era comum à 
origem das cargas estáticas (como nos condensadores) e das cargas dinâmicas (correntes 
elétricas). Foi esse o tempo das descobertas de cientistas como Benjamin Franklin, o 
abade  Nollet,  Alessandro  Volta  (e  das  aplicações  da  sua  pilha),  que  levou  os 
pesquisadores a refletir ainda mais sobre a unidade da natureza. 

Mas  exatamente  o que  pensavam os  cientistas  sobre  a  unidade  da natureza? 
Havia  aqueles,  como  foi  referido  para  o  caso  de  Oersted,  que  abertamente  se 
proclamaram  ao  longo  de  sua  vida  a  favor  dessa  unidade.  Na  verdade,  vimos  que 
Oersted  foi  ainda  mais  longe,  propondo em seu  poema épico  sobre  a  aviação  uma 
unidade de todo o conhecimento, que a seu ver tinha que incluir as ciências naturais, a 
poesia  e  a  arte  como  um  todo,  metas  que  influenciaram  sua  carreira,  que  foi 
consistentemente a de um erudito intelectual e cientista prolífico. 

Havia  também  cientistas  que  deixaram  uma  reputação  dúbia,  como  Johann 
Ritter, também adepto das idéias da Naturphilosophie e que inicialmente tinha exibido 
uma  face  “séria”,  aplicando-se  a  estudos  experimentais  de  eletroquímica  e 
eletrofisiologia (Figura 25), com base na sua crença da unidade entre o orgânico e o 
inorgânico 233. Ritter depois se tornou suspeito aos olhos de outros cientistas, ao tentar 
“cientificamente” encontrar água por meio de rabdomancia, isto é, através de vibrações 
numa varinha  cortada  de  um arbusto.  Tais  excessos  acabaram sendo desprezados  e 
taxados de meras “especulações”, uma qualificação aplicada a Ritter e logo estendida 
injustamente a todo e qualquer aspecto da Naturphilosophie. 

Além dos trabalhos  citados,  Ritter  descobriu  a  radiação  ultravioleta,   porque 
acreditava  na dupla  polaridade  da natureza  e  o cientista  Wilhelm Herschel  já  havia 
detectado  raios  infravermelhos,  na  outra  extremidade  do  espectro  visível.  Como 
descreveu  Ritter,  em  termos  que  ainda  se  podem  considerar  científicos,  essa  sua 
descoberta foi -

o resultado duma grande pesquisa fatual, demonstrando que a polaridade da  
química,  da  eletricidade,  do  magnetismo,  do  calor,  etc.,  tem  seus  princípios  numa  
totalidade única. Esse Uno e Todo em sua manifestação mais pura é a luz. 234

231 A energia na forma de trabalho está associada a um deslocamento (real ou virtual) de  
um ente submetido a uma força, sendo a medida do trabalho proporcional ao produto desta força  
pelo deslocamento.  O estudo aprofundado desse desenvolvimento e  do enunciado da lei  da 
conservação da energia pelo cientista alemão Robert Mayer (que usava o termo “conservação da 
força”) está no amplo e cuidadoso estudo de Caneva (1993).

232 Não pretendo me expandir aqui sobre a fascinante história das teorias e práticas da 
eletricidade, a não ser para os objetivos imediatos deste estudo. Para um tratamento sistemático  
e abrangente desse assunto, vide Heilbron (1999).

233 Ele  via  uma  alternância  entre  evolução  e  involução  na  natureza  –  cf.  Dietrich 
Engelhardt,  “Historical  consciousness  in  the  German  romantic  Naturforschung”,  in  
Cunningham e Jardine (1990). Sobre a influência de uma concepção dualística da natureza na 
Naturphilosophie, com suas polaridades e traços de oposição dialética, vide Snelders (1970), pp.  
231-240.

234 Ritter (1806), vol. II, p. 107, que reproduz um trabalho original de 1801.
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Creio que a justificativa de não serem acusados de idéias especulativas, porque 
estariam carregadas  de “metafísica”  e  portanto longe duma suposta  objetividade,  na 
verdade tem servido de pretexto para os cientistas fugirem de preocupações filosóficas 
mais profundas e certamente mais espinhentas sobre o universo físico. Um dos aspectos 
interessantes na história das ciências desde essa época da Naturphilosophie tem sido que 
nem todos cientistas aderiram a essa tendência de evitar tais questões. Desse ponto de 
vista,  pode  ser  instrutivo  reavaliar  abordagens  como a  do  físico  Christian  Heinrich 
Pfaff, ele mesmo um adepto da unidade das forças e que, no que talvez seja a primeira 
história escrita sobre o eletromagnetismo (Figura 26),  caracterizou os físicos de sua 
época como estando divididos entre “dinamicistas” e “atomistas”. Com isto distinguiu 
justamente entre os aqueles que acreditavam (como os primeiros, identificados com a 
Naturphilosophie),  ou  não,  numa  unidade  das  forças,  considerada  algo  exatamente 
“metafísico” e “especulativo” pelos últimos. Pfaff separou então entre os cientistas os 
que consideravam haver uma identidade entre eletricidade e magnetismo, como Oersted 
e Ampère, daqueles que disso discordavam, como Seebeck 235. 

Mas  também  havia  pesquisadores  que  simplesmente  ignoravam  tais 
preocupações,  assim  como  existiam  aqueles  que  as  reconheciam  mas  eram-lhes 
totalmente contrários, pois as julgavam, como mencionado, puras ilusões metafísicas e 
portanto inadequadas como objetos da ciência. De fato, a crescente matematização da 
física auxiliava a evitar essa tendência de “especulação” 236. Tornou-se moda obrigatória 
nos  escritos  científicos  não  se  demorar  em  considerações  que  pudessem  ser 
consideradas de natureza mais filosófica, mas sim se restringir a conclusões lógicas que 
fossem de alguma forma consistentes com dados experimentais, na linha do empirismo. 

Ernst  Mach,  em  trabalho  que  marcou  época  sobre  a  história  e  filosofia  da 
mecânica, identificou que foi Joseph-Louis Lagrange quem fez prevalecer no início do 
século XIX a visão que privilegiava uma ciência  matematicamente “objetiva” e que 
definitivamente rejeitava digressões filosóficas 237. É interessante como consolidação da 
metodologia de Lagrange se deu no bojo da condenação napoleônica aos ideólogos, a 
quem o imperador  chamou de “metafísicos  tenebrosos”,  mostrando mais  uma vez a 
associação entre ciência e ideologia. Mesmo assim, Mach reconheceu que a física não 
se divorciou completamente da metafísica, como se pode verificar na sua interessante 
discussão sobre noções que se consideravam muito simples,  como a do conceito de 
“força”. Mach acabaria justificadamente sendo associado com o positivismo, mas me 
parece que a principal acusação que costuma ser sustentada contra ele,  de que seria 
retrógrado porque não acreditava no “átomo”, por não ser este um objeto “positivo”, 
poderia também ser devido à sua percepção de que não se tratava de um “objeto” feito 
de “partículas”, que são na verdade simplificações (ele diria que são abstrações), mas 
sim de algo bem mais complexo, o que é verdade.

Pode-se  dizer  que  já  havia  uma  tradição  no  sentido  contrário  à  metafísica, 
fundamentada pela escola empirista britânica e que, como referi  anteriormente,  pode 
mesmo ser datada de muito antes, recuando pelo menos até o nominalismo medieval e 
aos pressupostos de Francis Bacon e dos seus seguidores nos séculos XVI e XVII. Isto 
exerceu claramente uma pesada influência em cientistas britânicos contemporâneos da 
Naturphilosophie  como Thomas Young e Joseph Priestley. As exceções de cientistas 
“metafísicos” nesse país foram de pessoas como Humphry Davy e Michael Faraday, 

235 Pfaff (1824), pp.14-16 e 204-206; este ponto foi também levantado por Hermann 
(1987). Vide também Pfaff (1837), sobre sua posição a respeito da unidade das forças. 

236 Caneva (1978) e Archibald (1989).
237 Mach (1942). 
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ambos  preocupados  com  a  unidade  da  natureza  238.  Faraday  chegou  a  escrever 
comunicações científicas sobre experimentos que conduziu para comprovar a interação 
entre a luz e o magnetismo, assim como da unidade da eletricidade e gravidade (Figura 
27).  Assim  começou  ele  uma  comunicação  a  esse  respeito,  em que  também  usa  a 
nomenclatura de “força”, para o que hoje chamaríamos de “energia”:

A  longa  e  constante  persuasão  de  que  todas  as  forças  da  natureza  são  
mutuamente  dependentes,  tendo  uma  origem  comum,  ou  então  sendo  diferentes  
manifestações de uma força fundamental, tem-me feito freqüentemente pensar sobre a  
possibilidade  de  estabelecer,  experimentalmente,  uma  conexão  entre  gravidade  e  
eletricidade,  introduzindo assim a primeira no grupo cujo encadeamento,  incluindo  
também o magnetismo, a força química e o calor, interliga com relações mútuas tantas  
e tão variadas exibições de força. 239

Ao final deste trabalho, Faraday anuncia sua inabalável confiança na unidade, 
mesmo não tendo tido sucesso:

Aqui terminam minhas experiências no momento. Os resultados são negativos.  
Eles  não  abalam  meu  forte  sentimento  quanto  à  existência  de  uma  relação  entre  
gravidade e eletricidade, embora não provem que uma tal relação existe. 240

Faraday  se  via  como  um  filósofo  da  natureza,  muito  perto  da  tradição  da 
Naturphilosophie, especulando livremente sobre a anisotropia do espaço, em oposição a 
Newton, ao contrário do que suas biografias procuram mostrar, colocando-o na linha do 
empirismo britânico  241.  A inclinação de Faraday pela unidade da natureza,  com sua 
hipótese de que a matéria é composta de campos de força e que estes são polarizações 
do espaço, tem analogias com as idéias de outro cientista, que na época foi influente 
mas hoje está relativamente esquecido, o italiano Mossotti 242.

A esse respeito, deve ser apontado que, contrariamente a uma opinião superficial 
e muito difundida, a matematização da ciência não é um divisor de águas nesse assunto, 
apesar  do muito  que já  se  escreveu sobre  a  Naturphilosophie se  opor  à  abordagem 
matemática e ser a favor dum raciocínio primordialmente qualitativo e não quantitativo. 
Pelo contrário, houve mentes que comprovaram ter bastante talento matemático, mas 
que “especularam” esposando a idéia de unidade da natureza, como será mencionado 
logo  mais  adiante  no  contexto  da  ciência  francesa.  Também  fica   aparentemente 
esquecido  nessa  contraposição  errônea  que  os  próprios  fundamentos  da  matemática 
apresentam controvérsias e não são uma verdade inabalável quando confrontados com 

238 Davy (1839-40), vol. 9; e, de Cristopher Lawrence, “The power and glory: Humphry 
Davy and romanticism”, in Cunningham e Jardine (1990. 

239 “On the possible relation of gravity to electricity”,  in  Faraday (1839-1855),  série 
XXIV, § 30. Isto foi escrito em 1850, mas mesmo posteriormente e pouco antes da sua morte, 
Faraday  manteve  aquela  esperança,  voltando  ao  assunto  numa  de  suas  últimas  grandes 
conferências públicas – cf. “Some thoughts on the conservation of force”, in Youmans (1865), 
pp. 359-383Faraday (1850), comunicação nº 30. Quase as mesmas palavras haviam sido por ele 
usadas em contra comunicação de 1846 (§ 26), sobre a ação de magnetos sobre a luz.

240 Id., ib.
241 A exceção honrosa e  notável  é  a  vibrante  biografia  científica  escrita  por  Agassi 

(1971), que colocou a obra de Faraday no contexto apropriado de filosofia natural.
242 Mossotti (1836), cujas idéias sobre atração e repulsão molecular foram concebidas ao  

dar um curso de física na Universidade de Buenos Aires.
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considerações históricas e filosóficas, já que há disputas muito atuais quanto à natureza 
das verdades matemáticas 243. 

Uma  outra  falsa  questão  no  contexto  que  discute  a  Naturphilosophie é  a 
suposição de que aplicações práticas do conhecimento, na forma de tecnologia, teriam 
significado um golpe mortal para as especulações metafísicas. Pessoas certamente muito 
pragmáticas e de grande projeção como o físico norte-americano Joseph Henry, sem 
simpatia  nenhuma com a  “especulação”  mas  conhecido  por  sua  empolgação  com a 
ideologia do progresso e com a tecnologia, podiam ainda em 1850 falar de forma muito 
parecida com Oersted a favor da unidade do conhecimento e contra a especialização 
exagerada  como  prejudicial  ao  progresso  da  ciência  244.  Schelling  mesmo  fez  uma 
campanha  pela  reforma  universitária  alemã,  defendendo  que  não  há  oposição  entre 
teoria e experiência, mas recusando o caráter meramente utilitarista do conhecimento, e 
suas idéias seriam endossadas na criação do moderno sistema proposto por Wilhelm von 
Humboldt  em 1810  para  a  nova  Universidade  de  Berlim,  modelo  pedagogicamente 
revolucionário  na época  245.  Com ele,  instituiu-se que a  missão da universidade na 
Alemanha  seria  levar  tanto  professores  quanto  alunos  a  serem  responsáveis  pela 
produção de conhecimentos criativos.

Se,  ao  contrário  do  que  ainda  hoje  sustenta  a  historiografia  usual,  a 
matematização e a aplicação prática não podem adequadamente servir para estigmatizar 
os cientistas que fizeram especulações filosóficas, é preciso procurar algures. Proponho 
aqui que a distinção se encontra no processo de hipotetização, isto é, nos pressupostos 
por vezes cuidadosamente escondidos que fazem muitos cientistas a respeito dos pontos 
de partida de suas próprias pesquisas. A camuflagem das hipóteses é um processo de 
velamento que, curiosamente, se aproxima do que ocorre com as ideologias, pois que 
caso sejam conscientes tampouco costumam ser explicitadas, principalmente nos textos 
científicos.  A formação de  hipóteses  está  intimamente  ligada  ao  processo pelo qual 
passa a mente do cientista à medida que se aproxima de um novo conhecimento sobre 
um  assunto.  A  unidade  do  mundo  é  uma  dessas  idéias  que  têm  sido  largamente 
ignoradas de parte de muitos historiadores da ciência, embora se encontre subjacente a 
muitas  hipóteses,  irrompendo  aqui  e  ali  do tratamento  de  “assepsia”  aplicado  pelos 
próprios cientistas na esperança de que estejam sendo “objetivos”, sempre pelo medo de 
que a ciência não poderia por princípio compartilhar nenhuma parte do seu objeto com a 
metafísica . 

Entre os cientistas alemães nota-se uma atitude mais clara e duradoura em favor 
de considerar a unidade da natureza, provavelmente devida à já mencionada influência 
de Leibniz, e visível nas obras muito populares do cientista Alexander von Humboldt, 
que desenvolveu pesquisas em mineração, biogeografia, magnetismo terrestre e muitos 
assuntos de tecnologia  246. Seu  Cosmos,  que atingiu várias edições durante um longo 
tempo  e  foi  traduzido  para  muitas  línguas,  tem  um  sumário  que  é  um  verdadeiro 
programa  ideológico  em  favor  do  progresso,  como  quando  Humboldt  indica 
Necessidade  de  considerar  simultaneamente  todos  os  ramos  da  ciência  natural.  

243 Fuchs (1970).
244 “Address to the American Association for the Advancement of Science” (1850), in  

Henry (1980), pp. 35-50.  Henry foi presidente da Associação Americana para o Progresso da 
Ciência e o primeiro diretor do Instituto Smithsonian, tendo-lhe imprimido um caráter muito  
atuante tanto de museu quanto de centro de pesquisas científicas, como aconteceu em geral com 
os museus, inclusive no Brasil – a este último respeito, vide Lopes (1997). 

245 Gregory (1989), pp. 17-35.
246 Rush (2002), pp. 12-30.
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Influência desse estudo sobre a prosperidade nacional e o bem estar das nações. Logo 
após, na introdução ele afirma:

A  natureza  considerada  racionalmente,  isto  é,  submetida  ao  processo  de  
pensamento,  é  uma  unidade  na  diversidade  dos  fenômenos;  uma  harmonia,  
combinando todas coisas criadas, por mais diferente na forma e atributos; um grande  
todo (το παν) animado pelo sopro da vida. O resultado mais importante da pesquisa  
racional  da  natureza  é,  portanto,  estabelecer  a  unidade  e  harmonia  dessa  massa  
estupenda de força e  matéria,  determinar com justiça imparcial  o  que é devido às  
descobertas do passado e às do presente e analisar as partes individuais dos fenômenos  
naturais sem sucumbir sob o peso do todo. 247

Esse  procedimento  metodológico  humboldtiano,  de  procurar  a  unidade  e 
harmonia  na  diversidade,  apareceu  explicitamente  em termos  de  unidade  das  forças 
físicas nas publicações científicas de pesquisadores do eletromagnetismo como Georg 
Friedrich  Pohl,  Wilhelm  Eduard  Weber,  Johann  Carl  Friedrich  Zöllner  e  Bernhard 
Riemann, bem como no trabalho sobre eletromagnetismo publicado em alemão pelo 
dinamarquês  Ludvig  Valentin  Lorenz,  todos  eles  influenciados  pela  tradição  da 
Naturphilosophie. 

Pohl  tratou  da  unidade  entre  eletromagnetismo  e  gravitação;  de  inclinação 
platônica,  enfatizou a revolução epistemológica desencadeada pelas leis  de Kepler e 
repudiou a solução newtoniana para a força da gravitação, que não resolve o chamado 
“problema dos três corpos”. Segundo ele, 

A  Terra  e  os  corpos  celestes  em  seu  movimento  seguem  as  mesmas  leis  e  
determinações ativas que se nos apresentam aos olhos os fenômenos fundamentais e  
rotatórios do eletromagnetismo, isto devo agora considerar uma certeza sumamente  
decisiva e evidente após os resultados por mim obtidos  248. 

Gauss revolucionou a geometria com sua teoria sobre curvaturas, que se prestam 
para descrição de espaços de qualquer número de dimensões. Ao mesmo tempo, fez 
trabalhos fundamentais na teoria e prática da eletricidade. Seu método epistemológico o 
levava a resolver os problemas matemáticos antes de fazer os cálculos, isto é, Gauss não 
era adepto do empirismo demonstrado por muitos cientistas, da tentativa e erro. Um 
exemplo memorável  disso foi sua surpreendente determinação da órbita  de Ceres,  a 
partir de poucas observações feitas em 1801, um problema de física matemática julgado 
impossível de resolução exata até então 249. Riemann, que juntamente com Gauss refez 
os fundamentos da geometria, usou a função chamada “potencial” e interpretou as ações 
elétrica e magnética se propagando com uma velocidade finita, ao invés de uma ação 
instantânea e à distância, como queria a tradição newtoniana  Além disso, mostrou que 
as denominadas leis de Weber e Riemann para o eletromagnetismo estão de acordo com 
a conhecida lei de Ampère, que permite calcular a intensidade do campo magnético em 
volta da corrente elétrica num fio condutor 250. 

247 Humboldt (1850), p 24.
248 Cf. Pohl (1845), p. 3. 
249 Tennenbaum e Director (1998), pp 4-88.
250 Riemann (1876) ;  cf.  também Riemann (1996),  pp.  50-62.  Para uma análise que 

mostra a superioridade epistemológica do tratamento do campo eletromagnético em Riemann, 
quando comparado com Maxwell,  vide White (1977). Uma apreciação bastante completa de 
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Assinale-se ainda que a formulação que Weber fez para o eletromagnetismo já 
contém a correção relativística das velocidades, que seria bem depois incorporada por 
Einstein em sua teoria. Isto se deveu a que Weber desconsiderou a teoria newtoniana da 
gravitação  e  propôs  uma teoria  própria  e  mais  abrangente  (Figura 28),  pela  qual  a 
gravitação  seria  também  de  origem  elétrica,  como  queria  Faraday  251.  Weber  se 
notabilizou na parte experimental, aperfeiçoando instrumentos com técnicas que ainda 
se usam hoje em dia, como seu famoso eletrodinamômetro, capaz de medir forças bem 
pequenas  (Figura  29),  mas  também  foi  um  grande  físico  teórico,  inserindo-se  na 
tradição anti-kantiana de procurar a essência  dos fenômenos,  assim como Ampère e 
Gauss (de quem foi assistente) e o já citado Riemann 252. Por isso escreveu que 

A verdadeira  constituição  dos  corpos  e  os  verdadeiros  processos  que  disto  
dependem,  ainda  que  mais  complexos,  podendo  entretanto  ser  mentalmente  
representados  como  processos  mais  simples,  abstraindo-se  todas  as  dificuldades,  
continuam a ser o objeto e a finalidade última da pesquisa. 253

Zöllner,  um platonista assumido que foi editor dos trabalhos de Weber, via a 
massa como uma propriedade elétrica e criticou a linha empirista dos cientistas Emil 
Heinrich  Du  Bois-Reymond  e  Hermann  von  Helmholtz,  que  seguiam  a  tradição 
britânica  de  William  Thomson  (Lorde  Kelvin),  Peter  Guthrie  Tait  e  James  Clerk 
Maxwell, contrapondo-a à epistemologia de Ampère, Gauss, Riemann e Weber. Zöllner, 
à maneira do que aconteceu com Ritter, ficou posteriormente com má reputação pela 
sua  associação  com Crookes  e  o espiritismo,  mas  isto  não impediu  que  entendesse 
corretamente que a teoria de Weber da eletrodinâmica tinha a vantagem sobre as demais 
porque  tomava  como  ponto  de  partida  a  hipótese  atomística,  com  elementos  de 
eletricidade  positiva  e  negativa,  o  que  somente  seria  confirmado experimentalmente 
muitas décadas depois. Em sua explicação sobre a gravitação universal, Zöllner mostrou 
como Weber se apoiou na teoria dos gases de Mossotti para concluir que a massa teria 
de  ser uma propriedade elétrica 254. 

O trabalho do dinamarquês Lorenz costuma ser ignorado nos textos de história 
do eletromagnetismo, mas ele chegou em paralelo e de forma independente aos mesmos 
resultados de Riemann sobre potenciais eletromagnéticos retardados (propagação finita 
da luz e de outros campos eletromagnéticos), e ultimamente tem-se estabelecido como 
essas  pesquisas,  bem  como  seus  trabalhos  sobre  a  luz,  foram  influenciadas  pela 
Naturphilosophie 255.

Riemann enquanto matemático e físico está em Schauerhammer e Tennenbaum (1991, pp. 34-
42 e 1992, pp. 32-48).

251 A  diferença  é  fundamental,  pois  o  potencial  entre  duas  massas  m  e  m’  a  uma 
distância r seria,  de acordo com Newton, igual a m.m’/r e, de acordo com Weber, m.m’/r (1 – 
v2/c2), sendo v a velocidade relativa entre as duas massas e c igual ao atual valor da velocidade 
da luz multiplicada pela raiz quadrada de dois.

252 Cf. Weber (1892-94) e a correspondência entre Weber e Gauss, in Hecht (1996), pp. 
21-43.

253 Reproduzido em Zöllner (1876),  trata-se  de trabalho originalmente  publicado em 
1846 por Weber em Poggendorf’s Annalen, vol. 156, p. 61.

254 É o que consta de uma carta enviada para Zöllner por Weber em 6 de abril de 1889 - 
cf.  Zöllner  (1882),  pp.  71-81;  sobre  as  anotações  feitas  a  partir  das  aulas  de  Weber,  vide  
também Zöllner (1876).

255 Vide o resgate feito por Ole Keller, “Optical works of L.V. Lorenz”, in Wolf (2002).
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Por  outro  lado,  aparentemente  essa  preocupação  com  a  metafísica  não  era 
seguida  por  cientistas  como Thomas  Johann Seebeck,  Georg  Simon Ohm e  Gustav 
Kirchhoff,  que  preferiam  “ir  diretamente  ao  assunto”,  seguindo  o  modelo  anti-
metafísico  de  Lagrange  256.  Tem havido  uma argumentação  forte  e  cuidadosamente 
estudada contra a existência  de influências de idéias  do “romantismo alemão” sobre 
Julius Robert von Mayer em sua formulação da conservação da energia, mas penso que 
isto ainda é discutível. Embora Mayer tenha aparentemente recusado uma filiação com a 
Naturphilosophie,  em seus escritos sobre o assunto da energia ele no entanto também 
buscava uma “força” ( no sentido de energia) única: 

A priori  demonstra-se e se constata por meio da experiência que as diversas  
forças se transformam umas nas outras. Na verdade só existe uma única força 257.

 Em outras passagens também se nota uma inconfessa inclinação de Mayer para 
a  metafísica,  como  quando  discute  a  passagem  do  reino  inanimado  para  o  vivo, 
alternando entre o reducionismo da biologia à física e sua irredutibilidade, como quando 
afirma: O cérebro é apenas uma ferramenta, ele não é o próprio espírito. Isto é ainda 
mais pronunciado quando Mayer filosofa a partir de textos do escritor Friedrich Schiller 
e conclui que na luta pela existência (já influenciado pela divulgação do darwinismo na 
Alemanha por Ernst Haeckel) o mundo não está sustentado pela fome, guerra ou pelo 
ódio,  mas pelo amor,  em uma nova e até  então insuspeita  aproximação com o pré-
socrático Empédocles 258. Pode-se mesmo contrastar seus pontos de vista com os de um 
tradicional cruzado contra a especulação metafísica como Helmholtz, que considerava a 
unidade da energia de um ponto de vista mais reducionista e mecanicista 259.

Para  acompanhar  bem esses  desenvolvimentos  na  Alemanha,   reitero  que  se 
deve considerar todas as implicações da tradição filosófica mais profunda que se opunha 
ao empirismo britânico, cuja epítome é Newton, e que, ao contrário deste, não hesitava 
em perguntar pelas causas dos fenômenos. Como referido acima essas influências na 
Naturphilosophie remontam a Leibniz e sua rede de amigos e colaboradores, inclusive o 
cientista notável que foi Huygens. Na verdade, as atitudes opostas, e que por motivos de 
brevidade  nesse  contexto,  sujeitas  a  exceções  e  maiores  esclarecimentos,  têm  sido 
chamadas simplificadamente de tradições “britânica” e “continental”, estão enraizadas 
em  questões  ideológicas  que  vão  muito  mais  atrás  no  tempo,  pelo  menos  até  a 
cosmovisão da ideologia platônica que se opunha à aristotélica, temas de disputas que 
foram reavivadas durante o Renascimento e que no fundo jamais se extinguiram desde 
então.

Há  naturalmente  desenvolvimentos  interessantes  e  influentes  quanto  à 
intromissão da metafísica nas ciências em outras partes da Europa além da Alemanha, 
como por exemplo o trabalho do cientista croata Boscovitch (Rudjer Josip Boškovic’), 

256 Isto pode ser comprovado pela dedução puramente formalista da famosa lei sobre a 
relação entre potencial e corrente elétricas em Ohm (1827), os escritos com visão estritamente  
matemática sobre nós e malhas nas redes elétricas em Kirchhoff (1891) e a comunicação sobre a 
descoberta do efeito da polarização magnética em metais em Seebeck (1895).

257 Mayer (1845), p. 6.
258 Os dois trechos fazem parte respectivamente das conferências “Sobre conseqüências 

e inconseqüências necessárias da mecânica do calor”(1869) e “Sobre a nutrição” (1871),  in 
Mayer (1874).

259 Vide os trabalhos sobre conservação da energia em Helmholz (1847 e 1854). Para 
uma visão  oposta  à  minha,  de  que a  influência  da  Naturphilosophie sobre  Mayer  e  outros 
cientistas seria exagerada e imerecida, vide Caneva (1997).
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que viveu na Itália  e  geralmente  é considerado um predecessor  da teoria  “atômica” 
(Figura  30).  Boscovitch  proclamava  manter  uma posição  eqüidistante  de  Leibniz  e 
Newton, em termos de suas idéias sobre “pontos” materiais, mas foi contra o espaço 
absoluto newtoniano. Sua teoria sobre a matéria é que ela seria composta por pontos não 
contíguos  com  inércia,  normalmente  exercendo  atração  ou,  caso  diminuísse  sua 
distância  mútua,  repulsão  e  com  isto  pretendia  ter  uma  explicação  única  para  os 
fenômenos gravitacionais, elétricos, magnéticos e de calor 260. 

Na Rússia, embora admirasse os resultados dos cientistas britânicos da escola 
newtoniana, o caso de Mendelêiev, que era um entusiasta da ideologia do progresso e da 
aplicação da ciência à indústria para alcançar o desenvolvimento nacional, merece um 
escrutínio mais de perto, precisamente devido à sua firme crença na unidade das forças 
da natureza, que ele assim expressa: 

Mas a relação exatamente similar que existe entre os fenômenos químicos e os  
do calor... apenas prova a unidade das forças da natureza, a capacidade que tem uma  
força de produzir e ser transformada em outras  261. 

Isto faz sentido quando se considera o paralelo que existe entre o sistema da 
tabela  periódica  dos  elementos  químicos  elaborada  por  Mendelêiev  (Figura 31) e a 
harmonia  do  universo  proposta  por  Kepler  para  o  sistema  solar  e  já  revista 
anteriormente 262.

A França está a meio caminho entre a Grã-Bretanha e Alemanha, assim como a 
atitude de muitos dos seus cientistas desta época perante a metafísica. Além do que já 
mencionei  atrás  sobre o conflito  entre  os  físicos  “dinamicistas”  e  os  “atomistas”,  a 
divisão entre os cientistas franceses na era napoleônica tem a ver com a adesão ortodoxa 
de alguns ao empirismo newtoniano, de acordo com o modelo estabelecido por Voltaire. 
Essa facção contava entre outros com Pierre Simon de Laplace, Joseph Louis Lagrange, 
Jean-Baptiste Biot, Étienne-Louis Malus, enquanto que o outro lado tinha Augustin Jean 
Fresnel, Jean-Baptiste-Joseph Fourier, André Marie Ampère – no meio dessas facções 
tentava se equilibrar François Arago 263. Este se notabilizara dirigindo a comissão que 
instituiu  o  padrão  métrico  de  medidas,  juntamente  com  Biot,  que  escreveu  uma 
interessante história das ciências relativa ao período da revolução francesa (Figura 32), 
apesar de sua posição francamente empirista e positivista. Na verdade, Arago foi uma 
figura fundamental em todo o mundo das ciências porque durante meio século foi o 
interlocutor  de  inúmeros  cientistas  franceses  e  internacionais,  na  sua  qualidade   de 
secretário da Academia de Ciências, cargo para o qual derrotou Poisson, indicado por 
Laplace  e  sua  facção.  Além  disso,  Arago  atuou  na  política  como  deputado,  com 
tendências socialistas,  e lutou pelo progresso da ciência,  a educação das massas e o 
desenvolvimento tecnológico (Figura 33) 264.

O brilhante companheiro de Arago na Academia Francesa de Ciências, Fourier 
geralmente  ia  direto  às  demonstrações  matemáticas  nos  seus  trabalhos,  com 
“objetividade” e sem metafísica, reconhecidamente com resultados profundos e muito 

260 Boscovitch (1922).
261 Mendelêiev (1891), pp. 27-28.
262 Tennenbaum (2000).
263 O grupo anti-laplaciano no qual Ampère se situou, em oposição a Biot e seus aliados, 

está bem caracterizado em Caneva (1980),  pp.  121-138.  Ampère havia  sido muito ligado a 
filósofos do grupo dos ideólogos, como Brian de Marne e Destutt de Tracy.

264 Ele escreveu uma interessante autobiografia - Arago (1855-58).
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influentes. Sua capacidade de trabalho foi notada por Napoleão, que o levou em sua 
campanha  egípcia  e  o  incumbiu  de  organizar  os  volumes  da  monumental  obra 
Descrição  do  Egito, publicada  a  partir  de  1802,  incluindo  registros  arqueológicos, 
etnográficos e um rico levantamento da fauna e flora do país, com ilustrações luxuosas 
de  cientistas  como  Georges  Cuvier  e  Savigny.  Apesar  de  seguir  o  modelo 
matematizante  das  ciências,  no discurso preliminar  que  fez  à  sua  mais  conhecida  e 
influente obra científica,  sobre a difusão do calor,  após ter  elogiado cautelosamente 
Newton  e  Laplace,  Fourier  discorreu  sobre  a  matemática  aplicada  aos  fenômenos 
naturais, dizendo que 

(...) ela os interpreta pela mesma linguagem, como para atestar a unidade e  
simplicidade do plano do universo (...) 265. 

Ampère  seguia  o  modelo  de  Fourier  em  termos  da  apresentação  de  suas 
comunicações  científicas,  apesar  de  haver  indicações  em  contrário  em  sua 
correspondência privada, onde se expande sobre considerações metafísicas, até devido a 
suas  ligações  históricas  com o grupo  dos  ideólogos  franceses.  Ele  foi  um cientista 
polivalente,  tendo  descoberto  uma  lei  fundamental  na  química  sobre  o  número  de 
moléculas  de  gases  a  uma  dada  pressão  e  temperatura  (Figura  34)  -  mais  tarde 
redescoberta independentemente por Amedeo Avogadro – além de ter se ocupado com a 
filosofia  das  ciências  266.   Ampère  na  verdade  flertou  com  a  ideologia  empirista 
newtoniana, mas creio que pode ter sido só uma questão de fachada, pois na versão de 
1826  da  sua  teoria  eletrodinâmica  ele  diz  que  não  fará  hipóteses,  deduzindo  tudo 
“unicamente  a  partir  da  experiência”,  para  logo  depois  apresentar  as  hipóteses 
fundamentais da existência de “moléculas” elétricas e magnéticas 267. Este trabalho seu 
representou o segundo mais importante passo para o eletromagnetismo, após Oersted, 
permitindo calcular o campo magnético em torno de uma corrente elétrica circulando 
num fio (Figura 35). Sua teoria eletrodinâmica o levou a prever a existência de uma 
força  repulsiva  entre  os  elementos  longitudinais  da  corrente  elétrica,  conclusão  que 
acabou  sendo  geralmente  suprimida  dos  livros-textos  de  eletromagnetismo  desde  a 
época  de Maxwell,  sob a  suspeita  de “metafísica”,  mas  que é  um assunto que tem 
despertado  um  renovado  interesse  atualmente,  inclusive  de  alguns  cientistas  não 
convencidos  pela  linha  empirista  da  física  268.  Na década  de  1830,  Gauss  e  Weber 
projetaram várias  experiências  para testar  a  teoria  eletrodinâmica  de Ampère,  o que 
levou à concepção por Weber de elétron e núcleo atômico mais de cinqüenta anos antes 
de sua confirmação empírica.

Fresnel foi responsável pela retomada da teoria ondulatória da luz inicialmente 
proposta um século e meio antes por Huygens e, apesar de uma grande competência 
matemática,  escreveu  mais  “especulativamente”  numa  correspondência  privada 
exatamente sobre a unidade da eletricidade, luz, calor e gravidade: 

Enquanto  isso  eu  te  confesso  que  estou  fortemente  tentado  a  acreditar  nas  
vibrações dum fluido particular para a transmissão da luz e do calor. Explicar-se-ia a  

265 Fourier  (1822),  p.  xv.  Nesta  obra,  são  descritas  as  transformações  de  funções 
matemáticas  em séries  trigonométricas,  que estão  na base da eletrônica  moderna e  tiveram 
influência em partes relevantes da mecânica quântica.

266 Respectivamente, Ampère (1814) e Ampère (1834-43).
267 Cf. Ampère (1826). Sua correspondência está em Ampère (1936,1973 e 1975) .
268 Saumont (1997), pp. 53-60.
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uniformidade da velocidade da luz como se explica aquela do som, e ver-se-ia talvez  
nas perturbações deste fluido a causa dos fenômenos elétricos 269. 

Suas cartas  mostram, além disso,  uma pessoa muito interessada nos assuntos 
tecnológicos,  como no projeto de máquinas hidráulicas e aplicações da química,  tais 
como a extração econômica de soda a partir  do sal marinho. Após sua admissão na 
Academia de Ciências, Fresnel fez diversos relatórios sobre instrumentos científicos e 
processos tecnológicos, incluindo microscópios, aparelhos para cortar cristais e espelhos 
parabólicos. Se na maioria de seus trabalhos científicos Fresnel preferia não dizer nada 
sobre  esse assunto de unidade  das  forças,  talvez  fosse  para  não ser  acusado de ser 
metafísico ou de algo pior pela outra facção, tendo que procurar o apoio de pessoas 
como o inglês Thomas Young que, apesar de suas opiniões sobre a natureza ondulatória 
da luz (contra a teoria de Newton, portanto), era ainda um forte defensor do newtonismo 
e do empirismo britânico 270. Reparo, entre parênteses, que com Fresnel volta com vigor 
a atualidade do estudo da luz como um motivo condutor dentro da história das ciências, 
como assinalei que foi o caso entre os gregos e árabes, bem como na Idade Média e 
Renascença,  ou  depois,  com  Descartes,  Huygens  e  outros.  Mesmo  sendo  Fresnel 
reservado, sua motivação irrompe em alguns pontos da obra científica, como ao final do 
seu tratado sobre a luz, em que repete o tema da carta citada atrás, dizendo que a luz é 
um modo  de  vibração  de  um fluido  universal,  cuja  ação  química  sobre  um corpo 
consiste  numa combinação  das  moléculas  do  corpo  com as  da  luz,  através  de  tais 
vibrações. Esta é uma descrição bastante arrojada, pois compatível até com os termos da 
ciência atual, que considera transformações químicas ocasionadas pelas excitações por 
fótons  dos  elétrons  nas  camadas  externas  dos  elementos.  Assim,  termina  Fresnel  o 
tratado com uma afirmação de que há uma unidade nos fenômenos naturais:

Se qualquer coisa deve contribuir fortemente para esta grande descoberta [dos 
princípios da mecânica molecular]  e revelar os segredos da constituição interior dos  
corpos, é o estudo aprofundado dos fenômenos da luz. 271

Em seu trabalho como engenheiro de estradas, Fresnel se recusou a trabalhar 
quando do retorno de Napoleão Bonaparte de seu exílio, tendo sido por esse motivo 
suspenso do funcionalismo público,  o que foi revertido com o auxílio  de protetores 
como Arago. Após sua reintegração no serviço, foi sendo cada vez mais absorvido por 
suas invenções de lentes para faróis de marinha (Figura 36), que resultaram na famosa 
“lente  de  Fresnel”,  intensivamente  utilizada  mais  tarde  nos  faróis  de  automóveis  e 
semáforos. Tudo isto podia por vezes acarretar um difícil equilíbrio na arena científica 
francesa,  numa  época  em  que  a  batalha  entre  as  facções  se  desenrolava  tão 
acirradamente, se estendendo para uma luta ideológica, mas também certamente política 
e filosófica, que se ramificava nas diferentes visões sobre o eletromagnetismo, e que 
recordava o já mencionado dualismo entre dinamicistas e atomistas. 

Um outro exemplo do clima político das disputas científicas pode ser extraído 
dos  trabalhos  do naturalista  Georges  Cuvier,  pois  ele  tinha  vivido e  se  formado na 
Alemanha com o Naturphilosoph Carl Friedrich Kielmeyer, tendo ainda sido professor 
de Christian Heinrich Pfaff, a quem já mencionei como adepto da  Naturphilosophie. 
Nesta época, Cuvier acreditava numa visão orgânica do mundo, inclusive no aspecto da 

269 Carta de Fresnel a seu irmão Léonor, de 5 de julho de 1814 in Fresnel (1866-70).
270 Young (1855).
271 Fresnel (1866), vol. II, p. 141.
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“grande cadeia da vida” 272. Ao voltar para a França era a época da Revolução e Cuvier 
rompeu com Kielmeyer,  tendo rapidamente criado renome como anatomista  (Figura 
38);  sua  intuição  e  conhecimento  devem  ter  sido  mesmo  notáveis,  pois  podia 
reconstituir um animal desconhecido a partir apenas de um osso, como se comprovou 
diversas vezes, tendo ficado famosa sua reconstituição do íbis egípcio a partir de ossos 
mumificados  encontrados  na  expedição  ao  Egito  (Figura  37).  Revelou-se  bastante 
oportunista,  pois  tinha  primeiramente  sido  receptivo  às  idéias  evolucionistas  de 
Lamarck (Figura 38) e Geoffroy de Saint-Hilaire, mas posteriormente virou suas costas 
para eles e foi para o lado oposto, tendo pressentido as várias mudanças políticas pós-
napoleônicas que viriam, pois pediu para ficar sob a proteção do círculo de Laplace. Sua 
postura ao final da era napoleônica foi a de se converter novamente em monarquista e 
nas  ciências  tornou-se marcadamente  positivista.  Quanto  à  ciência  de Cuvier,  se  ao 
tempo da Revolução defendia as variações biológicas das espécies, sua ênfase na época 
da restauração monárquica, talvez significativamente, foi pelo contrário na fixidez das 
espécies 273. 

A ascensão de Comte como pensador influente entre os cientistas franceses (bem 
como também no exterior) por volta de 1850 foi um ponto de inflexão marcante nesse 
debate  sobre  a  metafísica  nas  ciências,  pois  ele  insistia  muito  enfaticamente  que  a 
ciência deveria ser “positiva”, ou baseada em fatos e não em “especulações”, ecoando e 
ampliando neste  ponto idéias  expressas anteriormente  por  Francis  Bacon,  Newton e 
Kant.  Ademais,  ele  reforçava  como  sendo  ideal  a  hoje  tradicional  apresentação  da 
ciência  em livros-textos  –  algo  pronto  para  ser  usado,  não  historicizado  e  livre  de 
qualquer “metafísica”, a seu ver um estágio arcaico no que considerava a atual situação 
de desenvolvimento científico, e que ele por sua vez pensava estar já definitivamente 
completo.  Um  tópico  relacionado  com  a  doutrina  comteana  do  desenvolvimento 
ascendente da ciência é que Comte apoiava a história das ciências, enquanto disciplina, 
mas para ficar coerente com suas outras idéias, ele a via como uma sucessão de teorias 
triunfantes, colocadas umas sobre as outras de forma a criarem o estofo científico dos 
livros-textos.  Em outras  palavras,  ele  já  fazia  parte  do  debate  entre  internalismo  e 
externalismo na história das ciências, sem que estes nomes houvessem sido cunhados e 
preferindo a visão internalista, que também tem sido com razão chamada de positivista. 

A facção positivista triunfou em geral na ciência, especialmente com a reação 
irada  na  Alemanha  contra  a  Naturphilosophie,  num  movimento  capitaneado  pelo 
químico Liebig 274. Será contudo que os cientistas pararam de considerar como um fio 
condutor nas suas pesquisas as fundamentações metafísicas, tais como a da unidade do 
mundo, depois de 1850? Não me parece que este seja o caso. A tradição de procurar 
enxergar um quadro mais amplo se manifestou e expandiu exatamente onde a história 
passava obrigatoriamente a ser parte integrante da própria ciência, o que foi cada vez 
mais o caso tanto na biologia quanto na geologia. 

De fato, pessoas como o geólogo Charles Lyell, o já citado naturalista Lamarck, 
e muitos outros evolucionistas britânicos como Richard Owen e alemães como Lorenz 
Oken  e  Ernst  Heinrich  Haeckel,  receberam  fortes  marcas  dos  desenvolvimentos  da 

272 Sobre  Kielmeyer  e  o  ambiente  político  e  cultural  na  Alemanha  por  ocasião  da 
Revolução Francesa, vide Lenoir (1978), pp. 57-100.

273 Para  interceptar  a  trajetória  científica  e  ideológica  dele  nesses  dois  momentos 
distintos, pode-se comparar Cuvier (1798) e Cuvier (1828).

274 Liebig foi quem chamou em 1840 a Naturphilosophie de a “peste negra” da ciência 
do seu século, além de outras coisas piores, e houve aparentemente idiossincrasias pessoais em 
jogo, e não apenas ideologias – cf. Kirschke (2003).
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Naturphilosophie  275.  Lamarck  propôs  uma  primeira  teoria  evolutiva  moderna 
consistente, a partir de suas pesquisas de que haveria uma crescente complexificação na 
“cadeia animal” de órgãos como a coluna vertebral, coração e olho 276. 

Oken  foi  um  biólogo  e  profundo  humanista  que  estudou,  em  particular,  as 
relações  entre  eletricidade,  calor  e  luz,  bem  como  os  organismos  biológicos  e  as 
produções artísticas e científicas humanas. Seus livros foram usados por várias gerações 
como material  didático sobre história natural e, mais especificamente,  sobre biologia 
(Figura 39). Sua linguagem é muito figurada, freqüentemente exagerada, mas o que se 
discerne é que ele procurou construir  um esquema explicativo para toda a natureza, 
inclusive  para  a  psicologia  humana,  em termos  de  dualidade  dialética.  Sobre a  luz, 
afirmou que ela

... não é simplesmente um movimento em si, mera excitação da polaridade no  
éter, mas é também o próprio éter assim colocado em movimento 277. 

Owen propôs a existência de um arquétipo dos esqueletos de vertebrados, na 
procura de um arquétipo mais antigo dos animais em geral, o que é um desenvolvimento 
de idéias goetheanas da Naturphilosophie sobre arquétipos biológicos 278. Em seu estudo 
de anatomia comparada dos membros locomotores (Figura 40), Owen afirma:

 Se  pararmos  para  fazer  um  retrospecto  do  terreno  sobre  o  qual  estamos  
pisando, e considerarmos as numerosas e maravilhosas evidências de unidade de plano  
que as estruturas dos membros locomotores têm revelado...  a mente pensante não pode  
deixar de ser fortemente impressionada por esses fatos, e ser impelida pelo desejo de  
penetrar mais profundamente, e ascender se possível até a lei ou generalização mais  
alta da qual procedem essas harmonias. 279 

A  tradição  historiográfica  positivista  tem  negado  a  contribuição  da 
Naturphilosophie às ciências da vida, especialmente após os escritos do biólogo Thomas 
Huxley,  que as  chamou naturalmente  de  “mistificações  metafísicas”,  quando atacou 
Owen  em  defesa  do  “purismo”  das  idéias  de  Darwin,  que  nada  teriam  a  dever  a 
influências “estranhas” como as do sábio alemão Oken intermediadas por Owen 280. A 
ideologia do empirismo costuma apresentar a versão de que a biofísica surgiu como 
uma reação ao ambiente estéril do romantismo alemão, mas é exatamente o oposto que 
sucedeu: a tradição da Naturphilosophie se entranhou no ethos  político e científico da 
Alemanha.  Essa  continuidade  cultural  e  científica,  com  sua  ênfase  na  unidade  do 

275 Cf. Nicholas A. Rupke, “Caves, fossils and the history of the earth” e, de Timothy 
Lenoir, “Morphotypes and the historic-genetic method in romantic biology”, in Cunningham e 
Jardine (1990); de Walter Baron, “Die Entwicklung der Biologie im 19. Jahrhundert und ihre  
geschichtlichen  Voraussetzungen”  e  “Wissenschaftsgeschichtliche  Analyse  der  Begriffe 
Entwicklung,  Abstammung  und  Entstehung  im  19.  Jahrhundert,   de  Helmut  Hölder,  “Die 
Entwicklung der Paläontologie im 19. Jahrhundert”, in  Treue e Mauel (1976), vol. 1.

276 Lamarck (1794, 1802, 1809 e 1835). Voltarei ao tema do lamarckismo no próximo 
capítulo, assim como a Lyell, por sua ligação com a família Darwin.

277 Oken (1847), epigrama nº 198; vide também Oken (1805 e 1813-1826).
278 Em especial o arquétipo das plantas, Ur-Pflanz - cf. Goethe (1997).
279 Owen, 1849, p. 39.
280 Eveleen Richards, “Metaphorical mystifications”,  in Cunningham e Jardine (1990). 

Para essa autora, o desenvolvimentismo ou ideologia do progresso é que acabou absorvendo as 
idéias da Naturphilosophie.
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conhecimento, unidade nacional, preponderância da lei natural, admissão da liberdade e 
consciência  humanas,  e  preocupação  epistemológica,  é  que  foi  responsável  pelos 
grandes  trabalhos  de  físicos  e  químicos  alemães  que  se  dedicaram  a  problemas 
biológicos como os da fisiologia e acabaram ainda influenciando no desenvolvimento 
da psicologia 281.

Para os cientistas do “romantismo alemão”, ou da  Naturphilosophie, a própria 
idéia de progresso, que desempenha um papel relevante nas ciências da vida e também 
se relaciona com a idéia de unidade, só poderia ter sentido de um ponto de vista mais 
amplo, pois ao mesmo tempo havia à sua volta sinais inquietantes de decadência e não 
de progresso, quando se olhavam áreas e períodos mais delimitados e pontilhados por 
guerras,  pobreza  e  outras  tragédias  humanas.  Em  compensação,  um  olhar  mais 
estreitamente anti-progressista se desenvolveu igualmente em sistemas filosóficos da 
época,  apontando  para  um  sentimento  de  pessimismo,  incluindo-se  nesta  visão  o 
ceticismo  geral  para  com  a  ciência  e  tecnologia,  que  se  desenvolveu  primeiro 
principalmente na Alemanha e França.  Na segunda metade do século XIX houve uma 
confluência  de  pessimismo  racista,  bem  disseminado  na  Europa  por  Joseph-Arthur 
Gobineau (que foi incidentalmente embaixador da França no Brasil e amigo de D. Pedro 
II), com um pessimismo histórico e cultural,  expresso nas obras do historiador Jacob 
Burckhardt,  mas  impulsionado  extraordinariamente  por  Friedrich  Nietzsche,  que 
culminou  na  separação  ideológica  entre  civilização  e  cultura,  alimentando  o  futuro 
pensamento do pensador Oswald Spengler, bem como toda a tradição anti-científica da 
Escola de Frankfurt e, mais tarde, também absorvida por Michel Foucault 282.

Uma imbricação da questão evolucionista da natureza com o problema humano 
levou às discussões do lugar do homem na natureza, com diferentes respostas, de acordo 
com as respectivas posições filosóficas e científico-ideológicas. Na tradição aristotélica 
e empirista expressa-se via de regra uma atitude indesejada ou indiferente com relação 
ao poder de transformação da natureza pelo homem, ao passo que na tradição platônica 
(especialmente depois de readequada pela Naturphilosophie) admite-se que esse poder 
faria  parte  da  própria  natureza,  ampliando  o  sentido  de  unidade  do  mundo,  aqui 
entendido no sentido mais amplo aludido anteriormente. 

Meu argumento é  que essa problemática  biológica  penetra  profundamente na 
busca da unidade do mundo e que esse é um assunto que está longe de ter sido resolvido 
nos dias que correm, mesmo que o edifício científico esteja aparentemente construído 
sobre as rochas sólidas da seleção natural, tida como o motor primeiro da evolução. Isto 
deverá no entanto ser contrastado no próximo capítulo  com a crescente bibliografia 
sobre evolução não darwinista e a sua história. Embora isso possa parecer esquisito à 
primeira  vista,  é  muito  interessante  reconhecer  o  retorno  contemporâneo  de  idéias 
biológicas exatamente daqueles cientistas “metafísicos” como Goethe nos escritos de 
alguns brotos da árvore da  Naturphilosophie que existiram em pleno século XX, tais 
como o pensamento da botânica Agnes Arber 283. Na mesma linha de raciocínio pode-se 
examinar o conceito matemático abrangente da seção áurea, que examinei atrás ao tratar 
da ciência grega e renascentista, como um dos alicerces das raízes metafísicas comuns à 

281 Cf. Culotta (1974).
282 Herman (1999) fez um estudo bastante instigante e praticamente ignorado no meio 

acadêmico brasileiro, que vai das origens dos conceitos de progresso, declínio e decadência até  
as ideologias científicas do multiculturalismo e ecopessimismo, bastante em voga na atualidade.

283 Arber (1950 e 1963).
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biologia  e  à  física,  como ilustrado  exemplarmente  no influente  trabalho  do biólogo 
escocês D’Arcy Thompson 284.

Também é interessante que foi uma questão de crença na unidade do universo 
que em última instância levou muitos cientistas famosos no século XX a renovarem essa 
tradição  reprimida  contra  a  metafísica.  Apesar  de  os  cientistas  na  sua  esmagadora 
maioria  continuarem  com  a  ideologia  de  uma  mítica  “objetividade”  na  ciência,  os 
problemas  que  se  ligam  com  as  essências  dos  fenômenos  permanecem  fortemente 
enraizados na metafísica, como se vê nas discussões sobre temas como os fundamentos 
da física, a constituição da matéria, a essência do que é a energia ou o que é vida 285. 

Esse ressurgimento seria algo talvez mais natural  de se esperar no panorama 
alemão, devido à rica tradição cultural do “romantismo alemão”. Este foi efetivamente o 
caso exemplificado pelos físicos Max Planck e Albert Einstein, já que ambos tiveram 
uma preocupação constante ao longo da vida sobre a unidade de todas as forças da 
física. Planck foi quem iniciou a teoria quântica, propondo em 1900 a quantização da 
energia  irradiada  pelo  “corpo  negro”  286.  Suas  observações  em  meio  às  tragédias 
nacional e pessoal causadas pelo nazismo são lições de otimismo; sobre a unidade do 
mundo ele diz que

Desde sempre, enquanto houve consideração sobre a natureza, seu fim último e  
mais  elevado  foi  a  união  da  multicolorida  diversidade  dos  fenômenos  físicos  num 
sistema unificado, se possível numa única fórmula. 287 

A preocupação de Einstein era tanto com a unificação das forças da natureza 
quanto com uma eventual mas improvável unificação da teoria realista e causalista da 
relatividade com a oposta ideologia do acaso e da indeterminação, presentes na teoria 
quântica  interpretada  pela  Escola  de  Copenhague,  assunto  que  retomarei  em  outro 
capítulo 288. A posição einsteiniana foi mais tarde seguida por remanescentes franceses 
desta tradição causal, pois se tornou um dos esforços do físico Louis de Broglie (que 
antes  de  se  dedicar  à  física  se  formara  como  historiador  e  possuía  sólida  cultura 
humanista, tendo sido um dos mais jovens ganhadores do prêmio Nobel) para unificar 
ondas  e  partículas,  o  que  fazia  parte  de  sua  visão  da  unidade  de  todos  fenômenos 
materiais  289.  Sua concepção ondulatória da matéria representou um desafio aberto à 
escola de Copenhague da mecânica quântica, de acentos fortemente empiristas, que em 
oposição enfatizava a separabilidade ou incomensurabilidade entre onda e partícula – e 
já se demonstrou como a formulação não causal dos princípios quânticos está em débito 
para com a vaga pessimista que ainda assola os fundamentos da física 290. 

O famoso físico inglês Paul Adrien Maurice Dirac, que em muitos aspectos tem 
sido corretamente descrito como um cientista que se considerava anti-metafísico, por 
outro lado dedicou muito esforço à união da física quântica com a relatividade por meio 
do  eletromagnetismo.  Seu  confessado  desapreço  pelas  considerações  filosóficas 
contrasta  bastante  com  a  filosofia  que  está  implícita  nas  suas  contribuições 

284 Thompson (1992).
285 Um exemplo dessa irrupção num mundo acadêmico que foge à metafísica é Redhead 

(1997).
286 Levitt (1981), pp. 45-55; Hartmann (1995), pp. 18-34.
287 “Die Einheit des physikalischen Weltbildes” (conferência feita em 1908)  in  Planck 

(1933), pp. 1-2; vide também Hartmann (1995). 
288 Cf. Pais (1995), pp. 385-430.
289 Há diversos ensaios que tocam nestes temas em Broglie (1956).
290 Selleri (1990).
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fundamentais para a física contemporânea  291. De fato, há quatro temas que são como 
que meta-princípios para Dirac: a doutrina da observabilidade, pela qual os conceitos 
das teorias físicas devem se referir a quantidades que possam ser observadas; a unidade 
da natureza; o princípio da plenitude, defendido também por Leibniz, e que implica na 
continuidade,  como estaria evidenciado por exemplo na “grande cadeia do ser”, pela 
qual há uma ordem nos elementos que compõem a natureza. O quarto tema em que 
Dirac acreditava é, significativamente, que a “beleza” seria um princípio superior da 
verdade – na frase que  o  próprio  Dirac  cunhou,  “uma lei  física  precisa  ter  beleza  
matemática”.  Parece-me  que  esses  princípios  seriam  algo  bem  apreciado  pela 
Naturphilosophie. 

Considerações  metafísicas  foram também um dos  principais  componentes  da 
disputa que envolveu a alegada descoberta por Felix Ehrenhaft de cargas menores do 
que  a  do  elétron,  considerada  a  menor  unidade  de  carga  no  mundo  subatômico. 
Historiadores da ciência têm desconsiderado sua outra alegação,  a de ter  encontrado 
correntes e monopolos magnéticos (algo em que também Dirac acreditava), ao passo 
que  ele  afirmava  se  basear  exatamente  na  antiga  meta  de  unir  a  gravitação  com o 
eletromagnetismo. Os trabalhos de Ehrenhaft foram desqualificados como ilusões pelas 
lideranças entre os físicos de sua época, entre eles Einstein e Dirac, mas este pelo menos 
trabalhou com aquela hipótese de cargas fracionárias e atualmente o assunto voltou a ser 
cogitado, com as atuais teorias que admitem quarks e subquarks 292. 

Essa mesma linha de motivações metafísicas perpassa profundamente algumas 
pesquisas desenvolvidas nos EUA até a década de 1980 por Winston Bostick, sobre 
plasmas  em  fusão  e  as  estruturas  internas  das  “partículas”.  Bostick  fez  notáveis 
trabalhos  experimentais  sobre  física  de  plasmas,  mostrando  sua  tendência  a  formar 
espontâneamente  estruturas  filamentares  em  vórtices  que  concentram  energia,  uma 
demonstração de tendência à ordem no que aparentemente é só caos, dadas as altíssimas 
temperaturas como as que existem nos plasmas que formam as estrelas 293. Esse físico 
recusava-se inclusive a chamar qualquer entidade subatômica de “partícula”, preferindo 
empregar a palavra hebraica “chayia” (vivo). Com isto enfatizava que estava longe da 
representação reducionista  da ideologia  empirista,  que até  hoje trata  essas entidades 
como  “bolinhas”,  na  tradição  mecanicista  de  Newton  –  ao  contrário,  para  ele,  as 
entidades  subatômicas,  assim como as  grandes  estruturas  estelares  (constituídas  por 
plasmas em fusão nuclear) exibem tendências à organização espontânea 294.

Relatei a frustração de Faraday por não encontrar resultados positivos sobre a 
interação entre gravidade e eletromagnetismo, mas essa relação que seria acusada de 
“metafísica” continuou sendo objeto de pesquisas teóricas de física, como na teoria do 
campo unificado de  Einstein.  Também no lado experimental,  o  físico  e  economista 
francês Maurice Allais verificou em 1953 que um pêndulo de vidro oscilando dentro de 
um solenóide muda de direção em resposta a alterações na direção da corrente elétrica, 
o que o fez suspeitar que pode mesmo haver uma unidade maior na natureza 295.

291 Baseio-me no estudo aprofundado da vida e obra de Dirac, que tem o viés de ser  
escrito em tom anti-metafísico, feito por Kragh (1990), especialmente os capítulos 13 e 14. Cf. 
também “Quantum electrodynamics”, in Dirac (1978), pp. 21-37.

292 Ehrenhaft  (1910 e  1942).  Uma história  dos atritos  de Ehrenhaft  contra Millikan, 
relativamente parcial contra o primeiro, está em Holton (1979), pp. 35-83. Uma pessoa que 
levou Ehrenhaft a sério foi o físico e filósofo da ciência Paul Feyerabend, seu aluno em Viena.

293 Bostick (1977).
294 Bostick (1985), pp. 9-52.
295 Allais (2002), pp.34-40. Ele é um caso curioso de cientista, pois apesar de sua paixão 

pela física ganhou o prêmio Nobel de economia.
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Naturalmente o problema da unificação na física permanece em aberto, talvez 
mais do que o deveria, e talvez precisamente porque questões filosóficas como a da 
unidade da natureza tenham sido em grande parte excluídas das discussões científicas. 
Em tudo isso  deve-se  enfatizar  uma vez  mais  o  quanto  a  visão  pessimista  cultural 
contemporânea deve à idéia  científica de que a natureza não deveria ser vista como 
unificada – a unificação a tornaria mais compreensível e muitos cientistas não acreditam 
mais  na  compreensibilidade  da  natureza.  O resultado  palpável  é  que  a  separação  e 
especialização estão se tornando cada vez mais dominantes e há poucas tentativas de 
atacar questões essenciais de formas mais globais e interrelacionadas. É preciso ainda 
lembrar  que  muitas  vezes  quando  as  fundações  paradigmáticas  da  física  foram 
contestadas, houve um apelo recorrente ao misticismo esotérico, o que naturalmente tem 
repelido muitos cientistas e serve para nos recordar como é delicado o equilíbrio entre o 
questionamento metafísico e o esoterismo, uma constante pelo menos desde os dias da 
Naturphilosophie de Ritter 296. 

A idéia de unidade que aparece na história do pensamento acarreta ainda uma 
outra questão metafísica permanente nas ciências: se realmente houver algum sentido na 
unidade em meio à natureza diversificada, isso implica por sua vez em algum tipo de 
ordem entre as múltiplas partes que compõem a realidade. E porque haveria ordem ao 
invés  da  desordem  no  universo,  situação  esta  que  os  cientistas  descrevem  como 
entrópica? Respostas a isso trazem à tona a própria essência problemática da existência 
de  um  projeto  inteligente,  o  que  na  biologia  se  centralizou  no  conhecido  debate 
teleológico, realçado pela visão de Pierre Teilhard de Chardin sobre uma “noosfera”, 
espaço para a evolução tanto da espécie humana quanto do seu conhecimento  297. Um 
significado maior poderia ser acrescentado pelo estudo dos conceitos cósmicos ainda 
mais amplos de uma “biosfera”, em que se reconhece que o homem já se expandiu pelo 
espaço  extraterrestre,  como  proposto  pelo  antigo  professor  de  Chardin  em Paris,  o 
geoquímico  russo  Vladímir  Vernadsky,  que  se  tornou  cientificamente  proeminente 
durante o regime soviético 298. 

Na astrofísica, o argumento teleológico disparou muitas inquietações entre os 
cientistas com as implicações levantadas pelo astrônomo Fred Hoyle e outros. Trata-se 
do chamado “princípio cosmológico antrópico”, pelo qual se reivindica a revogação da 
expulsão (desencadeada a partir da obra de Copérnico) do homem como ocupante de 
uma posição privilegiada no universo 299. Pelo contrário, nossa localização numa galáxia 
como  a  Via  Láctea  e  num  sistema  solar  como  o  nosso  seria  necessariamente 
privilegiada,  para torná-la compatível com nossa existência enquanto observadores e 
praticantes das ciências e do conhecimento em geral.  Os princípios antrópicos mexem 
com toda a história das ciências, além de serem um argumento a ser pesado em ciências 
como a física e a bioquímica. Tudo isso por sua vez faz reviver as discussões sobre 
causalidade  e  acaso,  na  esfera  do  poder  atribuído  à  razão  humana,  em  sua  busca 
incessante de conhecimento e compreensão. Creio que esta colocação de per si encerra 
definitivamente a pretensão de que a metafísica já teria sido banida das ciências. 

296 Uma destas disposições recentes é a do taoísmo de Capra (1991), muito divulgado 
nos círculos da contra-cultura.

297 Chardin (1965). 
298 Vernadsky  (1997),  pp.  243-252,  apresentou  a  gênese  histórica  do  conceito  de 

noosfera, embora haja um precedente importante que ele não mencionou, que é o ensaio “Der 
Weg zur Natur”, in Oersted (1851), volume IV. Ver também Vernadsky (2001).

299 Barrow e Tippler (1996).
111



Na biologia, estas últimas considerações nos levam de volta uma vez mais para a 
conseqüente discussão da ideologia do progresso e da evolução. Sob esta luz, talvez se 
consiga avançar definindo evolução como um processamento ao longo do tempo do 
conhecimento da diversidade na busca em direção à unidade. Sei que isto seria algo 
negado  por  muitos  cientistas  e  filósofos,  invocando  que  somente  faria  sentido  a 
posteriori,  para  aqueles  que  já  testemunharam  a  série  de  estágios  temporais  que 
arbitrariamente estariam postos em seqüência com um critério extemporâneo de ordem, 
mas fica aqui lançado como desafio. 

Retorno também por esse motivo à discussão sobre liberdade e livre arbítrio, o 
confronto  secular  entre  liberdade  e  necessidade.  É  significativo  que  os  primeiros 
biólogos  da  Naturphilosophie tenham  lidado  com  o  problema  de  uma  ordenação 
implicitamente evolutiva que emanaria da própria natureza, opondo-se aos argumentos 
de evolução baseada no acaso, como foi amplamente o caso do darwinismo, de que 
tratarei  no  próximo  capítulo.  O  debate  evolucionista  recebeu  novas  influências  no 
século XX, considerando o trabalho do embriólogo russo Alexander Gurvitch, bastante 
desconhecido entre os biólogos do meio acadêmico em geral. Em sua “experiência da 
cebola” na década de 1920, ele verificou que a mitose (processo de divisão celular) na 
região apical da cebola era acompanhado pela emissão de uma radiação fraca, na faixa 
do ultravioleta 300. 

Este resultado foi elaborado por Gurvitch como uma ordenação do processo vital 
que se contrapunha à ideologia do darwinismo, motivo pelo qual foi desacreditado por 
cientistas da Fundação Rockfeller, mas suas experiências e idéias foram retomadas com 
êxito  na  Alemanha  nas  últimas  décadas  por  grupos  de  biofísicos,  com  melhor 
aparelhamento do que se dispunha na União Soviética da primeira metade do século 
XX. Situo os esforços de Gurvitch também na esfera de influência da Naturphilosophie, 
principalmente porque sua obra foi inspirada pelos trabalhos de dois Naturphilosophen 
assumidos, os famosos embriólogos alemães Karl Ernst von Baer (Figura  41) e Hans 
Driesch 301. 

Essas  questões  científicas  têm  sobretudo  uma  conseqüência  prática  nas 
discussões em torno do desenvolvimento social e econômico, pois há implicações neste 
se o desenvolvimento cognitivo é um resultado aleatório ou se resulta de uma cadeia 
causal  na  qual  intervém  decisivamente  o  próprio  homem  desde  sua  aparição  no 
universo. Por último, não se deve esquecer da forma pela qual filósofos no Iluminismo 
acreditavam numa auto-ordenação da sociedade humana, corporificada na teoria de um 
Naturgesetz,  ou  direito  natural,  teoria  que  possuía  em  sua  abordagem  um  viés 
“científico”  que  não  é  estranho  à  Naturphilosophie  e  está  intimamente  ligado  a 
argumentos mais amplos a favor da ideologia do progresso científico e civilizatório, 
opondo-se ao tom de pessimismo cultural tão conspícuo na sociedade contemporânea. 

Em conclusão, a idéia multifacetada da unidade tem estado presente como um 
dos principais impulsos para o desenvolvimento científico. Na história das ciências isto 
se tornou bastante explícito com a  Naturphilosophie e a disputa ideológica que opõe, 
inutilmente  a  meu  ver,  metafísica  e  ciência.  Não  fosse  esse  embate  difuso  e  mal 
conhecido, poderia até ser taxado de um truísmo que ele tenha sido uma fonte para o 
avanço do conhecimento, como testemunhado pela existência continuada de cientistas 
com propensões filosóficas que têm refletido sobre a idéia de unidade, não abdicando de 
indagações mais metafísicas. Penso que assim será possível voltar a pensar no universo 

300 Gurvitch  e  Gurvitch  (1999),  pp.  41-53.  Vide  também Lipkind  (1998);  Voeikov 
(1999). 

301 Von Baer (1828-1888 e 1956) e Driesch (1908).
112



com um sentido mais próximo da etimologia desta palavra e que anda esquecido, mas 
que  decorre  por  força  da  interpretação  filosófica  e  científica  que  emprestei  a  esta 
discussão: uni-verso, aquilo que é virado de forma unitária, ou seja, tornado único.
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4.2 A evolução das espécies naturais e a ideologia do liberalismo

A influência  de  Charles  Darwin  ultrapassa  as  fronteiras  da  biologia,  ou  até 
mesmo das ciências como um todo  302.  De fato, sua teoria da evolução por meio da 
seleção natural ganhou os campos da sociologia, antropologia, economia e muitas outras 
áreas de conhecimento. Os meios de comunicação servem-se fartamente de jargões e 
raciocínios tirados do darwinismo e até mesmo programas de computador vêm sendo 
criados usando técnicas derivadas do que se entende ser o evolucionismo darwiniano. 
Nesse amplo contexto, o darwinismo a partir da sua versão dita “sintética”, em que foi 
complementado por contribuições  de biólogos da primeira  metade do século XX, se 
tornou  tão  paradigmático  que  suas  bases  são  aceitas  como  verdades  óbvias  e 
indiscutíveis, sob pena de a sua contestação levar quem a propõe ao ridículo. 

Creio que nenhuma outra ideologia científica se espraiou mais do que esta por 
tantos campos das atividades humanas. Uma pequena lista das suas repercussões deveria 
incluir no mínimo a:

a) política – políticos e cientistas políticos de todas as cores do espectro têm 
encontrado em Darwin algum suporte para suas posições, mas o destaque 
certamente vai para a direita e o liberalismo econômico, além da eugenia e 
suas apropriações pelo nazismo, racismo, colonialismo e militarismo. Nem 
os pensadores da esquerda ficaram livres da influência, como o demonstra 
ter  Marx  escrito  a  Engels  que  Darwin  havia  fornecido  os  fundamentos 
científicos para o materialismo dialético. O reconhecimento da aproximação 
do pensamento de Marx (pela “lei do desenvolvimento da história humana”) 
com o de Darwin (pela “lei do desenvolvimento da natureza orgânica”) foi 
aliás publicamente feito por Engels no discurso por ocasião do enterro de 
Marx no cemitério  de Highgate.  Por  outro lado,  a  filosofia  anarquista  de 
Piotr Kropotkin procurou se inspirar no evolucionismo da seleção natural na 
versão do concorrente de Darwin, Alfred Wallace 303.

b) Teologia  –  muitos  teólogos  cristãos  se  reconciliaram com o darwinismo, 
considerando  que  os  escritos  bíblicos  não  precisavam  ser  tomados 
literalmente, mas sim como alegorias 304. 

c) Filosofia – há uma associação do darwinismo com o empirismo, mas cabe 
ainda  mencionar  que  se  considera  ter  influído  no  desenvolvimento  do 
pragmatismo, com ramificações para o relativismo cultural. Nos EUA e na 
Grã-Bretanha, nessa linha do pragmatismo foi influente a obra de William 
James , que propunha ser o mundo originado no acaso e ir se transformando 
espontaneamente 305.

d) Antropologia – neste caso a associação foi bastante direta, pela suposição de 
que  as  raças  e  culturas  humanas  eram  ramificações  contendo  origens 
comuns, à maneira das espécies biológicas, como na teoria do antropólogo 
americano  Lewis  Henry  Morgan,  que  criou  um  conceito  mítico  de 

302 Uma boa abordagem desses impactos, apesar de ser essencialmente pró-darwinista, 
está em Oldroyd (1983).

303 Ferreira (1990).
304 Numa linha diferente do darwinismo, o evolucionismo influenciou pensadores como 

Rudolf Steiner, criador do movimento da antroposofia, e Teilhard de Chardin.
305 James  (1974).  William  era  irmão  do  romancista  Henry  James  e  de  formação 

científica;  incidentalmente,  acompanhou  a  célebre  expedição  ao  Amazonas  do  naturalista 
Agassiz, ironicamente um grande oponente do darwinismo.
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“americano nativo” e que ao mesmo tempo justificava o imperialismo anglo-
britânico e queria “preservar” o índio para condená-lo a um padrão inferior 
de vida 306.

e) Literatura – há uma influência direta no romance naturalista, tomando como 
exemplo  Émile  Zola,  que  no  conjunto  do  ciclo  Os  Rougon-Maquart 
pretendeu estender a evolução natural às lutas sociais, que seriam produzidas 
por uma ação “fatal” da hereditariedade. Não é por acaso que essa escola 
literária  se  considerou  como  “naturalista”,  pois  se  propõe  descrever  a 
sociedade  como  um  fenômeno  “natural”,  isto  é,  como  formando  parte 
indistinta da natureza 307. Além do naturalismo de Zola, podem-se mencionar 
diversas  outras  influências  literárias  do  darwinismo,  como  na  poesia  de 
Alfred Tennyson e George Meredith, além da ficção científica e dos ensaios 
de H. G. Wells.

f) Imprensa – é muito comum que formadores de opinião como jornais diários 
e revistas semanais de grande circulação evoquem a evolução sob o prisma 
da seleção natural, especialmente em seus editoriais e matérias de política e 
economia 308.

No fundo, essas apropriações  da teoria de seleção natural  entram no bojo de 
ideologias conservadoras,  que procuram fundamentos científicos para a desigualdade 
social. De toda forma, as ideologias construídas sobre o darwinismo vão se casar bem 
com  o  positivismo,  fato  compreensível  a  partir  do  aspecto,  a  que  voltarei 
posteriormente,  de  que  o  positivismo  também  postula  um tipo  de  evolução  social, 
aparentemente mais  “democrático”,  mas na verdade igualmente  conservador.  Há um 
conservadorismo que tenta passar por modernismo, como no exemplo que o historiador 
Peter Eisenberg chamou de “modernização sem progresso”, ao tratar da transformação 
de  engenhos  para  usinas  na  indústria  açucareira  nordestina  brasileira  a  partir  do 
Segundo Reinado 309.

A teoria da evolução pela seleção natural só é plenamente compreensível à luz 
das idéias contemporâneas na Grã-Bretanha de Darwin, especialmente a do liberalismo 
econômico. Um exame crítico das suas fundações históricas e ideológicas mostra uma 
face que está longe de ser pacificamente aceita como “científica”.  Por outro lado, a 
confrontação usual e habilmente feita com o criacionismo religioso se revela um falso 
dilema,  pois  penso  que  os  problemas  mais  sérios  do  darwinismo  estão  do  lado 
científico.  Uma pergunta que surge a respeito quando se consideram seus problemas 
epistemológicos é: estaríamos diante de uma teoria adequada aos fatos, porém baseada 
em noções contestáveis, ou será o darwinismo uma teoria destinada a ser ultrapassada 
como explicação evolucionista?  Neste  caso,  a  busca de outros  paradigmas,  além de 
reabrir  questões  que  a  maioria  dos  biólogos  tem  evitado  há  mais  de  um  século, 
representa um choque para todos, biólogos ou não, que se apoiaram no darwinismo para 
justificar seus modelos e conclusões.

306 Glumaz (2004).
307 Françoise Gaillard, “Genética e mito da gênese”,  in Bessis (1994). O curioso é que 

Zola pode ter-se deixado levar inconscientemente nesta direção, uma vez que sua atuação no 
affaire anti-semita Dreyfus parece contradizer essa posição estética literária. A filiação do social  
ao genético aparece também nos naturalistas brasileiros como Aluísio de Azevedo.

308 Um aspecto dessa atenção na mídia é o das notícias nas colunas de ciências, cf.  
levantamento em Tognolli (2003).

309 Eisenberg (1977).
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O evolucionismo darwinista,  nas  diversas  adequações  que  recebeu desde  sua 
proposição  inicial  por  Charles  Darwin  em  A  origem  das  espécies,  seja  a  do 
neodarwinismo,  seja  da chamada  “versão sintética”,  ou a  da  sociobiologia  ou ainda 
outras, é uma teoria hoje amplamente aceita por cientistas e leigos. Dito de maneira 
mais simples, trata-se da evolução por seleção natural regida pelo acaso, ou seja, uma 
teoria que explica a evolução dos seres vivos através do surgimento de mutações ao 
acaso  (das  quais  se  originam  variações  com  relação  a  um  conjunto  denominado 
“espécie”) e subseqüente seleção de algumas dessas mutações pela ação “natural” do 
meio  exterior  (geralmente  chamado  de  “ambiente”,  ou  mais  genericamente  de 
“natureza”) aplicada a tais seres vivos. O resultado final se expressa na condição de 
indivíduos com tais mutações serem mais “adaptados” às hostilidades do ambiente e 
conseguirem ter mais descendentes do que as variações menos “adaptadas”. 

Saudado  como um pilar  da  ciência  contemporânea,  ocorre  no  entanto  que  a 
crítica das bases e aplicações  do darwinismo revela  paradigmas científicos  que vêm 
sendo bastante questionados desde sua apresentação, como mostrarei logo mais. Ele tem 
sido saudado como uma “revolução científica”,  mas penso que se desenha nele uma 
franca crise, apesar de tão obstinadamente defendido pela comunidade científica. Não 
obstante  tais  fraquezas  enquanto  teoria  científica,  torna-se  difícil  contestá-lo  sem o 
perigo de descrédito imediato de quem o critica,  e quem o faz corre o risco de ser 
considerado não científico ou irremediavelmente obsoleto. A teoria vem conseguindo 
enfrentar várias dessas críticas com aparente satisfação, mas me parece que isto vem 
sendo  obtido  à  custa  de  remendos,  à  moda  dos  epiciclos  ptolomaicos,  e  apesar  da 
complicação  que  representam  os  artifícios  destinados  a  salvar  essa  teoria,  cujos 
fundamentos filosóficos e ideológicos não são suficientemente explicitados para todos.

O debate científico em torno da questão existe,  mas ele é meio “escondido”, 
principalmente dos alunos de ciências biológicas, ou mesmo de história das ciências, 
com o que  se  consegue torná-los  antes  de tudo adeptos  dos  paradigmas  vigentes  a 
respeito, sem lhes dar oportunidade para explorarem as possibilidades contrárias a tais 
paradigmas. A omissão é a regra geral, apesar de que há adeptos do darwinismo que 
sabem que existem outros pontos de vista, e negam-se a falar nisto ou a escrever sobre 
as  dissensões,  a  não  ser  para  ridicularizá-las.  É  o  que  se  nota  por  exemplo  numa 
prestigiosa publicação recente, em que são apresentados 64 trabalhos sobre evolução, 
muitos deles de clássicos dos séculos XIX e XX, sem incluir um só que seja contrário 
ao  darwinismo  310.  Na  história  da  biologia,  quase  ninguém,  nem  mesmo  Darwin, 
acreditou que a seleção natural pudesse explicar sozinha a evolução. Como observei, a 
ideologia darwinista tem sido promovida a paradigma, em detrimento de outras idéias 
expressas por teorias contrárias, como o lamarckismo, mas isto se deve ao ocultamento 
das questões filosóficas por detrás disso. Por esses motivos creio que essa questão se 
tornou ideal para ser analisada como estudo de caso de uma ideologia científica.

O debate sobre o darwinismo evidencia duas atitudes opostas: a conservadora, 
do  ponto  de  vista  paradigmático,  pela  qual  as  dificuldades  do  darwinismo  seriam 
relativamente  triviais  e,  se  realmente  necessário,  serão  reconciliadas  dentro  do 
arcabouço geral da própria teoria sintética do darwinismo, configurada no período entre 
guerras do século XX; e uma atitude mais inconformista, segundo a qual os paradoxos 
só serão resolvidos se mudarem os paradigmas dessa teoria evolutiva. 

Um  contra-exemplo  da  atualidade  desse  debate,  que  raramente  chega  ao 
conhecimento  público  como aconteceu  neste  caso,  foi  um número  especial  de  uma 
revista  francesa  que  divulga  para  o  público  a  história  da  ciência  e  tecnologia, 

310 Ridley (1997).
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significativamente  intitulado  “Darwin ou Lamarck,  a  querela  da evolução”  311.  Uma 
outra exceção foi um trabalho que selecionou nove cientistas de renome envolvidos com 
as biociências, mas teve o cuidado de reunir tanto pessoas favoráveis quanto contrárias 
ao darwinismo, havendo mesmo aquelas que declararam não ter muita certeza quanto à 
posição que seria mais correta 312. No cotidiano tenho observado que um bom número 
de cientistas dessa área  preferem dizer que não lhes importa se a teoria está correta ou 
não, pois não dependeriam dela nos seus afazeres diários. Evidentemente, esta postura 
que se pretende pragmática não é satisfatória, pois sempre se encontram alusões diretas 
ou indiretas de aplicações da teoria do darwinismo em alguma de suas formas.

A seguir passarei a apresentar sumariamente as posições científicas e ideológicas 
em jogo nesse tema, ficando mais no domínio específico da biologia, mas certamente 
esse  escopo  poderia  ser  proveitosamente  ampliado  para  incluir  toda  uma  gama  de 
aplicações  em  outros  campos,  da  economia  à  antropologia,  da  epistemologia  e  da 
psicologia  behaviorista  à  literatura,  o  que  somente  farei  com  muita  brevidade. 
Inicialmente, vou rever alguns dos fatos mais conhecidos da biografia de Darwin.  

Charles Robert Darwin (1809 – 1882) nasceu perto de Shrewsbury em família 
inglesa de posses, com antecedentes dignos de nota. Seu avô paterno, Erasmus Darwin, 
foi um pensador que escreveu uma obra evolucionista que teve muita repercussão na 
primeira  metade  do  século  XIX,  e  em  que  elaborou  uma  teoria  transformista  que 
continha  diversas  afinidades  com  a  de  outro  evolucionista  conhecido,  o  francês 
Lamarck. Por parte de mãe, era neto de Josuah Wedgewood, rico industrial da cerâmica 
que participou da chamada “revolução industrial” na Grã-Bretanha (conquanto seja este 
um conceito discutível, como já mencionei), associando-se a James Watt e outros para 
aplicações de máquinas a vapor em vários empreendimentos.

A biografia de Charles Darwin é interessante, embora a maior parte do que se 
tem escrito a seu respeito seja laudatório e pouco crítico (especialmente quando se trata 
de biógrafos britânicos), realçando sempre seu lado de “gênio” 313. Em trabalho recente, 
Desmond  e  Moore  apresentam um enfoque mais  equilibrado,  examinando  as  raízes 
sociais e culturais do biografado, mantendo porém um tom benevolente para com os 
tormentos pessoais e dilemas morais de Darwin 314. É bem conhecida sua viagem pelo 
mundo a bordo do navio Beagle, em que fez anotações sobre fauna, flora e geologia dos 
lugares  visitados.  Também  se  conhece  sua  amizade  com  Charles  Lyell,  um  dos 
fundadores da moderna geologia e que tinha sido amigo já de seu avô Erasmus. Sua 
vida confortável proporcionada pelas rendas de uma boa herança lhe deram o tempo 
necessário para se tornar um aplicado e perspicaz naturalista, menos por formação do 
que por ser um amador dedicado. A relação a seguir de trabalhos publicados por Darwin 
dá uma idéia de seu empenho e interesses, enquanto estudioso de História Natural:

i) Remarks  upon  the  habits  of  the  genera  Geospiza,  Camarhynchus,  
Cactornis and Certhidea of Gould (1837)

ii) On certain areas of elevation and subsidence in the Pacific and Indian  
Oceans, as deduced from the study of coral formations (1838)

iii) Narrative of the surveying voyages of His Majesty’s Ships Adventure and  
Beagle, between the years 1826 and 1836, describing their examination  
of  the  southern  shores  of  South  America,  and  the  Beagle’s  

311 Les Cahiers de Science et Vie – nº 6 (especial), 1991.
312 Noël (1981).
313 Vide como exemplo típico dessas biografias Buican (1990).
314 Desmond e Moore (2001).
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circumnavigation of the globe. Vol. III. Journal and Remarks, 1832-1836 
(1839)

iv) Humble-bees (1841)
v) The structure and distribution of coral reefs (1842)
vi) Geological observations on South America (1846)
vii) Does salt-water kill seeds? (1855)
viii) Productiveness of foreign seed (1857)
ix) On the tendency of species to form varieties; and on the perpetuation of  

varieties and species by natural means of selection (1858)
x) On  the  origin  of  species  by  means  of  natural  selection,  or  the  

preservation of favoured races in the struggle for life (1859)
xi) Natural selection (1860)
xii) Fertilisation of orchids by insect agency (1860)
xiii) On the various contrivances by which British and foreign orchids are  

fertilised by insects, and on the good effects of intercrossing (1862)
xiv) Variations effected by cultivation (1862)
xv) Recollections of Professor Henslow (1862)
xvi) The variation of animals and plants under domestication (1868)
xvii) Origin of species (1869)
xviii) The descent of man and selection in relation to sex (1871)
xix) Pangenesis (1871)
xx) The expression of the emotions in man and animals (1872)
xxi) Perceptions in the lower animals (1873)
xxii) Flowers of the primrose destroyed by birds (1874)
xxiii) Insectivorous plants (1875)
xxiv) The effects of cross and self-fertilisation in the vegetable kingdom (1876)
xxv) Sexual selection in relation to monkeys (1876)
xxvi) The different forms of flowers on plants of the same species (1877)
xxvii) A biographical sketch of an infant (1877)
xxviii) Erasmus Darwin (1879)
xxix) The power of movement in plants (1880)
xxx) The formation of vegetable mould,  through the action of worms, with  

observations on their habits (1881)
Além  desses  trabalhos  de  zoologia,  botânica,  geologia  e  biografia, 

postumamente  foram editadas  sua  autobiografia   e  numerosa  correspondência,  bem 
como parte dos seus diários, restando ainda por publicar estes na íntegra.

Também é famoso o episódio da disputa pela prioridade na publicação da sua 
teoria evolutiva. Em termos do que hoje é consagrado na prática científica, a prioridade 
seria do naturalista Alfred Wallace, mas Lyell orientou Darwin a publicar sua própria 
teoria juntamente com o manuscrito que este recebera de Wallace, apesar de as duas 
teorias conterem também pontos de diferença  315. Na verdade, a historiografia oficial 
desses  eventos,  escrita  por  adeptos  do  darwinismo,  está  começando  a  sofrer 
contestações,  pois  há uma discrepância  entre  a  versão  preliminar  de Darwin  para o 
famoso capítulo IV de A Origem das Espécies e a versão final da publicação (1859), que 
estranhamente coincide muito bem com o manuscrito de Wallace. Desde a década de 
1980 foi levantada a hipótese de que Darwin teria inserido o texto de Wallace no seu, 

315 Wallace (2003), pp. 231-240; vide também Horta (2003), pp. 217-229.
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simplesmente omitindo o nome de Wallace,  podendo até mesmo o mentor  Lyell  ter 
destruído as provas materiais do que seria um verdadeiro plágio  316.

A própria disputa por uma prioridade na publicação parece uma polêmica um 
tanto artificial, uma vez que havia várias outras teorias evolutivas já propostas, além das 
de Darwin e Wallace, dentre as quais algumas com bastante superposição a estas. O que 
fez então com que a obra de Darwin fosse tão amplamente divulgada? Parte da resposta 
está no estilo cativante com que seu livro foi escrito e na capacidade de Darwin de 
sintetizar e articular questões que há décadas vinham sendo discutidas. Mas pesou muito 
no sucesso a ideologia na qual se apoiava Darwin: a do  laissez-faire do liberalismo 
econômico, defendido por Adam Smith em  A Riqueza das Nações  (de 1776) - e que 
ainda  é  invocada  como  justificativa,  até  mesmo  por  darwinistas  considerados 
“revisionistas” como Stephen Jay Gould 317. 

Toda uma tradição da filosofia empirista britânica que deságua em Adam Smith, 
ao prever a regulação do conjunto da economia pela “mão invisível” do mercado, se 
casava bem também com a teoria econômica de Thomas Malthus 318. Este, em seu ensaio 
sobre  as populações (publicado em 1798 e confessamente um livro de cabeceira de 
Darwin), apresenta  certamente  coerência  ideológica,  pois  é  igualmente  contra  a 
disseminação  do  conhecimento  (através  da  educação)  e  contra  o  crescimento  da 
população  e  das  riquezas.  Estas  variáveis  todas,  segundo  Malthus,  deveriam  ser 
rigidamente  controladas  pelas  classes  superiores  dentro  de  uma  ideologia  que  foi 
amplamente aceita  e praticada na Grã-Bretanha,  com as conseqüências  conhecidas  e 
exaustivamente descritas na literatura de exploração da miséria, como nos conhecidos 
romances de Charles Dickens, e na economia política, como nos inúmeros exemplos 
levantados por Karl Marx em O Capital, a partir de notícias de jornais.

Malthus  aplicou  um postulado  a posteriori e  sem justificativa,  que  foi  o  do 
crescimento de alimentos em progressão aritmética e com o concomitante crescimento 
populacional descompassado, em proporção geométrica, criando escassez de recursos. 
São  conhecidas  as  soluções  de  Malthus  para  a  “superpopulação”  resultante  desse 
suposto desencontro: epidemias, guerras, a fome e outras catástrofes se incumbiriam de, 
junto com a concorrência, estabelecer um equilíbrio, algo análogo aos ensinamentos de 
Adam  Smith  sobre  a  auto-regulação  do  mercado,  selecionando  os  melhores  e 
eliminando os mais pobres e incapazes de sobreviver – uma verdadeira lei da selva, com 
elementos ideológicos que o darwinismo claramente incorporou. 

Certamente  no  auge  do  imperialismo  e  colonialismo  britânicos,  uma  teoria 
evolutiva  que  defendia  aspectos  como  uma  inevitável  luta  pela  vida,  aceitava  a 
existência  de espécies  mais  favorecidas  e  defendia  uma seleção natural  regida pelo 
acaso, tinha condições de atrair a seu favor a opinião pública da sociedade vitoriana, 
que  se  enxergou justificada  pela  “ciência”  e  ajudou a  promover  ideologicamente  a 
teoria de Darwin. O darwinismo legitimou assim a desigualdade das classes e das raças, 

316 Ferreira (1990), pp. 59-63. Caso confirmado, este teria sido um episódio digno da  
teoria da “sobrevivência do mais apto”. 

317 Smith  (1974).  Para  Gould  (2001),  os  indivíduos  estão  imersos  num  mar  de 
probabilidades,  sendo  o  progresso  uma  ilusão  –  haveria  uma  espécie  de  resultante  não  
determinista do processo da evolução darwinista, assim como Smith admite uma resultante dos 
conflitos individuais no mercado, também não causada por um determinismo do tipo que seria  
importo por uma política de dirigismo, dentro dos moldes preconizados por Leibniz e praticados 
por Colbert, contra o liberalismo.

318 Malthus (1996).  Este pastor anglicano foi também empregado da Companhia das 
Índias Orientais, no momento em que estava consolidava sua entrada no lucrativo comércio de 
escravos e drogas, especialmente o ópio.
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bem como aceitou a luta pela sobrevivência como natural (embora fosse entre espécies, 
a  noção  de  luta  foi  entendida  rapidamente  como  intra-espécie),  e  por  extensão  as 
guerras, como fator crucial para a civilização, pois a vitória acabaria por determinar 
quem é o mais apto 319. Esta é uma tendência peculiar e coerente com toda a corrente 
filosófica  do  empirismo  britânico,  como  por  exemplo  no  conceito  de  sociedade 
apresentado por Thomas Hobbes  - a mencionada conclusão de que o homem é o lobo  
do homem 320. 

A teoria malthusiana é igualmente a base ideológica de movimentos mais atuais, 
como aquele, patrocinado pelo Clube de Roma, que começou propondo o “crescimento 
nulo” da população na década de 1970, embora tenha havido depois um abrandamento 
do radicalismo da proposta original, dando lugar àquela outra aparentemente mais suave 
e  considerada  mais  “politicamente  correta”,  a  do  “crescimento  sustentável”  321.  O 
espectro  da  ameaça  do  crescimento  populacional  tem  sido  a  justificativa  de  ações 
ambientalistas  de  cunho  ecológico  conservador,  que  soam  como  uma  defesa  do 
darwinismo 322. Essas propostas se baseiam em inferições estatísticas duvidosas que, não 
obstante  sua  aparente  convicção,  são  passíveis  de  contestação  matemática.  Entre  os 
espectros  ideológicos  malthusianos  de  “perigos”  sempre  citados  estão  o  aumento 
populacional, o super-aquecimento do planeta, o fim da biodiversidade e a escassez de 
alimentos  e de energia,  projeções futuristas de tons apocalípticos  fundamentadas em 
dados e técnicas manipuladas para ter uma aparência científica, como já o demonstrou 
recentemente Bjørn Lomborg, um ex-ecologista radical 323.

De fato, as análises estatísticas de Lomborg mostram que, ao contrário do que se 
vê o tempo todo propalado pela  mídia,  a  crescente  urbanização tende  a  minorar  os 
problemas  econômicos  da sociedade,  e  que a  Terra  ainda tem muito  potencial  para 
crescimento  demográfico  e  possibilidades  imensas  de  alimentar  adequadamente  essa 
população. Historicamente, as pessoas na atualidade estão sendo melhor alimentadas do 
que  antigamente,  mas  o  espectro  da  fome  é  real  e  existe  devido  a  um  problema 
distributivo, ou seja político, e não científico ou por falta de alimentos 324. A saúde e a 
expectativa de vida só têm aumentado, até mesmo nos países subdesenvolvidos, embora 
menos.  Claro  que é  necessário  cuidar  com urgência,  nacional  e  internacionalmente, 
desse enorme problema político da distribuição de bens e riquezas, mas a decisão de 
fazer as economias crescerem e de forma cada vez mais acelerada também é vital para 
se  resolver  os  problemas  citados.  Aprofundar  a  industrialização  seria  a  melhor 
alternativa  para  todos  e  de  todos  os  pontos  de  vista,  apesar  da  ideologia  anti-

319 Ruffié (1988), pp. 9-52.
320 O neoliberalismo de hoje, especialmente depois da era Thatcher, e que se consolidou 

no poder no Brasil pelas mãos principalmente dos governos de Fernando Collor e Fernando 
Henrique  Cardoso,  admite  os  mesmos  princípios  que  os  similares  do  liberalismo  da  era 
vitoriana, apenas intensificados pela atuação global do capital.

321 Herman (1999).
322 Como em Ehrlich (1993).
323 Lomborg (2001), que após ter sido militante e diretor do Greenpeace, se arrependeu,  

voltou  a  ser  professor  de  estatística  na  Dinamarca  e  publicou  este  longo  mea  culpa, 
compreensivelmente contestado de imediato pelo establishment  científico a favor da ideologia 
malthusiana, bem retratado pelo corpo editorial e colaboradores da revista Scientific American, 
que tentaram repetidamente desmoralizar Lomborg após a publicação de seu livro.

324 O  fracasso e fiasco do programa Fome Zero do governo Lula me parece que se  
devem exatamente à falta de compreensão científica desse problema, além da falta de vontade  
política para atacar o desafio distributivista.
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industrialista que se associou ao mito de ser possível e desejável uma sociedade baseada 
em serviços, ou “pós-industrial” 325. 

Recuperando uma agenda perdida na pregação de inspiração rousseauniana por 
um planeta mais “limpo”, a industrialização intensificada também seria o único remédio 
adequado para  problemas ingentes como a poluição das águas e o processamento do 
lixo.  O uso de pesticidas  (tanto  industriais  quanto  naturais)  não  pode tampouco ser 
descartado  para  a  produção  de  alimentos  e  eliminação  da  fome,  tendo  baixíssima 
correlação com doenças  326.  Estudos mais desapaixonados também questionam que a 
variação do tamanho do “buraco” na camada atmosférica de ozônio seja uma função de 
efeitos de emissão causados pela industrialização 327. Mesmo o aquecimento global tem 
sido contrariado por diversos especialistas em meteorologia, que em verdade apontam 
para a hipótese contrária, a de estarmos caminhando para uma nova era glacial  328. O 
desflorestamento por outro lado é certamente um problema histórico no planeta, mas a 
área cortada  pode ser  reflorestada,  até  mesmo se recuperando razoavelmente  bem a 
diversidade vegetal e animal. Aliás, a propalada redução da biodiversidade em 40.000 
espécies por ano - mesmo não havendo consenso entre os biólogos que permita definir 
exatamente o que é uma espécie - se revelou questionável, pois estaria na verdade mais 
perto  de  200 espécies  por  ano  –  e  a  extinção  poderia  ser  desacelerada  329.  Água e 
matérias-primas,  inclusive  os  combustíveis  fósseis,  não  dão  sinal  da  sua  anunciada 
exaustão imediata  – o futurologismo do relatório do crescimento nulo proposto pelo 
Clube de Roma na década de 1970 considerava que nos primeiros anos do século XXI 
isto já estaria acontecendo, decretando o fim da era do petróleo - e novas tecnologias 
têm tornado possível tanto seu reaproveitamento quanto a descoberta de mais fontes 
energéticas. Em contrapartida, observo que todas as propostas ambientalistas radicais e 
alarmistas  que  contradizem  o  que  afirmei  têm  um  fundo  na  matriz  ideológica 
malthusiano-darwinista.

Fiz  esta  digressão  pelo  ecologismo porque este  está  ligado  aos  antecedentes 
econômicos e ideológicos  que fizeram com que a obra de Darwin fosse muito bem 
divulgada  pelos  seus  incentivadores,  alcançando  uma  popularidade  inicialmente 
impulsionada pelo confronto público que ocorreu em 1860 entre seu arquidefensor, o 
biólogo  Thomas  Huxley,  e  o  bispo  criacionista  Sam Wilberforce.  Com o  alarde  e 
sensacionalismo criados em torno do episódio, logo a idéia de Darwin se difundiu por 
toda Grã-Bretanha e chegou a outros países. A propósito daquele debate, ele continha 
algumas sutilezas que a sua costumeira apresentação caricatural não deixa perceber, e 
algumas questões por ele levantadas continuaram sendo disputadas até hoje, como a das 
lacunas no registro geológico 330. 

Fora da Inglaterra, o maior divulgador de Darwin no século XIX foi o alemão 
Ernst Haeckel, criador da palavra “ecologia”. Haeckel, um pensador monista, partiu de 
uma visão epistemológica até superior à de Darwin, também negando a existência de 

325 A industrialização pode ajudar  inclusive a diminuir a concentração de poluentes no  
ar. Em particular, Lomborg (2001) demonstrou que a chuva ácida não está correlacionada com a 
emissão de NOx ou SO2 , substâncias nocivas.

326 Edwards (2002), pp. 16-33 – o famoso livro de Rachel Carson com fundamentação 
ideológica na linha do ecologismo, Silent spring (1962), foi decisivo para o banimento do DDT, 
mas há indícios de que foi um trabalho cientificamente falho, motivo pelo qual vem recebendo 
contestações de cientistas quanto a suas conclusões.

327 Maduro (1990), pp. 38-42.
328 Jaworowski (1994), pp. 52-65.
329 Lomborg (2001).
330 “O buldogue de Darwin contra Sam escorregadio”, in Hellman (1999).
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causas  finais  mas  considerando toda  natureza  unificada  e  hoje  ele  é  mais  lembrado 
como  um  dos  formuladores  da  teoria,  que  ainda  permanece  influente,  de  que  a 
ontogenia do embrião recapitula a sua filogenia, podendo assim acompanhar toda uma 
série  de  transformações  da espécie  331.  Adepto  de certa  forma da  Naturphilosophie, 
Haeckel defendia que a teoria da evolução darwiniana estaria implícita já nos escritos 
científicos de Goethe. Haeckel aderiu ao darwinismo social e foi seu carisma intelectual 
na Alemanha que contribuiu para a criação posterior da ideologia racial do nazismo 332. 
Curiosamente, sua idéias também influenciaram o criador da psicanálise, pois Freud foi 
aluno de Haeckel (que por sua vez havia sido discípulo de Robert Mayer, o médico 
referido no capítulo anterior como formulador de um dos princípios mais fundamentais 
da física, o da conservação e transformação da energia) e de Helmholz, também médico 
e físico que se caracterizou por uma visão reducionista das ciências, em especial nos 
seus trabalhos sobre acústica e música  333. Talvez venha daí a origem da preocupação 
freudiana com civilização e cultura como forças evolutivas da sociedade. Lembro a esse 
respeito  que  foi  Haeckel  quem  primeiro  colocou  como  as  duas  mais  importantes 
“revoluções” científicas as teorias de Copérnico e Darwin – a que Freud ajuntou uma 
terceira, a sua própria.

Em termos de ideologia social,  não se pode esquecer do importante papel de 
Herbert  Spencer,  ex-engenheiro  ferroviário  inglês  e  contemporâneo  de  Darwin  que, 
subscrevendo  integralmente  o  laissez-faire de  Adam Smith,  escreveu  um ensaio  de 
grande sucesso de público,  O homem versus o estado,  em que defendeu a evolução 
social humana a partir da seleção natural. Nesta época, a Grã-Bretanha estava votando 
as Leis dos Pobres, para acabar com a distribuição de sopa e agasalhos e outras ações 
sociais. Para Spencer, o Estado não deveria regular nenhuma atividade (ele era ainda 
mais radical, pregando o fim do Estado), pois isto iria contra a ação da seleção natural e 
os pobres deveriam mesmo sucumbir, sem proteção social alguma, “para seu próprio 
bem”  334. Evidentemente, a exposição dessas idéias é parte da cartilha do liberalismo 
econômico, tornando Spencer o darwinista social mais seguido até hoje – para ele o 
Estado deveria ser fraco e mínimo, a iniciativa privada pelo contrário teria de ser forte e 
auto-regulada pela “mão invisível” da concorrência.

No  Brasil,  o  darwinismo  teria  chegado  já  na  década  de  1860,  através  de 
traduções francesas das obras de Darwin, Spencer, Haeckel e outros 335. Sua entrada nos 
meios  acadêmicos  brasileiros  se  deu com o médico  Miranda de Azevedo em 1874, 
tendo-se divulgado no país pelo uso tão marcante dos conceitos de evolução darwinista 
nas  obras  dos  pensadores  Sílvio  Romero  e  Tobias  Barreto  336.  Spencer  foi  muito 
difundido no mundo todo, sendo bastante citado no Brasil por autores de tendências 
diversas – desde Euclides da Cunha, em Os sertões, até Monteiro Lobato e outros. Isto 
para  não  falar  da  legião  daqueles  que,  sem  citá-lo,  incorporaram-no  nas  políticas 
implantadas  com a colaboração de grupos financeiros  internacionais,  como o Fundo 
Monetário Internacional, e adotaram-no implicitamente, como os governos brasileiros 
desde  Collor  fizeram.  Aliás,  no  Brasil,  tivemos  uma forte  divulgação  dessas  idéias 

331 Haeckel (1961).
332 Herman (1999).
333 Helmhoz (1995).
334 Spencer (1940).
335 Collichio (1988).  Sobre a recepção das idéias darwinistas no Brasil  vide também 

Domingues et al.(2003).
336 Haeckel (1961); Romero (2001), Parte I, em especial pp. 76-99; “Sobre uma nova 

intuição do direito”, in Barreto (2001), pp. 57-112.
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racistas e pessimistas já a partir do Segundo Império, graças à influência sobre D. Pedro 
II do seu já mencionado assessor e embaixador  francês, o Conde de Gobineau, que 
defendia a pureza das raças, contra a mestiçagem que ele abominava no país 337.

Spencer,  Haeckel  e  Thomas  Huxley  foram alguns  dos  darwinistas  vitorianos 
que,  ao  contrário  de  Darwin,  pelo  menos  durante  um  bom  período  esposaram  a 
ideologia do progresso. Seus motivos não eram epistemológicos,  mas pragmáticos: a 
expansão da livre empresa e a competição e luta pelo mercado mundial  do Império 
Britânico reforçavam o apelo dos valores que eles defendiam e em que a classe média se 
espelhava. O problema colocado para esses pensadores por sua adesão ao darwinismo 
era que um dos bastiões da moralidade vitoriana continuava sendo o da religião, onde 
fazia sentido defender o caráter único do homem na natureza, o que porém ruía com a 
adoção da ideologia evolucionista darwinista, pelo seu tom materialista e ateu. Como 
mencionado,  Darwin  mesmo  não  compartilhava  dessa  crença  no  progresso,  e  suas 
convicções a respeito acabaram influenciando obras pessimistas como as do escritor H. 
G.  Wells  338.  Com essa contradição,  muitos  que  aceitavam a  evolução  não estavam 
dispostos a acreditar no puro acaso da seleção natural, preferindo a idéia de um desígnio 
teleológico na evolução, o que desprestigiou o darwinismo (mas não o evolucionismo). 
As rivalidades entre as nações européias que desembocariam nas duas Gerras Mundiais 
levaram antes delas a um clima de pessimismo cultural negativamente evolucionista – 
as  nações  estariam  sujeitas  a  involuções,  o  que  punha  por  terra  a  fé  vitoriana  no 
progresso  e  favoreceu  a  longo  prazo  a  volta  do  darwinismo  no  cenário  do 
evolucionismo 339. 

Por outro lado, houve sérias objeções do lado científico a que nem Darwin nem 
seus patrocinadores souberam responder na época, tais como a idade da Terra e o que 
parecia lógico, que seria a diluição pouco a pouco das características dos progenitores, e 
portanto das variações, ao longo das gerações (o chamado “paradoxo de Jenkin”). Esta 
última dificuldade precisou esperar pela integração do mendelismo ao darwinismo para 
ser superada, o que se deu com a já mencionada “teoria sintética”. No início do século 
XX o darwinismo entrou  em baixa  maior  ainda,  pelo  motivo  exposto  no parágrafo 
anterior, sendo relativamente deixado de lado, situação que vigorava ainda na década de 
1920, no que já foi chamado de “eclipse do darwinismo” 340. Um fator que ajudou a sua 
volta  posterior  foi  a  “redescoberta”  por  alguns  pesquisadores  em 1900  das  leis  de 
Mendel  para  a  hereditariedade  341.  A  operação  de  associação  dessas  leis  com  o 
darwinismo,  conduzida  por  biólogos  como  Ernst  Mayr  e  Theodosius  Dobjansky 
(pesquisador que deixou traços marcantes na USP, onde deu aulas e formou a primeira 
geração de geneticistas brasileiros na década de 1940), criou a “teoria sintética” a partir 
da década de 1930 e é predominante atualmente no ensino da biologia e antropologia, 
dando margem para que voltassem os aspectos que recuperaram a visão pessimista e 
anti-progressista de Darwin. 

 Deve-se notar porém que houve ataques contemporâneos a Darwin, de origem 
mais filosófica e especulativa, como o feito pelo inglês Samuel Butler, que publicou em 

337 Raeders (1988). Gobineau foi lido com interesse por Haeckel e influenciou Richard 
Wagner, cf. Herman (1999).

338 Especialmente  A máquina do tempo – Wells (1964), ficção científica impregnada de 
ideologia racista e de pessimismo cultural.

339 Bowler (1990).
340 Bowler (1983).
341 Na verdade, o trabalho de Mendel não estava “esquecido”, sendo sua reaparição uma 

questão de idiossincrasias – cf. Jean-Marc Drouin, “Mendel: para os lados do jardim”, in Serres 
(1995-96), vol. 3; vide também Freire-Maia (1995).
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1863 seu artigo “Darwin entre as Máquinas”. A este se seguiu seu romance Erewhon, 
uma vigorosa sátira contra a hipocrisia moral vitoriana, na qual as máquinas seguem um 
esquema  evolutivo  darwiniano,  para   permitir  a  Butler  desnudar  o  que  eram 
justificativas  de domínio  das classes  abastadas  sobre as  mais  pobres  342.  O tema de 
Butler se presta admiravelmente à discussão da possibilidade de “inteligência artificial” 
-  lembrando  porém que  a  complexidade  da  inteligência  humana  é  um desafio  não 
respondido  adequadamente  pelo  darwinismo  343.  As  idéias  de  Butler  foram 
modernamente retomadas em conexão sobre a discussão de máquinas que fazem outras 
máquinas, juntamente com uma hipótese conciliadora, de que o lamarckismo explicaria 
o mecanismo da evolução nos primórdios da vida,  sendo gradativamente substituído 
pelo mecanismo da seleção natural 344. 

A teoria darwinista da evolução é, para seus atuais adeptos mais extremados, 
considerada tão poderosa que mesmo para eventuais formas de vida alienígena,  eles 
acreditam que,  se  existirem,  terão  se  desenvolvido  forçosamente  de  acordo com os 
princípios desta teoria  345. Os argumentos contrários ao darwinismo, quando expostos 
por darwinistas ortodoxos como Ernest Mayr ou Richard Dawkins, são sofismáticos, 
pois que admitem o darwinismo como ponto de partida  - para chegarem ao mesmo 
ponto que queriam demonstrar. Por outro lado, como se verá adiante, embora seja uma 
aparente dissidência, a proposta do "saltacionismo" (evolução por saltos e não gradual) 
procura no fundo defender a teoria darwinista e atualizá-la, ainda que às custas de seu 
axioma  de  transformações  lentas  e  graduais.  Os  seguidores  da  linha  saltacionista 
afirmam que a evolução é materialista,  não finalista, não pode coexistir com uma noção 
de  progresso  e  se  dá  pela  seleção  natural  346.  Mesmo havendo  subscrito  a  hipótese 
contrária  à  da  teoria  sintética,  de  que  a  seleção  natural  não  é  o  único  mecanismo 
determinante da evolução,  ao longo de seus livros o mais conhecido “saltacionista”, 
Stephen Jay Gould, lembra que o próprio Darwin também falava de outros mecanismos 
além  da  seleção  natural  e  Gould  acaba  fazendo  concessões  para  nada  mudar  de 
fundamental, pois discorda veementemente de que o darwinismo esteja em crise ou em 
vias de ser superado – seus esforços são, pelo contrário, para revigorá-lo, sem mudar 
nada essencial.

Pode-se  indagar:  mas  ainda  há  hoje  em dia  alguma  teoria  da  evolução  sem 
Darwin?  Para  responder,  é  útil  recorrer  à  história  dos  conceitos  evolucionistas  e 
começar lembrando que a idéia de luta pela vida, com a sobrevivência e sucessão dos 
mais aptos, é bastante antiga, pois já se encontra no filósofo Lucrécio, no seu longo 
poema Da natureza, de cunho epicurista 347. A possibilidade de uma transformação do 
ser vivo só foi contudo veiculada com mais ênfase após a descoberta das células ao 
microscópio 348. A comprovação de que há microrganismos que são invisíveis a olho nu 
durante  o  século  XVII  levou  a  idéias  melhor  elaboradas  quanto  à  possibilidade  de 
alteração  histórica  nas  formas  de  vida,  mudança  em que  aumentavam  também  sua 
complexidade e diversidade. No século XVIII foi estreitada a relação de paralelismo 
entre evolução e desenvolvimento embrionário, graças aos estudos que demonstravam 
que o embrião realiza a alteração de algo diminuto em seres diversificados e complexos. 

342 Butler (1996) – o título é um anagrama de nowhere.
343 Cf. argumenta convincentemente Blanc (1994), pp. 231-260.
344 Dyson (1998).
345 Richard Dawkins, “Universal darwinism”, in Hull e Ruse (1998) .
346 Gould (1979).
347 Lucrécio (1973).
348 Hall (1981), pp. 155-215. 
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De fato, em 1744, o cientista Albrecht von Haller introduziu a palavra “evolução” para 
descrever o desenvolvimento do embrião. 

No  período  do  Iluminismo,  entre  os  pesquisadores  naturalistas  era  bastante 
disseminada a idéia de que a natureza possuía uma espécie de “projeto”, que se casava 
com a do criador projetista, dentro da tradição chamada de “grande cadeia da vida”, que 
vinha desde a Antigüidade, idéias que confluíram na primeira metade do século XIX 
para um campo chamado “teologia natural” 349. Os argumentos de uma criação com um 
sentido  direcional  levavam a  redescobrir  a  evolução,  mas  esbarravam na  hipotética 
fixidez  das  espécies,  até  que  esta  começou  a  ser  contestada  com  base  nos 
desenvolvimentos  contemporâneos  dos  estudos  geológicos.  No  decorrer  do  século 
XVIII, começou-se também a especular mais sobre o lugar do homem na cadeia da vida 
natural, se ele teria ou não uma posição especial devida à “alma”, questão que se tornou 
mais aguda com os trabalhos de anatomia comparada entre homem e macacos, como os 
de Buffon e sua História natural 350. 

As ideologias a partir do século XIX se apoiaram nessas idéias renovadas de 
progresso e, particularmente,  na idéia de evolução, apesar de emprestarem significados 
diversos  a  esses  termos  e  usarem-nos  em  contextos  diferenciados.  Os  trabalhos  de 
filosofia natural nesse sentido culminaram na teoria chamada de transformismo, em que 
se destaca Jean Baptiste Monet de Lamarck, no início daquele século. Este pensador, tão 
vilipendiado  pela  tradição  construída  posteriormente  na  história  da  ciência  oficial, 
buscava uma unificação entre os processos da física e química com a geologia, o clima e 
a  vida,  declarando existir  uma harmonia  maior,  que ia  desde  o reino mineral  até  o 
homem, idéias que se coadunam com a busca pela unidade descrita no capítulo anterior 
e que eram caras também a outros pensadores, inclusive Hegel 351. 

Na linha de precursores do darwinismo uma obra de grande repercussão foi a de 
Charles Lyell,  Princípios de geologia, também da primeira metade do século XIX, em 
que abandonou as teorias precedentes de catastrofismo natural e procurou explicar as 
evoluções  geológicas  352.  Trabalhos  como esse contribuíram para que os naturalistas 
considerassem as espécies biológicas também como passíveis de sofrer transformações. 
Houve predecessores  de peso na própria  Grã-Bretanha,  como Robert  Chambers  que 
escreveu (anonimamente) um livro muito influente,  Vestígios da criação  (1844), com 
uma teoria evolutiva teleológica, além de vários trabalhos de Robert Owen, que já citei 
anteriormente. A elaboração dos paradoxos a que chegara Lyell em torno do surgimento 
de novas espécies, que não seriam simples transformações, contribuiu para o debate das 
teorias da evolução, em especial daquela que resultou dos trabalhos de Darwin e seus 
negligenciados competidores, Wallace e Bates 353. 

Sucederam-se várias teorias propostas para a evolução, antes daquela de Charles 
Darwin, inclusive a de seu avô Erasmus Darwin, já mencionada, mas a primeira teoria 
da evolução que se pode considerar mais completa e bem sucedida foi mesmo a de 
Lamarck,  publicada  em  1809,  na  Filosofia  zoológica,  baseada  em  três  grandes 
princípios  354.  Segundo  o  biólogo  Marcello  Barbieri,  tais  princípios  formariam uma 

349 Bowler  (1989);  Frederick  Gregory,  “Theology  and  the  sciences  in  the  German 
Romantic period”, in Cunningham e Jardine (1990).

350 Vide Buffon (1781).
351 Hegel(1977), vol. 2, pp. 197-213, na sua apreciação sobre a filosofia platônica da 

natureza; esta reaparece em Hegel (1956), apesar de toda a carga do idealismo.
352 Lyell (1997).
353 Ferreira (1990).
354 Lamarck (1809). Sobre a biografia de Lamarck, consultar Jordanova (1990).
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teoria essencialmente correta da evolução se destituídos das últimas partes (indicadas 
em itálico, a seguir 355):

a) A vida  surgiu à  superfície  da Terra sob a  forma de microrganismos  por 
geração espontânea;

b) Os  mecanismos  alteraram-se  e  adaptaram-se  ao  ambiente,  mediante  a 
hereditariedade dos caracteres adquiridos;

c) A complexidade dos organismos aumentou com o tempo,  porque há neles  
uma tendência intrínseca que os impele para níveis de organização cada vez  
mais complexos.

Já  de  acordo  com Bourguignon,  Lamarck  apresentou  quatro  leis  da  vida  de 
forma algo diferente em 1815, mas que se podem equiparar aos três princípios acima, 
acrescidos de sua teoria da progressão biológica 356.

Minha  hipótese  é  de  que  não  é  preciso  retirar  nada  das  proposições  acima, 
embora seus pormenores possam estar inexatos na exposição feita  por Lamarck.  Na 
primeira  proposição,  entenda-se  por  geração  espontânea  não  aquela  que  predizia  o 
nascimentos de ratos a partir de trapos sujos, etc., e que foi efetivamente destruída pelos 
argumentos dos experimentos de Redi, Spallanzani e Pasteur nos séculos XVIII e XIX, 
mas a formação primitiva  de organismos replicantes  como as bactérias,  a  partir  por 
exemplo de cadeias de ARN 357. Lamarck acreditava na geração espontânea das espécies 
continuada por várias vezes, o mesmo ocorrendo com Darwin. Neste caso, as origens da 
vida foram alguma vez dadas a partir da ausência de vida, ou seja, houve pelo menos 
uma geração, sob determinadas condições, que se pode dizer "espontânea".

Biólogos da primeira metade do século XX, como o soviético Alexandr Oparin e 
o  britânico  John  Haldane  (conhecido  pela  sua  adesão  irrestrita  ao  comunismo), 
pareceram haver resolvido a disputa do surgimento da vida supondo que ela se deu pela 
primeira vez a partir de reações químicas de compostos inorgânicos em presença de 
descargas elétricas, gerando compostos orgânicos  358. No entanto, nem todos biólogos 
concordaram com os  resultados  das  experiências  de  Oparin  e  principalmente  as  de 
Miller-Urey (1953) com o mesmo objetivo, ou acreditaram que o fenômeno não pudesse 
se dar de novo, isto é, que não pudesse haver mais geração “espontânea” depois de uma 
primeira vez 359. 

Vários autores já apontaram que o próprio Darwin era um neo-lamarckiano no 
que diz respeito a um ponto importante, pois ele subscrevia a tese de Lamarck sobre o 
uso e desuso de órgãos, enfim de que alguns novos hábitos ensejados por mudanças no 
meio,  produziriam efeitos  hereditários  ao longo de numerosas  gerações  360.  De fato, 
Darwin escreveu na Origem das espécies que acreditava na hipótese lamarckista do uso 
e desuso dos órgãos, e que são apenas aqueles caracteres que não são herdados os que 
estão sujeitos à seleção natural, tendo posteriormente chegado ao máximo de adesão ao 
lamarckismo com sua teoria da pan-gênese (1871), o que chega mesmo a ser omitido 
em muitas de suas biografias 361. Poucos se dão conta de que essas idéias lamarckistas 

355 Sigo nisto a indicação de Barbieri (1987).
356 Bourguignon (1990).
357 Usarei neste trabalho a abreviatura em português para o ácido ribonucléico (ARN) e 

não em inglês (RNA), idem para o ADN (e não DNA). 
358 Oparin (1965).
359 Farley (1977).
360 Como por exemplo Blanc (1994), Bourguigon (1990), Barbieri (1987) e “Darwin era 

darwinista?”, in Thullier (1994).
361 Trata-se da teoria das gêmulas, partículas invisíveis que levavam informações do 

corpo para as células germinativas. 
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comparecem  com  tanta  força  em  Darwin,  o  que  tem  levado  muitos  darwinistas  a 
sofismas explanatórios –  como François Jacob, que o aceita “negando”, em A lógica da 
vida  362.  Os  darwinistas  mais  extremados  acabam  alternativamente  usando  como 
subterfúgio  para  fugir  ao problema a oposição entre  ciência  e  religião,  como já  foi 
mencionado, para dar aos opositores a pecha de religiosos, quando na verdade está em 
jogo uma concepção filosófica e epistemológica ligada a uma ideologia reducionista 
como o darwinismo, e não o fato circunstancial de que Darwin era materialista e ateu.

Para Lamarck porém havia um princípio vital no universo (que aparece ainda 
atualmente  quando se  fala  em biopoiese),  enquanto  que  para  Darwin  a  geração de 
novas espécies se devia ao acaso. As teses lamarckistas a esse respeito foram renovadas 
por alguns respeitados biólogos mais contemporâneos, como Pierre Grassé 363. Hoje a 
hipótese  da  herança  de  caracteres  adquiridos  voltou  a  ser  examinada,  como  por 
exemplo  nos  casos  da  resistência  adquirida  pelos  mosquitos  aos  pesticidas 
organofosforados,  ou  em mutações  bacterianas  ou  ainda  em anticorpos  de coelhos, 
como nas experiências relatadas por Steele e Cairns 364. 

As controvérsias em torno da ideologia darwinista têm hoje em dia os contornos 
da biologia molecular: determinação e escolha de caracteres hereditários, onde os seus 
adeptos  procuram  a  inteligência,  as  propensões  para  o  mal,  o  alcoolismo  ou  o 
homossexualismo, etc., e a clonagem e manipulação genética são hoje temas comuns 
dentro desse conflito. A descoberta da estrutura do ADN por Watson e Crick em 1953 
teve  conseqüências  ideológicas  importantíssimas,  como  mencionei  a  respeito  do 
reducionismo  do  projeto  do  genoma  humano,  mas  também  acarretou  implicações 
epistemológicas  365. No entanto, poucos chamaram a atenção para o fato de que essa 
molécula, cuja estrutura é uma dupla hélice, quando vista “de cima”, tem a forma de um 
decágono, polígono em que a relação do raio do círculo nele circunscrito para o lado é a 
antiga proporção áurea, de que já tratei anteriormente em conexão com a ciência grega. 
Por outro lado, na dupla hélice do ADN vista “de lado”, o passo da hélice está para o 
diâmetro numa razão também aproximadamente igual à áurea – como pode ser visto nos 
modelos tridimensionais da molécula. As razões para essas relações existirem na origem 
da vida devem ter a ver com a máxima capacidade de armazenar informação com o 
mínimo dispêndio de energia – o que remete uma vez mais para as idéias platônicas e 
para a harmonia universal de Kepler. Estas relações estão longe tanto de um finalismo 
teleológico, à moda de um  deus ex machina, quanto de um “acaso” darwiniano, pois 
penso que se tratam de uma característica de construção do próprio universo, que se 
replica e transforma em todos níveis da natureza, inclusive no próprio homem segundo 
tais critérios de otimização. 

Para manter a segunda proposição de Lamarck, da hereditariedade dos caracteres 
adquiridos, é necessário contrariar o “dogma central” da biologia molecular, estipulado 
após os trabalhos que revelaram a estrutura molecular em dupla hélice do ADN por 
Francis Crick, James Watson e outros  366. O “dogma central” da biologia molecular é 
assim chamado porque não pode ser provado e estipula que o código genético tem “mão 

362 Jacob (1983).
363 Cf. Grassé (1973).
364 Bourguigon (1990), especialmente à p. 140, e Chauvin (1999).
365 O processo de disputa pela precedência científica dessa descoberta, com lances de 

machismo e desonestidade intelectual, faria inveja ao de Darwin e Wallace. Para detalhes sobre 
essa história, vide Brody e Brody (1999), pp. 349-341, e Friedman e Friedland (2000), pp.277-
324.

366 O dogma deve seu enunciado a Crick.
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única”: do ADN a informação passa por meio do ARN para a codificação de proteínas, 
mas não pode seguir o caminho inverso. Caso fosse possível ir da proteína para o ADN, 
teríamos a possibilidade de induzir modificações que se tornariam hereditárias.  Mais 
tarde se descobriu que na verdade uma parte do caminho podia ser invertida, da proteína 
para o ARN, usando enzimas que fazem a transcrição reversa (as transcriptases), mas o 
dogma continua afirmando a impossibilidade de uma reversão total até o ADN. Para 
atender o princípio lamarckiano deve-se admitir uma espécie de extensão do que ocorre 
na transcriptase reversa e que obrigasse a proteína a agir sobre o ARN, que por sua vez 
agiria sobre o ADN como codificante, uma realimentação teoricamente possível e que 
não vai contra nenhuma lei físico-química conhecida.

Em  meados  do  século  XX,  o  pensador  Arthur  Koestler  questionou  a 
impermeabilidade  da  chamada  “barreira  de  Weismann”  367.  O que  Lamarck  propôs, 
diferentemente de Weismann, é que as modificações têm de ser causadas pelo ser e não 
provocadas  de  fora.  Há  alguns  biólogos  que  acreditam  que  alterações  nos  gens  de 
células  somáticas  (do  corpo)  possam  ser  transmitidas  para  células  germinativas  e 
passadas para seus descendentes, e o processo para isso seria uma transcrição reversa, 
como ocorre na replicação dos retrovírus (como do HIV). Existem alguns exemplos que 
parecem  confirmar   essa  teoria:  roedores  com  desordens  endócrinas  induzidas  por 
drogas  transmitiriam  essa  característica  adquirida  para  seus  descendentes;  as 
calosidades  do  avestruz  teriam surgido  como resultado  de  posturas  de  descanso ou 
alimentares; os asiáticos têm uma junção da tíbia e do astrágalo que facilita ficar de 
cócoras e seria um resultado dessa postura continuadas por inúmeras gerações; plantas 
poderiam transmitir características adquiridas como a tolerância a metais pesados 368.

Na terceira proposição lamarckiana, da espontânea tendência à complexificação, 
encontramos um ponto de vista defendido até  por numerosos darwinistas ortodoxos, 
como os  dois  Huxleys  (Thomas  e  Julian),  Ernst  Mayr  e  Richard  Dawkins,  embora 
rejeitado por alguns darwinistas não ortodoxos, como Stephen Jay Gould. Esse aspecto 
do  lamarckismo,  que  carrega  em  seu  bojo  a  noção  de  progresso  como  paralela  à 
evolução  biológica,  e  em  conseqüência  do  qual  o  estágio  evolutivo  mais  perfeito 
conhecido seria o homem, talvez seja mais polêmico ainda do que os anteriores, pois 
cai-lhe  em cima o anátema de antropocentrismo.  Na física,  algo  equivalente  a  esse 
combatido  antropocentrismo  é  admitido  pelas  já  mencionadas  teorias  cosmológicas 
antrópicas, em maior ou menor grau, conforme se aceite o chamado princípio antrópico 
forte ou fraco, respectivamente .

Pode-se  supor  ainda  que  há  modos  de  herança  lamarckianos  que  conectam 
ontogenias numa filogenia dando um “sentido direcional” à evolução da complexidade 
biológica  369.  O  problema  é  a  noção  neo-darwinista  de  que  todas  as  mudanças 
filogenéticas ocorrem apenas nos gens germinativos das gônadas, que seriam imunes à 
maioria  das  influências  diretas  do  ambiente  (a  citada  barreira  de  Weissmann).  A 
hipótese de Lamarck exigiria para que várias alterações genéticas ocorressem com um 
resultado harmônico, que elas fossem coordenadas de forma integrada.  Para isso, no 

367 Koestler (1989). A barreira de Weissman diz que as células somáticas (do corpo) se  
diferenciam desde o início das células germinativas (reprodutivas), e que não há possibilidade 
de caracteres adquiridos passarem do soma para o germinativo.

368 Steele, Lindley e Blanden (1998). Em resumo, as seqüências não funcionais (isto é, 
sem  função  conhecida)  do  ADN  poderiam ser  integradas  no  genoma,  contribuindo  para  a 
formação de retrogens, o que constituiria um mecanismo de herança epigenética tipicamente 
lamarckista.

369 Denton (1986 e 1998).
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linguajar genético, o  locus das mudanças estaria muito mais nos gens das populações 
celulares  diferenciadas  do  soma  do  que  nas  células  germinativas.  Para  o 
neolamarckismo, mutações somáticas seriam geradas, sua seleção clonal ocorreria sob 
estímulos favoráveis do ambiente, e essa informação seria transferida para algum vetor 
viral  de  ARN  que  permitisse  integração  no  ADN  germinativo  do  gen  mutante 
somaticamente  selecionado  370.  O “progresso genético”  não seria  então um processo 
cego, como advogam os darwinistas,  mas sim direcional,  o que aceleraria  a taxa de 
aparecimento  de  novos  gens  em  células  germinativas,  e  além  disso  a  eliminação 
generalizada de organismos não seria necessária para uma adaptação evolutiva ser bem 
sucedida 371. 

A  terceira  proposição  de  Lamarck  caiu  no  ostracismo  quando  os  biólogos 
rejeitaram a ideologia do progresso e adotaram a do liberalismo, com a ausência de um 
fim  e  o  puro  desenrolar  caótico  das  individualidades.  A  transposição  da  ideologia 
político-econômica para uma ideologia científica tem levado muitas pessoas a pensarem 
erroneamente  que  voltar  a  examinar  as  idéias   de  Lamarck  ou  criticar  a  teoria 
darwiniana da evolução significa automaticamente defender o criacionismo religioso na 
sua forma fundamentalista, isto é, a que toma literalmente a interpretação das escrituras 
sagradas (no caso majoritário das críticas ao criacionismo, a divergência parece ser com 
a  tradição  cristã  da  Bíblia,  especialmente  o  livro  de  Gênesis,  e  não  com  outras 
religiões).  É  verdade  que  esta  oposição  recrudesce  quando  conceitos  teológicos 
simplistas são contrastados com a ciência, mas ela começa a se esvair na medida em que 
se  examinam conceitos  mais  sofisticados  de  divindade,  como os  do  paleontólogo  e 
filósofo Teilhard de Chardin. Isto de qualquer maneira é um falso debate,  pois seus 
termos se situam em esferas diferentes, só que muitas vezes essa polêmica tem sido 
habilmente utilizada para opor um dogmatismo a outro. 

Em resumo, é possível  propor uma teoria  da evolução sem a seleção natural 
como mecanismo principal, acreditando ao mesmo tempo que a idade do Universo seja 
de muitos bilhões de anos e que todos organismos que conhecemos na Terra tenham um 
ou  mais  ancestrais  comuns,  itens  científicos  de  que  os  fundamentalistas  religiosos 
duvidam. Ou seja, há teorias evolutivas contrárias ao darwinismo que não são místicas – 
assim como há darwinistas que apesar de tudo mantêm convicções religiosas,  o que 
mostra que artigos de fé podem ser relativamente independentes de posições científicas. 
Entre as diversas outras teorias evolutivas heterodoxas propostas posteriormente à de 
Darwin, que não examinarei aqui para não me alongar demais neste tema, podem–se 
citar: a hologênese, a pedomorfose e neotenia e a fenocópia  - esta última defendida por 
Jean  Piaget.  Há  ainda  uma  série  de  proposições  correlatas  de  vários  autores  que 
examinaram  aspectos  diversos  da  evolução,  tais  como  a  necessidade  de  coerência 
interna do ser vivo, as flutuações estatísticas na geração e a relação da vida com a teoria  
matemática das catástrofes, a tendência espontânea à auto-organização, as reações auto-
catalíticas que forçam o sistema vivo a sair “da borda do caos” (Stuart Kauffman) e 
outras que lançaram hipóteses ainda não transformadas em teorias da evolução, mas que 
parecem convergir para tal no futuro 372.

370 Steele (1979).
371 A metáfora do relojoeiro cego ficou famosa com o biólogo Richard Dawkins, que 

aderiu a uma ideologia francamente empirista e mecanicista da vida, pela qual o gen tem caráter 
quase animista, existindo com a finalidade única de gerar novos gens que sejam cópias suas, 
revelando seu caráter “egoísta” que levaria à destruição do que se lhe opõe neste propósito – cf.  
Dawkins (1979).
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Geralmente os meios de comunicação, e mesmo os círculos científicos insistem 
porém em alimentar essa oposição entre ciência e religião de uma forma que não chega 
a penetrar no âmago das questões realmente interessantes e relevantes. Há uma série de 
biólogos religiosos que são criacionistas sem serem fundamentalistas e que aceitam o 
evolucionismo,  mas  discordam  do  darwinismo  em  termos  científicos  e  não 
propriamente religiosos  373. Neste caso, até o criacionismo pode dar uma contribuição 
importante para o debate, que não se esgota numa oposição entre crença e descrença, 
discutindo questões que são relevantes para a ciência, como a origem do universo e da 
vida, no espírito do parentesco entre ciência  e metafísica que apresentei  no capítulo 
anterior. 

Há  um  saldo  da  ideologia  darwinista  que  deve  ser  levado  em  conta  nesse 
contexto aqui: o ceticismo da civilização ocidental,  inclusive o clima de pessimismo 
cultural  que ronda até  mesmo a ciência  e atinge  a esperança no progresso,  tem um 
débito para com o triunfo das idéias darwinistas. Novamente repito que a evolução não 
deve ser confundida com o darwinismo, antes pelo contrário. É notável a força dessa 
ideologia,  porém,  pois  a  falta  de  comprovação  da  teoria  darwinista  (apesar  de 
veementemente negados por seus defensores) a torna de certa forma tão mítica quanto a 
narrativa  do  Gênesis  da  Bíblia.  Tanto  o  darwinismo  quanto  o  criacionismo  têm  o 
axioma de que a vida é um fenômeno artificial; num caso resulta da ação do acaso e da 
seleção, e no outro de um Criador. 

Voltando  à  influência  ideológica  predominante  sobre  o  evolucionismo 
darwinista,  afirmei  que este  representou uma apoteose da visão de mundo burguesa 
concomitante com o auge do imperialismo britânico na sociedade vitoriana, cuja classe 
dominante, de tradição cultural empirista,  usou esse darwinismo para, ao destronar a 
divindade  e  substituí-la  pela  ciência  mecanicista,  justificar  seu  comando  enquanto 
classe. Em nossos dias, a atualização ideológica na biologia conta com o mencionado 
dogma central de Crick, que tem por objetivo reafirmar em linguagem quase religiosa 
uma ideologia  mecanicista,  servindo de  base  para  a  visão  reducionista  de  biólogos 
conhecidos do público em geral, como Edward O. Wilson e Richard Dawkins  374. A 
conclusão tirada por eles é de que o gen antecederia ontologicamente o indivíduo, assim 
como na ideologia liberal o indivíduo antecederia a sociedade.

A obra de Darwin mais conhecida tem um título mais completo, que por si já 
revela seu programa ideológico: A origem das espécies por meio de seleção natural, ou  
a preservação das raças favorecidas na luta pela vida 375. Destacarei a seguir algumas 
fundamentações  ali  apresentadas  e  as  contrastarei  com  idéias  evolucionistas 
alternativas; alguns detalhes mais técnicos serão realçados, apenas na medida em que 
contribuírem para aspectos ideológicos relevantes.  Tratarei  dos seguintes argumentos 
darwinistas: a) variações ao acaso, selecionadas naturalmente pela maior descendência; 
b) diferenciação das espécies por variações pequenas e graduais; c) sobrevivência do 
mais apto; e d) a igualdade natural entre as espécies, inclusive a humana 376.

372 Para maiores detalhes sobre essas idéias heterodoxas, vide Bourguigon (1990), pp.  
91-97.

373 Para um bom exemplo dessas possibilidades, vide Junker e Scherer (2002). Consultar 
também Peters e Bennett (2003), pp. 105-115.

374 Rose, Lewontin e Kamin (1984).
375 Darwin (1979).
376 Sigo uma indicação delineada em Hugunin (1995), pp.32-45.

130



a) Variações ao acaso, selecionadas naturalmente pela maior descendência 
O acaso darwinista agiria como um pseudo igualador das oportunidades de as 

diversas espécies ou variações terem maior descendência. Uma variável, o tempo, se 
encarregaria então de fazer sobressair os indivíduos mais adaptados a outra variável, o 
ambiente,  num processo que,  da forma proposta  por Darwin,  se daria  totalmente ao 
acaso. A isto se chama de processo “natural” de seleção, para fazer contraste com a 
seleção  “artificial”  feita  de  maneira  determinista  por  pessoas  como os  criadores  de 
pombos (atividade aliás também praticada por Darwin, como passatempo), ou de gado, 
milho, etc. 

A seleção de mutações produzidas ao acaso poderia trazer uma certa facilidade 
para  descrever  determinadas  evoluções,  especialmente  uma  vez  que  elas  já  tenham 
ocorrido, mas tem dificuldade em conseguir de per si explicar o fenômeno evolutivo. A 
probabilidade de uma única molécula,  como por exemplo a do albúmen do ovo, ser 
produzida  por  acaso  e  pela  ação  da  vibração  molecular  térmica  usual,  supondo  de 
partida que já exista um meio constituído por substâncias químicas convenientes e com 
500 trilhões de vibrações por segundo (aproximadamente correspondendo à velocidade 
da luz) é de 2 x 10-321, ou de 10243 anos – o que é incompatível com o que se estima de 
idade para o universo,  que teria  apenas pouco mais  de 1010 anos.  Resulta  que seria 
preciso que o gen já tivesse a idéia do conjunto a fabricar, antes de fabricá-lo. É este  
também  o  argumento  contra  o  desenvolvimento  pelo  simples  acaso  de  um  órgão 
complexo  como  o  olho,  a  partir  das  reações  bioquímicas  necessárias  377.  Muitos 
evolucionistas, aliás, desde os darwinianos de primeira hora como Thomas Huxley, não 
aceitaram a seleção natural como sendo o único fator importante na evolução  378. De 
toda  maneira,  um  mecanismo  (como  a  “força”  da  seleção  natural)  cuja  ação  é 
imprevisível (já que intervém sempre o acaso) pode também ser criticado porque seria 
muito  pouco  útil  na  ciência.  Daí  ter  surgido  a  sugestão  de  que  a  seleção  feita  em 
indivíduos por contingências externas não teria o poder de criar, mas só o de organizar 
as espécies 379.

Indo mais além no questionamento do acaso, pode-se indagar: o universo como 
um  todo  seria  regido  pela  indeterminação  do  caos  e  seria  entrópico  (tendendo 
espontaneamente à desordem), como nos modelos de Newton para a física,  ou o de 
Adam Smith para a economia política, ou finalmente o de Darwin para a evolução? Ou 
seria  neguentrópico  o universo  (tendendo espontaneamente  à  ordem),  de  forma que 
direcionaria os fenômenos dentro de si, num sentido de otimização que se verificaria 
com princípios como o do mínimo dispêndio de energia 380?Acredito que foi por intuir 
essa dificuldade,  e não por motivações puramente de ordem ética ou filosófica,  que 
outros evolucionistas, como Lamarck, Haeckel, Dwight Dana, etc.,  apontaram para a 
direcionalidade da evolução. Se a finalidade de um órgão estiver adequada para resolver 
um problema num dado ambiente, então o ambiente deveria ter influenciado direta ou 
indiretamente seu desenvolvimento.  Caso ainda assim se queira tratar a evolução pelo 

377 Behe  (1997).  Quem  levantou  sérias  objeções  científicas  ao  acaso  na  evolução, 
mesmo sem ser cientista e muito antes da moderna bioquímica, foi Henri Bergson, usando o  
mesmo exemplo do olho e da visão – cf. Bergson (1973), o que não seria uma surpresa, dado o 
interesse que esse tema sempre teve na história da ciência, e que já mencionei em conexão com 
Leonardo da Vinci.

378 Morris (2000).
379 Chauvin (1999).
380 Neste caso, penso que, caso se apliquem à evolução teoremas do cálculo variacional  

e da estabilidade de sistemas, as  variações ao acaso não resultarão em caminhos de mínima 
energia, que necessitam de um processo ordenado. 
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acaso,  no  mínimo  dever-se-ia  usar  uma  estatística  do  tipo  de  probabilidades 
condicionadas, que pode alterar (e em muito) o cálculo em relação ao puro acaso  381. 
Também observo que a característica de crença no acaso é um traço ideológico que une 
a termodinâmica (com sua tendência á entropia) com a economia liberal e a evolução 
darwinista.

Por outro lado, a crença de que tudo se trata de um cálculo de probabilidades, em 
última instância é um apelo para o reducionismo biológico. As tentativas de diversos 
biólogos  como  Jacques  Monod  e  François  Jacob  de  considerar  a  vida  reduzida  a 
fenômenos físico-químicos revelam um viés ideológico para o mecanicismo 382. Isto se 
evidencia  mais  nos  dias  de  hoje  com  a  tentativa  de  decifrar  o  enigma  da  vida 
contentando-se  com um dado  "positivo",  como  o  programa  contido  no  genoma  da 
espécie, e não buscando-se as causas do desenvolvimento desse tipo de dado, que seria 
antes um resultado do que uma causa 383. Seria tão ambiciosa essa solução como querer 
que um computador se construísse a si mesmo a partir de impulsos ao acaso, que mesmo 
assim favorecessem uma construção mais eficaz de forma que o computador fosse então 
gerando seus próprios programas de construção. 

A falácia do genoma como plano completo do organismo parece-me portanto 
conceitual, o que se verifica até mesmo quantitativamente: a capacidade de memória no 
genoma não conteria sequer o plano detalhado das sinapses cerebrais, com as suas 1014 

conexões. O que o genoma contém são as instruções para se construir determinadas 
proteínas,  os  dois  tipos  de  ARN  e  o  próprio  ADN,  além  de  uma  organização 
hierárquica.  Essa limitação justifica uma hipótese recente que busca complementar a 
explicação causal do genoma  com a do seu meio circundante, que é a célula toda (e 
mais  corretamente  um  grupo  de  células),  de  forma  que  este  meio  assim  pudesse 
“dialogar” com o ADN no seu interior 384 . Penso que possíveis interações do genoma e 
do citoplasma não são explicadas pela seleção natural, e este seria um campo propício 
para a pesquisa biomolecular que poderia ser incentivado.

Em vista  das  dificuldades  inerentes  apontadas  nos  modelos  darwinistas,  uma 
solução alternativa ao acaso é a de considerar que haveria na natureza um processo de 
auto-organização,  próprio  da  termodinâmica  de  sistemas  abertos,  e  que  propiciaria 
localmente uma diminuição da entropia. Uma versão aproximada disso é aquela a que 
chegaram os teóricos da termodinâmica dos sistemas não lineares, como Ilya Prigogine, 
considerando  sistemas  materiais  complexos  que  se  estruturam  espontaneamente,  de 
forma  a  minimizar  a  produção  coletiva  de  entropia  385.  A  auto-organização  como 
mecanismo é  uma alternativa  à  seleção  natural,  mas  obviamente  pode-se  e  deve-se 
questionar: como se justifica em primeiro lugar que esse princípio apareça? 

A resposta poderia ser procurada na própria estrutura do universo, dentro do qual 
a  vida  é  um  aspecto  importante,  mas  não  o  único.  A  origem  e  evolução  da  vida 
poderiam então ser consideradas em analogia com a origem e evolução dos elementos 
químicos  na  forma  da  tabela  periódica,  a  partir  de  entidades  como  as  chamadas 
“partículas” atômicas, ou seja, como expressões dessa tendência à ordem. Certamente a 

381 Diz-se que uma probabilidade de um evento é condicionada (ou segue uma estatística 
de Bayes) se seu valor depende da ocorrência de um outro evento prévio. É o aconteceria por  
exemplo se disséssemos que a probabilidade de uma moeda dar cara ou coroa dependesse de a 
moeda ter dado cara ou coroa antes.

382 Monod (1971) e Jacob (1983).
383 Atlan (1992).
384 Chauvin (1999).
385 Jacquard (1988); Prigogine (1996); Ho (1998).
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questão pode ser ainda refinada para a própria estrutura física, em que a energia tende a 
se auto-organizar em “pacotes” que são as ditas “partículas”. A complexidade decorreria 
então da capacidade natural que tem a matéria de criar ordem, capacidade esta entendida 
não  como  um  mecanismo  (pois  senão  poderia  sofrer  dos  mesmos  entraves  que  o 
mecanicismo darwinista),  mas sim como um processo permanente,  uma propriedade 
universal que provavelmente sempre se manifestou em tudo que existe. 

Faria então parte da tendência natural à complexidade que moléculas a partir de 
um determinado peso molecular, como certos tipos de ARN e mesmo peptídeos que 
estavam presentes quando a Terra era um planeta jovem, consigam se replicar  386. É 
interessante  assinalar  aqui  que todas as transformações  evolutivas  são marcadas  por 
quebras de simetria,  observação para a qual Pasteur foi o primeiro a contribuir  com 
descobertas  fundamentais  no seu  trabalho sobre  isomeria  óptica  no  ácido  racêmico, 
quando  estudou  o  problema  das  doenças  das  uvas  viníferas.  Parece  então  forçoso 
concluir que a assimetria é que engendra a complexidade, que por sua vez acarreta a 
tendência à ordem e à evolução 387. 

O universo portanto, tanto em escala microscópica quanto macroscópica e desde 
seus  constituintes  fundamentais  da  matéria  até  os  fenômenos  vitais,  poderia  ser 
compreendido  como  resultante  da  aplicação  de  um  princípio  único,  que  é  a  auto-
organização (um aspecto da  qual  poderia  ser  a  tendência  à  minimização  da energia 
gasta),  que  levaria  inevitavelmente  à  complexidade,  por  aplicação  reiterada  desse 
princípio,  como  aconteceu  com  a  criação  da  vida.  Isso  repõe  a  questão  da 
direcionalidade  ao longo do tempo,  que  passaria  a  existir  de fato  e  não como uma 
abstração  fabricada  a  posteriori.  Por  outro  lado,  volta  com isto  à  baila  o  tema  da 
unidade na natureza, de que tratei no capítulo anterior.

A recusa  de  um princípio  ordenador  tem levado os  darwinistas  a  esposarem 
noções  de  “adaptacionismo”  em que  se  faz  amplo  uso  de  sofismas,  pelos  quais  se 
justificam as adaptações pelas próprias necessidades de adaptação, conduzindo isto sim 
a um finalismo ingênuo, como já foi criticado também por alguns biólogos  388.  Esta 
característica da ideologia darwinista só poderia ser superada supondo-se um princípio 
contrário ao caos: que as variações sejam dirigidas a uma finalidade, ou seja admitindo-
se o que poucos biólogos aceitam, uma teleologia, mas que não fosse determinista, ou 
fixista, derivando pelo contrário da mencionada tendência universal à complexificação.

b) Diferenciação das espécies por variações pequenas e graduais 
O darwinismo ortodoxo tem sido associado a variações contínuas e “lineares” 

das  espécies  que  vão se  transformando,  mudanças  que  eu  chamaria  de  certa  forma 
“unidimensionais” (que se dariam ao nível dos gens), mas nem Darwin nem os seus 
seguidores conseguiram realmente explicar a origem das espécies e alguns não aderiram 
à idéia de transições lentas e graduais, como por exemplo Thomas Huxley 389. Darwin, 
em A origem das espécies, parece que nem sequer acreditava inteiramente no conceito 
de espécie, achando que o que existia na prática eram conjuntos de mutações, que se 
evidenciavam como variedades definidas mais fortemente. Faz parte da problemática e 
da história da taxonomia e da evolução que “variação” e “espécie” sejam considerados 
conceitos  diferentes,  mas  muitos  biólogos  costumam  englobar  ambos  num  mesmo 
processo.  As visões  por  vezes  extremamente  diferentes  dos  biólogos atuais  sobre  o 

386 Morris (2000).
387 Hamerman (1986), pp. 19-31.
388 Chauvin (1999).
389 Huxley (2001).
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conceito de espécie indicam que a questão permanece em aberto, e também do ponto de 
vista bioquímico a especiação ainda é um mistério 390.

Como toda espécie pode apresentar polimorfismo, sendo este uma manifestação 
da variação genotípica, conclui-se novamente que a variação não pode ter sido o motor 
da evolução mas apenas algo que determinou sua ramificação. Pierre Grassé foi mais 
além, dizendo que o darwinismo se limita a variações dentro de uma mesma espécie, e 
que nada tem a dizer sobre as linhas evolutivas maiores, isto é, de gêneros, famílias, etc. 
Nos mamíferos, segundo Grassé, todos órgãos dos sentidos teriam evoluído mais ou 
menos na mesma época, sugerindo a existência de uma harmonia concertante e não do 
acaso, de forma que a evolução resultaria da estrutura físico-química integral dos seres 
vivos. O  ADN somente presidiria a síntese de proteínas e tudo o mais que se passa na 
célula após esta síntese dependeria somente secundariamente dos gens 391.

Nesta visão alternativa ao darwinismo, a evolução não se limitaria a adaptar o 
ser vivo ao meio ambiente, mas engajaria sua linhagem na realização de um certo plano, 
porque se trata de um tipo de organização. A mutação mendeliana, alelomórfica, não 
participaria da evolução criadora de novos gens, sendo apenas uma flutuação mais ou 
menos patológica do código genético. As possibilidades de novo material genético é que 
estariam ligadas com o surgimento de novas espécies e constituiriam variações auto-
adaptativas, numa teoria evolutiva com um forte fundo lamarckiano. Para se criar novo 
material genético, segundo Grassé, seriam precisos três fatores: 

• formação na molécula de ADN de uma nova série significativa de códons 
(seqüência de três bases usadas no código genético);

• formação de nova enzima específica animadora do novo gen;
• localização  adequada  dessa  enzima  em  conseqüência  da  diferenciação 

celular,  o que dependerá dum “trabalho” intracelular,  que poderia ocorrer 
devido a estímulos do exterior, incitação interna ou ainda por reação geral do 
organismo que atinja o nível molecular.

Note-se  também  que  a  teoria  darwinista  de  variações  graduais  dificilmente 
explicaria  o  surgimento  de  divisões  bem  acima  da  especiação,  como  a  dos  reinos 
vegetal e  animal. Não sendo capaz de explicar a origem das espécies, tem-se mais uma 
forte razão para que a seleção natural não possa ser o mecanismo geral da evolução, mas 
sim, e quando muito, um mecanismo para o equilíbrio das populações 392.

Cientificamente,  um grande  obstáculo  para  o  darwinismo tem sido,  desde  o 
começo,  o  dogma  da  evolução  contínua  das  espécies,  argumento  que  se  liga  à 
quantidade estatisticamente grande de variações ao acaso, e à geração bem sucedida da 
variação com maior  número de descendentes.  São noções  criticáveis,  indo o ataque 
epistemológico desde a falta de uma definição aceitável para o que seriam espécie e 
variação, até a tautologia que conclui pelo sucesso da variação melhor sucedida. Até 
mesmo para o crivo de Karl Popper, o darwinismo não seria uma teoria “científica”, 
pois não seria falsificável nem demonstrável 393. 

O fato é que os registros fósseis não demonstram as alterações graduais previstas 
por Darwin, o que levou os biólogos americanos Stephen Jay Gould e Niles Eldredge a 
propor na década de 1970 que as espécies estão normalmente em estase, ou equilíbrio. 
Seria assim relativamente rara a evolução, que se caracterizaria não pela transformação 
gradual  e  lenta  de  uma espécie  em outras,  mas  pelo  aparecimento  abrupto  de  uma 

390 Barbieri (1987); Chauvin (1999).
391 Chandebois (1996); Pierre-Paul Grassé, “O projeto da evolução”, in Noël (1981).
392 Bourguigon (1990).
393 Karl Popper, “A racionalidade das revoluções científicas”, in Harré (1976).
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espécie, ou o aparecimento de grupos inteiros como no caso das aves, dos cordados, ou 
dos insetos. Esta teoria foi chamada de “saltacionismo”, ou “evolução pontuada”, e por 
ela  Gould  chegou  a  ser  tachado  de   cientista  marxista,  por  defender  na  biologia 
“revoluções”  ao  invés  de  transições  graduais.  Acusações  semelhantes  cercaram  a 
comemoração do centésimo aniversário da sede do Museu Britânico em 1981, quando 
darwinistas ortodoxos acusaram a nova exposição de fósseis de ser uma apologia da 
revolução comunista e estar de acordo com a Dialética da natureza, de Engels, devido à 
apresentação de esquemas de classificação conhecidos na taxonomia como “cladistas” 
que, segundo os críticos, apoiariam as transformações descontínuas das espécies 394. A 
transformação abrupta ao invés da gradual já havia sido defendida no início do século 
XIX  por  Cuvier,  juntamente  com  sua  outra  objeção  ao  evolucionismo,  a  saber  a 
existência prática de filos (subdivisões de cada reino biológico), que não teriam ligação 
entre si  395. Hoje vemos as arqueobactérias como elementos comuns a toda vida, mas 
naquele tempo as menores unidades de mesma base taxonômica que poderiam funcionar 
como um tipo de “máximo divisor comum” eram os filos. 

Como  referido  atrás,  a  hipótese  de  seleção  natural  poderia  descrever  um 
mecanismo que ajuda a conservar espécies (ou variações) existentes e não a criar novas 
espécies. A alegação de alguns biólogos de que já se constatou em tempos relativamente 
muito curtos a criação in natura de espécies vegetais e animais é contestada por outros 
cientistas. Casos considerados “clássicos” desta suposta evidência da seleção natural em 
ação direta (e há poucos), como o da mariposa da bétula, têm sido controversos. As 
conhecidas experiências de Kettlewell a este respeito – com uma espécie de mariposa 
que  se  torna  negra  nas  zonas  industriais,  confundindo-se  com o  tronco  coberto  de 
fuligem das bétulas - não seriam uma evidência da seleção natural em marcha, já que tal 
mariposa  nunca  pousa  nos  troncos  das  bétulas,  mas  sim  sob  as  folhas  dos  ramos. 
Tampouco  as  experiências  com drosófilas  aladas  e  ápteras  de  Teissier  conseguiram 
“demonstrar” a evolução natural, pois parecem ter sido eivadas de equívocos 396. 

Em termos de biologia molecular, o darwinismo se defronta então com mais este 
problema:  como  passar  da  microevolução  à  macroevolução?  Há  neste  campo 
dificuldades atuais em querer usar a seleção natural para explicar a vida que foram de 
certa forma antecipadas pelo próprio Darwin, quando se deparou com problemas em 
torno da evolução de um órgão complexo, como referido atrás a respeito do exemplo 
clássico do olho 397. Volta-se por essa via ao ponto relevante já mencionado, de que o 
darwinismo moderno vê no gen uma espécie de comando reducionista, mas mesmo que 
um determinado gen traduza um único comando que seja para fabricar uma proteína 
específica, esta é uma concepção muito simplificadora  da biologia, pois não explica 
porque as coisas são assim 398. Será que o material genético tem outros papéis além de 
simplesmente transmitir o código genético? E como poderia haver gens independentes, 
que decidissem o que fazer, sem uma participação interdependente dos outros gens? 

O primo de Darwin (e também neto de Erasmus), Francis Galton, aprofundou os 
componentes  raciais  do  darwinismo e  criou  o  movimento  da  eugenia,  advogando  a 
eliminação das raças  e  indivíduos considerados “inferiores”.  São idéias  que fizeram 
relativo sucesso no mundo todo ao final do século XIX e na primeira metade do século 
XX, servindo para alimentar as ideologias fascistas em ascensão. A eugenia se propagou 

394 “Darwin est-il mort une seconde fois à South Kensington?”, in Thuillier (1981).
395 Cuvier (1828).
396 Vide as críticas detalhadas a respeito em Chauvin (1999).
397 Darwin (1979); cf. também “A fecundação das orquídeas”, in Darwin (1993).
398 Schützenberger (1996).
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rapidamente, fazendo parte de várias  ideologias médicas e de saúde pública da primeira 
metade do século XX, como o higienismo. Associado a este lado existe também todo 
um  terreno  de  pseudo  ciências,  como  a  frenologia  e  as  tipologias  criminosas  de 
Lombroso  (que  foi,  paradoxalmente,  um  militante  do  socialismo),  hoje  bastante 
desacreditadas,  mas  que foram bastante  prestigiadas  no passado.  Também no Brasil 
dessa  época  diversos  médicos  e  higienistas  se  tornaram adeptos  da  eugenia,  e  dela 
fizeram proselitismo,  fundando influentes sociedades eugênicas,  cuja ideologia ainda 
está presente atualmente em  alguns pontos do sistema educacional brasileiro 399. 

Nesta manifestação extremada da ideologia do darwinismo que é a eugenia, por 
alguns enquadrada dentro de um “ultradarwinismo”, admite-se a existência de um tipo 
genético uniforme. Ocorre porém que as pesquisas mostraram que na verdade o que há é 
uma  enorme  diversidade  genética  entre  as  populações  para  uma  dada  espécie. 
Conclusões a respeito de tal diversidade levaram à proposição da teoria do neutralismo 
das variações, como no trabalho feito por Motoo Kimura: a grande maioria dos alelos 
seria neutra do ponto de vista da seleção natural 400. O polimorfismo, admitido quando 
pelo menos 2% dos indivíduos são heterozigotos em relação a um determinado caráter 
das  populações,  é  enorme:  pelo  menos  15%  dos  caracteres  de  um  indivíduo  são 
heterozigotos  401. Assim, Kimura chegou à conclusão de que a maior parte dos gens é 
neutra, do ponto de vista da seleção natural. Penso que esta solução é contudo mais 
darwiniana do que parece, por apoiar ainda mais o acaso: a substituição de um alelo não 
funcional  (que  é  a  maioria,  como visto)  por  outro  é  inteiramente  devida  ao  acaso. 
Stephen  Gould  também  explorou  esse  tema  defendendo  a  existência  vantajosa  da 
exogamia  contra  a  endogamia,  no que chamou de “exoaptidão”  e  “endoaptidão”.  O 
darwinismo retorna sempre porém à ideologia do acaso e ficou mais uma vez reforçado 
porque no neutralismo se preserva o recurso à seleção natural, desta vez para a parte 
funcional dos gens. 

A visão científica mecanicista do homem como máquina de transmissão de gens 
tem  sido  característica  da  sociobiologia,  que  pode  ser  considerada  uma  versão 
modificada da eugenia  402.  Observo que essas tendências convergiram coerentemente 
quando  a  sociobiologia  aplicou  a  teoria  da  seleção  natural  aos  comportamentos, 
afirmando que existiria uma “natureza” no ser humano, geneticamente programada 403. 
Desta vez, a teoria da neutralidade reforçou a base ideológica para biólogos como Ernst 
Mayr recusarem a igualdade entre os seres humanos, já que geneticamente sempre há 
variações  produzidas  continuamente,  de  forma  aleatória  e  sem compromisso  com a 
seleção  404.  Concorrendo  para  reforçar  essa  ideologia  empirista  e  liberal  dentro  da 
sociobiologia encontra-se a chamada “psicologia evolucionária”, que também procura 
demonstrar que muitos dos comportamentos humanos têm fundamentação genética.

399 Bizzo,  Nélio – “O paradoxo social-eugênico e  os professores:  ontem e hoje”,  in 
Chassot e Oliveira (1998).

400 Motoo  Kimura,  “Recent  developments  of  the  neutral  theory  viewed  from  the 
Wrightian tradition of theoretical population genetics”, in Ridley (1997), pp. 88-94. Alelos são 
versões  modificadas  do  mesmo  gen.  Uma  célula  heterozigótica  tem  alelos  diferentes,  um 
dominante e outro recessivo, no mesmo locus do código genético, em cromossomos homólogos; 
uma célula homozigótica tem alelos idênticos, podendo ser ambos dominantes ou recessivos.

401 Jaquard (1988).
402 Blanc (1994); Thuillier (1994);  Lewontin (1993); Tognolli (2003).
403 Ruffié (1988) e Gould (1979).
404 Ernst Mayr, “¿Como escribir historia de la biologia?” e “Causa y efecto en biologia”,  

in Martínez e Barahona (1998), pp. 61-95.
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A sociobiologia  tem faces  que parecem “aceitáveis”  para muitos,  como a da 
defesa do altruísmo animal com base na teoria darwinista da luta pela preservação da 
espécie,  assim  como  a  do  aprovisionamento  (foraging)  ótimo,  que  recorrem  a 
generalizações de comportamentos animais para o caso humano. Na verdade, sem falar 
na questionabilidade  dos  dados quantitativos  levantados  por estes  argumentos,  esses 
comportamentos “altruístas” encontraram outras explicações que não o darwinismo, e 
que  são  de  ordem  etológica  e  fisiológica.  Das  teses  sociobiológicas  com  tal 
fundamentação há algumas que caminham diretamente para conceitos de eugenia, como 
o  “investimento  parental”,  e  outras  que  não  levam  para  lugar  algum,  como  a 
“coevolução”, presumida como explicação do parasitismo e mimetismo 405. 

Por mais que seja disfarçado pelos seus adeptos, a seleção natural, mesmo na sua 
versão original de Darwin e ainda não tão radicalizada pelos “darwinistas sociais”, logo 
se associou a concepções de superioridade racial. Muitos dos argumentos racistas foram 
rapidamente  assimilados  pelo anti-semitismo,  que estava latente  em muitas  culturas, 
inclusive na germânica. Pode-se citar alguns exemplos famosos de como essa ideologia 
foi  desembocar  nos  argumentos  de  Spengler  em  favor  da  hipotética  superioridade 
“ariana” (um mito, pois se trata de uma identidade artificialmente construída, carecendo 
de bases históricas), como:

• o anão Alberico, da saga germânica do ouro do Reno, musicada por Wagner, 
e prontamente identificado com a suposta avareza dos judeus; musicalmente, 
a teoria musical do Leitmotiv wagneriano impôs-se com caráter avassalador 
406;

• o “super-homem” de Nietzsche, que exibe vários elementos aproveitados da 
ideologia do darwinismo como a “vontade de poder”, apesar da discordância 
pública de Nietzsche contra Darwin.

 O darwinismo, em função de suas associações recentes com novas ideologias de 
controle social, tem sido cada vez mais discutido, o que extravasou da França com seu 
legado conhecidamente lamarckista e invadiu até o mundo anglo-saxônico, um baluarte 
das idéias darwinistas. Alguns cientistas já admitem por isto que se trata menos de um 
debate envolvendo uma teoria biológica do que de um embate entre “materialismo” e 
“espiritualismo” – eu diria que os termos historicamente mais apropriados seriam entre 
as ideologias do aristotelismo e platonismo.

A principal falha do darwinismo ainda é de ordem lógica, ou seja a tautologia da 
sobrevivência do mais apto em sobreviver, e seu principal problema metodológico é o 
da comprovação, que como é difícil de fazer para qualquer teoria evolutiva, tem levado 
a  conclusões  ingênuas  ou  no  mínimo  controversas,  como  no  caso  citado  da 
sociobiologia. A coevolução por esta admitida permanece inexplicada, e a paleontologia 
e a genética não conseguem sustentar adequadamente outras teses darwinistas. 

Em vista dessas dificuldades, pode-se voltar ao tema já proposto para reflexão 
no item anterior  das  características  da  teoria  darwinista:  terá  o  genoma um caráter 
lamarckiano? Convém retomar esse problema através da fisiologia e da embriologia, 
estudando-se animais cujo processo de evolução se esteja assistindo no presente, o que 
mal  foi  esboçado,  de  acordo  com  os  relatos  dos  próprios  biólogos.  Estudos  de 
embriologia apresentaram resultados embaraçosos para a diferenciação das espécies de 
acordo com o darwinismo, como na já mencionada “lei” de Haeckel , assim chamada 

405 Para ver esses temas com maiores detalhes, consultar Chauvin (1999).
406 O  Leitmotiv musical pode ser exemplarmente ilustrado pela abertura da ópera  Os 

mestres-cantores de Nuremberg, ou na “cavalgada”, da ópera  A valquíria, mas foi assimilado 
até no bel canto italiano, influindo em Puccini.
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desde a segunda metade do século XIX, e que contém a célebre afirmação de que a 
ontogênense recapitula  a filogênese – algo polêmico,  já  que o texto de Haeckel  foi 
recentemente  denunciado  como  manipulação  forjada  para  favorecer  a  aceitação  do 
darwinismo  407.  A  embriologia  revelou  ainda  os  resultados  surpreendentes,  também 
mencionados,  da  radiação  mitogenética  observada  por  Alexander  Gurvitch, 
comprovando que há uma forma de a célula se “comunicar” com o meio 408. 

Esse último trabalho citado representa bem a escola do pensamento biogenético 
russo e soviético, em que se também se destacaram os cientistas Ervin Bauer, Vladímir 
Vernadsky  e  Alexander  Tchijevsky  e  é  praticamente  ignorada  no  meio  acadêmico 
darwinista. De acordo com a interpretação dessa escola, os sistemas vivos são entidades 
de “campos” materiais fora de equilíbrio,  que herdam com a geração um estoque de 
energia  livre,  usado  para  aumentar  seu  estado  de  desequilíbrio.  Esses  pensamentos 
concorrem  na  direção  de  entender  o  universo  como  uma  coerência  temporalmente 
crescente,  admitindo  que o  homem teria  a  capacidade  de  acelerar  esse  processo  de 
coerência.  A visão  darwinista  da  evolução,  pelo  contrário,  leva  a  um mecanicismo 
genético, centrado em códigos a serem decifrados, que não dão conta de um mundo que 
permanece irredutível a um conjunto de partes e fenômenos separados e cujo todo não 
parece estar em degeneração.

Para explicar resultados como os obtidos pela escola biogenética russa, acredito 
ser  possível  usar  a  hipótese  referida  atrás,  de  que  a  receita  do  desenvolvimento 
embrionário não está  escrita  exclusivamente no ADN, mas envolve o citoplasma da 
célula  409. De acordo com essa hipótese, há experimentos com embriões que revelam 
que o programa do desenvolvimento não está inscrito no “interior” nuclear (herança 
genética) e sim no seu entorno, o que contraria a teoria que sintetizou o darwinismo com 
o mendelismo, pois o citoplasma já representa uma possibilidade “de fora”. Isto poderia 
se  dar  de  forma  que  o  surgimento  de  tecidos  e  órgãos  obedecesse  a  um plano  de 
complexidade crescente, com funções desencadeadas internamente à célula pela ação do 
também de outras células ao seu redor. É interessante que isto recoloca em discussão 
uma teoria epigenética da evolução, desta vez de forma mais moderna do que a epigenia 
em  Maupertuis  ou  Needham,  quando  era  oposta  à  antiga  teoria  da  pré-formação 
embrionária 410. Numa nova teoria da evolução, teríamos no citoplasma o que se poderia 
chamar  de  “memória  da  espécie”,  e  uma  nova  espécie  surgiria  então  quando  as 
modificações do fundo citoplasmático repercutissem no genoma após a fecundação do 
ovo, atingindo assim os cromossomas paterno e materno de um mesmo par 411. Ora isto 
representa  exatamente  a  possibilidade  de  “herança  de  caracteres  adquiridos” 
lamarckiana, que poderia ser traduzida na linguagem da biologia molecular.

O debate entre pré-formacionismo e epigenética ainda continua, pois ele esconde 
o embate entre as ideologias do mecanicismo e do vitalismo. O biólogo Søren Løvtrup 
apresentou uma teoria contemporânea, de fundamentação biomolecular, segundo a qual 
após a fertilização de um ovo, tudo que ocorre no embrião é epigenético,  devido à 

407 Wells (2000).
408 Voeikov (1999). A mitose é a divisão de um núcleo celular em duas células com 

material genético idêntico ao da célula original.
409 Esta hipótese está em Chandebois (1996), que por sua vez se inspirou em Grassé.
410 “Voltaire contra Needham: a controvérsia sobre a geração”,  in  Hellman (1999). A 

epigênese supõe que o desenvolvimento embrionário se dê a partir de um conjunto inicialmente 
indiferenciado de células, em que haveria algo internamente responsável pela diferenciação –  
que  se  tomou  como  sendo  exclusivamente  o  código  genético  no  cromossoma  nuclear,  
justamente o que se coloca em dúvida.

411 Chandebois (1996), p. 216.
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interação do substrato (cujo conteúdo de informação pode-se alterar) com o processo de 
divisão celular (que começa sendo fixo, ou pré-formado). A interação dependeria de 
todo  o  substrato,  de  forma  análoga  àquela  defendida  pelo  representante  tardio  da 
Naturphilosophie,  o embriólogo Hans Dreisch,  de  modo que se induziriam divisões 
desiguais para atingir a diferenciação celular e a morfogênese, que só ocorreriam devido 
a novos agentes celulares ou extra-celulares 412. 

Løvtrup  partiu  então  para  investigar  a  seguinte  questão:  qual  seria  o  táxon 
invertebrado mais próximo dos vertebrados e como ocorreu a divergência dos taxa de 
vertebrados? Como exemplo, estudou o notocórdio (estrutura cilíndrica que representa o 
primeiro traço de coluna vertebral em embriões) e concluiu que a diferenciação celular 
mostra  que a  transcrição  do genoma durante  a  embriogênese  deve ser  regulada  por 
fatores nucleares e citoplasmáticos, e que a transcrição genômica só ocorreria após a 
morfogênenese, quando o corpo está basicamente delineado no embrião. A ontogênese e 
portanto a filogênese dependeriam de processos epigenéticos relacionados causalmente 
e não darwinisticamente pelo acaso 413. 

As pesquisas de Løvtrup levaram-no à conclusão de que potencialmente seriam 
necessárias quatro teorias para dar conta da evolução. A primeira delas diz respeito à 
realidade da evolução, e implicaria que com o tempo surgiram formas mais complexas 
de vida, onde o “progresso” seria considerado uma conseqüência lógica da evolução. A 
segunda  é  sobre  a  história  da  evolução,  pela  qual  todos  seres  vivos  seriam 
geneticamente relacionados e a direção da evolução é dos filos para as espécies.  A 
terceira  é  sobre  a  criação  de  organismos  novos,  um  mecanismo  necessariamente 
epigenético,  para  o  qual  ele  considera  que  há  duas  possibilidades:  micro-mutações 
darwinistas  ou  macro-mutações,  das  quais  só  estas  teriam  uma  possibilidade 
matemática correspondente à realidade.  A quarta teoria é sobre a sobrevivência dos  
organismos,  um  fenômeno  ecológico  que  dependeria  dos  fatores  de  isolamento  e 
dominância 414.

O saltacionismo  adotado  por  Løvtrup é  porém aquele  proposto  por  Gould  e 
Eldredge,  que  na  verdade  retomaram  uma  concepção  mais  antiga  de  Richard 
Goldschmidt (de 1940), que no fundo não é anti-darwinista, mas sim uma variação do 
darwinismo,  que  se vê em dificuldades  para  explicar  as  macromutações  a  partir  da 
biologia molecular. O resultado dessas inconsistências foi a fabricação ad hoc de uma 
explicação  estatística  para  a  existência  de  tendências  progressivas,  como  a 
complexificação crescente do sistema nervoso central  415. Parece-me mais simples, ao 
invés, que se admita uma tendência natural para a complexificação, que por sua vez 
daria um fundamento para a concepção de progresso, assunto que também retomarei 
logo mais adiante.  É claro que uma teoria evolucionista mas não darwinista poderia 
admitir a existência de saltos maiores, descontínuos. Exatamente devido à possibilidade 
de complexificação espontânea, e ao contrário das explicações darwinistas, diria que se 
trataria de saltos “não lineares”, ou “geométricos”, que talvez poderiam se dar mesmo 
ao nível dos cromossomos.

c) Sobrevivência do mais apto – uma competição feroz 
Desde os tempos das publicações de Darwin se criticou a tautologia das suas 

descrições que concluíam pela “sobrevivência do mais apto” (expressão cunhada por 
Herbert  Spencer)  porque  seria  mais  apto  para  sobreviver.  No  fundo,  essa  fraqueza 

412 Løvtrup (1974).
413 Løvtrup (1977).
414 Løvtrup (1987).
415 Schützenberger (1996), entrevista - pp. 86-90.
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metodológica decorre de ser pequeno o valor das explicações  da evolução pela seleção 
natural, que costumam ser do tipo post hoc, ergo propter hoc. A justificativa maior para 
essa  teoria  enfatizar  a  luta  pela  sobrevivência,  como  apontado  atrás,  derivou  da 
ideologia  da  economia  política  do  colonialismo  britânico,  favorável  à  competição 
autônoma entre  os  indivíduos e  empresas,  um baluarte  do liberalismo teorizado por 
Adam Smith. Na situação idealizada por este não deveria haver um fio condutor de 
algum órgão dirigindo a economia, pelo contrário tudo seria deixado à “mão invisível” 
do mercado, que é o homólogo à seleção natural de Darwin. Herbert Spencer, que já foi 
apresentado como um dos darwinistas mais radicais do século XIX, estendeu a noção de 
sobrevivência do mais apto na natureza à esfera econômica e social, conceito que ele 
mesmo chamou de “darwinismo social” 416. 

Neste  assunto,  é  comum se encontrar  a explicação de que Darwin não foi  o 
responsável  por esse “darwinismo social”  e sim os seus epígonos,  mas não se deve 
esquecer que foi o próprio Darwin, especialmente em A descendência do homem, quem 
fez apologia da eliminação dos mais fracos pela seleção natural, alinhando-se a Spencer 
contra  os  que  achavam  que  se  devia  contrariar  o  laissez-faire do  liberalismo,  por 
exemplo  oferecendo  médicos  para  a  população  mais  carente  e  provendo  cuidados 
sociais  como  comida  e  agasalho  para  os  pobres  –  tendo  Spencer  vencido  com  a 
revogação das leis que previam assistência social. Os defensores de Darwin por razões 
ideológicas  tentam porém esconder que ele  mostrou tais  inclinações  racistas em sua 
obra e não resistiu ao flerte com a eugenia  417. A extensão da teoria da eugenia para 
tarefas de “limpeza” racial e política pela eliminação dos que não conseguem competir 
foi reafirmada como tese por biólogos como Konrad Lorenz no tempo da Alemanha 
nazista,  e  não tem deixado de surgir  em vários  momentos,  inclusive  nas  discussões 
atuais sobre a ética da clonagem humana 418.

A natureza talvez seja porém diferente da selvageria da luta pela sobrevivência 
imaginada  pelos  darwinistas  –  pode-se  argumentar  que  ela  exibe  antes  um tipo  de 
harmonia que se poderia considerar homóloga à descrita pela “concordância católica” 
de Nicolau de Cusa no século XV, no sentido em que este pregava a tolerância das 
diferenças,  no  caso  especificamente  para  a  convivência  pacífica  entre  as  diferentes 
religiões monoteístas dos cristãos, judeus e muçulmanos. Na era moderna essa tese de 
harmonia entre contrários se expressou na ideologia do republicanismo, que admite o 
reconhecimento  dos  mesmos  direitos  das  pessoas,  independentemente  de  diferenças 
sociais e econômicas, de opiniões e culturas. Isto não significaria a utopia de um jardim 
edênico, onde o carneiro pastaria ao lado do lobo, mas a postulação de uma relação de 
regulação coletiva. O indivíduo e os processos individuais, inclusive com episódios de 
luta  pela  sobrevivência,  podem coexistir  na  história  enquanto  ao  mesmo  tempo  se 
observarem regras dentro do todo, o que mais ainda vai contra a ideologia do laissez-
faire e do puro acaso.

Apenas  as  espécies  menos  complexas  parecem  à  primeira  vista  obedecer  o 
modelo malthusiano da luta  pela  vida que serviu de base a Darwin,  em que há um 
número prodigioso de descendentes em cada geração, dos quais só poucos chegarão à 
fase adulta, e em que a sobrevivência parece ser mais devida ao acaso e à maior aptidão 
para enfrentar o meio ambiente. Peixes, répteis e insetos  podem apenas comer uns aos 
outros e alguns devoram até mesmo seus parceiros sexuais ou seus próprios ovos. Mas 

416 Spencer (1940).
417 Blanc (1994); Thullier (1994).
418 Lorenz (1966);  para  a  crítica,  vide  Diane  P.  Paul,  “Is  human genetics  disguised 

eugenics?”, in Hull e Rose (1998), pp. 536-551.
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animais  como os  mamíferos  superiores  parecem agir  diferentemente,  com estruturas 
sociais mais elaboradas e dando maior ênfase ao cuidado coletivo da prole. Portanto, 
mesmo em níveis menos complexos do que o homem, a regra não é necessariamente a 
competição  e  a  seleção,  mas  sim  a  cooperação  e  a  interdependência  entre  os 
organismos, e isto não decorreria de razões egoístas como as hobbesianas, mas sim da 
concordância  com a  tendência  à  complexificação  que  expus atrás,  e  que  levaria  ao 
surgimento de componentes de socialização.

A  propósito  da  competição  entre  indivíduos,  o  cruzamento  intraespecífico 
(inbreeding) foi observado por Darwin entre criadores de cavalos, cães e pombos na 
prática da seleção artificial de características desejadas. É conhecido que esta seleção 
genética  pode  conduzir  rapidamente  a  doenças,  como  se  observa  comumente  na 
tendência à displasia nos cães pastores alemães, por exemplo. Animais domesticados 
podem  ser  mais  vantajosamente  selecionados  por  cruzamentos  misturados, 
interespecíficos (outbreeding), para maior versatilidade e resistência. É o que acontece 
também com sementes híbridas, de interesse agronômico exatamente por terem aquelas 
qualidades de maior vigor. 

O que resta  da teoria  darwiniana de evolução sem essa influência das idéias 
malthusianas?  A  noção  de  seleção  natural  considera  como  evidência  de  sucesso  a 
descendência numerosa. Quando se tenta aplicar o esquema darwinista para explicar a 
cooperação e o altruísmo, supõe-se que estes na verdade ocorreriam por uma questão de 
egoísmo “genético” para produzir descendência mais numerosa, como se a informação 
genética se materializasse na forma de um raciocínio mental instintivo que o indivíduo 
faria em situações extremadas de sobrevivência. Negam-se assim a própria cooperação, 
o altruísmo e a socialização como fatores permanentes na formação de comportamentos, 
pois para o darwinista a decisão de ajudar outro membro da espécie ou mesmo outra 
espécie se deveria sempre a alguma iniciativa que almeje vantagens individualistas e 
não a uma razão de ordem social.  A harmonia da natureza contraposta à competição 
feroz pela sobrevivência coloca portanto uma pergunta mais radical do que a proposta 
por aqueles que, como Stephen Gould, repetem a frase de Darwin, de que a seleção 
natural não deveria ser o único mecanismo da seleção, e que é: poderia a explicação da 
evolução ser um mecanismo fixo como esse?

A questão de sobrevivência tem uma relação mútua com o meio ambiente, que 
não é fixo, pois tem sofrido evoluções geológicas e climatológicas constantemente, às 
vezes em poucos milhares de anos, de forma que uma evolução por “seleção natural” 
não teria tempo para produzir adaptações perfeitas em ambientes instáveis. A própria 
evolução se deu de forma a que a vida fosse cada vez mais homeostática (capaz de 
regular  suas  condições  fisiológicas  internas,  a  despeito  de  variações  no  meio),  até 
chegar nos pássaros e mamíferos que são homeotérmicos. 

O próprio ser vivo está continuamente modificando seu ambiente “natural”. O 
aparecimento  da fotossíntese  é  um grande exemplo  disto,  pois  o  enriquecimento  da 
atmosfera com oxigênio levou  à vida aeróbica e, posteriormente, à máxima mobilidade 
graças ao desenvolvimento de um sistema nervoso, o que por sua vez levou a um novo 
relacionamento com o meio 419. O homem modifica ainda mais radicalmente seu meio, 
porque o faz em tempos muito menores do que as outras espécies, podendo inclusive 
usar seu cérebro para refletir sobre esse fato e tomar decisões ambientais, quando assim 
o deseja. Desta forma, nem o meio ambiente nem tampouco a seleção natural, ou ainda 
a sua conjunção, poderiam ser as únicos explicações para a evolução. A existência de 

419 Bourguignon (1990).
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uma descendência mais numerosa é um  resultado e não uma causa, enquanto que a 
miscigenação parece muito mais adequada para a dinâmica dum ambiente em evolução.

d) Igualdade natural total entre as espécies, inclusive a humana 
Do ponto de vista da seleção natural, o homem seria uma espécie animal pouco 

apta a sobreviver, nu e comparativamente mais fraco do que outros animais, mas na 
verdade é uma espécie bem adaptada a condições ambientais instáveis, condição ótima 
para a evolução e já referida no que precede. Foi devido ao uso da razão pelo homem 
que sua presença se impôs às demais formas de vida e, por meio de uma linguagem 
articulada, o levou a viver em sociedades complexas e enfim, ao contrário das demais 
espécies, a fabricar uma cultura altamente elaborada e transmissível sem ser de forma 
genética.  Porque goza  de  uma infância  prolongada  em comparação  com as  demais 
espécies, aliada a um cérebro mais complexo, o homem conseguiu desenvolver melhor 
sua inteligência e criatividade, que o capacitaram a assimilar e desenvolver tecnologias 
que o diferenciam das outras espécies, desde o fogo até as espaçonaves. 

A Terra e sua biosfera são, como já notado, o oposto de um ambiente fixo e a 
evolução tem agido para gerar novas espécies que sucedem outras extintas, mas sem 
tanta versatilidade para transformar a biosfera quanto a nossa espécie humana 420. Pode 
ser interessante a esse respeito comparar as espécies do ponto de vista energético em sua 
história: considerando-se o consumo de energia, quanto mais recente a espécie (partindo 
dos celenterados para os primatas e homens), mais ocorre um aumento da energia livre 
disponível para manter sua estabilidade em meio a um constante desequilíbrio com o 
mundo externo. Isto permitiria demonstrar que a evolução tem um sentido direcional, e 
não simplesmente fortuito, o que estaria em consonância  com a evolução geológica da 
Terra. Com essas novas premissas, parece-me correto afirmar por um outro prisma que 
o darwinismo não seria uma explicação da evolução, mas sim que a evolução decorreria 
da tendência ao uso mínimo da máxima energia livre disponível no universo.

A visão darwinista do homem como mais um animal entre as demais espécies 
também está por trás das propostas ideológicas de prática eugênica, em que se daria o 
mesmo tratamento aos animais e homens. Observo porém que o aparecimento da cultura 
fez  com  que  a  evolução  de  espécies  pudesse  ser  levada  na  direção  desejada  pelo 
homem,  o  que  é  uma  espécie  de  lamarckismo  reconhecido  até  por  defensores  do 
darwinismo 421. O aparecimento e desenvolvimento da mente não conseguem ser total e 
devidamente explicados pela seleção natural, mas essa capacidade mental, em última 
análise, é que diferencia o homem dos demais animais.  Prova disso são as variáveis 
propostas por inúmeros biólogos como necessárias para justificar a evolução humana, 
tais  como  capacidade  craniana,  bipedismo,  etc.,  que  concorrem  com  o  cérebro  na 
mesma seqüência do paradoxo do ovo e da galinha: quem nasceu primeiro? O homem, 
provavelmente já desde pelo menos 2 milhões de anos, tem a capacidade de falar (pela 
anatomia  óssea  da  faringe,  de  acordo  com  evidências  paleontológicas  recentes)  e 
desenvolveu a linguagem articulada que o caracteriza, de forma diferente dos sons da 
linguagem de qualquer outro animal, porque mais complexa. 

Se por um lado o aparecimento do homem na biosfera encontra  dificuldades 
explicativas em termos de seleção natural, é muito provável que sua evolução biológica 
se encontre estacionada, pelo menos desde uns cem mil anos atrás, fora talvez algumas 
variações de menor importância, como a cor da pele. Surge então a pergunta: o homem 
tornou-se  agente  cultural  e  econômico  de  seu  contínuo  desenvolvimento,  enfim um 

420 Vernadsky (1997).
421 Gould (1979) diz que a evolução natural seria darwinista, ao passo que a evolução 

cultural seria lamarckiana.
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homo  sapiens, desde  essa  época  mais  recente,  ou  sua  evolução  cultural  já  tinha 
começado  anteriormente?  Toda  vez  em  que  restos  fósseis  põem  à  frente  dos 
pesquisadores objetos que evidenciam que esse alguém já era humano ou proto-humano, 
descobrem-se vestígios de ser ele um fabricante de ferramentas, um homo faber. Se a 
resposta estiver na linha desta última consideração, teremos que recuar mesmo muito 
mais  tempo  e  provavelmente  vários  antropóides  teriam,  ainda  que  tosca  e 
preliminarmente, o conjunto de todas as condições necessárias à hominização surgidas 
ex  abrupto num  salto  evolutivo  único,  porque  a  linhagem  assim  evoluída  logo 
sobrepujou as outras.

O  fenômeno  humano  também ajuda  a  discutir  a  adequação  do  conceito  de 
acaso, pois este revela-se como um contingenciamento das ações, mas isto é devido ao 
enorme número de variáveis em jogo, o que torna difícil sua análise. De certa forma, a 
cultura humana anula um componente poderoso da imprevisibilidade do caos: sabemos 
que,  garantidas  certas  premissas  muito  fundamentais  (tais  como  evitar  uma  guerra 
nuclear de holocausto total, fugir de colisões catastróficas com asteróides, etc.), é com 
relativa certeza e não por simples acaso que o homem descobrirá cura para males como 
o câncer e outros, assim como é certo que vamos ter mais conhecimentos de física e 
química daqui a um século, e não resta dúvida de que saberemos como buscar novas 
fontes de energia, ou podemos com segurança prever que erradicaremos a fome se os 
homens e seus governos assim o quiserem, e assim por diante. As demais espécies, por 
outro lado, não conseguem deixar de se sujeitar mais fortemente a variados tipos de 
contingenciamento natural.

Em síntese, o homem consegue desvendar na natureza princípios de ordenação 
do universo, para o que vou tomar novamente como exemplo significativo os estudos de 
forma e crescimento, em que o esquema da seção áurea (ou “divina”, como diziam os 
antigos) consegue lançar  luz sobre fatos  fundamentais  de reprodução e crescimento, 
pois  a  aplicação  repetida  da  seção  áurea  permite  a  expansão  mantendo-se  a  forma 
original, algo que se verifica ser bastante usual nos fenômenos vitais  422.  Usando sua 
razão o homem descobriu assim algo que na verdade existiria com ou sem o surgimento 
do  homem,  só  que  o  homem  penetra  nessa  explicação,  que  é  a  sua  própria  razão 
existencial – ou, como disse um biólogo não darwinista, o homem é a evolução tornada 
consciente  423. Ser é crescer, no sentido evolutivo e no sentido de uma direcionalidade 
do processo vital, assim como para o homem ser é pensar.

 Suspendo aqui essa análise comparativa de pontos da Origem das espécies para 
voltar a considerar um dos pontos mais polêmicos que se instauraram no debate cultural 
desde então, a discussão da ideologia do progresso. A aceitação do darwinismo pela 
ciência foi o fulcro sobre o qual se levantou cada vez mais a alavanca do relativismo 
cultural,  especialmente no século XX, e que impregnou as ciências humanas e ainda 
impera  como  um de  seus  mais  fortes  paradigmas,  negando  a  noção  de  progresso, 
relegado a uma posição de ideologia enganosa. Contrariar essa premissa darwinista de 
uma igualdade absoluta entre as espécies significaria passar a considerar o homem como 
um ponto diferenciado na evolução, o que tem levado à acusação de antropocentrismo, 
desagradando círculos onde se considera a opção pelo relativismo cultural aquela mais 
politicamente correta. 

Esse aspecto de teorias da evolução do tipo darwiniano, quando defendem que o 
homem  não  se  diferenciaria  dos  animais,  em  termos  biológicos,  é  importante  mas 
geralmente negligenciado nas análises. Semelhanças fisiológicas à parte,  a defesa da 

422 Thompson (1992)
423 Dutuit (1987), pp. 36-42.
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suposta “igualdade” pode escamotear a capacidade que unicamente o homem tem de 
transformar  a  natureza  através  do  desenvolvimento  tecno-científico  e  da  alteração 
histórica  das  relações  de  produção  humana.  A ampliação  ideológica  desse  traço  de 
suposta igualdade do reino biológico para os campos antropológico e etnológico é que 
levou  diretamente  ao  relativismo  cultural,  que  se  considera  indiferente  ao  estágio 
cultural e material das diversas populações. O argumento geral é de que uma cultura não 
pode ser julgada como boa ou má, nem avançada ou atrasada, pelos padrões impostos 
por nossa cultura ocidental. Como cada cultura tem suas normas internas, ela só poderia 
ser avaliada a partir do ponto de vista dessa própria cultura, diz o relativismo cultural.

Na verdade os critérios não são tão relativos, mas absolutos do ponto de vista da 
espécie,  pois civilizados,  aborígenes,  excluídos,  etc.  são categorias  todas  humanas e 
potencialmente  todos  eles  são  capazes  de  executar  transformações  da  natureza.  O 
relativismo aplaina as diferenças culturais, que certamente podem ser enormes, no que 
acaba nivelando por baixo esse referencial de humanidade. Seu ponto de vista pode ser 
um pequeno passo para a aceitação indiscriminada de práticas  como o canibalismo, 
infanticídio,  animismo,  a  astrologia  e  todas  as  crendices  populares,  que  além disso 
estariam em um mesmo pé  de  igualdade  com a  ciência,  em nome de  um pretenso 
“respeito” às diversas culturas. Essa atitude me parece profundamente reacionária, pois 
leva exatamente a desdenhar as forças transformadoras humanas, ou a elas se opor. Do 
relativismo cultural  resultam políticas  utópicas  de “preservar” o transitório,  que não 
hesitam em privilegiar mesmo a barbárie cultural e menosprezar o progresso autêntico 
na qualidade de vida, obtido graças à ciência – assim se justifica o retorno do mito do 
“bom  selvagem”  de  Rousseau,  com  a  mitificação  do  “outro”  424.  Esquecem-se  os 
relativistas de estender seus mesmos argumentos das culturas para os homens, pois que 
se  não  há  grupamentos  humanos  intrinsecamente  bons  ou  maus,  nem  a  defesa  do 
progresso seria automaticamente ruim – são as relações humanas e sociais que definem 
esses atributos 425. 

A  maioria  dos  intérpretes  atuais  da  obra  de  Darwin  opina  que  para  ele,  e 
igualmente no consenso dos biólogos, a evolução das espécies não teria o sentido de 
acarretar um progresso ou uma complexificação, nem no caso humano. Stephen Jay 
Gould, por exemplo, preferiu aceitar uma contingência absoluta, em que a aparência de 
progresso  na  evolução  seria  uma  ilusão,  devida  apenas  à  observação  de  extremos 
(“caudas”) de distribuições estatísticas e não às suas regiões centrais 426. 

A  longa  historiografia  do  evolucionismo  acrescentou  mais  recentemente  a 
pesquisa de que tendências neolamarckistas na Grã-Bretanha, desempenharam um papel 
decisivo  na  aceitação  do  evolucionismo,  exatamente  porque  mantiveram  acesa  a 
ideologia  do  progresso,  ainda  que  por  motivos  espúrios,  pois  subscreviam  outros 
aspectos  da  ideologia  darwinista  427.  Alguns  biólogos  do  século  XX,  como  Hans 

424 Toda a obra de Rousseau é contra a ciência, a indústria e o progresso, privilegiando o 
cenário idílico e mítico de uma vida mais perto do “natural”, como na agricultura. Sua filiação 
ao empirismo e sua influência em cunhar um protótipo muito usado de “romantismo” como 
negação da razão podem ser encontrados especialmente em Rousseau (1973).

425 Infelizmente no meio universitário também há muitos acadêmicos que diriam não 
haver diferença intrínseca entre um homem e um cachorro – exceto talvez que este não seria tão  
“mau” quanto o homem. 

426 Gould  (2001);  Ana  Barahona,  “La  idea  de  progreso en  biología”,  in  Martínez e 
Barahona (1998); Robert Richards, “The moral foundations of the idea of evolutionary progress: 
Darwin, Spencer and the neo-darwinians” e Michael Ruse, “Evolution and progress”, in Hull e 
Ruse (1998).

427 Bowler (1988) vê isso com bons olhos, pois é um defensor do darwinismo.
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Driesch, John Haldane e Sewall Wright, mantiveram contudo a crença num princípio 
teleológico sem aderir estritamente ao empirismo e liberalismo britânicos. Apesar disto, 
como observado, a maioria dos biólogos não acredita no progresso, assim como muitos 
historiadores não acreditam no conceito de “forças” na história de acordo com a matriz 
hegeliana e marxista, o que é equivalente a acreditar que só há planos individuais, bem 
ao gosto da ideologia  do livre  mercado.  Idéias  teleológicas  apareceram também em 
física matemática na forma de princípios de minimização (como o citado princípio de 
Fermat  e  Leibniz  para  a  energia),  mas  também  na  física  atualmente  se  faz  uma 
extremada defesa da idéia de que o universo não progride para a ordem, mas sim para a 
degradação entrópica. Essa é uma ideologia científica que curiosamente conduz de volta 
para a discussão da biologia, pois a visão de desordem entrópica deu origem à ideologia 
da  ecologia  radical  que  postula  a  finitude  dos  recursos  naturais,  que  precisariam 
portanto ser conservados. Dentre os princípios antrópicos que apareceram na física, há 
um que obrigaria a novas definições do que é a vida e o sentido da evolução: o princípio 
antrópico  finalista,  que  diz  que  o  processamento  inteligente  da  informação  deve 
aparecer necessariamente no universo e, uma vez surgido, nunca se extinguirá 428.

O  progresso  medido  como  maior  eficiência,  maior  complexidade,  etc., 
obviamente não deixa de conter juízos de valor antropocêntricos, mas é de se esperar 
que assim o seja, pois sendo a mente humana um ponto diferenciado que se verificou na 
evolução biológica, só uma mente mais desenvolvida como a do homem conseguiria 
julgar o processo do qual ela faz parte. Por outro lado, estou convicto de que a evolução 
biológica pode ser equacionada com o progresso com uma nova teoria evolutiva como 
citado atrás, em que o comportamento “social” elementar se evidenciaria até no nível 
das células, e em que a informação seria potencializada não pelo código genético de 
cada uma, mas pela interação das diferentes partes do citoplasma para uma dada célula e 
resultante da interação de diferentes células entre si 429.

Para fazer  frente  às objeções  estatísticas  ao progresso feitas  por Stephen Jay 
Gould, o biofísico Jorge Wagensberg propôs recentemente uma definição quantitativa 
de progresso aplicável aos seres vivos. Com uma formulação que parte da definição de 
entropia  em  acordo  com  a  moderna  teoria  da  informação,  ele  demonstrou  uma 
identidade matemática, que se pode assim exprimir em linguagem bem simplificada: a 
complexidade de um sistema, mais a capacidade de antecipação do sistema quanto a 
mudanças no ambiente é igual à incerteza do ambiente, mais a ação do sistema sobre o 
ambiente 430. 

 Desta identidade é possível a definição de uma variável, a que se pode dar o 
nome de “progresso”, para ficar de acordo com o sentido mais intuitivo que a palavra 
adquiriu na época contemporânea, e que está ligada à independência do sistema com 
relação ao seu ambiente. Desta forma, quanto menores as variações de um sistema com 
relação às variações do meio ambiente, maior será sua independência e maior o grau de 
progresso  alcançado,  como  ocorre  no  caso  humano.  Com  isto  se  conseguiria  um 
paralelo  entre  complexidade,  evolução  e  progresso:  todos  parecem  seguir  a  mesma 
“flecha do tempo”, pois embora localmente e por algum tempo possa haver retrocesso 
nessas categorias, no geral uma vez instauradas não há “volta para trás”.

428 Barrow e Tippler (1988).
429 Chandebois (1996).
430 Wagensberg, Jorge – “El progreso: ¿un concepto acabado o emergente?”, in Martínez 

(2002). Matematicamente, a identidade se escreve H(X) – H (X/Y) = H(Y) – H (Y/X), em que 
H denota a entropia pela fórmula da teoria da comunicação de Shannon e X/Y é a probabilidade  
(bayesiana) da fonte de informação X condicionada pela fonte Y.
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Pode-se opor alguma restrição nesta formulação de Wagensberg à pretensão de 
abrangência do conceito informacional de entropia para se medir o conhecimento, pois 
creio  que  este  não  se  reduz  à  simples  informação,  o  que  justamente  representa  a 
diferença  entre  o que  um computador  “sabe” (mesmo ampliado através  de recursos 
como a internet) e o que um ser humano faz quando cria algo novo. No entanto, não há 
dúvida de que a definição acima, ainda que contendo algum elemento reducionista  no 
sentido apontado, apresenta um argumento na mesma linguagem matemática a que se 
mostram sensíveis os defensores da eliminação do conceito de progresso, imbuídos da 
ideologia  empirista.  É uma definição  que se pode portanto contrapor  ao relativismo 
cultural embutido na ojeriza de biólogos e cientistas sociais pela ideologia do progresso, 
antagonismo que por sua vez se insere na esteira da idéia de decadência civilizatória na 
história  ocidental.  Não  pretendo  neste  ponto  desenvolver  mais  este  argumento, 
limitando-me no momento a afirmar que acredito ser possível reverter essa tendência, 
livrando a cultura geral do clima de pessimismo que foi nela instilado.

Na oposição ao darwinismo a defesa de uma ideologia do progresso parece uma 
conseqüência lógica, motivo pelo qual insisto que se pode considerar a hipótese de que 
as  variações  das  espécies  não surgem ao acaso,  mas  como um fenômeno natural  e 
espontâneo de criação de ordem em um nível superior, com um dispêndio mínimo de 
energia,  ou “otimizado”,  para  usar  uma linguagem que seria  cara  aos  princípios  de 
Fermat e Leibniz a esse respeito.  A ideologia do liberalismo é que promove a noção de 
acaso como fonte da evolução,  trazendo com isto conseqüências  importantes  para a 
noção de liberdade humana. A idéia de liberdade humana não pode ser compatível com 
a circunscrição do conhecimento a um conjunto de informações codificadas, como no 
genoma,  por  maior  que  seja  a  capacidade  de  armazenamento  a  ele  associada.  A 
criatividade  da mente  diferencia  um robô programado de qualquer  ser humano,  e  o 
cérebro  humano  com  sua  propriedade  de  criar  cultura  parece  desafiar  qualquer 
explicação  darwinista,  de  nada  valendo  o  recurso  às  adaptações  sem  finalidade 
momentânea, ou “exaptações” propostas por Stephen Jay Gould. A meu ver estas são 
tentativas  frustradas  de  escapar  à  tautologia  fundamental  do  darwinismo,  a  citada 
“aptidão” que faz sobreviverem os mais aptos.  Mesmo sem entrar no mérito da criação 
científica  e  artística,  o  mero  funcionamento  normal  da  mente  manifesto  pelo 
pensamento consciente acaba se revelando um sério problema para as explicações dos 
darwinistas. 

O problema geral do darwinismo, visto por mais este ângulo,  é novamente que 
adota  uma  forma  de  ideologia  mecanicista,  ou  reducionista.  Nenhuma  forma  de 
algoritmo conseguiria descrever o funcionamento da mente humana, como se demonstra 
com o argumento matemático da existência de funções não recursivas, mais aptas para 
caracterizar a criatividade e que provam a impossibilidade da inteligência artificial  431. 
Ora, já que o cérebro humano é um exemplo mais complexo de um processo não linear 
que é a própria evolução do universo, querer explicar a seleção em termos algorítmicos, 
como a descrição até hoje sugerida pela biologia molecular,  certamente é uma ultra 
simplificação que pode ter até um certo valor descritivo, mas não apreende a essência 
do  fenômeno.  A  extensão  dessa  idéia  reducionista  através  da  psicologia  evolutiva 
considera que a mente humana é composta de “módulos” mentais, como se houvesse 
um grande número de processadores  paralelos  no cérebro,  com funções  específicas. 
Entretanto, embora haja algumas áreas cerebrais efetivamente mais especializadas em 
determinadas atividades, as pesquisas indicam que o cérebro tem grande capacidade de 
remanejamentos  e  funciona  com  uma  coordenação  ampla  –  mesmo  pessoas  com 

431 Penrose (1990).
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problemas mentais sérios têm ainda a capacidade decisiva de criar livremente, que é a 
atividade humana por excelência.

A história não se baseia unilateralmente em personalidades,  heróis ou vilões, 
nem tampouco nega o papel decisivo do indivíduo. Se é o todo das relações sociais que 
determina  as  tendências  de mudanças  nessas  relações,  é  certo que  as  características 
individuais mudam o rosto da história 432. A história das ciências, desde que se tornou 
campo também de historiadores profissionais, filósofos, sociólogos e outros, também 
tem concorrido para desmistificar tantos “heróis da ciência” exatamente porque vê o 
cientista inserido numa sociedade, imerso portanto nas idéias e práticas nela correntes, e 
não uma espécie de super-homem. A ciência não é obra de gênios isolados, mas resulta 
duma  sucessão  de  pessoas  trabalhando  e  se  influenciando  mutuamente.  As  teorias 
científicas se constróem baseadas em idéias, em interpretações de fatos que são também 
elas idéias, e em sua capacidade para explicar o universo em que vivemos. É verdade 
que há um fator determinante na história das ciências,  que é a criatividade humana, 
encontrada  nos  cientistas,  mas também nos artistas  e  em pessoas  comuns em graus 
diversos, e essa criatividade se manifesta basicamente em indivíduos. 

Darwin foi um indivíduo que empreendeu diversas pesquisas de história natural 
e  chegou  a  conclusões,  algumas  que  parecem  corretas  mas  muitas  delas  foram 
equivocadas.  O comportamento  de Darwin como pessoa humana parece ter  deixado 
muito a desejar em diversas ocasiões, mas fatos análogos aconteceram também com 
outras pessoas. Ele é, não obstante, responsável pela sua teoria, cuja ideologia científica 
tem buscado se sustentar com apoio recíproco na ideologia geral do capitalismo como 
sistema, e suas idéias traem essas inspirações. Isto lhe tem valido muitos ataques, alguns 
até respondidos, mas de maneira não definitiva. A maioria das respostas que ele e seus 
seguidores deram não foram suficientes para contentar diversos cientistas bem como 
não cientistas, descomprometidos com sua ideologia inspiradora. Pelo contrário, muitas 
respostas foram de molde a apenas tentar evitar  os problemas, mas só ampliaram as 
dúvidas. 

O  que  me  parece  uma  das  lições  da  história  neste  campo  científico  é  a 
conveniência de maiores doses de humildade para repensar e reavaliar cientificamente 
as bases da vida, para tentar dar conta de fenômenos já conhecidos há tempos,  mas 
descuidados, como a assimetria observada por Pasteur na passagem da luz polarizada, e 
tantas assimetrias de campos físicos no universo. Assim se poderia começar a explicar 
descobertas  já  antigas  na  embriologia,  como  aquelas  feitas  por  von  Baer  e  Hans 
Driesch, ou a da radiação mitogenética por Gurvitch, ou ainda a evolução do conjunto 
total da biosfera proposta por Vernadsky. Para este cientista, considerado o fundador da 
biogeoquímica, é a própria biosfera (que inclui desde camadas geológicas das rochas, 
até as camadas da estratosfera) que está continuamente em evolução, e não somente as 
espécies  433.  O pensamento humano criativo,  que ele  chama de “científico”,  é assim 
visto por Vernadsky como uma nova “força geológica” na biosfera, qualitativamente 
diferente  das  forças  físico-químicas  e  biológicas  anteriores,  o  que  passou  a  dar  à 
biosfera o caráter distinto de “noosfera”, através do fenômeno do conhecimento.

Acredito que a organização interna é que ditaria a evolução – e aqui se aplica 
apenas  em  sentido  de  metáfora  a  imagem  do  automóvel  que  alguns  críticos  do 
darwinismo têm usado: o “motor” da evolução seria a direcionalidade (“progresso”) e a 
variação  genotípica  seu  “volante”  (onde  intervém o  acaso  na  forma  de  buracos  na 

432 Apesar de críticas justas por parte de Sartre (1974) em Questão de método, penso que 
Plekhânov (1987) admitia estas fronteiras a propósito do papel do indivíduo.

433 Vernadsky (1997).
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estrada,  etc.,  o  que  faz  variar  a  condução  do  veículo).  O  darwinismo  como  teoria 
evolutiva parece-me tão ideologicamente problemático quanto nesse exemplo o tomar o 
motor pela direção, já que o homem chegou num ponto em que intervém em ambos 
elementos da "dirigibilidade". Sua liberdade é a expressão de uma qualidade tendencial 
presente possivelmente já na primeira forma de vida celular. Para levantar os véus desse 
aspecto da ideologia darwinista, seria preciso primeiro que aqueles evolucionistas que 
não aceitam o darwinismo em nenhuma de suas formas deixem de ser comparados a 
defensores da terra plana ou coisa pior. Parece uma fraude querer perpetuar o ensino da 
teoria darwinista como um dogma exclusivo sobre o qual se devem construir disciplinas 
como  a  biologia,  antropologia,  psicologia,  economia  e  muitas  outras  áreas  do 
conhecimento, e não como uma hipótese de trabalho, sujeita a discussões.

Nesse contexto, os exemplos que são ensinados em sala de aula como apoio ao 
darwinismo costumam ser apresentados em flagrante desrespeito à metodologia que se 
acredita  que as  ciências  devem subscrever,  sem contar  aos  alunos  que estão sendo 
apresentadas  hipóteses como se fossem fatos,  ou escondendo controvérsias  entre  os 
biólogos ou,  pior  ainda,  defendendo teses  que são contrárias  à  evidência  científica. 
Uma pesquisa dos principais livros-textos colegiais e universitários usados nos EUA 
revelou que são principalmente dez os ícones darwinistas zelosamente defendidos em 
sala de aula 434: 

• A experiência de Miller-Urey (1953) para simular a atmosfera primitiva da  
Terra,  na  qual  faíscas  elétricas  produzem os  componentes  químicos  das  
células  vivas.  Ocorre porém que muitos  cientistas  não concordam com a 
hipótese de Oparin e Haldane, de que a atmosfera original da Terra teria sido 
de amônia e metano, pois essa atmosfera poderia ter contido oxigênio; se isto 
for verdade seria  problemático  até  mesmo afirmar que a vida começou a 
partir de ADN ou ARN. 

• A  conhecida  “árvore”  com  as  ramificações  que  mostram  a  evolução  
darwinista gradual da vida, apoiada por evidências fósseis e moleculares. 
No entanto,  a explosão da vida no período cambriano não conseguiria ser 
explicada  nem  pela  deficiência  de  registros  fósseis  (como  já  Darwin 
propunha ad hoc para explicar sua ausência), nem pela suposição de que os 
ancestrais dos filos eram invertebrados que não se fossilizavam e nem pela 
filogenia molecular do ADN. Esta última evidência leva à hipótese contrária 
à do ícone darwinista,  supondo que não haveria “árvore” ramificada,  mas 
sim um emaranhado dos filos desde a origem da vida 435.

• Estruturas  ósseas  são  homólogas  nos  vertebrados,  o  que  indica  um  
ancestral  comum  a  eles,  como  por  exemplo  a  homologia  entre  asa  de  
morcego, nadadeira de golfinho, perna de cavalo e mão humana. Isto seria 
entretanto  uma  tautologia,  pois  a  homologia  já  pressupõe  que  haja  um 
ancestral  comum. Além disso, não se entende os mecanismos pelos quais 
seriam produzidos órgãos homólogos a partir de gens diferentes,  ou ainda 
como é  possível  que  haja  órgãos  não homólogos em espécies  diferentes, 
produzidos a partir dos mesmos gens. 

434 Wells (2000). Apesar de esta ser uma pesquisa referente  aos EUA, tampouco em 
nosso meio os alunos de cursos universitários costumam ser informados de que em diversas 
partes do mundo há um debate sério e crescente em curso sobre o darwinismo, cujo conteúdo no  
fundo diz respeito à elaboração de ideologias científicas e à maneira como se constrói a ciência. 

435 Doolittle (2000), pp. 72-77.
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• Semelhanças  em  estágios  embrionários  iniciais  para  demonstrar  que  
anfíbios,  répteis,  aves  e  mamíferos  descendem  de  algum  tipo  de  peixe,  
através de modificações. Este ícone já foi mencionado atrás em conexão com 
a confirmação de que Haeckel falsificou seus desenhos de embriões, e que o 
uso por Darwin das informações de von Baer a esse respeito contradizem os 
estudos  de  embriogênese  deste.  Para  os  embriologistas  modernos,  pelo 
contrário,  cada  espécie  é  distinta  das  outras  em  todos  os  estágios  de 
desenvolvimento embrionário. 

• O Archaeopterix é apresentado como o elo perdido entre os répteis antigos e  
as aves modernas. Todavia as análises taxonômicas cladísticas supõem que 
os  ancestrais  do  Archaeopterix seriam  dinossauros  que  só  aparecem  no 
registro fóssil dezenas de milhões de anos depois, ao passo que os biólogos 
não cladistas  procuram animais  anteriores,  mas  não encontraram nenhum 
semelhante ao Archaeopterix – de todas as formas. o “elo perdido” se torna 
problemático. 

• As mariposas das bétulas demonstram a seleção natural em ação nos dias  
presentes, por meio da camuflagem para escapar aos pássaros predadores. 
Já  mencionei  mais  atrás  que,  no  entanto,  os  biólogos  que  examinaram a 
distribuição  das  mariposas  melânicas  só  encontraram  discrepâncias  com 
relação ao previsto, pois elas não pousam nos troncos, mas sim sob as folhas, 
e os predadores não as pegam em seus esconderijos naturais, de modo que as 
fotos  das  suas  posições  sobre  os  troncos  das  árvores  parecem  ter  sido 
“fabricadas” especialmente para defender o darwinismo. 

• Os  bicos  dos  tentilhões  que  Darwin  encontrou  nas  Ilhas  Galápagos  
resultaram da seleção natural.  Evidências  recentes  sugerem porém que a 
seleção oscila com as flutuações climáticas das ilhas e que as espécies de 
pássaros  que  Darwin  supôs  estarem  divergindo  podem  na  verdade  estar 
convergindo. 

• Drosófilas  com  pares  adicionais  de  asas  demonstram  que  mutações  
genéticas fornecem a matéria-prima da evolução.  Só que as moscas com 
quatro asas ao invés de duas são produzidas artificialmente, as asas extras 
não  têm  músculos  e  elas  não  dão  mais  informações  sobre  evolução 
morfológica do que as já citadas homologias dos vertebrados. 

• A  famosa  árvore  ramificada  de  fósseis  de  cavalo  refuta  a  idéia  de  
direcionalidade e progresso na evolução.  Embora isto tenha substituído a 
velha imagem de descendência linear, nada se concluiria sobre a direção ou 
falta de direção na evolução, pois uma árvore ramificada ou uma linha reta 
são indiferentes para se provar ou refutar a direcionalidade. 

• Os usuais desenhos de símios evoluindo para seres humanos mostram que  
somos apenas animais e que nossa existência é simplesmente um subproduto  
do acaso. Na verdade, a paleoantropologia é altamente subjetiva, sendo que 
diversos  dos  seus  profissionais  têm  concordado  que  a  interpretação  dos 
fósseis coloca implicitamente ideologias, e que apesar de sua popularidade 
(pois são usados até em charges da imprensa), esses desenhos não contam 
toda a história.

Os cientistas que se dedicam ao estudo da biologia têm na sua imensa maioria 
encarado a explicação darwinista  da evolução como verdadeira, sem questionar suas 
bases científicas. É muito fácil criticar os que se opõem ao darwinismo como sendo 
representantes  do criacionismo ou de má ciência,  o que muitas vezes só dificulta  a 
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discordância científica e encobre a manutenção do status quo. Penso que se trata porém 
de  uma  questão  de  honestidade  intelectual  reexaminar  os  paradigmas  envolvidos. 
Minha conclusão pessoal é de que há um conjunto de idéias que se poderia chamar de 
neolamarckistas, com possibilidade de explicar de modo tão ou mais satisfatório aquilo 
de que o darwinismo acaba por não dar conta. A refutação ou aceitação dessas teorias 
lamarckistas só poderia ser feita experimentalmente, mas na prática os cientistas não 
têm  sido  encorajados  a  desafiar  o  paradigma  darwinista.  Os  motivos  porque  isto 
acontece vão certamente muito além da ciência,  pois têm a ver com as concepções 
filosóficas, políticas e econômicas que os cientistas passam a defender, geralmente de 
forma indireta, quando aceitam de forma não crítica uma ideologia científica. 

A dicotomia geral entre as ciência e suas ideologias, separação ela própria um 
resultado  ideológico,  no  caso  do  darwinismo  esconde  que  visões  científicas 
contemporâneas sobre geologia,  biologia,  antropologia e sociologia têm fundamentos 
ideológicos  nas  mesmas  estruturas  de  pensamento  que  serviram para  racionalizar  o 
predomínio do capitalismo e do imperialismo associado. Os protagonistas dessas idéias 
queriam  justificar  racionalmente  as  hipóteses  sobre  a  ordem  social  e  econômica 
existente. Os historiadores que não integram o lado biológico da questão com suficiente 
flexibilidade para levar em conta as questões políticas envolvidas correm o risco de 
ficar com quadros parciais de uma realidade que é total 436.

436 Young  (1985)  fez  uma  abordagem mais  ampla  de  todos  esses  aspectos  em sua 
história do darwinismo, mas é confuso seu prognóstico para uma história da ciência que vá além 
das distinções entre base e superestrutura.
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5. Terceiro Movimento: Ideologias científicas e o positivismo
 
5.1 Geometrias não euclidianas e “verdades” científicas numa era de revoluções 

Assim  como  discordei  do  termo  “revolução  científica”  para  caracterizar  o 
hipotético surgimento da ciência moderna, tenho reservas para com a expressão muito 
comum de  “revolução  industrial”,  uma reificação  do  que  teria  ocorrido  a  partir  do 
século XVIII,  com a “invenção” da máquina a  vapor na Inglaterra,  seguida por um 
desdobramento  duma  “segunda  revolução”,  propiciada  pelos  desenvolvimentos  na 
química  e  na  eletricidade  durante  o  século  XIX,  a  que  alguns  ainda  ajuntam  uma 
terceira e quarta ondas tecnológicas até agora. Trata-se de uma idéia que, como a da 
mencionada revolução científica, é muito simplista e até mesmo equivocada, em termos 
históricos.  Prefiro  dizer  que  houve  uma  série  de  revoluções  industriais,  mesmo 
circunscritas ao período inicialmente citado, e que foram resultantes de um processo 
histórico contínuo, embora evidentemente com singularidades, tais como as invenções, 
ainda  que  estas  sejam  também  um  resultado  de  um  longo  acúmulo  e  raramente 
provenham de um único evento ou pessoa.  O que aconteceu de mais  notável  nesse 
período  de  industrialização  mais  intensificada  é  que  houve  um uso  cada  vez  mais 
disseminado  e  rápido de  descobertas  científicas  aplicadas  à  fabricação  de  produtos, 
aquilo que costuma ser chamado de tecnologia. Entre as inovações mais relevantes que 
se consolidaram com essas características nessa época, devem ser citadas:

•  a fundição de ferro em fornos a carvão de hulha;
• a máquina a vapor 437;
• a construção naval, que combina as duas anteriores na forma de embarcações 

com casco metálico e propulsão a vapor;
• as estradas de ferro, igualmente ajuntando as duas primeiras inovações;
• a fiação de algodão.
Na Inglaterra, o uso de tecnologia para substituir trabalhos intensivos em mão-

de-obra foi impulsionado por membros da Sociedade Lunar, de Birmingham, um grupo 
que  foi  incentivado  por  Benjamin  Franklin  quando  embaixador  dos  EUA  na  Grã-
Bretanha.  Seus  adeptos  incluíam o  industrial  Matthew Bolton,  pioneiro  no  uso  das 
máquinas a vapor nas manufaturas, Josiah Wedgewood, que estabeleceu uma grande 
indústria de louças e inovou nos métodos de organização da produção, o industrial e 
inventor de aperfeiçoamentos da máquina a vapor, James Watt, o médico e cientista 
Erasmus  Darwin,  bem  como  o  teólogo  e  químico  Joseph  Priestley  (que, 
independentemente de Carl Scheele, descobriu o oxigênio).

Por outro lado, se é verdade que houve vários inventores britânicos, seria um 
erro centralizar esse intenso desenvolvimento industrial  unicamente na Grã-Bretanha, 
pois  houve  igualmente  muitos  contribuintes  ao  processo  em  outros  países.  Esta 
simplificação corre por conta também de influências ideológicas, usadas com propósitos 
propagandísticos,  como  ocorreu  com  a  versão  de  que  a  “revolução  científica”  foi 
inspirada  pelo  empirismo  de  Francis  Bacon.  Em  termos  industriais,  devemos  nos 
perguntar se não foi também relevante a contribuição dos Estados Unidos, em especial 
seu desenvolvimento  de  pequenas  e  médias  empresas  com alto  grau de  automação, 
proporcionado por inovações como:

437 Cujo antecedente mais próximo mencionei atrás, e que foi o protótipo desenvolvido e 
testado por Papin para navegação fluvial no século XVII, que as pesquisas indicam ter muito  
possivelmente subsidiado a construção das máquinas de Newcomen, em 1712, e de Watt, em 
1765.

151



• máquinas de costura, intimamente ligadas à produção de tecidos adequados 
para a expansão territorial na “marcha para o oeste” daquele país;

•   máquinas de escrever, que facilitaram o crescimento empresarial;
• máquinas agrícolas, que tornaram os EUA uma nação não só auto-suficiente 

em alimentos, mas um celeiro de exportação agro-industrial para o mundo, 
relativamente logo no início de seu período histórico independente;

• a linha de montagem, que antecedeu o chamado modelo fordista, já presente 
com a indústria de carnes enlatadas funcionando como preâmbulo da fábrica 
moderna, e também essencial na expansão da fronteira norte-americana 438.

É  preciso  também  corrigir  um  certo  preconceito,  que  reconhecidamente  a 
arrogância no exercício do poder pelos EUA tem ajudado a incentivar, mas que resulta a 
ponto de em nossas universidades praticamente pouco se conhecer da historiografia de 
origem americana, além de levar em geral a se imaginar que os colonos americanos no 
interior do país fossem meros ignorantes. O certo é que, desde o período colonial, mas 
especialmente a partir da primeira metade do século XIX muitos deles liam e recebiam 
informações científicas e técnicas, graças ao desenvolvimento dos transportes por trem e 
barcas fluviais, bem como das comunicações em geral através do telégrafo. Aliás, já na 
constituição  dos  Estados  Unidos  se  previa  desde  o  início  o  desenvolvimento  das 
técnicas  e indústrias  439.  Sabe-se igualmente  que vários dos fundadores da república 
americana tinham atividades técnicas e científicas, como Benjamin Franklin, Thomas 
Jefferson, John Adams e James Madison 440. Em especial, Alexander Hamilton propôs 
com insistência a expansão industrial em sua obra Relatório sobre as manufaturas 441. 
Outro  ponto que merece  destaque na  história  desse país  é  a  exigência  de educação 
básica,  também  inscrita  constitucionalmente.  Com  isto,  as  novas  cidades  que  se 
fundavam na marcha para o oeste logo contavam efetivamente com escola e professor. 
Estes  dados  são interessantes  quando cotejados  com o processo de  “marcha  para  o 
oeste” ocorrido no Brasil 442.

Quanto ao papel da ciência nos EUA, não obstante ainda fosse pouco relevante 
em  termos  mundiais,  já  houvera  contribuições  fundamentais  à  teoria  e  prática  da 
eletricidade com as publicações e produtos de Franklin, além de sua intensa atividade 
doméstica e internacional  como uma espécie de promotor cultural  443.  É de se notar 
ainda que já na primeira metade do século XIX surgiu naquele país pelo menos um 
físico  de  renome  internacional,  Joseph  Henry,  além  de  alguém  que  desenvolveu 
tecnologia  “de  ponta”  para  a  época,  Samuel  Morse,  cuja  implantação  de  um  bem 
sucedido telégrafo deu origem a uma gigantesca empresa, a Bell, que em 1866 já estava 
instalando o primeiro cabo submarino intercontinental. Esse exemplo serve, aliás, como 
lembrete  de  que  os  americanos  cedo  enfrentaram  e  resolveram  o  problema  de 
industrializar suas invenções e difundi-las, criando mercados de consumo, mesmo que 
distantes, onde chegavam os produtos da venda por catálogos, o que foi por sua vez 
muito facilitado pelas já citadas redes de transportes e comunicações 444.

A expansão territorial dos EUA ajudou a engendrar um clima típico de otimismo, 
ampliado pela criação e circulação de riquezas industriais, reforçando a disseminação da 

438 Henderson (1979).
439 Spannaus e White (1996).
440 Cohen (1995).
441 Hamilton (1995).
442 Cf. o clássico de Moog (1985).
443 Schiffer (2003); Pascali (2003), pp. 62-73.
444 Struik (1991).
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ideologia  do  progresso.  Já  na  época  da  independência  da  Grã-Bretanha,  Alexander 
Hamilton lutou pela criação de bancos de desenvolvimento para financiar a expansão do 
capital  numa direção produtiva,  isto  é,  não especulativa  445.  Em resumo,  os Estados 
Unidos não surgiram  ex abrupto como uma nação desenvolvida e creio que uma das 
explicações mais fortes para isso é que valorizaram as ciências, técnicas e invenções 446. 
Prova disso foi sua própria tecnologia militar, responsável pelas humilhantes derrotas 
infligidas à Grã-Bretanha nas duas guerras de libertação, em 1776 e 1812 - sendo que 
nesta última os EUA já utilizaram submarino e navio a vapor. A Guerra Civil (1860-
1865) é por muitos considerada a primeira  guerra “moderna”,  no sentido de utilizar 
armamentos  de  destruição  maciça  (responsáveis  pela  triste  cifra  de  um  milhão  de 
mortos), que representaram a vitória da industrialização progressista do Norte - ao passo 
que, significativamente, a Grã-Bretanha com sua promoção do liberalismo econômico 
apoiou ostensivamente o Sul escravista durante o conflito 447.

De maneira  geral,  foi  Marx  um dos  primeiros  a  notar  e  melhor  explicitar  a 
relação entre ciência e indústria, através da tecnologia, atividade fundamental para se 
transformar  descobertas  em  produtos  comercializáveis  448.  A  maior  “composição 
técnica”  do  capital  (representada  por  máquinas  e,  em  especial,  pela  produção  de 
máquinas) foi por ele identificada como indutora do lucro, algo que poderia levar à 
geração de mais circulação de riquezas - e estes “mais” estão intimamente ligados à 
idéia de “progresso”, em sua componente meramente quantitativa.  Parece que Marx, 
equivocadamente,  tomava  a  Inglaterra  como  o  protótipo  mais  bem  acabado  da 
industrialização,  numa  época  em  que  muitos  dos  grandes  destaques  nesse  campo 
estavam nos EUA, na França e  na Alemanha.  Na verdade,  esta  última nação é que 
estava  na  liderança  industrial  européia,  graças  à  dianteira  obtida  em  química  e 
eletricidade,  por  sua  vez  frutos  do  sistema educacional  modelado por  Wilhelm von 
Humboldt 449.

Creio que esse erro de avaliação se refletiu na análise incompleta de Marx sobre 
a questão da criação do valor econômico. Seu diagnóstico das crises econômicas pouco 
contribuiu para sua tentativa inacabada de diferenciação entre acumulação simples e 
expandida,  embora  tenha  avançado  em relação  à  análise  dos  economistas  políticos 
anteriores, em especial Ricardo com sua lei dos rendimentos decrescentes 450. Tampouco 
o companheiro de Marx, Engels, estava a par dos desenvolvimentos científicos mais 
importantes da segunda metade do século XIX, que ocorriam na Alemanha e não na 
Grã-Bretanha 451. As limitações de Engels são particularmente visíveis em sua obra  A 
dialética da natureza,  em que apesar de citar  grandes obras científicas  do início do 
século,  como a de Lagrange,  não tem a menor idéia  do quanto tinham avançado os 
físicos  e  matemáticos  alemães  como Gauss,  Weber  e  Riemann,  contemporâneos  do 
próprio Engels,  ou químicos,  biólogos,  geólogos e  outros cientistas  alemães  452.  Em 

445 A luta de Hamilton contra interesses britânicos pode ser o que lhe custou a vida num 
duelo contra Aaron Burr – cf. Chaitkin (1983).

446 Lubar (1986); Janssen (1990).
447 Salisbury  (1978).  É  verdade  que  os  ingleses  tinham  interesse  na  secessão,  que 

enfraqueceria os EUA.
448 Isto é apresentado nos esboços d’ O Capital – cf. Marx (1953), p. 584.
449 “A hegemonia científica alemã e o aparecimento da ciência organizada”,  in  Ben-

David (1974); Bernal (1973).
450 Ricardo (1974).
451 Engels (1991).
452 Por exemplo, a geometria projetiva do matemático suíço Jacob Steiner, professor em 

Berlim que influenciou a mecânica dos fluidos de Riemann e Prandtl, provendo as raízes do 
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compensação, Marx e Engels foram atraídos pelas ideologias científicas britânicas, de 
origem empirista, e por esse motivo vale a pena explorar mais um pouco a ligação entre 
a questão socialista e a ciência.

Tais preconceitos podem ser devidos à noção que tinham Marx e Engels de que 
a  classe  capitalista  alemã  era  necessariamente  “atrasada”,  assim  como  sua 
intelectualidade. Conquanto houvesse nisso um fundo histórico de verdade, pela ligação 
do  capitalismo  alemão  com  os  Junker,  proprietários  rurais  conservadores,  ela  não 
correspondia totalmente à realidade: tanto na Alemanha quanto na França e nos EUA, o 
capital  financeiro por meio dos fortes bancos ligados à indústria atuava como motor 
daquele progresso - e isto era ainda mais evidente na Alemanha, com as instituições 
bancárias  na  retaguarda  das  indústrias  elétricas  453.  Já  na  Inglaterra,  as  coisas  se 
passavam  de  maneira  diferente,  pois  os  grandes  bancos  lá  estavam  principalmente 
interessados  na  especulação  com produtos  coloniais.  Comparativamente,  a  indústria 
elétrica inglesa era pífia e assim foi até a chegada de um dos irmãos Siemens, vindos da 
Alemanha,  e  que abriu  uma filial  na Inglaterra,  com o que  então se desenvolveu a 
tecnologia elétrica neste país 454.

É claro que não somente na Grã-Bretanha, mas em todos países avançados, a 
postura imperialista e o recurso à chamada acumulação primitiva do capital impuseram 
limites à fase de expansão, considerada pelo próprio Marx como etapa “progressista” do 
capitalismo. Em especial,  os benefícios da industrialização beneficiaram as minorias, 
enquanto que a maioria da população só muito lenta e irregularmente dela aproveitaram. 
Isto contribuiu para o movimento político socialista,  que despertou a consciência  da 
opressão por parte dos trabalhadores, e que vinha se avolumando desde o século XVIII, 
intensificando-se as lutas em prol de conquistas sociais, tais como salários e benefícios, 
fixação das horas de trabalho, etc., possibilitando a ação de grupos de pressão, tais como 
as cooperativas e sindicatos. Surgiram então na Europa várias propostas de socialismo, 
desde suas variantes utópicas, até as puramente reformistas. Como é sabido, Marx e 
Engels  se  distinguiram  como  organizadores  intelectuais  de  grupos,  reunidos  sob  a 
inspiração de ideais comunistas, e nesta sua atividade formularam propostas de criação 
duma “vanguarda”, representada pelo partido político do proletariado. A expressão dos 
conflitos trabalhistas foi por eles descrita como uma etapa histórica da luta de classes, 
que irrompeu com violência na Comuna de Paris (1871), assustando as elites. A Igreja 
Católica  preparou  uma  resposta  aos  conflitos  na  forma  duma  encíclica,  a  Rerum 
novarum,  do  papa  Leão  XIII  (1883),  que  também  repercutiu  bastante  em  escala 
mundial. Nesse documento são defendidos os direitos dos assalariados e condenados os 
especuladores  e  exploradores  da mão-de-obra,  mas naturalmente  é  preconizada  uma 
solução pacífica para a luta 455.

Na esfera cultural houve simpatia de diversos artistas e intelectuais pela causa do 
socialismo, a exemplo de Heinrich Heine, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, George 
Sand  456.  O  gênero  literário  que  se  consolidou  junto  com  a  industrialização  foi  o 

futuro desenvolvimento da construção de foguetes e mísseis na Alemanha, tinha reverberações 
em toda Europa – cf. Gallagher (1988) - mas é totalmente ignorada por seu contemporâneos 
Marx e Engels.

453 Broder (1986), pp. 86-116.
454 Bernal (1973).
455 Leão XIII (1991).
456 É o que exprimem os versos da ode A um revolucionário europeu desencorajado, do 

poeta norte-americano Walt Whitman, escrito a respeito dos revezes sofridos pelo proletariado: 
Aquilo em que cremos espera sempre latente em todos continentes, /Não convida ninguém,  
nada promete,  fica  calmo  e  leve,  é  positivo  e  bem comportado,  não conhece  o  desânimo,  
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romance e, na Inglaterra de meados do século XIX, Charles Dickens criou um romance 
“social”, pela sua descrição e condenação implícita da miséria dos pobres. É também 
nessa época (1852-53) que, no Brasil, Manuel Antônio de Almeida lançou o primeiro 
romance considerado nacional com suas Memórias dum sargento de milícias - e que se 
trata mais de um romance de costumes, embora nele figure claramente o “povo”, desde 
escravos e  classes  baixas  até  a  classe média.  O romance social  brasileiro  ainda  vai 
demorar um pouco, talvez só merecendo plenamente essa caracterização a partir da obra 
de Lima Barreto, já no início do século XX 457.

Falei  de propósito  dessas  esferas  social  e  cultural,  para poder  retomar  a  sua 
implicação política e científica,  e assim entender melhor como se deu a ascensão da 
Alemanha, voltando a enfocar a relação entre ciência e tecnologia.

A reforma educacional empreendida por Wilhelm von Humboldt levou em conta 
a importância dada por esse pensador ao domínio da linguagem para se atingir mais 
plenamente  o  desenvolvimento  das  capacidades  mentais  458.  Para  ele  interessava  o 
processo de evolução das línguas e por isto sua reforma enfatizou o estudo da filologia 
comparada  e,  em  especial,  o  grego  como  uma  ponte  adequada  entre  linguagem e 
ciência.  Seu projeto  político  era  igualmente  ambicioso:  proporcionar  ao operário ou 
camponês e à classe média a mesma oportunidade de educação pública desfrutada pelas 
classes superiores.  Para maior eficiência no aprendizado,  foram adotadas as técnicas 
didáticas do pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi, e a reforma foi bem sucedida, 
resultando  ainda  na  fundação  de  um  grande  centro  acadêmico,  a  Universidade  de 
Berlim, em 1810.

A  inferioridade  educacional  alemã  tinha  ficado  patente  durante  as  invasões 
napoleônicas,  período em que a  França  muito  rapidamente  se  colocou na  dianteira, 
graças  à  conjugação  de  esforços  educacionais  e  à  retomada  do  esforço  dirigista 
(colbertista) no início do período da Revolução Francesa, exemplificados pela fundação 
de instituições como a Escola Politécnica e o Liceu de Artes e Ofícios de Paris, que 
fornecerão  técnicos  para  os  quadros  administrativos  governamentais  459.  Uma  outra 
demonstração da aliança entre ciência e vida comum foi representada pela reforma dos 
pesos e medidas, com a adoção francesa do sistema métrico, rapidamente imitada por 
diversos países,  e que vem se impondo ainda hoje ao resto do mundo. Resultou do 
trabalho  dos  irmãos  Humboldt  um  sistema  educacional  na  Alemanha  que  podia 
competir com o da França pós-revolucionária, mas talvez ainda mais flexível e de maior 
nível cultural, porque valorizou melhor a formação humanista. Foi isto que possibilitou 
cerca de uma geração depois o surgimento na Alemanha, e pela primeira vez no mundo, 
de  laboratórios  de  pesquisa  ligados  à  universidade,  bem  como  os  primeiros 
pesquisadores “institucionalizados”, isto é, profissionais, assim como a própria estrutura 
universitária moderna. O resultado foi um repasse muito mais rápido das descobertas 
científicas para as indústrias alemãs e a rápida supremacia do país em diversos campos 
econômicos.

Pode-se portanto dizer que o desenvolvimento industrial, que no Renascimento 
ainda  era  bastante  influenciado  pelos  práticos  e  artesãos,  gradativamente  se  tornou 
dependente  do  esforço  de  teóricos  e  cientistas.  A  cultura  científica  se  viu  unida  à 

/Esperando pacientemente, esperando sua vez (tradução de Gildo Magalhães).
457 “O significado de Lima Barreto na literatura brasileira”, in Coutinho et al. (1974).
458 Mirak (1999), pp. 29-40.
459 Cf. Albert (1980). Aliás, a formação da Escola Politécnica foi assimilada inclusive 

nos EUA, principalmente na formação militar e de engenharia ministrada na Academia de West  
Point. 
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ideologia  do progresso,  e  isto  era  válido  em geral,  qualquer  que fosse a  orientação 
política das pessoas, pois se tornaram ideais esposados tanto por socialistas como por 
não socialistas, duas grandes divisões ideológicas da humanidade, explicitadas na vida 
pública desde o século XIX. 

O  final  do  século  XVIII  testemunhou  as  revoluções  políticas  americana  e 
francesa,  enquanto  que  no  século  XIX  ocorreram  com  grande  repercussão  os 
movimentos populares europeus, o geral de 1848 e o da Comuna de Paris em 1871, em 
que o proletariado manifestou suas reivindicações. Costuma-se referir a esse período e 
até o início do século XX, com a consolidação da revolução soviética de 1917, como 
uma era de revoluções políticas e sociais. Diferentemente porém das revoluções sociais, 
as  transformações  científicas  se  dão  de  forma  muito  mais  lenta.  Embora  eu  tenha 
insistido sobre a necessidade de desmistificar noções de cortes abruptos embutidos em 
termos tais como “revolução industrial” ou “revolução científica”, é certo que também 
nas ciências houve em paralelo um conjunto de mudanças notáveis nesse período de 
mais  ou  menos  cento  e  quarenta  anos  a  partir  da  independência  dos  EUA.  Foram 
mudanças  que resultaram da contribuição  de inúmeras  pessoas em diferentes  locais, 
desde o final do século XVIII, incluindo os nomes de cientistas mais conhecidos como 
Gauss, Weber, Riemann e Cantor na física matemática, Pasteur e Mendel na biologia, 
Lyell e Wegener na geologia, Liebig e Kekulé na química, até chegarmos nas teorias da 
relatividade  e  na  mecânica  quântica,  que  vão  se  firmar  logo  após,  no  período  de 
interregno entre as duas guerras mundiais no século XX. 

Para  melhor  acompanhar  esses  desenvolvimentos,  creio  ser  útil  retornar  aos 
fundamentos de uma visão de mundo que causou grande impacto filosófico e científico, 
desde o início dessa época e mesmo até nossos dias: a de Immanuel Kant. A filosofia 
kantiana admitiu como verdade eterna a geometria euclidiana e, como granjeou enorme 
aceitação, pode-se aquilatar o choque representado pela introdução no correr do século 
XIX  de  geometrias  não  euclidianas  460,  como  aquela  de  Nicolai  Lobatchévski,  e 
especialmente a de Bernhard Riemann, que considerava essa questão não apenas um 
exercício  do pensamento  matemático,  mas sim como uma questão física,  admitindo 
portanto a possibilidade de o espaço da realidade não ser euclidiano 461. O trabalho de 
Riemann  na  física  também  foi  paralelo  com  sua  elaboração  teórica  do 
eletromagnetismo, que por sua vez foi decisiva para teorias como a da relatividade, de 
Albert Einstein, que contestaram a validade universal do sistema newtoniano de espaço 
e tempo absolutos, igualmente pilares do edifício epistemológico de Kant. 

Quanto ao conhecimento da natureza, Kant foi categórico: não seria  possível 
conhecer as “coisas em si”. Portanto não teria sentido fazer perguntas tais como: o que é 
a matéria? o que é a gravidade?, etc. Só se poderia conhecer os fenômenos causados 
pelas “coisas em si”, como por exemplo o choque de dois corpos devido à gravidade. 
Kant aceitava um princípio fenomenológico de causalidade em que, a despeito do que 
chegou a afirmar, não importaria conhecer as coisas como um todo, ou suas relações 
últimas com o todo. A epistemologia kantiana renunciou assim ao desejo de apreender o 
todo, algo que parece inalienável da natureza humana e que se traduz no anseio de se 
integrar todos os “sistemas” – enfim um grande monismo, que tem sido a base tanto das 

460 Aquelas que, a grosso modo, discordam do postulado de que retas paralelas nunca se 
encontram.

461 Hoje, os físicos se indagam quanto às propriedades geométricas do espaço nas suas 
menores  dimensões,  assim  como  nas  enormes  distâncias  cósmicas,  que  poderiam  ser  não 
euclidianas,  embora certamente nas dimensões para nós usuais a aproximação da geometria 
euclidiana sirva como boa descrição da realidade. 
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religiões  mais  humanizadas  quanto  da  busca  de  uma  grande  teoria  “unificada”  das 
forças na física.

Como uma espécie de demonstração de que não há outras formas apriorísticas de 
conhecimento além das três em que acreditava (matemática euclidiana, tempo e espaço 
newtonianos absolutos), Kant apresentou suas famosas quatro antinomias, para as quais 
desenvolveu  uma  argumentação  destinada  a  provar  que  se  trata  de  proposições 
indecidíveis,  pois se poderia demonstrar tanto uma das assertivas de cada antinomia 
quanto aquela que lhe é oposta 462. As antinomias são as seguintes:

I) O universo tem ou não um começo ou fim? Em astronomia,  esta  é  a 
questão cosmológica.

II) Os elementos  da  matéria  são ou não infinitamente  divisíveis? Para  a 
época de Kant, se dizia que os elementos são ou “simples” ou sempre 
“compostos” – para a física matemática, esta é a questão atomística, ou 
do contínuo.

III) Há ou não causas dotadas de liberdade? Trata-se da questão filosófica 
do livre-arbítrio, ou da liberdade versus necessidade.

IV) Há ou não uma causa primeira do universo? É a questão dita teológica.
As duas primeiras antinomias continuam em disputa na ciência atual. 
Para a terceira antinomia, já mencionei que uma primeira resposta satisfatória 

havia sido dada antes por Espinosa, que conceituou a saída do impasse deduzindo a 
necessidade de que os homens sejam justos sob a razão, configurando que a comunidade 
deveria  ser  regida  por  um  direito  natural  comum  que  superasse  o  direito  natural 
individual e onde se realizasse o equilíbrio desejado 463.

A quarta antinomia é uma questão metafísica certamente em aberto.
Como as antinomias são bastante amplas e colocam em dúvida a possibilidade 

de um conhecimento da essência da matéria, das forças físicas e de tudo que nelas se 
baseia, o sistema kantiano tem dificuldades em aprofundar o que seria o conhecimento 
da verdade. Nele, os epifenômenos (ou manifestação da exterioridade dos fenômenos) é 
que passam a ser o máximo atingível do ponto de vista do conhecimento, e aquilo a que 
se deveriam dedicar  os  homens de ciência.  Daí  porque,  apesar  de fazer  críticas  até 
bastante  justas  a  Locke  e  Hume,  Kant  acabou por  sucumbir  à  mesma ideologia  do 
empirismo inglês deles e adotou na prática seus princípios epistemológicos, e foi pelos 
mesmos  motivos  que  Kant  desejou  justificar  cientificamente  o  mecanicismo 
newtoniano.

Um contraponto interessante é representado pelo já citado filósofo da ciência 
alemão contemporâneo, Kurt Hübner, que parodiou os títulos kantianos e escreveu uma 
Crítica  da razão científica,  em que tentou,  ao contrário  de  Kant,  fundamentar  uma 
ciência historicizada, para o que é necessário reter a importância da noção de progresso, 
processo que se desenvolve por meio de contradições:  

O desenvolvimento das ciências é essencialmente suscitado por discordâncias  
interiores  aos conjuntos  de sistemas,  e  que consiste  numa mudança interna de tais  
sistemas. 464 

462 Kant (1974a).
463 Espinosa (1973), parte IV, que foi reafirmado no seu inconcluso Tratado político - e 

que tem ecos na solução proposta por Marx na “fórmula trinitária” do Capital, vol. 3. 
464 Hübner (1993),  p.132.  Hübner diferenciou entre dois tipos de progresso (que ele 

chamou de progresso I e progresso II, aproximando-se de concepções de Thomas Kuhn), mas 
isso não importa muito neste momento.
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Para Hübner, tais mudanças são contingentes, pois não precisam ocorrer de um 
único  modo  possível  –  embora  eu  discorde  de  que  sejam “espontâneas”,  como ele 
pensa. O fato é que, de acordo com Hübner mais cedo ou mais tarde sempre surgem 
discordâncias  internas  aos sistemas (que são uma espécie  de “instabilidade”),  e que 
ensejam sua eliminação, num processo em que o mais freqüente é que as discordâncias 
científicas sejam adaptadas parcialmente ao já acordado. Esta harmonização se daria 
então  através  de  mutações  “progressivas”,  conciliadoras  –  e  isto  seria  o  progresso 
científico.  Há  portanto  sempre  progresso  nesta  concepção,  mesmo  em  épocas  não 
“progressistas”. Segundo esse enfoque não se poderia obter progresso numa mudança 
radical, com algo completamente inovador, pois se o que for buscado não constituir uma 
harmonia  do  novo com o existente,  resultarão  meramente  idiossincrasias.  Na teoria 
hübneriana  do  progresso  das  teorias  científicas,  estas  incluem  portanto  sempre 
elementos de discordância em si mesmas,  contradições ou até mesmo absurdos. Sua 
ação  resultaria  em  novos  conjuntos  de  sistemas,  às  vezes  até  potencialmente  mais 
instáveis do que antes da inovação – levando outra vez à procura de novas explicações. 
Penso  porém,  ao  contrário  de  Hübner,  que  isso  não significa  que  o  progresso  seja 
necessariamente contínuo, pois uma interrupção do progresso poderia acontecer como 
uma contingência, antes de ser retomado.

Além disso, a chamada “falsificação” introduzida como critério de progresso de 
teorias científicas por Karl Popper mostrar-se-ia bem limitada, de acordo com a noção 
de Hübner. A teoria da  astronomia de Kepler, por exemplo, se tivesse desejado passar 
pelo crivo da falsificação popperiana,  teria  sido descartada,  pois Hübner mostra que 
historicamente ela teria sido passível de falsificação bem sucedida no momento em que 
foi elaborada, já que sua justificação e complementação ocorreram muito depois.

Um exemplo interessante para aplicar essa concepção é a teoria de Einstein da 
relatividade. Esta teoria surgiu de estudos que Einstein fez dos trabalhos científicos de 
Bernhard  Riemann,  Georg  Cantor  e  Ernst  Mach,  bem como de  sua  influência  pela 
filosofia de Espinosa – da harmonia necessária para vencer as “paixões” 465. Houve mais 
de uma “teoria da relatividade” na época, com pelo menos uma de interesse ainda atual,  
que é a de Hendrik Lorentz  466 .  Ao contrário do que muitos imaginam, a teoria de 
Einstein não é irrefutável, ela criou algumas instabilidades que se resolveram, ao mesmo 
tempo que despertou novas discordâncias dentro de seu corpo. Observo que, a julgar 
pela literatura científica mais crítica sobre o assunto, ainda não é possível decidir nada a 
respeito da exatidão dessa teoria, em vista do grau de controvérsias que a cercam, de 
que são alguns exemplos:

• Existe ou não um éter, um “meio” (na verdade um tipo de campo de matéria 
e energia) que permearia todo o universo, negado por Einstein? 467

• A velocidade da luz é constante como postulada por Einstein, ou não? 468

• O que é a gravidade, um resultado da métrica do espaço-tempo einsteiniano 
ou  uma  propriedade  eletromagnética,  como  queriam  Faraday  e  outros 
adeptos da unidade natural? 469

465 “Ciência e subjetividade: o caso Einstein”, in Thuillier (1994).
466 Lorentz, Einstein e Minkowski (1989).
467 Houve e há diversas experiências em curso para refutar  os resultados do famoso 

experimento de Michelson-Morley sobre a velocidade da luz e o éter (1887), como as de Dayton  
Miller e Maurice Allais – cf.. Hecht (1998), pp. 35-50.

468 Levy (1991). 
469 Allais (1998), pp.21-33 e Saumont (2001), pp. 27-39.
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• É possível explicar o avanço do periélio de Mercúrio apenas com a física 
clássica, sem recorrer à relatividade geral? 470

Ora, se o conflito é inerente às teorias científicas, o surgimento de discordâncias 
internas é uma das características do que se procura para definir melhor o que é ciência. 
Minha  hipótese  anteriormente  apresentada,  de  que  a  ciência  se  distingue  pela 
generalização crítica e causal do conhecimento que busca entender o mundo em que 
vivemos,  pode  ser  assim  mais  precisada:  a  ciência  é  uma  tentativa  historicamente 
situada de generalização crítica e causal, para entender o mundo e que, mesmo com 
fatores  de  sucesso,  terá  sempre  algumas  incompletudes  ou  imperfeições.  Uma 
generalização absoluta seria inconcebível, pois seria a explicação final, o fim da ciência 
enquanto  busca  de  conhecimento.  Complementarmente,  a  ciência  pode  almejar  o 
progresso  constante  do  conhecimento,  e  a  verificação  desse  progresso  por  meios 
diversos em geral envolve “práticas”.

A teoria de Hübner também pode ser encarada como a de uma via “moderada”, 
uma vez que preconiza uma “conciliação”, e não uma “revolução” total em relação às 
teorias científicas, mas nada tendo a ver com projetos que no fundo visam a manutenção 
do antigo 471. Por outro lado, a existência permanente de novas instabilidades me lembra 
o conceito proposto por Trotsky em 1930 com seu livro  A revolução permanente, em 
termos  de  sistemas  políticos,  o  que  poderia  afinal  justificar  que  exista  alguma 
“revolução científica”, de forma também permanente e não pontual 472. Só que Trotsky 
via a necessidade de uma revolução “permanente” apenas porque a URSS ainda não 
chegara à etapa de ditadura do proletariado, ao passo que estou propondo o conceito de 
revolução científica  de fato permanente,  a partir  das contradições  inerentes  ao fazer 
científico, portanto sem nenhuma conclusão escatológica.

Considerando a  existência  de contradições  a  serem dialeticamente  superadas, 
creio que isto ajuda a encontrar mais um ponto de união do que de separação entre 
ciência e arte. Mesmo mantendo a distinção que fiz atrás, entre o caráter generalizante e 
o  individualizante  de  uma  e  outra,  relembro  que  a  arte  também  trabalha  com 
contradições  e  conflitos  –  e  de  uma maneira  generalizante,  pois  estão  na  base  das 
metáforas  por  elas  empregadas.  Uma  boa  ilustração  disso  é  a  poesia,  domínio  por 
excelência onde impera essa metalinguagem das metáforas e vou ilustrar isso com um 
poema de Friedrich Schiller, Os artistas (Die Künstler). Esse poeta era contemporâneo 
exatamente  de  Kant,  e  esta  poesia  foi  escrita  em  1788,  às  vésperas  da  Revolução 
Francesa.  O  que  Schiller  apresenta  neste  poema  é  uma  metáfora  da  solução  da 
antinomia  da  liberdade  contra  a  necessidade,  a  partir  do  conflito  entre  natureza  e 
espírito: 

Quão belo, ó Homem, com teus ramos de palmas
Colocas-te no cume do século,
Em nobre e orgulhosa virilidade, 
Com a mente aberta, o espírito elevado,
Com doce resolução e profícua calma, 
O mais maduro fruto da época, 
Livre pela razão, forte pelas leis, 
Grande pela humildade e rico de tesouros

470 Marmet (1997).
471 Como na citada modernização sem mudança e também no liberalismo recentemente 

veiculado com  o nome de “terceira via”.
472 Trotsky (1972).
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Que tanto tempo o teu peito escondeu, 
Senhor da natureza, que ama as tuas cadeias, 
Que tua força em mil lutas desafia
E resplendente em ti emergiu da selvageria! 473

Ainda  para  ficar  na  produção  poética  da  primeira  parte  dessa  “era  das 
revoluções” mais ou menos contemporânea à de Kant,  darei  mais um exemplo com 
Heinrich Heine e seu famoso poema Alemanha: um conto de inverno (Deutschland: ein  
Wintemärchen), que esse contemporâneo e até colaborador de Marx e Engels escreveu 
em 1844, pouco antes  de seu envolvimento com as insurreições  européias  de 1848. 
Trabalhando  claramente  com  o  conflito  de  classes,  Heine  criou  uma  metáfora  de 
abundância, não só de comida, mas também de beleza e prazer:

Uma nova canção, uma canção melhor, 
Ó amigos, quero vos compor!
Queremos aqui na Terra já
Erguer o reino dos céus.

Queremos na Terra ser felizes,
E não mais queremos penar;
O ventre preguiçoso não deve degustar
O que ganharam mãos trabalhadoras.

Cresce aqui pão bastante
Para todos os filhos do homem,
Também há rosas e mirtos, beleza e prazer
E não menos doces favas. 474

Talvez a metáfora mais sofisticada seja a da linguagem musical. Em particular, 
creio que Ludwig van Beethoven é o melhor exemplo de música totalmente condizente 
com  o  espírito  “revolucionário”,  no  sentido  que  procurei  caracterizar  como  sendo 
também da ciência – e pode não ser um acaso que o entrecruzamento cultural se dava na 
Alemanha  onde  Gauss  sinalizava  a  revolução  na  geometria  475.  É  na  música  de 
Beethoven que se pode notar com muita clareza a apresentação de “contradições” na 
melodia, que criam um “novo”, inicialmente mantendo a tensão com o antigo, numa 
elaboração que decorre dos  princípios  da  fuga contrapontística  de Johann Sebastian 
Bach. O conflito beethoveniano se resolve de forma a criar uma nova harmonia com o 
existente e, quando menos se espera, Beethoven nos dá uma inovação evolutiva, que 
suplanta o que se apresentara antes, em analogia estreita com o que Hübner descreve 
para a “razão científica” 476. 

473 Schiller (1981), vol. II – tradução de Gildo Magalhães.
474 Heine (1925), Caput I – tradução de Gildo Magalhães. Um eco das últimas palavras 

encontro em Mário Quintana, quando escreveu (1976, numa época sem revolução ...) em  O 
adolescente que A vida é tão bela que chega a dar medo .../ A vida é nova e anda nua/ vestida  
apenas com o teu desejo! – in Quintana (1983).

475 Assim como não creio que seja fortuita a apreciação que cientistas têm nutrido para 
com a música da tradição clássica.

476 Há  muitos  exemplos  em  Beethoven  disso,  mas  recomendo  ouvir  com  atenção 
concentrada o movimento final da sua Sonata para piano e violoncelo, opus 5, nº 1.
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Gostaria ainda de acrescentar que esse estado de espírito de “revolução” ocorre 
igualmente na pintura desse período – como tenho defendido ao longo deste trabalho, o 
conhecimento  artístico também tem ligações  com o conhecimento científico de uma 
época, ainda que difusa e indiretamente, e as metáforas entram em cena para ajudar a 
decifrar  essas  leituras  cruzadas.  Uma  síntese  certamente  feliz,  porque  pictórica  e 
política, é a representada pela obra de Goya e um exemplo explícito disso é seu quadro 
O 3 de maio de 1808 (Figura 42).  A parte  política  é  uma referência  à  revolta  dos 
espanhóis contra a opressão da França napoleônica, que antes chegara a ser considerada 
pelos súditos de várias monarquias como sinônimo de liberdade contra a tirania e de 
maior justiça social, seguido do clamor contra o massacre dos revoltosos 477. A metáfora 
da santificação dos fuzilados faz alusão a Cristo na cruz e se dá juntamente com uma 
“revolução” pictórica, pois se trata de uma pintura precursora do impressionismo. Fico 
tentado a perguntar se o impressionismo também se parece com a resolução gradual de 
conflitos e a implantação de novos conflitos, à diferença da tentativa de mudança mais 
radical por parte da arte “moderna”, lembrando que o impressionismo foi relativamente 
cedo  assimilado  ao  gosto  artístico  das  pessoas,  ao  passo  que  movimentos  como  o 
cubismo e o abstracionismo ainda não o foram e talvez nunca o serão.

Como  observado  anteriormente,  a  ideologia  do  positivismo  tem  fortes 
parentescos com o kantismo, apesar de isso costumar ser negado ou ignorado. Na sua 
versão de Auguste Comte (que tinha formação científica e foi um auxiliar de ensino de 
cálculo infinitesimal na prestigiosa Escola Politécnica francesa), o positivismo se tornou 
uma das mais difundidas ideologias, com uma influência que se fez sentir nos meios 
políticos e culturais desde meados do século XIX até os dias de hoje. Dos princípios 
comteanos que aqui me interessam, destaco seis, tirados principalmente de suas obras 
Curso de filosofia positiva e Discurso sobre o espírito positivo, a saber 478:

a) a teoria dos três estágios históricos;
b) a complexificação dos fenômenos;
c) a divisão do trabalho intelectual;
d) o aprendizado dogmático das ciências;
e) um programa social;
f) a diferença das raças.
Segundo o primeiro desses princípios positivistas, a história dos povos teria se 

desenrolado seguindo três estágios sucessivos:
• etapa  teológica,  ou  “fictícia”,  por  sua  vez  subdividida  nos  estágios  do 

fetichismo,  politeísmo  e  monoteísmo,  e  caracterizada  pelo  domínio  dos 
“reis”, ou seja, classes superiores, que Comte identificava com a aristocracia, 
e cujo poder era justificado por mitos; 

• etapa metafísica, ou “abstrata”, em que predominaram a jurisprudência e os 
“juristas”, representantes da classe média.

• etapa científica, ou “positiva”, em que deveriam prevalecer os “cientistas”, 
formados a grosso modo pela classe proletária. 

Neste  último  estágio,  o  espírito  humano  deveria  renunciar  a  categorias  e 
conhecimentos  universais,  sendo  instado  a  abandonar  a  pesquisa  das  causas  dos 
fenômenos,  para  ir  descobrir  como se  expressam suas  leis  naturais  –  e  nisto  se  vê 
claramente o traço kantiano no sistema comteano. Certamente essa teoria positivista da 

477 Um exemplo dessa esperança frustrada  é o próprio Beethoven, com sua conhecida 
dedicatória a Napoleão riscada com desencanto no manuscrito da Sinfonia nº 3 (Heróica). 

478 Comte (1973a e 1973b). 
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história se coaduna perfeitamente com a ideologia do progresso, pois para Comte há 
nessa série de estágios uma evolução, que ele entende como um aperfeiçoamento 479.

O  segundo  ponto  diz  respeito  à  existência  de  uma  ordem  crescente  de 
complexidade nos fenômenos a serem estudados – daí novamente se poder falar em 
progresso e num sistema “evolutivo”, à semelhança do que Lamarck entendera para a 
tendência  à  complexificação  dos  seres  vivos.  Mas  para  Comte  essa  complexidade 
cresceria cada vez mais conforme se tratasse, respectivamente, de fenômenos:

• astronômicos
• físicos
• químicos
• fisiológicos
• sociais
Para estes  últimos fenômenos,  Comte advogava a formulação de uma “física 

social”, precursora do que no século XX se chamou de “engenharia social”. O termo 
sociologia foi usado pela primeira vez por Comte  e sua acepção positivista deu origem 
ao uso que se fez, indiscriminadamente,  dos estudos sociais  como “ciências” com o 
propósito de se descobrir quais as “leis” da sociedade – uso que critiquei anteriormente, 
no seu aspecto reducionista  e vulgar,  diferente do que apresentei  como definição de 
ciência que efetivamente pode abranger a sociologia.

O  terceiro  conceito,  a  divisão  do  trabalho  intelectual,  foi  concebido  como 
análogo da divisão do trabalho em geral,  idéia que havia sido amplamente discutida 
desde Adam Smith  480.  A extensão de Comte  ao trabalho intelectual  apresentou sua 
justificativa  para  a  especialização  do  saber,  conduzindo  à  compartimentalização  e 
estanqueidade do conhecimento.

De acordo com o quarto princípio comteano, toda ciência deveria ser ensinada 
de um modo dogmático e não do modo histórico como se desenvolveu. A história das 
ciências  para  ele  se  confunde  então  com os  livros  didáticos  de  ciências  prontas  e 
acabadas, narrativas empobrecidas que enfileirem uma longa cadeia de fatos, nomes e 
datas sem a problematização do saber. Certamente a proposta de história das ciências 
que venho exercitando neste trabalho pretende ser profundamente contra o espírito do 
positivismo.

O quinto ponto é curioso, pois Comte advogava um programa social pelo qual os 
proletários  deveriam  ter  acesso  à  educação  universal  e  ao  trabalho  regular,  pré-
requisitos para se atingir  a meta final do estágio “científico” das civilizações,  que o 
aproxima  de  ideais  socialistas  do  seu  tempo.  Dentro  de  seu  programa,  ter-se-ia  a 
seguinte tríade para o programa social:

• o amor por princípio;
• a ordem por base;
• o progresso por fim
Como é bem conhecido, os dois últimos motes acabaram inscritos na bandeira 

brasileira  republicana  por  adeptos  do  positivismo,  graças  ao  seu  proselitismo  na 
intelectualidade  e  no  exército  (contando  com  pessoas  como  o  general  Benjamin 

479 Condillac  (1993)  apresentara  ainda  durante  o  reinado  do  Terror  na  Revolução 
Francesa o mais bem acabado libelo em favor de uma idéia de progresso, sem cair porém numa 
apologia simplista do positivismo de “fatos” e leis. Este cientista, que deu boas contribuições à 
matemática, retomou nessa obra o tema renascentista platônico da perfectibilidade do homem, 
evidenciada pelas ciências e técnicas, pelas quais o homem transforma a natureza.

480 Smith (1974), pp. 13-26.
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Constant, influente professor da oficialidade e dos engenheiros politécnicos do Rio de 
Janeiro).

No último  princípio  a  ser  examinado  há uma defesa direta  do racismo,  pois 
Comte admite com naturalidade arquétipos amplamente difundidos pela ideologia de 
superioridade  dos  brancos,  estabelecendo  que  as  “raças”  humanas  são  três  (no  que 
seguia Cuvier), cada uma se distinguindo por um atributo de excelência:

• a branca pela inteligência;
• a amarela pela atividade;
• a preta pelo sentimento.
O positivismo apresentou-se para as classes dominantes como uma alternativa 

quer para o idealismo da filosofia  alemã,  como em Hegel,  quer para a crítica desse 
idealismo, notadamente aquela do materialismo dialético de Marx e Engels. De obra 
filosófica, o positivismo se transformou em movimento organizado (com suas “igrejas”) 
e  fez  sucesso  tanto  em países  atrasados,  como o  México  e  o  Brasil,  para  os  quais 
forneceu  um ideário  relativamente  ameno  para  o  progresso  social,  sem as  lutas  de 
classe,  quanto  em  países  avançados,  a  começar  pela  França,  representando  uma 
elaboração  epistemológica  que complementava  o empirismo e  preparava  o  caminho 
para o pragmatismo.

A força do positivismo enquanto ideologia foi tão forte que até hoje permeia 
todo nosso sistema educacional e cultural. Nessas áreas é claro que ele se desvinculou 
há muito do movimento organizado e dos poucos positivistas confessos remanescentes – 
embora  tenha  ressurgido  diretamente  nas  ciências  do  século  XX  sob  a  forma  do 
“positivismo lógico”, já citado a propósito da divisão das ciências . 

É bem verdade que o positivismo não esteve sozinho no esforço de combater o 
materialismo dialético  e  outras  vertentes  do socialismo –  como exemplos  de  outras 
ideologias  antagônicas  a  este,  destaco  aquelas  fundamentadas  nas  filosofias  do 
existencialismo, desde Kierkegaard, passando pelo pessimismo de Schopenhauer e até 
as variantes de Nietzsche e outros. O fato é que poucos cientistas têm escapado, em um 
momento ou outro de suas vidas, da influência positivista – como nos casos distintos de 
Albert  Einstein  e  Niels  Bohr.  Me parece  que  todo  nosso  sistema universitário  está 
permeado pela ideologia positivista, nos aspectos de especialização estreita do saber e 
da  abordagem  não histórica  das  ciências,  sendo digno de nota  como o  tecnicismo 
também adota implicitamente esses postulados do positivismo.
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5.2 Ciência,  irracionalismo  e  pessimismo  cultural:  dos  fundamentos 
epistemológicos da mecânica quântica à inteligência artificial

Certas ideologias científicas têm uma longa vida. Bem consideradas as coisas, 
não  deixa  de  ser  notável  como  idéias  filosóficas  que  ocorreram  aos  pré-socráticos 
reapareceram na formulação e interpretação da mecânica quântica  do século XX 481. 
Dentre esses pensadores destaco principalmente: 

• Zenão (século V a.C.)  e seus paradoxos relativos  ao movimento,  como a 
aporia do veloz corredor Aquiles contra a tartaruga lenta – para percorrer um 
determinado trecho, o corredor precisa primeiro chegar à metade do trecho, o 
que lhe exige antes atingir a metade da metade e assim por diante; então a 
tartaruga nunca é alcançada (a não ser como limite matemático).  Na terceira 
aporia, uma flecha é disparada – num dado instante (ou num intervalo de 
tempo infinitamente pequeno), a flecha tem de estar imóvel; então, como a 
flecha se move numa sucessão de instantes? Em outras palavras, se o que há 
é uma seqüência de descontinuidades, como é possível uma ocupação que se 
desenrole  continuamente  no  espaço  e  no  tempo?  Serão  estas  grandezas 
físicas  fundamentais  obrigatoriamente  discretas,  isto é,  quantizadas,  e não 
contínuas? A física postulou inicialmente a quantização da energia.

• Heráclito (século V a.C.), que inquiriu qual a relação que há entre a essência 
(o que é o mundo?) com a consciência (como se pensa que o mundo é?). Esta 
questão suscitou uma outra: o mundo é real? E se o for, essa realidade existe 
também  fora  de  nossa  consciência  dela?  Para  a  teoria  quântica  usual,  a 
realidade  passou  a  existir  de  forma  definida  apenas  quando  observada 
experimentalmente.

• Protágoras (século IV a.C.), que era um dos mais conhecidos dos sofistas e 
afirmava ser o homem a medida de todas as coisas, das que são o que são e  
das que não são o que não são, e esta segunda parte da afirmativa coloca o 
problema da verdade e do falso. Os pedagogos sofistas usavam argumentos 
habilidosos para demonstrar a impossibilidade de conhecimentos absolutos, 
devendo as pessoas limitar-se aos conhecimentos relativos. A primeira parte 
do  aforismo,  por  outro  lado,  dá  a  entender  que  uma  realidade  sem  o 
observador  humano  seria  inútil.  Ambas  asserções  fazem  parte  da 
interpretação que se tornou predominante na física quântica atual.

Dos filósofos pós-socráticos, é relevante ainda para a teoria quântica a vertente 
do ceticismo, que mais até do que a dúvida sistemática a respeito de todo conhecimento, 
preconiza  a  indiferença  ante  ele.  O  movimento  ceticista,  iniciado  por  Pirro 
(contemporâneo de Aristóteles), sustentava essencialmente que não existe uma verdade 
única, objetiva e cognoscível – a realidade não passaria de uma probabilidade subjetiva. 
Justamente a substituição de um mundo causal por um indeterminismo probabilístico foi 
a  questão  que levou alguns  físicos  dissidentes  a  não aceitar  a  formulação da teoria 
quântica atual.

Em contraposição a essas correntes da Antigüidade, Sócrates e Platão defendiam 
a concepção de um universo construído de forma racional e cognoscível. Coerentemente 
com a  linha  platônica,  vinte  séculos  depois  o  pensador  Gottfried  Wilhelm  Leibniz 
propôs com suas “mônadas” as formas últimas (equivalentes às “idéias” platônicas) do 
universo; enquanto algo pensável, as mônadas seriam regidas por uma íntima harmonia. 

481 Gildo Magalhães, “Por uma epistemologia da mecânica quântica”,  in Reale (1998), 
pp. 1101-1118. Para os textos dos filósofos pré-socráticos, vide Kirk e Raven (1979).
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Daí tirava Leibniz o princípio por ele enunciado de ser a realidade física uma realização 
natural do mínimo dispêndio de energia ou, como diríamos hoje, uma otimização dos 
recursos naturais disponíveis. Vem desta cosmovisão a ênfase emprestada por Leibniz 
ao fato de o mundo ser “ótimo” (ou, insistindo na terminologia de hoje, “otimizado”), 
isto  é,  estar  predisposto  à  harmonia,  e  sua  conseqüente  inclinação  a  favor  de  um 
otimismo cultural 482. Seus detratores da época, principalmente Voltaire (que se revelou 
um  admirador  do  empirismo  britânico,  especialmente  na  versão  newtoniana) 
procuraram ridicularizar Leibniz. Esta é a origem do otimista simplório e incorrigível do 
Dr. Pangloss, criado por Voltaire como referência ao trabalho de filólogo de Leibniz, na 
sua novela Cândido 483. 

Contrapondo-se ao sistema proposto por Leibniz, no século XIX irromperam e 
se articularam na Europa diversas idéias de cunho pessimista e irracionalista. O alemão 
Arthur Schopenhauer, por exemplo, acreditava que a felicidade seria impossível e que 
viver é sofrer, o que somente poderia ser superado pela arte, em especial pela música. A 
idéia do poder transformador da arte até soa atraente, porém Schopenhauer lhe ajuntou a 
auto-renúncia,  que  para  ele  implicava  na  desistência  tanto  do  mundo  quanto  do 
conhecimento racional 484. Poderia ainda ser acrescentada no rol do niilismo a influente 
figura de Friedrich Nietzsche, cuja posição é no entanto complexa e até contraditória, 
quando se consideram suas várias fases, o que me levaria muito longe nesta análise do 
tema da ideologia da irracionalidade contemporânea e sua ligação com a ciência através 
da física quântica 485.

O  dinamarquês  Søren  Kierkegaard,  considerado  um  precursor  do 
existencialismo filosófico, fez a apologia da inevitabilidade do desespero e da angústia 
humanas 486. Adotando-se suas teses, qualquer sistema racional se tornaria atacável, pois 
não passaria de uma probabilidade (palavra textual de Kierkegaard) entre tantas outras, 
cuja  adoção  dependeria  não  do  valor  dos  seus  conceitos  em  si,  mas  sim  de  uma 
“escolha”  pessoal  feita  pelos  indivíduos.  Hoje  em  dia  já  está  bem  estabelecida  a 
influência  desses  pensamentos  sobre  a  mecânica  quântica,  ajudando  a  criar  seu 
paradigma cultural 487. Este clima pessimista da cultura pode ser ilustrado numa pintura 
sobre  a  angústia  existencial,  como  O  grito,  de  Munch  (Figura  43),  ou  no  poema 
extremamente negativista Não desperteis os cisnes, de Sophus Claussen, conterrâneo de 
Kierkegaard, que reproduzo a seguir, porque este poeta era ligado ao pai do importante 
físico dinamarquês Niels Bohr, responsável pela atual interpretação da física quântica, e 
que muito influenciou este :

Meu assobio de primavera, venceu-o o alvoroço dos patos no tanque.
E os cisnes volveram seus pescoços.

Num roçagar de penas, mediram-me sem alarme 
com olhares de viés, afetando suportar-me.

482 “Zur  prästabilierten  Harmonie”e  “Die  Vernunftsprinzipien  der  Natur  und  der 
Gnade”, in Leibniz (1966), vol. II, pp. 272-275 e 423-434.

483 Voltaire (1972 e 1996).
484 Schopenhauer (1974).
485 De maior interesse para entender o irracionalismo na teoria quântica vide Nietzsche 

(1974 e 1976).
486 Vide especialmente Kierkegaard (1974).
487 Forman (1983) e Selleri (1984).
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Só um veio voando, de manso, para o meu lado: 
Se és amigo dos cisnes, deita-te e fica calado...

Aos cisnes, qualquer coisa pode ferir ou matar; 
é nosso fado: a vida existe para nos lesar.

Não divirtas com notas de pássaro migrador, 
dos sonhos de gelo que os cisnes sonham, o tremor...

A vida é uma culpa – quem a expia somos nós, 
que  nascemos já com a própria morte em nossa voz.

Não queiras inflamar-nos do calor e inquietação 
- que se mesclam nos gritos das aves de arribação –

Se aos sinos da tarde não pudermos dormitar mais, 
erguemos vôo. Ai de vós, que com a vida engodais!

Erguemos vôo. Nossa capa de penas se inflama. 
De asas aparadas – só nos resta morrer em chamas.

Ah, atraem os cisnes apenas para juntá-los 
a todos num só bando numeroso... e então matá-los.

Até que o inverno eterno mantenha os mares fechados 
e as nevascas tapem a boca dos vulcões irados –

Não desperteis, com arroubos e ardores de batalha, 
o forte bamboleio, o manto de penas que farfalha!

Vestes de festa, jogos de sonho, dai diversão 
aos aflitos, mas aos cisnes – não os desperteis, não! 488

Destaco ainda uma influente obra escrita na Alemanha no período da Primeira 
Guerra  Mundial,  A  decadência  do  ocidente,  de  Oswald  Spengler.  Este  livro  foi 
amplamente traduzido e lido pelo mundo afora,  inclusive no Brasil,  e nele Spengler 
advogava que o Ocidente já havia passado pelo estágio criativo de “cultura”, estando 
então no estágio de “civilização”, significando que gozava apenas de conforto material, 
e o futuro só poderia trazer-lhe uma inevitável decadência 489. Em outro livro, O homem 
e  a  técnica,  Spengler  prosseguiu  nessa  linha  pessimista,  defendendo  o  que  seria  a 
inevitável entropia das civilizações, sua “luta pela vida” e seu fim, numa espécie de 
darwinismo civilizatório. Ele lamentava que a civilização “branca” tivesse fornecido o 
conhecimento técnico às outras “raças” e concluía com as palavras de que o otimismo é  
covardia – a seu ver, deve-se permanecer sem esperança, aguardando a morte, pois isso 
é nobreza, isso é ter raça 490.

488 Paes (1997). Nesse poema, que foi publicado em 1917 e cujo título original é Vaek 
ikke Svanerne, a vida é culpa, o despertar da criação para a vida é a morte.

489 Apud Herman (1999).
490 Spengler (1993), p. 119.
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Com  a  conclusão  da  Primeira  Guerra  em  1918,  foi  assinado  o  Tratado  de 
Versalhes,  em  termos  considerados  não  só  pelos  alemães  como  uma  verdadeira 
humilhação nacional, e na seqüência política de eventos o movimento revolucionário 
socialista  alemão,  que  tinha  boa  popularidade,  foi  derrotado,  principalmente  após  o 
assassinato de líderes como Rosa Luxemburgo. A monarquia foi deposta e se instaurou 
uma coalizão política fraca criando a chamada República de Weimar, cujo problema 
imediato  era  sobreviver  ao  estrangulamento  econômico  imposto  pelas  potências 
vencedores,  principalmente  pela  Grã-Bretanha.  A  atividade  industrial  alemã  foi 
severamente controlada e limitada, exigindo-se-lhe ainda por cima uma enorme dívida 
externa (“dívida de guerra”), a ser paga em ouro, e que se mostrou afinal impagável. Em 
conseqüência, houve uma séria deterioração do padrão econômico e as manifestações 
contrárias  ao  regime  foram  aumentando,  tanto  por  parte  dos  operários  quanto  dos 
partidários  da  direita  conservadora.  Um alívio  financeiro  temporário  foi  conseguido 
graças à aliança econômica da Alemanha com a URSS, bem como através do Plano 
Dawes, dos EUA, mas a recuperação que se esboçava foi bruscamente interrompida 
pela crise mundial de 1929, que recrudesceu a oposição entre simpatizantes comunistas 
e socialistas de um lado, e da direita nazista, de outro. Estava armado o cenário para a 
Segunda Guerra Mundial, que se desencadearia poucos anos após.

Durante o período da “cultura de Weimar”, que durou até a ascensão ao poder do 
nacional-socialismo em 1933, houve diversas manifestações marcantes que compõem 
um quadro ideológico complexo. Entre outras influências culturais dessa época, cito: a 
literatura de Thomas Mann, que em A montanha mágica, de 1924, discutia os conflitos 
do  engajamento  social  versus  a  alienação,  reacendendo  a  discussão  entre  razão  e 
imaginação;  o  teatro  politizado  de  Berthold  Brecht  e  Kurt  Weil;  o  cinema 
expressionista, para alguns uma denúncia veemente do nazismo – em filmes como em 
O anjo azul, de Josef von Sternberg (Figura 44), M, o vampiro de Düsseldorf, de Fritz 
Lang,  Nosferatu,  de  Friedrich  W.  Murnau,  que  são  também  releituras  da  oposição 
ideológica  entre  razão  e  imaginação  –  ou  ainda  o  movimento  nas  artes  plásticas 
chamado “O Cavaleiro Azul”. 

Essas conhecidas manifestações podem ser comparadas a outros fenômenos que 
se associaram ao espírito de Weimar pelo lado da filosofia e da ciência, que foram o 
surgimento  de  tendências  como  o  já  citado  positivismo  lógico  (principalmente  no 
“Círculo de Viena”) e a Escola de Frankfurt, movimento a que voltarei mais à frente. 
Anoto apenas que um dos frutos mais divulgados desta última foi a filosofia de Herbert 
Marcuse,  adotada  pela  geração  de  1968  em  sua  vertente  de  “contra-cultura”,  com 
tinturas  de existencialismo e  uma cruzada contra  o progresso técnico,  o  que veio  a 
reforçar as correntes irracionalistas mais contemporâneas. 

Foi um pouco antes do período de Weimar que Rudolf Steiner apresentou sua 
“antroposofia”  (1912),  em que retomou alguns  princípios  da  Naturphilosophie, mas 
misturados com uma defesa algo rousseauniana de retorno à natureza e algumas doses 
de misticismo. Nesse aspecto a antroposofia pode ser considerada uma precursora de 
movimentos atuais como “Gaia” e da ideologia ecologista radical dos partidos “verdes”. 
Um paralelo disto pode ser encontrado, dentro da cultura de Weimar, no movimento da 
“Bauhaus”, que congregou arquitetos, técnicos e artistas plásticos numa tentativa de um 
novo tipo de artesanato, que para alguns de seus adeptos implicou numa revolta contra a 
tecnologia  moderna  491.  Participaram  da  “Bauhaus”  artistas  que  influenciaram 

491 Fabrizio  Caristi,  “A  criatividade  racional  da  Bauhaus”,  in  De  Masi  (1997).  A 
tentativa de conciliar a produção em série com a criação artesanal já vinha de mais longe – cf.  
Maria Rita Palumbo, “A Casa Thonet”, id., ib.; e Lobo (1985).
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decisivamente  a  tendência  ao  abstracionismo,  como  se  pode  ilustrar  pelo  quadro 
Medição individualizada das camadas, de Paul Klee (Figura 45). 

A arte moderna do século XX é naturalmente um assunto por demais amplo, mas 
cabe observar que também tem muitas interfaces com desenvolvimentos científicos e 
técnicos da “modernidade” que lhe é contemporânea. Apesar disso, parece-me bastante 
forçada a tentativa de aproximar o cubismo à relatividade da física einsteiniana – só 
porque nessa pintura haveria “diversas” perspectivas e porque ambos surgiram mais ou 
menos  na  mesma  época.  Mais  de  acordo  com o  clima  ideológico  traçado  acima  e 
derivado da incerteza  da mecânica  quântica  está  o filme “relativista”  Rashomon,  da 
primeira fase de Akira Kurosawa: nele não há verdade objetiva, ao espectador é que 
cabe  decidir  quem  é  o  autor  do  estupro  e  crime  narrados  de  formas  diversas  por 
diferentes personagens. Algo também poderia ser dito sobre a desapropriação do critério 
de “verdade” adotado pelo surrealismo, mas vou abandonar essa linha fértil e variada 
das artes visuais para citar uma ilustração musical dessas fronteiras entre ciências, artes 
e  ideologias  492.  Como se  sabe,  na  época  de  Weimar  consolidou-se  o  abandono  do 
tonalismo,  cujos antecedentes  são do século XIX mas que vinha ganhando força na 
Alemanha a partir do início do século XX. Certamente o músico mais famoso dessa 
tendência  é  Arnold  Schönberg,  que  introduziu  o  dodecafonismo.  Nessa  teoria,  não 
podem mais existir  “escalas”,  com preponderância de uma tonalidade,  mas sim uma 
“igualdade” dos sons, uma pretensa “democratização” da harmonia, sem dominantes e 
que está ligada ao fim da causalidade 493. 

O que houve então é que, em paralelo com o que ocorria na física quântica, foi 
feita uma apologia da dissolução da causalidade nas artes plásticas e na música (mais 
tarde também na literatura, com o  nouveau roman). Num dos poucos pontos em que 
concordo com a análise da Escola de Frankfurt, a pretensa democratização da cultura 
levou à generalização banalizada da arte, e este é um ângulo pelo qual se pode apreciar 
movimentos como o abstracionismo.  Com a ideologia da não causalidade,  não pode 
mais  haver  distinção  entre  uma  pintura  e  objetos  naturais  ou  artificiais  (como  no 
hiperrealismo, ou na  pop art), ou entre música e ruído. A ausência da especificidade 
individual é uma negação da própria arte. Alguns viram nessa generalização também o 
desaparecimento da história, que seria impossível nesse mar de indistinções. Mas com 
isto desapareceria também o indivíduo e, em última instância, o próprio homem.

A despeito de mais de um século de esforço, o público em geral não aceitou bem 
as noções de pintura e escultura abstratas, ou de música erudita contemporânea (seja nas 
versões de atonalismo, de minimalismo ou de música eletroacústica). Ao mesmo tempo 
que  surgiram essas  tendências,  continuou  a  haver  representações  mais  “realistas”  e 
tradicionais de arte, como o atesta o sucesso continuado da música tonal. A que se deve 
isto, à manipulação do mercado ou a algo mais intrínseco ao conteúdo desta arte?

Ortega y Gasset, escrevendo há três quartos de século, opinava que a nova arte é 
impopular porque não é inteligível para todo mundo. Para ele, a arte até o século XX foi 
realista e causal, como em Beethoven e mesmo em Wagner; neles, a música seria  ainda 
expressão de sentimentos individuais através de formas vivas. Pelo contrário,  a  arte 

492 Há  fascinantes  paralelismos  competentemente  levantados  nos  ensaios  dos  quatro 
volumes  da  série  Arte  moderna:  práticas  e  debates,  da  Open University  de  Londres,  aqui 
publicada pela Cosac & Naify (1998).

493 Há  muitos  bons  exemplos  que  ilustram o  que  pretendo  demonstrar,  mas  minha 
sugestão é ouvir a Variação nº 1 para piano, op. 27 de Anton Webern, e em seguida contrastá-la 
com  a  Sonatina,  op.  67,  nº  1,  de  Jan  Sibelius,  uma  obra  contemporânea  “romântica”, 
ironicamente não menos “moderna”.
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nova teria ódio à arte, a ciência, ao Estado e à cultura – não tendo transcendência, ela 
seria apenas arte pela arte, mas para Ortega y Gasset tornou-se de todo impossível voltar 
atrás 494. Eis os dados fundamentais do problema: a arte “nova” (e não só a música), não 
tem sido aceita pelo público, constatação agravada pelo tanto de tempo passado após o 
diagnóstico de Ortega y Gasset. O cubismo e depois o abstracionismo confirmaram a 
tendência e os motivos seriam a esterilidade de movimentos fechados em si mesmos. 

Theodor Adorno, o musicólogo da Escola de Frankfurt mais em voga nos dias de 
hoje do que em seu tempo, falando a respeito de Schoenberg e Stravinski, reafirmou 
esta conclusão a respeito da nova arte, mas por motivos contrários aos que expus:

A música delineia a imagem de uma constituição do mundo que, para bem ou  
para mal, já não conhece a história. 495 

Essa recusa da historicidade se casa com a conhecida atitude de toda a escola de 
Frankfurt perante o Iluminismo, posto que seus principais integrantes acreditavam que 
tinha sido um bem libertar-se da causalidade e do racionalismo. A injusta ordem social 
contemporânea  para  eles  se  deveria  à  ideologia  do progresso  e  da  racionalização  – 
motivo para atacarem portanto a economia racionalmente planificada, tanto a capitalista 
dos EUA (o New Deal de Franklin Roosevelt) quanto a comunista da URSS. Para eles, 
o erro decorria da ambição de uma dominação social da natureza, armada pela ciência. 
Esses pensadores tinham uma certa visão passadista que implicava numa pregação de 
retorno à natureza, que estaria sendo destruída pelo progresso, um apelo que ganhou 
popularidade  com  uma  ampla  faixa  que  vai  de  antropólogos  a  políticos  e  aos 
movimentos ecologistas radicais. 

Para Adorno e seus colegas, a arte degenerada não seria porém a moderna mas 
apenas  aquela evidenciada  pelo consumo capitalista  das  massas,  o  popular  como as 
marchas de John Philip Souza e o jazz. As ilustrações de Norman Rockwell (Figura 46) 
e os desenhos animados de Walt Disney representariam essa vitória da massificação 
sobre o que consideravam a criatividade do dodecafonismo e do cubismo. O New Deal 
de Roosevelt era o odiado foco do que consideravam o fascismo totalizador, um produto 
final do capitalismo,  por sua vez resultado do culto do Ocidente à racionalidade.  A 
decadência civilizatória para eles se deveria ao Iluminismo ter fundamentado o poder da 
burguesia no método científico e no progresso. A tecnologia  teria conseqüentemente 
massificado a cultura, de sorte que toda sociedade que obedeça ao modelo ocidental da 
ciência e do progresso, seja de esquerda ou direita, acabaria sendo totalitária. Restaria 
ao intelectual o papel de criticar esse sistema de uma forma individual, constituindo a 
recomendação de Adorno para se adotar uma “dialética negativa”. 

Não  há  razão  sem  causalidade,  porque  senão  obviamente  resulta  uma 
irracionalidade  e  a  idéia  de  que  há  mais  de  uma racionalidade,  como seriam a  do 
europeu ocidental,  a do asiático,  etc.,  e que caracteriza o relativismo cultural,  serviu 
apenas  de  escudo  para  uma  posição  no  final  racista,  pois  introduz  diferenças  em 
características humanas e não apenas culturais, mesmo que não advogue superioridade 
de uma em relação a outra. O ataque à razão e à causalidade está na gênese da crítica à  
arte tradicional, fazendo parte da formulação da ideologia contra o progresso, tomado 
como manifestação da suposta racionalidade ocidental, e que continua muito em moda 
atualmente  em  cursos  universitários  e  costuma  ser  veiculada  pela  imprensa  para  o 
grande  público  como uma visão  endossada  pelo  pensamento  acadêmico  na  área  de 

494 Ortega y Gasset (1991).
495 Adorno (1974), p. 55.
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humanidades. Trata-se, a meu ver, de um caso típico de tomar os efeitos pelas causas: os 
efeitos da civilização capitalista que se serviu do instrumento da razão na ciência são 
confundidos com a própria razão. Com isto se tende a esquecer que a hostilidade ao 
Iluminismo e ao racionalismo foram também uma característica do regime nazista, que 
no  fundo  desprezava  tanto  a  ciência,  que  os  cientistas  alemães  que  pesquisavam a 
energia nuclear durante a guerra tiveram suas verbas cortadas 496.

Como  contraste,  vejamos  agora  o  que  diz  a  respeito  da  arte  moderna  um 
pensador que se tornou muito conhecido a partir da antropologia, Claude Lévi-Strauss. 
Para ele, a natureza produz cores e ruídos, mas não sons musicais, que são um produto 
da cultura. A música concreta se restringiu aos ruídos e Lévi-Strauss faz um paralelo 
com a pintura abstrata:  a música concreta pode se intoxicar com a ilusão de que está  
dizendo  algo;  de  fato,  ela  se  debate  no  não  significado.  A  música  serial,  embora 
continue trabalhando com os sons, sofreria do mesmo problema que a música concreta: 
seria impossível construir um sistema de signos com um único nível de articulação. A 
música serial, como não está enraizada na natureza, não seria uma linguagem e, no seu 
entender, ela ou teria sucesso em fazer uma ponte no abismo tradicional entre ouvinte e 
compositor,  ou  como  num  universo  em  expansão... serão  corpos  cada  vez  mais  
distantes entre si...até desaparecerem no abismo escuro do silêncio 497. 

Curiosamente, esse pensador alinhado ao estruturalismo, considerado por muitos 
politicamente  um  conservador,  pela  sua  visão  sincrônica  e  não  diacrônica  das 
sociedades, repete assim para a pintura e a música o diagnóstico de Ortega y Gasset e 
até um possível prognóstico: o afastamento até a diluição no incomunicável. Para Lévi-
Strauss faltaria para essas artes a “profundidade” (que ele define como aquilo que tem 
mais de um nível de significado), da mesma forma que Ortega lhes imputava falta de 
“transcendência”.

Outro  musicólogo,  Ernst  Schurmann,  descreveu  a  situação  em  termos  mais 
drásticos, afirmando que a crise do capital por volta da virada para o século XX teria 
conduzido  à  idéia  de  que  as  possibilidades  expressivas  do  sistema tonal  tinham se 
esgotado ou levado à sua diluição. O sistema dodecafônico foi defendido como a arte 
que aboliria as hierarquias burguesas, mas não houve derrocada alguma da burguesia, 
antes  pelo  contrário,  as  hierarquias  continuaram  presentes  e  até  se  tornaram  um 
chamariz. Pelo afastamento do público, privilegiou-se o culto aos mestres do passado e 
a valorização do intérprete; as ciências e artes passaram a ser jogos, gramáticas 498.

O  capitalismo  triunfante  acabou  com  o  sonho  de  uma  música  que  teria 
significado “revolucionário” apenas pela sua forma, e pode-se associar a pobreza da 
nova música ao seu formalismo vazio. É interessante que a mesma crítica se pode fazer 
à  atual  lógica  matemática,  afastada  do conteúdo físico  do mundo (“natureza”),  cuja 
pretensão de ser completa foi implodida pelo conhecido teorema matemático de Kurt 
Gödel: nenhum conjunto formal de proposições pode ser completo, mas necessita de 
algo “de fora” do sistema. A música nova ficou de fato como um formalismo que recusa 
o elemento “de fora”, a história, ou como queria Lévy-Strauss, se contenta com apenas 
um nível de significado e este nível é o do puro jogo – um tipo de video game, em que 
se  joga  até  sem pensar  –  daí  porque  pode  ser  executada  ou  mesmo  composta  por 

496 Teennenbaum (2000).
497 Lévi-Strauss (1970), pp. 21-26.
498 Schurmann (1990). A realidade substituída por um jogo é um projeto que se encaixa 

em certas visões autoritárias da realidade virtual, como as séries de filmes  Matrix,  algo cujo 
parentesco mais remoto creio que já estava dado no romance  O jogo das contas de vidro, de 
Hermann Hesse. 
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máquinas.  Por  outro  lado,  é  óbvio  que  as  influências  ideológicas  prescindem  dos 
aspectos puramente formais e um bom exemplo disso é a “cantata profana” de 1937, 
Carmina Burana, de Carl Orff (que foi acusado de simpatizante do nazismo), escrita em 
modo tonal: seu primeiro trecho, o conhecido  Fortuna imperatrix mundi, tem versos 
que  proclamam  justamente  o  império  do  acaso  na  vida,  portanto  ainda  dentro  da 
ideologia que se pode associar com a teoria quântica, que aliás pouco antes tinha tido 
esta sua interpretação fixada no clima de pessimismo cultural de Weimar.

Penso  que  para  transcender  todos  esses  impasses  estéticos  seria  útil  nos 
voltarmos para a epistemologia, isto é, para a essência do processo de conhecimento. A 
chave do uso da harmonia por Johann Sebastian Bach, e de fato um princípio básico da 
composição clássica,  é a maneira pela qual cada voz transforma o modo como cada 
outra  voz  é  ouvida.  A  música  não  é  mera  informação,  nem  pura  expressão  de 
sentimentos, seu significado não está nas notas em si, mas sim no processo que se passa 
na mente do ouvinte. Chamo portanto a atenção para a necessidade de se considerar a 
música como tendo essa característica de pensamento ou processo mental, assim como 
era  entendida  pelos  compositores  clássicos.  Aliás,  rótulos  como  romantismo  e 
classicismo são o seu tanto mistificadores, pois mais confundem do que ajudam: Bach, 
Mozart,  Beethoven,  Schubert,  Brahms  e  até  Villa-Lobos  poderiam ser  considerados 
compositores  clássicos,  independentemente  do  período  e  estilo  dominantes  de  suas 
épocas, porque compuseram dentro dos princípios da causalidade e do racionalismo que 
se expressaram no Iluminismo. Isto não quer dizer que uma partitura não possa refletir 
informações,  referências  sociais  e  culturais  do  seu  tempo  histórico  ou  que  não 
despertem sentimentos, mas o processo de raciocínio na música é o mais importante, 
pois é análogo aos processos criativos em outras artes como a pintura ou a poesia, ou 
em ciências  como a física e  outras.  O raciocínio  musical  é  uma grande e  poderosa 
metáfora, que constrói relações abstratas num substrato concreto e “natural” (a mente). 
Não é por acaso que a história da música mantém uma insuspeita relação com a história  
da ciência. Vem daí o forte parentesco da música com a matemática, e não, como se 
quer tantas vezes enfatizar,  um resultado simplesmente sensorial,  que evidentemente 
existe graças às relações matemáticas entre os sons. A música é portanto uma expressão 
do pensamento em primeiro lugar, e que se utiliza dos sentimentos, que são atributos 
decorrentes. 

É importante notar que não trato de defender uma simples tradição, ou um culto 
aos  grandes  vultos  do  passado.  É  inegável  que  pensadores  como  Adorno  e  seus 
seguidores acertaram em parte: a globalização do capitalismo de fato chegou na música 
– por exemplo, o “rap” (rythm and poetry), que de início era uma manifestação negra 
contra a música “branca”, tornou-se internacional, assim como a música eletrônica se 
tornou “universal”, isto é, uma mercadoria como qualquer outra do capitalismo, com 
apelo internacional, a despeito de particularidades locais. Da mesma forma, a música 
concreta e a eletrônica que se faz no Brasil não se distingue daquela feita em outros 
países, mas há o agravante de que essa globalização não conduz o ouvinte à noção de 
processo causal. O pretenso cancelamento das fronteiras entre cultura de elite e cultura 
de massas aplaina por baixo o terreno musical,  de forma que acaba havendo pouca 
diferenciação  entre  música  eletroacústica  de  “vanguarda”  e  um  experimentalismo 
eletrônico do tipo new age. 

Essas breves considerações mostram como pode ser instrutivo um paralelo entre 
áreas diferentes: como repercutiram na ciência a crise do capitalismo e a ideologia do 
decadentismo?  A  teoria  quântica  foi  formulada  num  período  em  que  se  expressou 
fortemente o pessimismo cultural, como nas reflexões históricas de Herbert Spencer e 
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Arnold  Toynbee.  A  formulação  da  teoria  quântica,  conhecida  como  da  Escola  de 
Copenhague,  enfatizou  o  individualismo  contra  a  razão,  privilegiando  o  acaso.  No 
mundo quântico impera a não causalidade e a massificação, pois os comportamentos são 
apreensíveis apenas estatisticamente, motivos pelos quais se diz que a nova física tem 
uma interpretação não realista. Houve  resistências entre cientistas a essa interpretação 
da  teoria  quântica,  tais  como a  defesa  do  realismo  por  Albert  Einstein  e  Louis  de 
Broglie,  além  de  alguns  físicos  soviéticos  como  Lev  Landau,  que  defenderam  o 
coletivismo como criador de causalidade.  Atualmente,  ainda há uma discussão sobre 
questões como essa do realismo em alguns congressos e publicações, mas ela costuma 
ser abafada nas universidades e nos meios de divulgação, que continuam a defender os 
paradigmas de Copenhague, apesar das suas contradições e incompletas descrições.

E na música? O consumo de música erudita foi massificado, como reclamava 
Adorno, e o gosto popular se afastou cada vez mais da música erudita. Infelizmente, a 
música vem deixando de ser basicamente um processo de conhecimento mental e virou 
objeto  de  consumo  passivo,  com  a  cooperação  dos  meios  de  comunicação,  das 
gravações,  do  rádio  e  da  televisão,  enfim  da  indústria  cultural:  Pour  Elise se 
transformou entre  nós  em música  de  caminhão de  entrega  de  botijão  de  gás  ou de 
chamada de telefone celular. Em termos de percepção estética há um enorme abismo, 
pois mesmo uma elite social pouco aprecia como processo a música mais culta, que 
praticamente  saiu  do  currículo  escolar.  A  solução  musical  e  política  desse  dilema 
poderia vir da transformação das relações produtivas, com um trabalho criativo e não 
alienado, desde que se incentivasse o musicar, e que se educasse o homem comum para 
reconhecer  seu  papel  de  criador  e  dono  de  sua  criatividade,  para  o  que  seria 
imprescindível  voltar  a  existir  educação  musical  no  ensino,  principalmente  na  faixa 
etária entre 7 e 14 anos. O objetivo não seria simplesmente adquirir uma cultura geral, 
mas sim dar  uma ferramenta  cognitiva  tão poderosa como a matemática,  que possa 
contribuir para uma visão crítica e transformadora, ou seja, restaurar a música como 
forma de pensamento, para compositores, intérpretes e ouvintes. 

A  física  moderna  foi  grandemente  influenciada  por  uma idéia  que  seguiu  o 
empirismo britânico e foi divulgada por Hume, a de que fenômenos sob investigação 
científica só podem ser compreendidos em termos de “sensações”. O físico Ernst Mach 
também sugeriu que não há afirmações admissíveis sobre a realidade a menos que sejam 
empiricamente verificáveis, mas encontrou uma forte oposição em Max Planck, cujo 
trabalho  com a  irradiação  do  corpo  negro  inspirou  sua  proposta  de  quantização  da 
energia – e Planck, ao contrário dos principais teóricos da versão posterior e triunfante 
da física quântica, acreditava no poder das idéias platônicas e na unidade da natureza, 
como visto atrás. 

Há  portanto  duas  correntes  principais  que  praticamente  vêm  se  digladiando 
sobre os fundamentos e a interpretação da teoria quântica: uma, que se poderia chamar 
de “realista”, com nomes como Albert Einstein, Louis de Broglie e outros, contraposta à 
dos positivistas (que não aceitam formalmente este rótulo, mas defendem que não existe 
uma realidade objetivamente cognoscível), que acabou predominando e inclui pessoas 
como  Niels  Bohr,  Max  Born,  Wolfgang  Pauli  e  outros,  da  chamada  Escola  de 
Copenhague.  De  entremeio  surgem  naturalmente  muitas  nuances,  mas  creio  que 
ideologicamente acabam sempre por cair na oposição entre platonismo (os “realistas”) e 
aristotelismo (os “positivistas”), a que já me referi repetidamente, e que acho mais clara 
e  menos  mistificadora  do  que  o  debate  entre  materialistas  e  idealistas,  alegado  por 
alguns historiadores a esse respeito.
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Uma conclusão que reputo apressada a respeito da mecânica quântica é que ela 
seria um produto tipicamente “alemão”, mais especificamente algo gerado pela cultura 
de Weimar,  da forma a que aludi atrás. É verdade que ela foi formulada nos meios 
científicos alemães ou de influência alemã, mas todas as ciências nos séculos XIX e XX 
floresceram  excepcionalmente  na  Alemanha  graças  ao  fermento  representado  pela 
reforma educacional  humanista  a  partir  dos  irmãos  Humboldt,  que  também já  citei 
anteriormente. A cultura de Weimar e o pessimismo cultural simbolizados pelas teorias 
de Spengler explicam certamente a facilidade da aceitação de uma teoria física em que o 
acaso  tinha  papel  preponderante,  o  subjetivismo  era  exaltado  e  a  própria  realidade 
poderia ser encarada de forma dúbia.

Os  físicos  realistas  aceitam  um  princípio  de  causalidade,  ainda  que  não 
determinista no sentido clássico - uma posição bem explicitada por Karl Popper 499. Já 
os positivistas tendem a aceitar o papel do acaso como fundamental– o universo seria 
indeterminado,  puramente  contingente,  o  que  inclusive  conduziu  alguns  dos  seus 
representantes  a  resvalar  para  o  irracionalismo,  procurando  explicações  místicas  e 
mágicas da realidade, como foi bem o caso dos físicos Max Born e Wolfgang Pauli, que 
buscaram apoio no esoterismo e na teoria psicanalítica de Carl Jung, tendência que mais 
recentemente se expressou no popular  Tao da física, de Fritjof Capra  500. Essas idéias 
que levam pelo caminho que conduz à irracionalidade recaem na trama ideológica do 
relativismo cultural,  onde a  própria  ciência  passa a  ser considerada  uma espécie  de 
“mito” antropológico, em que o cientista seria o equivalente moderno do mago.

Especificamente em termos da física de “partículas”, o conflito entre realistas e 
positivistas se expressa numa conseqüência da formulação de Copenhague chamada, de 
acordo com os nomes de seus proponentes, de “paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen” 
(conhecido  nos  meios  técnicos,  abreviadamente,  como  “EPR”).  De  acordo  com  o 
enunciado do EPR (de 1935), as “partículas” só poderiam se influenciar reciprocamente 
de modo apreciável se estivessem razoavelmente perto umas das outras, mas a teoria 
quântica na sua interpretação não causal de Copenhague prediz resultados mesmo que 
os objetos em interação estejam infinitamente distantes. Ora, se pode haver uma espécie 
de “ação à distância” (como supunha a teoria gravitacional de Newton), retorna-se ao 
quadro epistemológico tradicional da física do século XVIII, o que seria, de acordo com 
Einstein e alguns outros dos seus seguidores, uma confirmação de que a teoria quântica 
estaria ainda “incompleta” 501. Houve desde então várias tentativas de modificar as bases 
da mecânica quântica, como por exemplo a teoria das variáveis ocultas, proposta pelo 
americano  David  Bohm  em  1952  (enquanto  lecionava  física  na  USP,  fugindo  da 
perseguição aos intelectuais suspeitos de simpatizar com o comunismo nos EUA). No 
entanto,  permanece  hegemônica  a  teoria  de  Copenhague,  que  é  a  ensinada  nas 
universidades, havendo um relativo grande silêncio quanto à existência de dissidências.

Os problemas rapidamente mencionados deixam claro que os fundamentos da 
física não são tão sólidos quanto se quer fazer parecer e por sua vez se ligam a outras 
questões fora da física, também de base ideológica. Como exemplos cito: 

• o “princípio da incerteza”, enunciado por Werner Heisenberg em 1927, e a 
associada  complementaridade  entre  o  caráter  de  onda e  o corpuscular  de 
“partículas” 502; 

499 Popper (1992).

500 Capra (1991; a esse respeito, vide Billington (1994), pp. 76-96.
501 Baumann e Sexl (1987).
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• a possibilidade da existência de velocidades maiores que a da luz,  com a 
conseqüente  transmissão  instantânea  de  informações,  afetando  a  própria 
consistência da teoria da relatividade; 

• a subjetividade das medições nos experimentos e o papel do observador, que 
interfeririam na sua suposta “objetividade”; 

• a pesquisa continuada sobre a existência de um “éter”. 
Especificamente  sobre  o  paradoxo  EPR,  há  uma  experiência  baseada  na 

chamada  “desigualdade  de  Bell”,  uma  expressão  matemática  cujos  parâmetros 
experimentais permitiriam aos físicos determinarem a validade ou não da interpretação 
não causal da teoria quântica. As experiências não têm sido porém conclusivas, tendo 
havido muitas contestações, devido às imprecisões experimentais 503.

Um outro  aspecto  em que aparecem os  conflitos  ideológicos  citados  é  o  da 
lógica. Tem havido tentativas que no fundo redundam em justificar o positivismo da 
teoria quântica com as chamadas lógicas paraconsistentes, em que é negado o princípio 
clássico do tertio non datur, pelo qual ou A é igual a B, ou A é diferente de B, e não há 
uma terceira possibilidade. O novo tipo de lógica admite para uma variável que ela seja 
ou falsa, ou verdadeira ou ainda indeterminada, e esses raciocínios lógicos se prestam 
para a análise de casos conhecidos tratados pela  mecânica quântica,  e que em geral 
envolvem  a  passagem  ou  não  passagem  de  “partículas”  ou  ondas  por  fendas.  O 
problema é que essas lógicas começam já aceitando implicitamente os postulados da 
teoria quântica de Copenhague, que é o que elas querem demonstrar 504.

O que  todas  essas  teorias  em conflito  não põem às  claras  é  que  se trata  na 
verdade de um grande combate ideológico. Pode-se aceitar, de acordo com os realistas, 
que o mundo exista independentemente de estar sendo observado? Ou vivemos, como 
na opinião dos positivistas da teoria quântica, num mundo onde a realidade é apenas 
aparente, nada existindo de fato, como se fosse um mundo de “espíritos”? Caso esta 
última alternativa fosse a verdade, não haveria a menor liberdade nos sistemas físicos – 
e portanto também para o homem, que é feito de sistemas físicos, a idéia de liberdade 
seria  totalmente  ilusória,  como  aliás  queriam  Hobbes  e  a  corrente  do  empirismo 
britânico em geral. São questões como essas que estão em jogo, muito para além de 
simples  cálculos  ou opiniões  de especialistas.  Uma conclusão que de todo modo se 
impõe é a da impossibilidade de separar a física  - e eu diria a ciência em geral - da 
filosofia,  conclusão que no entanto certamente costuma ser negada pela maioria  dos 
físicos.  Visto  por  outro  ângulo,  tanto  a  ciência  quanto  a  filosofia  em  si  oferecem 
explicações  insuficientes  do mundo,  apontando para a  necessidade de sua interação. 
Qualquer conhecimento isolado é presa fácil de ideologias não explicitadas.

Pessoalmente, nessa questão da teoria quântica acredito no realismo, embora não 
esteja  de  acordo  com  o  princípio  da  conservação  absoluta  da  energia  e  matéria, 
costumeiramente aceito pelo realismo. Conforme exposto anteriormente no contexto da 
evolução biológica, penso que este nosso universo é intrinsecamente neguentrópico, ou 
seja,  nele  a  ordem  se  cria  naturalmente.  O  conhecido  segundo  princípio  da 
termodinâmica foi transformado num enunciado da lei do crescimento da entropia, que 

502 Pelo princípio de incerteza, não se pode ao mesmo tempo determinar com absoluta 
precisão a velocidade e a posição duma “partícula”; pela complementaridade, algo como a luz  
exibirá ora propriedades de onda, ora de corpúsculo. Para sua crítica, vide Levitt (1975), pp. 36-
56 e Marmet (1993).

503 Croca (2003).
504 Vide a análise dessa incongruência em Hübner (1993), cap. VII.
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é  um conceito  quantitativo  associado  à  desordem e  irreversibilidade  dos  processos, 
levando à transformação de energia útil em energia térmica dissipada – quanto mais 
cresce  a  entropia,  menor  a  quantidade  de  energia  útil,  e  maior  a  desordem  dos 
componentes  internos  do  sistema  considerado.  Essa  lei  tem  sido  objeto  de  muitas 
disputas filosóficas, agravadas quando não se atenta para sua limitação original, de que 
ela vale apenas em sistema fechados, isto é, que não trocam energia ou informação com 
o mundo exterior ao sistema considerado. A ordem e não a degradação caótica pode ser 
verificada desde as temperaturas  mais frias que conhecemos,  como no fenômeno da 
supercondutividade elétrica perto do zero absoluto de temperatura, até as mais quentes, 
como evidenciado pela formação de estruturas filamentares nos plasmas estelares. 

Minha posição é portanto contrária à interpretação usual do segundo princípio da 
termodinâmica,  pois considero esta uma versão correlata do império último do acaso 
que, como mencionado atrás, entrou nas ciências pelas porta ideológicas abertas por 
Malthus e Darwin. Reitero que o enunciado do segundo princípio da termodinâmica, de 
que  os  sistemas  tendem ao  caos  térmico,  na  verdade  diz  que  ele  vale  apenas  para 
sistemas  fechados  –  e  me  parece  que  no  universo,  a  rigor,  não  há  sistemas 
verdadeiramente  isolados.  A  característica  de  sistema  aberto  de  um  universo  em 
expansão há de exigir inclusive a criação de matéria e energia em singularidades de 
nosso  espaço-tempo,  como  poderia  ocorrer  nos  chamados  “buracos  brancos”,  em 
oposição  aos  “buracos  negros”  505.  Tampouco  a  partir  desta  perspectiva  da  física 
matemática o universo poderia ser entrópico, pois a expansão do universo neste sentido 
não se reduziria à hipótese discutível de uma explosão do tipo do big bang, que admite 
um universo iniciado com a expansão e a criação do espaço-tempo, nem à hipótese de 
um universo oscilando entre expansão e contração. Talvez esse princípio de expansão 
tenha de conviver com a existência dos mencionados “buracos brancos”, geradores de 
matéria e energia e em quantidade maior do que a dos “buracos negros”, aniquiladores 
de matéria e energia, mas de qualquer forma sua origem e razão de ser permanecem 
metafísicas.

O último assunto que gostaria de destacar nesse tema do empirismo positivista 
diz respeito ao irracionalismo pelo seu envolvimento ideológico com a matemática e a 
possibilidade de inteligência artificial. Começo observando que para o mecanicismo de 
Descartes, em seu Discurso do método, o homem seria “máquina”, mas máquina divina, 
pois seria melhor do que qualquer máquina que pudesse ser inventada pelo homem 506. 
Ou seja,  em absoluto trata-se de máquina,  e compreendo o uso por Descartes  desta 
palavra como metafórico. Isto pode ser comprovado no exemplo dado por ele mesmo: 
um autômato poderia até falar, mas em sua linguagem nunca expressaria pensamentos. 
Continuando, Descartes diz que a razão humana é um instrumento universal, ao passo 
que um autômato seria sempre uma disposição particular, e com isto ele quer dizer que 
o  autômato  seria  feito  para  uma  determinada  situação  e  não  para  enfrentar 
genericamente qualquer situação, como o homem ao contrário é capaz.

Algum tempo após a publicação do trabalho filosófico de Descartes, Leibniz em 
sua Monadologia expandiu esse argumento, com a idéia de que uma máquina como o 
autômato  tem  uma  dimensão  abaixo  da  qual  seus  componentes  (como  dentes  de 
engrenagens, já que na época se pensava em partes mecânicas dos autômatos e não em 
constituintes  atômicos)  se  reduziriam  a  fragmentos  de  materiais,  que  não  mais  se 
assemelhariam  à  máquina  original.  Ao  contrário,  diz  Leibniz,  o  ser  vivo  seria 
“máquina” natural nas suas menores partes – e hoje falaríamos destas como sendo as 

505 Gribbin (1985).
506 Descartes (1973), pp. 68-69.
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células  e  até  seus  componentes  507.  Aliás,  esta  argumentação  continua  sendo  uma 
barreira que explica a dificuldade para uma definição e compreensão adequadas do que 
distingue a vida de simples reações físico-químicas.

A  idéia  de  automação  era  conhecida  desde  a  Antigüidade,  tanto  no  Oriente 
quanto no Ocidente 508. Vitrúvio, por exemplo, nos relatou em seu tratado de arquitetura 
diversas invenções engenhosas do mundo grego, como as de Herão de Alexandria  509. 
Como visto,  esses  desenvolvimentos  foram retomados  e  aperfeiçoados  pelos  árabes 
durante  nossa  Idade  Média  a  partir  de  manuscritos  gregos.  No  Renascimento  uma 
conseqüência direta do interesse por automatismos foi o aperfeiçoamento dos relógios, 
ligados  à  própria  consolidação  do capitalismo  para  controlar  o  trabalho.  Durante  o 
Iluminismo houve bastante preocupação com o assunto dos autômatos que, na esteira do 
grande  desenvolvimento  dos  dispositivos  mecânicos,  começaram  a  suscitar  grandes 
temores nas pessoas. São célebres os músicos autômatos de Jacques de Vaucanson, que 
também foi o inventor de um tear automático muito difundido, programado à base de 
cartões perfurados, sistema precursor da entrada de dados no computador moderno (e 
que foi usado até a década de 1980). O também renomado autômato de um pato criado 
por Vaucanson “ingeria” e “digeria” alimentos, como contado por Mario Losano 510 .

Numa  linha  de  pesquisa  próxima  da  automação  foram  sendo  desenvolvidos 
mecanismos “reguladores” de processos, como o bem sucedido regulador centrífugo (ou 
“de bolas”), do inglês James Watt (cujo antecessor remonta a Francesco de Gorgia, na 
Renascença),  usado para  controlar  a  pressão  das  máquinas  a  vapor.  É  justamente  a 
capacidade  de  regular  automaticamente  os  processos  que  vai  tornar  mais  atrativo  o 
emprego cada vez maior das máquinas. Esta capacidade de regulação levou cientistas e 
filósofos  naturalmente  à  indagação  sobre  o  que  poderia  ser  capaz  de  regular  nosso 
universo, que apenas aparentemente está num estado de equilíbrio, pois na verdade está 
em permanente  transformação,  uma pergunta  ainda  sem resposta.  Reporto-me neste 
ponto à noção de progresso de Hübner, em Crítica da razão científica, já apresentada 
anteriormente, em que o importante são as mutações, decorrentes de instabilidades que 
resultam em novas e provisórias harmonias. A possibilidade de haver “regulações” deve 
ser vista  portanto  dentro desta  transitoriedade.  Neste  sentido,  é  relevante  recapitular 
conceitos desenvolvidos dentro da ciência chamada cibernética, termo hoje pouco usado 
e parcialmente substituído pelas ciências cognitivas.

Cibernética é  um  termo  que  foi  cunhado  por  volta  de  1830  pelo  físico 
matemático francês André-Marie Ampère, para designar a técnica de governar 511. Mais 
de um século depois, a partir da década de 1940, adeptos da extensão da máquina ao 
controle das relações humanas, como os cientistas Norbert Wiener, John von Neumann 
e outros, imaginaram uma “cibernética” aplicada a campos sociais, como a economia e 
a própria política.  Essas idéias reforçaram a proposta de um “governo mundial”,  de 
características  totalitárias,  que  implicavam  a  abolição  dos  estados-nações  e  do 
individualismo. Conhecidos veiculadores dessa ideologia na época foram, entre outros, 
os ingleses Bertrand Russell,  H.G. Wells, Aldous Huxley e George Orwell,  com seu 
famoso Big Brother, do romance 1984 512. Poderia citar também vários filmes de ficção 

507 Leibniz (1974), p. 64.
508 Magalhães (1997b), pp. 21-28.
509 Vitrúvio (1960), Livro IX, cap. VIII.
510 Losano (1992).
511 Ampère (1834-1843).
512 Orwell  (1977).  Bertrand  Russell  (1973)  expôs  suas  pouco  comentadas  idéias 

totalitárias sobre um governo mundial. Já citei Wells e voltarei a Huxley logo à frente.
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científica  como  2001  –  Uma  odisséia  no  espaço, O  caçador  de  andróides  (Blade  
runner)  e o mais recente  A.I., com seus exemplos de “inteligência artificial” também 
usada para apoiar formas de totalitarismo. 

Em economia,  a idéia  dessa regulação “cibernética” é a da economia liberal, 
com a premissa de que o mercado  se “auto-regula”. A auto-regulação de um processo 
genérico pode ser visualizada a partir do princípio de realimentação em malha fechada, 
em que a saída do processo é somada à sua entrada, num ciclo repetitivo que pode se 
estender até que alguma ação seja solicitada. Observo que se trata de uma conceituação 
historicamente tomada de empréstimo à biologia, e que tem sido bastante útil na teoria 
matemática  do  controle,  permitindo  analisar  esquematicamente  processos  bastante 
amplos,  desde  como pegar  um copo  d’água  sobre  a  mesa  até  apontar  o  telescópio 
Hubble para uma nebulosa, e assim por diante 513. 

Há porém algumas limitações inerentes a esse enfoque de auto-regulação. Antes 
de  entrar  nesse  detalhe,  é  preciso  lembrar  que  no  bojo  da  cibernética  surgiu  uma 
formulação matemática que se tornaria muito empregada, a da “informação”, que depois 
foi incorporada à eletrônica e à teoria da comunicação 514. O que se pode ressaltar nesta 
definição matemática do que é informação é a falta de uma conexão causal entre uma 
questão  e  o  conhecimento  a  seu  respeito,  que  se  pretende  seja  tal  “informação”. 
Tampouco há alguma preocupação com o que possa ser o significado dessa informação, 
pois também nesse assunto permanece uma intenção, velada ou explícita, de se eliminar 
qualquer  pretensão  que  possa  ser  acusada  de  “metafísica”.  Em conseqüência  dessa 
abordagem positivista da informação, as tentativas da chamada “inteligência artificial” 
(hoje também englobadas  pelas “ciências  cognitivas”)  em geral  têm-se pautado pela 
redução do conhecimento  a  uma rede,  ainda  que  muitíssimo complexa,  de ligações 
como aquelas entre os neurônios. 

Como a malha resultante de conexões é tão complexa, com miríades de equações 
a serem resolvidas em cada instante em todos os nós da rede, resulta uma conclusão 
inelutável mas esperada: na prática, é impossível prever o comportamento a longo prazo 
dessas redes interagindo. Uma ilação desse ponto, já utilizada com cunhos ideológicos 
definidos, foi a de que analogamente não seria possível planificar a sociedade, tornando 
inútil  o  próprio  objetivo  da  cibernética,  de  “regular”,  mas  que  é  exatamente  o  que 
queriam  concluir  os  inimigos  da  política  de  um  Estado  forte  e  planejador.  Então, 
continuando esta linha de raciocínio, a única alternativa viável que resta seria a proposta 
do  liberalismo:  só  o  “mercado”,  com  sua  “mão  invisível”,  conseguiria  na  prática 
responder a uma tal complexidade, dando soluções e ajustes “automaticamente”.

A discussão assume uma forma ainda mais interessante quando vista do ângulo 
da  matemática,  em  especial  na  questão  da  infinitude  e  em  seus  desdobramentos 
filosóficos. Os aristotélicos e seus continuadores, primeiro os nominalistas e depois os 
empiristas, defenderam que não existe um infinito real na natureza (nem portanto no 
homem),  mas  só  na  abstração  de  “Deus”.  Recordo  o  que  mencionei  a  respeito  do 
diálogo Parmênides de Platão, que colocou esse argumento na forma paradoxal do uno 
e do múltiplo: como pode um conceito de único, como o de um universo “uno”, gerar 
múltiplos seres? Como um poderia ser ao mesmo tempo muitos equivale, em termos 

513 Cf. “A formação do conceito de regulação biológica nos séculos XVIII e XIX”, in 
Canguilhem (s/d).

514 Nesse contexto a informação seria matematicamente medida como sendo a diferença 
de “entropia” entre dois estados de conhecimento de uma dada questão, sendo essa entropida 
medida  calculada  por  meio  da  probabilidade  relativa  e  associada  àquele  conhecimento, 
multiplicada pelo logaritmo neperiano desta probabilidade.
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matemáticos, a perguntar se há algo que possa ser infinito e, a esse respeito, Platão não 
duvida: ele crê que exista o infinito real e não só potencialmente.

Uma resposta  ainda  parcial  a  este  problema foi  apresentada  por  Leibniz,  na 
Monadologia:  uma das propriedades da mônada (“uno”) é que a  sua parte menor é 
idêntica ao todo. Esse raciocínio tornou-se mais claro e completo no final do século 
XIX, com o trabalho do matemático Georg Cantor, que se considerava um platônico 515. 
Ao analisar  os  conjuntos  dos  números  conhecidos,  Cantor  começou  pesquisando as 
propriedades mais gerais dos números ditos naturais (1, 2, 3, etc.), acabando por colocá-
los em correspondência “um a um” com os números  racionais (frações de todos os 
tipos), bem como com os números  irracionais (como  √2 que, como visto atrás, não 
pode ser reduzido a nenhuma fração). Isto foi um feito notável, uma vez que até então 
não se tinha descoberto nenhuma propriedade de ordenação comum a estes conjuntos 
infinitos de números tão diferentes entre si,  classificação a que Cantor atribuiu uma 
qualidade,  dando-lhe  a  ordem “zero”  – ou,  usando a  letra  hebraica  de sua  escolha, 
chamou  esse  número  ordinal  de  “álefe  zero”.  Mais  impressionante  porém  foi  a 
descoberta  de  Cantor  que  se  seguiu,  a  de  que  há  uma  classe  de  números,  os 
transcendentes  (tais  como  π,  ou  a  base  e dos  logaritmos  neperianos,  etc.),  que  são 
infinitos  mas  não quantificáveis,  no  sentido  de  enumeráveis,  isto  é,  não  podem ser 
colocados em correspondência com os conjuntos de números anteriores. A estes deu a 
qualidade  “álefe-um”  e  demonstrou  que  são  os  responsáveis  pela  propriedade  da 
“densidade”  infinita  do  conjunto  de  números  reais  –  em  qualquer  subconjunto  de 
números  reais,  como  por  exemplo,  de  zero  a  um  há  um  número  infinito  e  não 
quantificável  de números  reais  .  A partir  daí  Cantor  criou toda  uma matemática  de 
infinitos  qualitativamente  diferentes  entre  si,  bastante  rica  de  implicações.  Seus 
“cardeais” álefe 0, 1, etc. , ou “números transfinitos”, são como que novos números, 
com os quais se opera, como disse o famoso matemático David Hilbert, no “paraíso de 
Cantor”, onde temos uma árvore do conhecimento diferente daquela do paraíso edênico, 
pois desse novo paraíso ninguém poderia nos expulsar 516.

Colocando a questão de maneira geométrica, a conclusão de Cantor, na época 
rejeitada mas hoje plenamente aceita pelos matemáticos, é que num simples segmento 
qualquer  de reta  há mais  pontos (ou “números”)  do que num conjunto infinito  mas 
enumerável (“contável”) de pontos. Há portanto tantos pontos no segmento quanto na 
reta toda. A teoria dos transfinitos de Cantor veio demonstrar de forma inaudita que “a 
parte pode ser igual ao todo”, remetendo de imediato para a apreciação do problema do 
uno e do múltiplo. Pode-se com esse conceito de conjunto de números falar de conjunto 
dos conjuntos e expressar matematicamente conceitos platônicos como o da “idéia de 
idéia”, ou “hipótese da hipótese”, que em suma podem descrever o próprio processo do 
pensar 517. 

Estas  questões  numéricas  permitem  expressar  formalmente  que  haveria  um 
princípio de ordem no universo. A matemática refletiria assim uma razão que se poderia 
dizer natural no universo ou, por isto mesmo, universal. Pode-se resumi-la dizendo que 
essa razão designa uma capacidade de expansão pelo domínio mental dos números, que 
seria ao mesmo tempo um reflexo de um princípio maior de expansão, uma propriedade 
que se verificaria na própria história do universo. Penso que daí poder-se-ia falar com 
legitimidade no progresso humano como uma característica natural, por terem sido os 

515 Cantor (1955 e 1976, pp. 69-97); Vide também Rucker (1997) e Paoli (1991), pp. 36-
54.

516 Fuchs (1970), pp. 120-149. Boyer (1974), pp. 404-418.
517 Parpart (1976).
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homens os que tomaram consciência dessa propriedade tão geral do processo da vida e, 
mais universalmente ainda, de toda a matéria de que é feito o cosmo. Volto assim ao 
tema da ideologia do progresso, ressaltando que se o progresso técnico e científico é de 
fácil verificação histórica enquanto limitado a esses campos, a idéia de progresso teria 
um sentido mais profundo quando visto desse ângulo de  existência de um princípio de 
expansão  do  universo,  pois  há  aí  contida  também  uma  idéia  de  progresso  mais 
amplificada,  de  que  se  começa  a  suspeitar  após  ter  sido  revelada  por  esses 
desenvolvimentos de Cantor na matemática. Desta perspectiva poder-se-ia generalizar 
coerentemente esse conceito para o de progresso em geral do ser humano, estendendo-o 
ainda com naturalidade ao progresso moral, envolvendo noções tão desgastadas, mas 
ainda  usadas,  como a de  “felicidade”,  em que o bem-estar  geral  (material,  cultural, 
psicológico,  etc.)  fariam sentido enquanto formas desse progresso generalizado,  sem 
esquecer, é claro, a ressalva mencionada atrás, de que o progresso ocorreria em meio a 
conflitos desestabilizadores.  O mais importante  é a conclusão de que a ideologia do 
progresso  poderia  admitir  aspectos  salutares,  em  que  pesem  as  tentativas  de  sua 
desconstrução e que se prestaram para as ideologias opostas do irracionalismo e contra 
o progresso.

Em conexão com estas idéias mais gerais de progresso, lembro uma vez mais a 
teoria exposta por Teilhard de Chardin, em  O futuro da humanidade,  sendo que não 
penso ser preciso adotar sua noção escatológica de um “ponto ômega” final, obrigatório, 
da evolução humana. É interessante que Chardin também identificou a energia, que vai 
mover todo o processo evolutivo do progresso, com o conceito de “amor”, à semelhança 
do que fez o pré-socrático Empédocles e outros cientistas mencionados mais atrás. Isto 
não chega a ser descabido: basta verificar como, no  Admirável mundo novo, Huxley 
tornou a ausência do amor, substituído apenas pelo sexo, a base do controle repressivo e 
totalitário 518.

Voltando à temática matemática, no início do século XX Bertrand Russell, em 
parceria  com  Alfred  Whitehead,  tentou  se  contrapor,  com  sua  obra  Principia  
mathematica, ao programa avançado por Cantor,  banalizando a teoria  dos conjuntos 
deste  519. Russell insistiu que a teoria dos conjuntos levava a antinomias insuperáveis, 
considerando conjuntos que contêm a si mesmos e a sua negação,  como no famoso 
paradoxo do barbeiro: define-se o barbeiro de uma aldeia como o homem que barbeia 
todos os homens da comunidade se e somente se eles mesmos não se barbeiam – pode o 
barbeiro  se  barbear?  Nenhuma  resposta  é  satisfatória.  Uma ajuda  para  o  ataque  às 
concepções de fundo platônico de Cantor foi prestada a Russell pelo famoso matemático 
inglês,  Alan Turing,  que imaginou um algoritmo (isto  é,  um cálculo passo a passo, 
portanto  muito  apropriado  para  máquinas  como  os  computadores  digitais,  que  são 
seqüenciais)  que  se  tornou  um  protótipo  idealizado  da  inteligência  artificial  pois, 
segundo supunha Turing, sua “máquina” seria capaz de responder a qualquer questão 
520. Para Turing e os defensores da inteligência artificial, este é também o princípio de 

518 Huxley (1966) – vide especialmente o prefácio do autor para confirmar sua posição 
explícita  contra  o  progresso  tecnológico.  Há,  para  além  da  ligação  familiar,  uma  conexão 
ideológica entre  o romancista  Aldous,  seu irmão e  biólogo Julian Huxley e o avô Thomas  
Huxley, defensor público de Darwin.

519 Russell (1966), pp. 128-139 contém inclusive um ataque ao tratamento platônico do 
um e do múltiplo no Parmênides.

520 A máquina de Turing é um modelo mental de máquina seqüencial que, com quatro 
operações  (avançar,  retroceder,  executar  uma  instrução  numérica  qualquer  e  parar)  pode 
computar funções enumeráveis (no sentido cantoriano de álefe zero) e decidíveis (isto é, capaz 
de parar) num número finito de passos.
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funcionamento do cérebro humano, que se reduziria a tomar decisões com base num 
vasto repertório de instruções. Outra idéia relacionada com esse tipo de reducionismo é 
a teoria dos jogos, do matemático John von Neumann, e que encontrou aplicações num 
tipo de economia “liberal”; não creio que fosse por acaso que von Neumann contribuiu 
para a interpretação de Copenhague da física quântica com sua teoria do observador, 
pela qual a realidade observada muda com a simples existência deste observador.

O  alemão  Kurt  Gödel  destruiu  em  1932  os  argumentos  de  Turing,  e 
conseqüentemente  os  de  Russell,  provando  um  famoso  teorema  de  caráter 
completamente geral, cujo enunciado resumido pode ser assim colocado: há questões 
que são indecidíveis dentro de qualquer sistema formal, isto é, um sistema com axiomas 
e regras 521. O que a chamada “prova de Gödel” implica é que qualquer sistema, para ser 
livre de contradições, precisa ser inconsistente, ou como também se diz, incompleto. 
Ora,  isto  é  análogo  a  dizer  que  sistemas  assim  são  abertos,  em  contraposição  ao 
esquema  de  realimentação  em malha  fechada,  adotado  como  base  de  controle  pela 
cibernética. Analogamente, isto guarda uma coerência com a hipótese, já apresentada, 
de a entropia ser decrescente no universo, onde não haveria sistema algum fechado, seja 
devido a mecanismos como os buracos brancos ou outros desconhecidos, propriedade 
em comum com os corpos vivos, em que nem a célula nem seus componentes tampouco 
são fechados, pois não estão isolados do resto do universo.

A funcionalidade  de sistemas abertos  poderia  afinal  ser  uma das explicações 
para o conceito que expus atrás de “progresso”. Historicamente falando, o progresso 
humano evidencia  que  suas  sociedades  são  sempre  “abertas”,  não  se  restringindo  a 
modos fixos de produção. O sucesso desse processo aberto, acelerado cada vez mais 
pela  tecnologia  pode  ser  medido  de  forma  talvez  ainda  grosseira  pela  expansão 
populacional da espécie humana sobre o planeta, que ultrapassa o das demais espécies, 
especialmente sob um critério como o da complexidade, isto é, não apenas quantitativa 
mas também qualitativamente 522. 

Mencionei  logo no início deste trabalho uma análise  feita  por Theotônio dos 
Santos das noções decorrentes do progresso, dentro das dimensões da ciência e técnica, 
segundo a qual o importante é o processo ligando técnica com produtos, através dos 
conceitos  de  invenção,  inovação  e  difusão  523.  Um exemplo  desse  esquema é  o  do 
sucessor da válvula eletrônica, o transistor. Sua invenção data de 1948, mas as válvulas 
persistiram até que uma inovação que empregou o transistor fez um sucesso espetacular 
uma década depois: o rádio transistorizado, que permitiu a esse aparelho ser portátil, 
alimentado  por  pilhas.  Estava  aberto  o  caminho  para  a  difusão  em larga  escala  do 
transistor,  que  ocorreu  a  partir  da  década  de  1960,  introduzindo  uma  nova  era 
tecnológica,  a  da  eletrônica  de  semicondutores,  com  aplicações  as  mais  diversas, 
notadamente  o  computador  e  as  comunicações,  e  que  se  ligam à  idéia  de  “cérebro 
eletrônico” e à cibernética. 

Volto agora ao assunto da inteligência artificial na perspectiva que tem ganho 
destaque recentemente, a da biologia, pelos paralelos já avançados entre esse assunto e a 

521 A demonstração é intrincada e baseada nas propriedades dos números primos, mas 
uma apresentação competente dos seus princípios está em Nagel e Newman (1973). Uma boa 
exposição e aplicação desse teorema são apresentadas em Penrose (1989), ao analisar as funções  
matematicamente recursivas.

522 Há uma proposta para que se correlacione o progresso com uma crescente “densidade 
populacional potencial”, que por sua vez poderia ser o resultado de mudanças introduzidas pela 
tecnologia, das quais talvez a mais vital seria a densidade energética – cf. LaRouche (1998).

523 Santos (1987).
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inteligência artificial. Adeptos da possibilidade de uma inteligência totalmente artificial 
tentaram  identificar  o  gen  como  uma  grande  unidade  de  informação  digital,  uma 
complexa máquina de computação. Mais particularmente, a própria seqüência de amino-
ácidos numa cadeia de ADN mostrou-se adequada para a computação digital, pois tem a 
mesma forma binária - está ou não presente, o que pode ser “reconhecido” pelos pares 
de  bases  complementares  do  código  genético,  assemelhando-se  portanto  ao 
funcionamento dos dispositivos eletrônicos,  que interrompem ou deixam passar uma 
corrente elétrica. 

Nenhuma dessas tentativas porém deixou de se mostrar simplória e enganadora, 
não resistindo aos argumentos que já foram apresentados de que para conseguir fabricar 
algo complexo como o olho seria preciso saber de antemão as suas finalidades, o que a 
seqüência de gens num genoma não teria a menor possibilidade de conhecer, ainda mais 
se  seu  funcionamento  fosse  ao  acaso,  como defendido  pela  ideologia  darwinista.  É 
interessante  que  a  biologia  molecular  recente  venha  sendo  ora  considerada  como 
reforço, ora como a demonstração da nulidade do darwinismo. O problema remete ao 
papel  do  acaso  nas  mutações  genéticas  que  acabariam  sendo  “selecionadas”  pela 
natureza e, como visto atrás, já foi demonstrado que a imensa maioria das mutações tem 
efeito nulo, o que vem colocar seriamente em cheque, mais uma vez, o darwinismo e 
suas versões ideológicas.

Por outro lado, a idéia de que um computador possa ter uma inteligência como 
aquela que se entende que existe no homem torna-se absurda à luz do citado teorema de 
Gödel, pois os robôs são sistemas controlados em malha fechada, ao passo que os seres 
humanos  são  “sistemas”  abertos,  sujeitos  a  inconsistências,  como  o  é  a  vida  nos 
processos protagonizados por células. A rigor, talvez nem “memória” um computador 
tenha,  no  sentido  biológico,  pois  suspeito  que  a  memória  deva  fazer  parte  da 
inteligência  e  não  ser  um  simples  depósito  de  armazenamento  de  informações.  O 
significado  da  vitória  do  computador  sobre  o  homem no  jogo  de  xadrez,  como na 
histórica partida entre a máquina Deep Blue da IBM e o campeão mundial Kasparov, é 
diferente do que se tem apregoado: é que afinal o xadrez talvez não seja um jogo tão 
“inteligente” quanto se pensava, no sentido de sistema em aberto.

Creio  que  uma variante  desse mesmo problema é o da  criatividade  humana, 
especialmente  expressa  na  arte.  Uma  ilustração  das  diferenças  entre  o  homem e  a 
máquina  é  a  música  feita  por  computador,  ou  mesmo  sua  predecessora,  a  música 
eletroacústica 524. Na verdade, toda arte humana fica muito limitada quando se parece, 
ainda que levemente, com a do computador, como boa parte da poesia concretista, haja 
vista as trivialidades de que está repleta. Não é que não se possa fazer poesia nesses 
moldes,  é  que  a  aproximação  com algoritmos  se  torna  sempre  empobrecedora.  De 
propósito  vou apresentar  um contra-exemplo  de  boa poesia  experimental  “concreta” 
mas sem pretensão de mecanicismo, que é a do poeta português Eugênio de Melo e 
Castro, em seu Fragmento de um mapa do lirismo português:

onde lágrima
         lá rima
com       ama
sobra
um       g   de

  gosto
  gana

524 Ouça-se como exemplo a composição O zodíaco, de Karlheinz Stockhausen.
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tem 
um           ri
de            riso
    amargo

     onde
     amar
é            gosto

    gasto
e    onde       o
       amor é só
a         lágrima
          derrama 525

Ressalto que o poeta brinca com a língua, criando aliterações e sutis ironias a 
partir da contradição entre o riso e a lágrima. Esse procedimento experimental com a 
forma, na verdade, já existia na poesia desde a Antigüidade. O grande clássico Camões 
empregou semelhante processo no octeto que compôs para a dama que o chamara de 
“cara-sem-olhos”: 

Sem olhos vi o mal claro
que dos olhos te seguiu,
pois cara sem olhos viu
olhos que lhe custam caro.
De olhos não faço menção,
pois quereis que olhos não sejam;
vendo-vos olhos sobejam,
não vos vendo, olhos não são. 526

O  procedimento  camoniano  que  se  poderia  chamar  na  poesia  acima  de 
“concretista”  avant la lettre foi o de usar a palavra  olhos em todas as linhas, mas em 
diferentes  posições,  imitando  o  olhar  que  se  move.  Em  meio  a  outras  qualidades 
formais, percebemos que afinal o poeta, cuja filiação ao platonismo renascentista já foi 
reconhecida, não vê a dama apenas fisicamente, mas sim com os olhos da mente. Há 
naturalmente muitos outros exemplos notáveis dessa inventividade nas artes, como na 
visualização de padrões geométricos das notas musicais espalhadas pelas pautas que se 
pode detectar na impressão gráfica das partituras dos  Estudos de Chopin, associando 
portanto a beleza sonora com formas visuais  527. Em resumo: não se imagina que um 
computador inventasse algo assim repleto de metáforas, a partir de um repertório de 
regras fixas. Não seria demais esperar que a sintaxe substitua a semântica?

525 Comunicação pessoal do autor (1990).
526 Camões (1973), p. 84, redondilha 97.
527 Hofstadter  (1982).  Curiosamente,  este  cientista,  apesar  de  sua  grande  percepção 

artística, é um defensor da inteligência artificial forte, praticamente ignorando os argumentos de 
Penrose – cf. sua conhecida e interessante obra,  Hofstader (2001).
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5.3 Industrialização e a ideologia do progresso

Como movimento  final  desse  percurso  pela  história  da  ciência  e  da  técnica 
abordarei,  ainda que brevemente,  algumas relações entre  a ideologia do progresso – 
principalmente o seu abandono - e o tema do desenvolvimento econômico nacional, 
particularizado  para  o  caso  do  Brasil.  A  formação  do  país,  desde  o  Império  até 
contemporaneamente,  tem  sido  palco  duma  polarização  sobre  a  questão  da 
industrialização entre setores da sua elite, às vezes com maior intensidade, outras vezes 
com uma diluição desses antagonismos históricos mas sempre presentes. Sônia Draibe, 
em Rumos e metamorfoses, descreveu o processo que tende a separar  - mas apenas em 
certas épocas - essas elites,  tendo de um lado a burguesia comercial  e financeira  (e 
freqüentemente  a  do  campo)  e  de  outro  a  burguesia  industrial,  parcelas  cujos 
formadores de opinião tentam atrair, através de recursos ideológicos, as demais classes 
para sua esfera de influência 528. 

Acresce que num período decisivo num Brasil já politicamente independente, a 
elite dominante, diferentemente daquela dos EUA, decidiu que sua vocação econômica 
seria preferencialmente agrária e não industrial.  No período ainda português houvera 
uma  tentativa  com  o  Marquês  de  Pombal  para  repudiar  as  diretrizes  da  economia 
política britânica, que acabava impondo uma adesão aos princípios do liberalismo, com 
sua  teoria  das  vantagens  econômicas  comparativas,  mas  que  foi  afinal  limitada  e 
frustrada.  O  resultado  foi  que  uma  industrialização  mais  ampla,  tanto  em Portugal 
quanto no Brasil, ficou adiada em favor da produção agrícola, favorecendo as nações 
mais avançadas 529. Em contraste, a mesma influência da ordem religiosa oratoriana em 
prol das ciências  que atuou em Pombal através de Luís Antônio Vernei redundou em 
França na educação de pessoas como o politécnico  Lazare  Carnot,  que arquitetou a 
industrialização do seu país e mobilizou os recursos científicos republicanos para torná-
lo potência  mundial,  porque não só compreendeu a importância  da educação para o 
desenvolvimento do país, mas implementou uma política tecnológica com ênfase na 
energia e na construção de máquinas 530.

A tônica ao longo de quase dois séculos decorridos após a separação de Portugal 
ainda  é  de  predominância  no  Brasil  de  um  forte  conservadorismo  da  burguesia 
comercial  e  financeira,  sendo este  talvez  um dos principais  responsáveis  pelo ritmo 
lento  de  sua  industrialização.  Isto  também  se  traduziu  numa  extrema  facilidade  de 
associação com o capital estrangeiro, de forma a favorecê-lo mais do que ser por ele 
favorecido, ainda conforme o credo da ideologia do liberalismo econômico e com a 
conseqüente  repulsa a ter um Estado investido de um papel adequadamente planejador. 

Como resultado, o país não experimentou nenhum salto industrializante, do tipo 
implantado por exemplo pela Era Meiji, no Japão da segunda metade do século XIX, 
que lá implicou na educação maciça do povo e na ampliação da base de consumo da 
população.  Salvo  em  determinados  períodos,  como  tipicamente  durante  o  período 
Vargas e menos caracteristicamente durante parte do período militar (como ocorreu no 
governo Geisel), a política brasileira não foi capaz de realizar, e por vezes nem propor, 
um surto continuado de industrialização. Pequenas bolhas onde o processo industrial 
irrompeu  com  mais  força  foram  muito  mais  ocasionais  do  que  resultados  de 
planejamento, como por exemplo no início do Plano Real.

528 Draibe (1985).
529 Magalhães (2001), pp. 173-183 e Magalhães (2003b), pp. 125-156.
530 Levitt (1978), pp. 18-33.
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Luiz  Carlos  Bresser-Pereira,  em  Desenvolvimento  e  crise  no  Brasil,  tratou  o 
mesmo tema, com um certo viés sociológico, tentando explicar as contradições desse 
desenvolvimento desigual pelo papel das diferentes populações que contribuíram para a 
formação do povo brasileiro  531.  Analisando mais especificamente o período que vai 
desde o governo Vargas,  esse autor  acredita  que as  lutas  ideológicas  envolvidas  no 
desenrolar da política econômica, foram travadas tendo um peso muito forte da tradição 
portuguesa,  que  teria  formado  as  oligarquias  rurais  e  comerciais,  defensoras  do 
agriculturalismo,  liberalismo e  cosmopolitismo.  Em contraste,  os demais  imigrantes 
teriam  formado  a  classe  média  e  boa  parte  da  burguesia  industrial,  a  favor  do 
industrialismo, nacionalismo e dirigismo. Parece-me um quadro muito esquematizante, 
mas creio que contém alguns elementos verdadeiros, ao identificar uma das raízes do 
atraso industrial na dominância da burguesia rural e comercial.

O  liberalismo  econômico  brasileiro,  nota  ainda  Bresser-Pereira,  foi  sempre 
caracteristicamente ligado ao conservadorismo, tendo sido originariamente apoiado pela 
oligarquia rural, enquanto que em outros países, chegou a ser uma ideologia defendida 
principalmente pela burguesia urbana. Outra diferença a citar é que, enquanto nos países 
avançados  a  presença  de  um  Estado  forte  favoreceu  a  expansão  industrial  com  o 
engajamento das elites, atentas para o proveito que disso podiam retirar, no Brasil o 
predomínio foi de uma visão anti-estatal. É notório que o país se entregou aos dogmas 
liberais  de  forma  muito  mais  obediente  do  que  as  próprias  nações  desenvolvidas  e 
promotoras da ideologia liberal. Os EUA, o Japão, a Europa praticaram muito e ainda 
exercitam políticas protecionistas, isto é, fora dos preceitos liberais ortodoxos, de que 
são  exemplos  mais  antigos  a  lei  de  compras  nacionais  obrigatórias  dos  EUA (Buy 
American Act) e a política do Ministério da Indústria e Comércio (MITI) japonês, como 
ficou  patente  num exemplo  dos  mais  comentados  atualmente,  que  é  a  questão  dos 
subsídios agrícolas dados por aqueles países a seus produtores. 

Entre  os  brasileiros,  a  intervenção  do  Estado  gerou  uma  série  de  conflitos 
políticos  antagonizando  o  protecionismo  estatal  à  industrialização  com  diversos 
empecilhos ao fortalecimento da indústria nacional 532. O debate vem na verdade desde 
antes  da  Independência,  mas  um exemplo  muito  conhecido dele  foi  a  discussão  no 
Império que se seguiu à promulgação da Lei da Tarifa Alves Branco, em 1844. Um 
outro exemplo marcante, cem anos depois desse confronto foi o debate em 1944 que 
opôs o liberalismo econômico de Eugênio Gudin ao dirigismo do criador da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo,  Roberto Simonsen. Creio que seria  também 
possível  constatar  que  essa  indústria  nacional  pouco  tem  feito  para  merecer  uma 
proteção, e a própria existência de uma classe empresarial nacional consistente é algo 
que merece ser melhor avaliado, pois parece duvidoso. A história da introdução durante 
a  República  Velha  da  energia  elétrica  no  Brasil  e  suas  aplicações  domésticas, 
comerciais e industriais, em especial no Estado de São Paulo, representou um suceder 
de episódios dessa luta entre a mentalidade do liberalismo econômico entranhada no 
país e tímidas iniciativas para o planejamento. Numa época de capital importância para 
os destinos políticos do país, foi com muito esforço que se construiu uma base para a 
capacitação técnica e a industrialização, em meio ao predomínio do capital estrangeiro e 
à falta de políticas centrais para dirigir esse esforço 533.

531 Bresser-Pereira (2003).
532 O assunto está muito bem analisado e documentado no capítulo “A Evolução do 

Pensamento Econômico” in Carrara e Meirelles (1996), tomo II (1844-1889), parte I. 
533 Magalhães, 2000.
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Creio  que  na  verdade  tem  prevalecido,  mais  sistematicamente  do  que  esses 
confrontos ocasionais,  uma política conciliatória,  aquilo que levou ao hoje chamado 
“fisiologismo” na política Acabaram predominando nesse apaziguamento os interesses 
das oligarquias  mais  tradicionais,  e  essa é  a  constante,  desde Dom Pedro II  que se 
deixava  influenciar  pelo  amigo  escravista  Gobineau,  passando  por  fisiólogos  que 
fizeram escola,  como Roberto  Campos  e  Delfim Netto,  até  o  exemplo  dos  últimos 
presidentes,  que  vão do extremo de  um renomado  ex-acadêmico  a  um ex-operário, 
ambos independentemente de sua formação de resto subservientes aos acordos internos 
e externos que articularam contra os interesses desenvolvimentistas nacionais.

Outros  exemplos  recentes  desse  conflito  ideológico  entre  o  liberalismo  e  o 
nacionalismo merecem ser citados  porque envolvem uma relação mais  direta  com a 
ciência e tecnologia:

• A campanha contra a reserva de informática praticada nas décadas de 1970 e 
80. A correspondente lei de informática visava o desenvolvimento nacional 
do  setor,  mas  acabou  resultando  num  favorecimento  cartorial  de  poucos 
grupos.

• A liquidação ou esvaziamento na década de 1990 de várias empresas estatais 
federais importantes dedicadas à pesquisa tecnológica 534.

• A lei  de patentes  que favoreceu as  empresas  multinacionais  das  áreas  de 
química  e  bioquímica,  sem  se  preocupar  com  o  destino  das  empresas 
nacionais  do setor,  que ou fecharam as  portas  ou foram adquiridas  pelas 
multinacionais.

• Os percalços  da  indústria  aeronáutica  (Embraer)  que  quase  sucumbiu  às 
dívidas  por  falta  de  uma  política  tecnológica,  antes  de  ser  privatizada  e 
“aparecer” o apoio financeiro e político. Essa lacuna política dizimou várias 
outras empresas de cunho tecnológico no mesmo pólo da Embraer, como a 
Engesa e outras.

• A perda de capacitação nas diversas áreas de engenharia em conseqüencia da 
privatização de serviços,  que passaram para empresas  multinacionais  sem 
grande  interesse em desenvolver projetos no Brasil.

A partir  da década de 1980 e associado ao avanço vertiginoso na telemática, 
junção das tecnologias das telecomunicações com a informática, reencontramos o tema 
da globalização  535. Como se sabe, uma contribuição significativa para a compreensão 
desse fenômeno foi a de Karl Marx, com sua análise já citada sobre a fetichização da 
mercadoria  536. A reificação resultante esconderia as relações humanas de produção e 
circulação contidas nas mercadorias, reforçando a alienação da consciência humana e 
possibilitando  a  atual  sociedade  de  consumo.  Indiretamente,  a  imposição  de  gostos 
comuns mundiais por mercadorias, serviços e até pela já comentada homogeneização da 
cultura, em detrimento do que seria nacional, criou um mercado gigantesco de produtos 
tanto úteis quanto inúteis, sendo uma das bases para a associação aparentemente bem 
sucedida entre globalização e liberalismo. O apoio citado da telemática permitiu por 
outro  lado  nos  mercados  financeiros  interligados  uma  disseminação  explosiva  de 
valores fictícios,  porque não lastreados em produção física de bens.  Os países mais 
pobres,  e  certamente  também  os  muito  desiguais,  como  o  Brasil,  foram  levados 
ideologicamente a crer que participariam ativamente desses interesses globais, quando 

534 O que se deu principalmente a partir da gestão do presidente Collor e das ações de 
seu secretário da ciência e tecnologia, José Goldemberg.

535 Magalhães (1994).
536 Marx (1974), vol. I.

185



não o fazem mais do que secundariamente – os interesses “globais” continuam sendo 
localizados nos países centrais. 

No último quartel do século XX a questão da pouca importância da atividade 
científica  e  tecnológica  no  Brasil  foi  acentuada  pela  aplicação  das  fórmulas  de 
“globalização”, pelas quais se reforçou a dependência dos países atrasados com relação 
às economias centrais. Durante a consolidação dessa fase de dominação do capitalismo 
internacional as manufaturas que degradam o meio ambiente e empregam mão-de-obra 
barata foram sendo transplantadas para países mais atrasados e, em casos como o do 
Brasil,  isto  se  deu  concomitantemente  com  a  sua  rápida  desindustrialização. 
Ideologicamente,  entoou-se o louvor à substituição das indústrias por uma economia 
centralizada em serviços, esquecendo-se que estes não subsistem num nível econômico 
elevado sem a alavanca industrial. Aliás, pode-se pensar se no Brasil em particular a 
imitação dessa ênfase que os países avançados deram à sociedade “terceirizada” dos 
serviços não veio a ser também uma expressão mais recente daquela vontade histórica 
de fazer oposição à indústria.

Em  paralelo,  é  sabido  que  a  desindustrialização  mundial  vem  sendo 
acompanhada do crescimento de capital  fictício,  de fundo especulativo,  que não tem 
lastro na produção física da economia.  Na verdade, a produção de bens de capital  e 
outros ligados à economia física tem diminuído tanto que, mesmo em valores absolutos, 
alguns setores não recuperaram a capacidade produtiva da década de 1970, como o aço. 
As  crises  econômicas  vêm  se  intensificando,  na  medida  em  que  esse  capital  se 
volatiliza,  causando  sérios  golpes  no  sistema  financeiro  internacional,  de  que  há 
inúmeros exemplos  a citar  e que já fazem parte da história econômica,  tais  como o 
Midland Bank e, no Brasil, bancos como o Econômico, Nacional, Bamerindus, para não 
mencionar as falências que aumentaram o rombo financeiro, como aquelas notórias da 
Enron e Parmalat, e as fraudes generalizadas. Um parco alívio para a situação explosiva 
se manifestou na forma de fusões criando grandes conglomerados, mas neles o fator de 
risco perante as crises costuma ser ainda maior. No Brasil,  a situação se agravou na 
medida em que governos fracos desviaram capitais produtivos para cobrir os rombos 
dos  capitais  fictícios,  como sucedeu após o Plano Real  com o famigerado PROER, 
destinado a socorrer a rentabilidade dos bancos. 

Essa desindustrialização mundial tem causado enorme desemprego, com perdas 
para um grande contingente de pessoas, que consegue sobreviver de expedientes,  de 
“serviços”  sim,  mas  degradados  com  relação  ao  patamar  de  renda  e  segurança 
anteriores.  Uma  parcela  da  população  não  tem  acesso  nem  a  esse  setor  terciário, 
favorecendo o crescimento da delinqüência e criando um ambiente favorável  para o 
florescimento do crime organizado, que por sua vez costuma “lavar” o dinheiro ilícito 
do comércio das drogas e outras atividades ilegais no mercado financeiro nacional e 
internacional,  especialmente  quando  fora  do  controle  das  autoridades  monetárias, 
piorando o efeito das instabilidades financeiras. 

Com o predomínio do liberalismo e a crise financeira, perdeu-se assim o impulso 
revitalizador de que o próprio capitalismo já dera mostras quando capaz de aproveitar as 
pontes entre a pesquisa científica e o consumo de bens, realizando o ciclo clássico que 
representa a passagem da invenção à inovação e difusão. Cada vez mais as massas nos 
países avançados vêm sendo privadas de benefícios como educação, cultura e outros 
serviços sociais. Já nos países atrasados, há uma privação não só maior desses bens 
como também de outros serviços essenciais e ainda de  parcelas mais substanciais da 
renda, continuamente confiscada pelo Estado por meio de tributações e outros meios de 
seqüestro  da  renda  familiar,  tudo  para  dar  uma  sobrevida  à  bolha  especulativa  da 
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economia. Esses fatos vêm sendo expostos pelos críticos desse tipo de globalização, em 
contraste  com  os  apoios  maciços  prestados  à  ideologia  neoliberal  pelos  meios  de 
comunicação 537.

Na defesa sem crítica da inserção do país na corrente globalizante, sobressaem 
os que dizem ser desnecessário e caro o desenvolvimento industrial nacional, a não ser 
nos supostos nichos onde haveria “vantagens comparativas”, argumento que mexe em 
parte  com o bolso do cidadão comum,  que num primeiro  momento  de fato prefere 
consumir o bem importado, que lhe chega mais em conta do que o similar nacional. O 
argumento contra a industrialização associado com as vantagens comparativas - de que 
o produto estrangeiro seria mais barato e de melhor qualidade - foi  usado desde os 
tempos do Império, poucas vezes sendo verdadeiro, e tanta vez falso. Como referido 
anteriormente, essa teoria das vantagens comparativas foi proposta por David Ricardo 
como  uma  seqüência  ao  liberalismo  esposado  por  Adam  Smith,  mas  seu  emprego 
clássico foi do mesmo tipo que o atual protecionismo dos países industrializados, isto é, 
a  teoria  foi  usada  para  justificar  a  manutenção  do  status  quo e  impedir  que  os 
exportadores  de  matérias-primas  avançassem na  industrialização  538.  A longo  prazo, 
após  a  destruição  do competidor  nacional,  os  preços  são impostos  ao bel-prazer  de 
produtores  estrangeiros  e  importadores,  agravando  a  dependência  e  perdendo-se  a 
capacidade  de  geração  multiplicativa  de  empregos  e  as  oportunidades  de  realizar 
pesquisa e desenvolvimento, cedidas aos empreendedores multinacionais que protegem 
assim suas próprias indústrias nos países de origem. Nesse ambiente de mistificação 
ideológica, cabe rever um conceito que se apresenta de forma frontalmente contrária ao 
que defendo: a suposição de que a tecnologia não passa de mercadoria,  algo que se 
compra  e  vende  539.  Conforme destaquei  mais  atrás,  a  mercadoria  é  o  final  de  um 
processo, pelo qual a tecnologia se transferiu da sua invenção e inovação até chegar à 
difusão – ou seja, a tecnologia é ciência de alguma técnica, e como tal é um processo de 
conhecimento e somente participando do processo é que se adquire a tecnologia.

Segundo  o  entendimento  de  Milton  Vargas,  um  sistema  tecnológico  é 
esquematicamente composto por vários sub-sistemas que interagem: 

• A ciência, através das universidades e centros de pesquisa a ela associados.
• A tecnologia, propriamente dita, desenvolvida em laboratórios privados ou 

institutos de pesquisa estatais, sendo que estes por sua vez costumam estar 
ligados a programas acadêmicos de pós-graduação.

• O sistema produtivo, representado pelas empresas de projeto e engenharia, 
pela indústria, agricultura e serviços.

• Finalmente,  uma  série  de  “filtros  sociais”,  cuja  função  é  intermediar  o 
público consumidor e os sub-sistemas acima, e de que são exemplo agências 
governamentais, associações de classe, a opinião pública, etc. 

No Brasil, um tal sistema tecnológico existe, e em alguns setores chega a ser 
importante, mas no geral, o país não tem um cabedal tecnológico compatível com seu 
tamanho  e  produção  econômica.  Sua  importância  relativamente  menor  para  a 
comunidade tecnológica internacional constitui uma prova cabal de seu atraso, e não do 
eufemismo de  que é  um país  “em desenvolvimento”.  Alguns dados mostram que a 

537 Vide Fiori  et al.  (1998). Para o caso específico do Brasil após o Plano Real, vide 
Biondi (1999).

538 A teoria clássica das vantagens comparativas está em  Ricardo (1973), pp. 317-329.
539 Este é o ponto enfatizado em  “ O logos da técnica”, in Vargas (1994a). 
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queda  dos  recursos  do  governo  federal  para  pesquisa  considerada  básica  caiu 
recentemente para sete vezes o nível original 540. 

Outros dados significativos registrados nesse relatório são:
• Nos países desenvolvidos, a indústria financiava em média cerca de 50% dos 

gastos em pesquisa – na Alemanha esse valor chegava a 60% e no Japão a 
70%, enquanto que no Brasil esses gastos estavam na faixa de 20%.

• Os EUA gastavam em pesquisa científica setecentos e cinqüenta vezes mais 
do que o Brasil, para uma relação de produto bruto vinte vezes maior.

• Os gastos públicos com educação por habitante eram dez vezes superiores 
nos  EUA  com  relação  ao  Brasil,  investimento  que  lá  se  concentrava 
maciçamente no ensino de primeiro e segundo graus, enquanto que aqui se 
dirigiam mais para o ensino superior – ou seja, não havia investimentos na 
base do sistema educacional brasileiro.

Historicamente,  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento  no  Brasil  sempre  estiveram 
mais  a  cargo do governo,  e  com grande descontinuidade  na  sua  intensidade.  Afora 
pequenos surtos mais continuados como os verificados em certos períodos dos governos 
de  Dom João  VI  ou  Dom  Pedro  II,  de  duração  relativamente  pequena,  os  demais 
esforços  com  resultados  absorvidos  pela  sociedade  foram  geralmente  muito 
circunstanciais. São notáveis algumas exceções a essa tendência, como o esforço dos 
sanitaristas  dedicados  no  começo  do século  XX à  erradicação  de  epidemias,  ou  as 
pesquisas voltadas à agricultura,  como a do Instituto Agronômico de Campinas para 
salvar a cafeicultura. O fato é que não se criou uma tradição firme de investimentos em 
tecnologia brasileira, ao contrário do que ocorreu nos países mais avançados. Houve 
uma certa dose positiva de continuidade a partir desses períodos mais propícios para os 
trabalhos  de pesquisa e  desenvolvimento,  mas creio  não errar  muito ao dizer  que a 
escala de pesquisas voltadas para o homem brasileiro, em qualquer de suas esferas de 
necessidade,  são  bastante  reduzidas  e  seu  crescimento  freqüentemente  acaba  sendo 
abortado. A falta geral de continuidade não é apenas um problema que afeta a educação 
e cultura do país, mas um traço marcante de toda esfera administrativa pública. No caso 
da  ciência,  sobrevivem  os  pesquisadores,  sobretudo  aqueles  dos  institutos 
governamentais, mais à custa de esforços individuais e em meio a grande penúria de 
recursos  e  salários  incompatíveis  com  sua  formação,  mesmo  quando  comparados 
internamente ao país . De fato não há diretrizes efetivas na condução de uma política 
nacional  de  tecnologia,  apenas  muita  verborragia  e  pouco resultado  –  daí  a  ciência 
brasileira ocupar uma posição muito inferior à de países bem menores, como Israel. 
Indicadores  puramente  quantitativos  como  a  quantidade  de  publicações  científicas 
podem ser enganosos ao se considerar  o que afirmei  acima como objetivo,  ou seja, 
pesquisas voltadas para o homem brasileiro. Há honrosas exceções, como os programas 
sustentados no Estado de São Paulo pela sua Fundação de Amparo à Pesquisa, mas 
mesmo  assim  tem-se  a  nítida  sensação  da  inferioridade  da  pesquisa  científica  e 
tecnológica no país e de sua reduzida importância para a economia brasileira 541.

Uma política tecnológica verdadeiramente mais conseqüente foi aquela praticada 
no Japão. Além da já referida “decolagem” logo no início do período Meiji, esse país 
depois da derrota na Segunda Guerra Mundial seguiu algumas estratégias que deram 

540 Meis et al. (1994). Os dados são para o período de 1980 para 1992, mas apesar de 
alguma melhora a defasagem real ainda é enorme.

541 Mesmo essa  instituição não tem estado isenta  de críticas,  pois  nos  últimos anos 
dedicou  a  maior  parte  de  suas  verbas  ao  esforço  concentrado  nos  projetos  de  genômica,  
deixando relativamente desassistidos os demais. 
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certo  para  o  desenvolvimento  econômico  também de outros  países  e  que  no  Brasil 
nunca foram suficientemente incentivadas, tais como:

• Engenharia  reversa ou mesmo a pura cópia de produtos tecnologicamente 
avançados,  depois  disfarçados  sob  outras  roupagens  e  a  despeito  de 
proteções por patentes.

• Joint-ventures sob direção governamental, agrupando empresas estrangeiras 
e nacionais ; aqui isto chegou a ser ensaiado e até a dar certo nos chamados 
“tripés” da indústria petroquímica, antes da desindustrialização geral 542.

• Coordenação  inter-ministerial  para  otimizar  os  esforços  de  pesquisa  e 
desenvolvimento, além de garantir que estes saíssem do papel e se tornassem 
efetivos.

• Proteção tarifária e reserva de mercado para a indústria nacional feitas porém 
de  maneira  flexível  e  sem caracterizar  feudos  e  atrasos  inaceitáveis  pela 
sociedade em setores tecnológicos estratégicos.

Naturalmente, o quadro nos países atrasados como o Brasil tem-se agravado com 
a ideologia da globalização, uma vez que foram fechadas várias linhas de produção e 
muitas empresas nacionais,  e a pouca pesquisa que lhes era associada deixou de ter 
interesse para as multinacionais, que passaram a trazer prontos seus produtos de fora do 
país,  freqüentemente  deixando  até  de  praticar  a  antiga  “tropicalização”  de  seus 
produtos, que exigia alguma pesquisa de materiais e processos para que seus produtos 
funcionassem a contento  em condições  diversas  daquelas  para  as  quais  tinham sido 
projetados  543.  Muitas  das  próprias  empresas  nacionais  que  não  agüentaram  a 
competição predatória de preços se transformaram em meros entrepostos de importação 
e exportação, perdendo a capacitação tecnológica antigamente adquirida, em favor de 
seus concorrentes estrangeiros.

Durante as poucas fases de nacionalismo dos governos brasileiros, parecia haver 
mais preocupação com essa questão de capacitação tecnológica própria – lembrando-se 
todavia que boa parte  da motivação dos governos militares  era  facilitar  a  entrada e 
expansão do capital  estrangeiro,  para o que se fazia necessária a expansão da infra-
estrutura  nacional.  Ademais,  tal  ideologia  do  nacionalismo,  típica  dos  governos 
militares  e  ditatoriais,  acabou mascarando  a  problemática  do  desenvolvimento,  pois 
muitas vezes foi apropriado como simples questão de orgulho e patriotismo e não como 
preocupação de desenvolvimento humano na sua integralidade. Esquecia-se assim que o 
nacional é aquilo que, baseado em uma cultura e interessando a ela, só tem sentido 
quando é ao mesmo tempo uma contribuição universal.

Pode-se exemplificar esse debate utilizando a música, justamente por ser esta 
uma dimensão que muitos brasileiros imaginam ser algo que existe distintamente com 
características puramente “nacionais”, como no caso do samba e da bossa nova. Vem 
daí todo um esforço de conceituação para qualificar,  além de estereótipos da música 
popular  brasileira,  uma  certa  música  erudita  que  seria  “nacionalista”,  com  o 
chauvinismo  típico  das  colocações  do  modernismo  de  1922.  Nessa  vertente,  foi 
enaltecido o “trenzinho do caipira” de Villa Lobos, que acabou sendo uma metáfora 
adequada para o industrialismo brasileiro, tímido e a reboque do setor agrário – mesmo 
nos dias de hoje os principais itens da pauta de exportação do país continuam a ser 
matérias-primas e produtos agro-industriais.  Por outro lado, essa corrente de estética 
modernista e as que lhe sucederam em geral fizeram pouco de músicos “europeizados” 
como  Alberto  Nepomuceno,  esquecendo-se  da  citada  e  desejada  ambivalência  do 

542 Evans (1980).
543 Gildo Magalhães, “Telecomunicações”, in Vargas (1994b), pp. 315-342.
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nacional que transcende fronteiras e se torna internacional – e a música erudita pode 
exemplificar a verdadeira globalização que deveria ser buscada para toda a sociedade, 
porque  expressão  da  criatividade  humana  como  um  todo,  e  não  desta  ou  daquela 
parcela.

Ao invés, a globalização da cultura vem-se dando também através do mercado, 
conforme a crítica já externada atrás, com o resultado de que se consome cada vez mais 
os produtos de uma cultura que não diz respeito aos brasileiros, sendo já comum essa 
colonização mental através do que de pior a cultura estrangeira tem para exportar. Não 
se deve igualmente perder de vista que um passo essencial para a inserção de países 
atrasados na cadeia  internacional  de espoliação e trambiques  financeiros  tem sido a 
campanha para destruição do Estado nacional e de conceitos associados, como os de 
“soberania” e “cultura nacional”. Concomitantemente, enfraqueceram-se as instituições 
comprometidas com a defesa do Estado nacional, como é o papel, ainda que auxiliar, 
dos sindicatos, das companhias estatais, da escola pública e dos próprios militares, o que 
tem facilitado a aceitação das regras do capitalismo financeiro internacional e a entrega 
através da privatização de patrimônios nacionais conseguidos com tanto esforço.  Por 
continuar  atrasado,  o  país  desenvolve  mal  o  potencial  que  até  o  capitalismo 
historicamente tem representado em sua fase positiva de realização de acumulação de 
capital fisicamente real e não fictício. Na história do Brasil as grandes massas nunca 
foram integradas na rede de consumo, nem lhes foi dada oportunidade de se educar para 
transformar o país e com o recrudescimento da crise do capital corre-se o risco de sua 
sociedade despencar de vez na barbárie da violência e da miséria,  verdadeira guerra 
civil não declarada, em que já vivemos parcial e mais ou menos inconscientemente no 
país. 

Há solução? Creio que a longo prazo, apenas formas socialistas  de governos 
internacionalmente  solidários  seriam  capazes  de  fazer  frente  aos  perigos  de  uma 
hecatombe cada vez pior. A curto prazo, também seria possível pensar em uma união 
internacional  de  esforços,  para  adotar  medidas  até  polêmicas,  como  moratória  ou 
cancelamento da dívida externa,  e encetar  uma retomada do crescimento econômico 
com base  na  industrialização.  Grandes  obras  de  infra-estrutura  básica  (saneamento, 
energia, habitação, comunicações) permitiriam recuperar um padrão de vida já atingido 
no passado, alimentar e empregar a população marginalizada, para então caminhar rumo 
a novos patamares  de conforto.  Para isso obviamente  é necessário um investimento 
maciço em tecnologia, desenvolvida com recursos próprios ou efetivamente parte de um 
processo de transferência daqueles países que têm uma contribuição a dar para superar o 
impasse,  enfim  nada  tão  radical  e  que  não  pudesse  contar  com uma aprovação  da 
população  em  seu  atual  nível  de  conscientização.  Os  críticos  de  toda  e  qualquer 
ideologia podem até ficar aborrecidos com essa ênfase na ciência e tecnologia como 
auxiliares  da  industrialização,  mas  como  já  apontei  atrás,  optar  pelo  contrário  da 
ideologia do progresso pode significar emprestar seu apoio a outras ideologias, como a 
do idílico small is beautiful. 

Variantes desta última ideologia têm sido difundidas em especial na questão do 
consumo de energia, reforçada por ideologias que simplificadamente chamei atrás de 
ecologistas.  O  modelo  energético  chinês,  à  base  de  um  uso  perspicaz  de  recursos 
naturais hídricos, força do vento e trabalho humano, foi por milênios um modelo de 
estabilidade e simplicidade 544. Graças a esse modelo, a população chinesa pôde crescer 
e  esse  crescimento  ultrapassou  o  de  qualquer  nação,  embora  longe  de  um  nível 
qualitativo desejável. No entanto, mesmo com tal sucesso, no século XX o modelo se 

544 “O modelo energético chinês”, in Hémery et al.(1993), pp. 75-112.
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esgotou,  pois  toda  economia  “estável”  gera  atraso,  acentuando  a  tendência  aos 
rendimentos  decrescentes  do capital  (que tomo aqui  no sentido  amplo  e  não ligado 
especificamente ao capitalismo).  Não é possível e na prática não existe,  a menos de 
aproximações  momentâneas  e  localizadas,  sequer  a  etapa  de  relativa  estabilidade 
chamada de reprodução “simples” do capital, fato que Marx já havia reconhecido. A 
estabilidade  é  na  verdade  uma estagnação  do processo  econômico  que  acarreta  um 
inevitável retrocesso. As necessidades humanas são sempre crescentes, mesmo que haja 
uma população fixa – o que de resto tampouco existe, a não ser também em prazos 
curtos. 

A economia teria também de certa forma, portanto, a característica que atribuí 
atrás ao crescimento do ser vivo e depois estendi como sendo uma particularidade da 
constituição  do  universo,  isto  é,  a  da  neguentropia,  de  contrariar  a  tendência  à 
desordem. Isto pode ser entendido como uma decorrência simplesmente de a economia 
ser uma atividade humana e a civilização tender para a ordenação dos processos que 
pratica, ou seja,  para se adequar ao crescimento humano a economia física (o processo 
de  produção  de  bens  econômicos  ligados  a  uma  produção  de  bens  físicos)  precisa 
crescer  em  quantidade  e  qualidade,  o  que  é  a  característica  contra  a  entropia  que 
mencionei  .  Enquanto  o  modelo  econômico  chinês  em geral  escapou  da  influência 
taoísta e deu ênfase para os ensinamentos de Confúcio, nem que fosse indiretamente ao 
promover as obras ligadas ao progresso material, sua civilização também esteve ligada e 
foi impulsionada pela ideologia do progresso 545 .

O estudo da energia na China é instrutivo porque chama a atenção para a história 
do uso humano das fontes de energia, um insumo tão básico para a vida e que pode 
iluminar muitos aspectos do desenvolvimento das civilizações. Recapitulando a história 
da expansão do uso da energia e da eficiência energética (e portanto daquilo que se 
chama densidade energética), sabe-se que os homens utilizaram a seguinte seqüência de 
fontes de energia 546:

• Solar,  pelo aquecimento direto da superfície  terrestre  e sua ação sobre as 
terras e águas, responsável pela existência da vida no planeta.

• Biomassa, em que a energia solar foi convertida, através da fotossíntese, em 
alimentos e materiais utilizados pelos homens.

• Biomassa na forma de madeira para fogo, quando o homem aprendeu a usar 
a  ação  da  combustão  para  aprimorar  sua  alimentação,  bem  como  suas 
ferramentas e materiais.

• Água,  na  forma  de  represas  e  força  motriz  de  máquinas  (tais  como  os 
moinhos).

• Vento, em duas grandes utilizações, uma análoga à água como força motriz 
de engenhos e outra como propulsão para as navegações.

• Biomassa  novamente,  com  o  aproveitamento  intensivo  da  madeira  para 
fornos de fundição de metais. Na Idade Média, além desse uso intensivo, a 
madeira  possibilitou  o  crescimento  das  construções  urbanas,  as  frotas  de 
embarcações  para  as  navegações  e,  de  maneira  geral,  as  transformações 
sociais  e culturais  daí advindas,  como exemplificadas  pelo Renascimento, 
pela  formação  do  capital  mercantil  pelo  aumento  verificado  na  duração 
média da vida humana 547.

545 Billington (1994).
546 Gildo Magalhães, “Energia”, in Vargas (1994b), pp. 343-373.
547 “Restrições ecológicas e inovações mecânicas no Ocidente medieval”, in Hémery et  

al. (1993), pp. 113-137.
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• Carvão,  que  foi  o  substituto  da  madeira  após  a  devastação  das  florestas 
européias,  e  que  se  associou  à  difusão  de  engenhos  mais  transportáveis, 
como as máquinas a vapor.

• Outros combustíveis fósseis, tais  o gás natural e o petróleo, permitindo a 
disseminação  de  comodidades,  como  a  iluminação,  o  aquecimento  e 
engenhos ainda mais compactos do que a máquina a vapor, tais como seriam 
os motores a explosão.

• Eletricidade, que veio a possibilitar a transmissão não mais de um simples 
energético, como nos gasodutos e oleodutos, mas da própria energia gerada, 
e cujas aplicações  nas comunicações  e informática possibilitaram o nosso 
atual estágio civilizatório.

• Nuclear, em que um grande esforço de pesquisa e desenvolvimento permitiu 
aprender como controlar a liberação de enormes quantidades de energia, e 
que sem dúvida, se viabilizada a passagem da atual fissão nuclear (como a 
das  usinas  de  Angra  dos  Reis)  para  a  promissora  fusão  nuclear,  poderia 
propiciar  ao  homem maior  libertação  da  servidão  da  energia,  através  de 
combustíveis abundantes e baratos, de acesso a todas as nações.

A  respeito  desta  última  etapa,  como  é  conhecido,  o  Projeto  Manhattan  na 
Segunda  Guerra  Mundial  foi  levado  às  últimas  conseqüências  com  o  cruel  e 
desnecessário bombardeio do Japão. A sociedade reagiu e tirou a energia nuclear de seu 
âmbito puramente bélico, ao criar o esforço civil denominado Átomos para a Paz, cujas 
principais realizações foram na área de reatores nucleares e medicina nuclear – campos 
aliás em que o Brasil também se engajou 548. É notório que se criou publicamente uma 
falsa celeuma,  primeiro  em torno do mito  de que  a  energia  nuclear  é  perigosa,  em 
segundo lugar porque seria desnecessária 549. 

Um exemplo  do  primeiro  aspecto  da  problemática  da  percepção  pública  da 
energia nuclear é o retratado na peça  Os físicos, de Dürrenmatt em que, a partir dos 
dramas dos físicos que trabalharam no Projeto Manhattan se discute a responsabilidade 
social do cientista, sua pretensa neutralidade e a necessidade de consciência crítica dos 
cientistas  550. Julgo que a possibilidade de que cientistas possam dirigir o mundo seria 
um perigo não por causa da ciência,  mas exatamente por causa da fragmentação do 
saber.  Somente  um  modo  de  conhecer  integrado  permitiria  a  aproximação  ao  rei-
filósofo sonhado por Platão para a república, mas isto exigiria educar todos os cidadãos 
para o conhecimento – o que seria verdadeiramente acabar com as elites.

Retomando  a  discussão  energética,  lembro  que  à  abundância  de  energia  se 
associou a expansão demográfica,  que precisa de toda a tecnologia disponível e que 
necessita aproveitar todas formas de energia para incrementar a produção de alimentos e 
manter afastada a fome. As mudanças tecnológicas têm trazido um enorme e imediato 
impacto benéfico sobre a agricultura, mortalidade infantil e expectativa de vida, como 
evidenciado  pelas  estatísticas  de  demografia  histórica.  No  entanto,  observo  que  a 
ideologia  malthusiana,  que  discuti  em  conexão  com o  empirismo  e  o  darwinismo, 
continua bastante presente em nosso cotidiano. Como já referi atrás, os malthusianos 
modernos  se  tornaram  mais  visíveis  na  década  de  1970  por  meio  das  idéias  de 
crescimento  nulo propostas  pelo  chamado “Clube de Roma” no conhecido relatório 

548 Sobre a luta pelo uso pacífico da energia nuclear e a sua preponderância absoluta na 
França, vide de Bruno Latour, “Joliot: a história e a física misturadas”, in Serres (1995-96), vol. 
3, pp. 131-155.

549 Tennenbaum (2000).
550 Dürrenmatt (1966).
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Limits to growth, e que foram inadvertida ou intencionalmente endossadas por muitos 
intelectuais,  inclusive  da  esquerda  551.  Quando  a  defesa  da  estagnação  pura  não 
encontrou mais tanta receptividade na opinião pública, esses círculos passaram, dentro 
da  mesma  ideologia  malthusiana,  a  propor  o  “crescimento  sustentável”,  nome  que 
esconde  no  fundo  a  mesma  idéia  de  se  manter  uma  “estabilidade”,  para  não 
comprometer os recursos naturais, que de acordo com essa ideologia seriam limitados. 
De  fato,  a  maioria  das  propostas  de  crescimento  sustentável  implica  na  verdade  a 
paralisia do crescimento econômico, objetivo que foi efetivamente conseguido por meio 
da referida desindustrialização, forçada por meio da “crise energética”, que foi fabricada 
a partir da elevação artificial na  década de 1970 dos preços do petróleo (comandados 
mais pelas multinacionais do que pelos países produtores da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo). 

As “soluções” da ideologia malthusiana para suas temidas crises de escassez têm 
sido  aplicadas  na  íntegra,  sob  forma  de  guerras,  violência  urbana,  epidemias, 
esterilização feminina em massa, eutanásia e outras iniciativas que são uma tentativa de 
refrear uma característica básica da humanidade,  que é a de crescer. Apesar disso, a 
própria  ciência  tem mostrado  como as  apocalípticas  previsões  de  fim  dos  recursos 
acabaram sendo superadas – pelas projeções feitas na época das crises do petróleo, as 
reservas  desse  insumo  estariam  acabando  no  início  do  século  XXI,  quando  pelo 
contrário  novas  descobertas  de   bacias  de  petróleo  natural  e  gás,  propiciadas  pelo 
avanço nas tecnologias  de prospecção,  vêm jogando cada  vez mais  para o futuro o 
anunciado esgotamento final. Certamente esses combustíveis têm um fim, assim como 
houve escassez  de  madeira  para  queimar  no  final  da  Idade  Média,  o  que  levou  ao 
aproveitamento  de  algo  que  era  antes  desprezado,  como o  carvão  fóssil,  da  mesma 
maneira que o petróleo,  conhecido desde a Antigüidade foi tanto tempo considerado 
apenas um líquido malcheiroso. É com a percepção histórica sobre as fontes energéticas 
que o lítio e o deutério, hoje sem utilização mas abundantes e aproveitáveis na crosta da 
terra e na água de qualquer país do planeta, poderão ser considerados como energéticos 
no futuro caso se desenvolva comercialmente a energia de fusão nuclear – e talvez seja 
essa  percepção  que  faz  com  que  o  controle  oligárquico  do  petróleo  seja  mantido, 
difundindo-se a imagem de perigosa e supérflua para a energia nuclear.  A ideologia 
malthusiana considera pelos mesmos motivos risível a hipótese de o homem colonizar 
outros planetas e deles extrair suas fontes energéticas – e há mesmo muitos cientistas 
que vêm nessa possibilidade o risco de um novo e mais perigoso antropocentrismo, 
levando o que consideram ser a “arrogância humana” dessa vez para fora da Terra.

Há outras associações ideológicas que aparecem por vezes de forma inocente e 
até   bem intencionada,  tais  como diversas  conferências  da Organização das  Nações 
Unidas  exemplificadas  pela  “Rio  92”  e  pelo  “protocolo  de  Quioto”,  mas  por  cujos 
fundamentos  nem sempre explícitos  é  necessário  indagar,  como o criminalista:   cui  
prodest? Tenho notado que um bom teste  do que não está  explícito  é justamente a 
questão  da  correlação  da  energia  com o  desenvolvimento.  Embora  exista  de  forma 
inconteste,  essa  correlação  costuma  ser  negada  ou  minimizada  pelas  tendências  da 
ideologia malthusiana, e ela continua sendo uma questão crucial, conforme mencionei 
pouco atrás: os homens poderiam ter água e fontes de energia amplamente abundantes 
para  todos  os  povos,  fora  do  domínio  econômico  dos  cartéis.  Nesse  contexto,  é 
interessante voltar uma vez mais ao caso da história energética da China, porque esta 
percepção parece que não escapou aos dirigentes daquele país: rompendo a estagnação 

551 Por  exemplo,  Adam Schaff  (1991)  confessou  e  justificou  sua  filiação  às  idéias 
malthusianas do Clube de Roma. 
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do modelo tradicional com base no trabalho intensivo, está hoje em curso um amplo 
plano de investimento em hidroelétricas e energia nuclear naquele país, preparando-o 
para um salto desenvolvimentista industrializante de grandes proporções, um programa 
que tem raízes históricas e paralelos técnicos com o do Vale do Tennessee, o TVA do 
New Deal 552. 

Os  técnicos  do  setor  energético  têm  recomendado  investir  ainda  por  algum 
tempo na atual energia de fissão nuclear, menos limpa e eficiente do que a de fusão, 
porque ambas poderiam ser combinadas e isto permitiria  um avanço na pesquisa de 
reatores puramente de fusão economicamente viáveis no futuro. Uma idéia importante 
nesse sentido e aplicável para locais carentes de recursos hídricos e economicamente 
atrasados, como diversas regiões do nordeste brasileiro, é a de combinados chamados 
“nuplex”, constituídos por reatores nucleares de fissão associados a empreendimentos 
agro-industriais 553. Tecnologia para isto já existe, inclusive  a concepção de uma usina 
nuclear de reprocessamento praticamente total do “lixo” atômico da fissão nuclear, que 
seria aproveitado como combustível, barateando em geral a produção de energia 554. 

 Tornou-se  lugar-comum  nos  meios  de  comunicação  a  posição  a  favor  do 
movimento ecológico contra a energia nuclear. Uma primeira observação é que esta é, 
naturalmente, uma discussão ideológica, uma vez que do ponto de vista técnico, está 
bem comprovado que as questões de segurança relacionadas com usinas nucleares já são 
solúveis,  exatamente  com o uso de tecnologia  avançada.  Por  outro lado,  não  existe 
forma  de  energia  intrinsecamente  segura  –  até  jazidas  de  carvão  são  radiativas, 
barragens hidrelétricas podem se romper e assim por diante, e o que a humanidade tem 
feito ao longo de sua história é isolar e minimizar os fatores de perigo, para o que se 
requer ainda mais ciência e tecnologia. 

Por outro lado, não é demais insistir como algumas poucas oligarquias dominam 
mundialmente  a  produção  de  matérias-primas,  energia  e  alimentos  e  é  claro  que 
oligarquias locais, como as brasileiras, têm desempenhado um papel coadjuvante nesse 
domínio. Este é justamente um ângulo pelo qual se pode apreciar com vantagem como a 
função da globalização financeira e do capital especulativo e da usura se associaram na 
segunda metade do século XX de forma decisiva para o controle e a dominação da 
economia mundial. Insisto nos reflexos que isso tem trazido para a questão demográfica 
e  energética,  além  do  aspecto  político  óbvio,  em que  a  proposta  totalitária  de  um 
governo mundial ressurgiu, “regulado” pela ficção do mercado, e que é afinal, como já 
foi bastante ressaltado, um posicionamento também ideológico. Não é por outro motivo 
que se tem solapado tão insistentemente a soberania nacional e é o que tem havido no 
caso brasileiro, com a desnacionalização justamente do setor energético (eletricidade e 
gás), iniciada no governo Collor e que vem sendo completada com maior competência 
pelos governos posteriores.

Quero  voltar  ainda  ao  problema  da  ecologia.  O  recuo  das  florestas,  que  se 
acentuou desde a Idade Média, é que possibilitou o crescimento da Europa e da atual 
civilização, com todos os seus benefícios que hoje estão correlacionados com diversos 
malefícios, numa invertida ordem de causa e efeito. Uma justa reação pela sociedade 
contra o desmatamento foi a criação de jardins artificiais. Inicialmente estes surgiram na 
forma de jardins  botânicos,  que se tornaram centros  de conhecimento  e  pesquisa,  e 

552 Jones e Freeman (2000), pp. 24-46.
553 Freeman e Schoonover (1978), pp. 43-51.
554 Esse  reprocessamento  do  lixo  atômico foi  projetado pelo  italiano  Carlo  Rubbia, 

ganhador do prêmio Nobel de física.
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depois  foram formados  os  jardins  particulares  nas  casas  das  classes  mais  ricas  555. 
Posteriormente surgiram os parques públicos e os jardins e hortas nas casas das classes 
médias e populares – inclusive o modelo alemão do Schrebergarten, que é um jardim 
comunitário  bem  popular,  usado  em comodato  por  uma  família.  Finalmente  foram 
criadas as áreas conservacionistas,  tais  como as dos parques nacionais  americanos e 
outros,  e  se  formou  no  século  XIX  o  movimento  ecologista  556.  Mas  nem  todos 
movimentos ecológicos são tão espontâneos e beneméritos: há ligações comprovadas de 
diversas  organizações  não  governamentais  supostamente  destinadas  a  financiar 
movimentos preservacionistas da natureza e que têm ligação com o tráfico de drogas e a 
lavagem  de  dinheiro,  além  de  servir  de  testa-de-ferro  para  grupos  oligopólicos 
interessados nos minerais estratégicos localizados nas reservas naturais e indígenas 557. 

A contra-cultura originada com os movimentos dos “beatniks” e dos “hippies” 
nos anos 1950 e 1960 também deu suporte para a ideologia  ambientalista. A desilusão 
com a  sociedade  de  consumo alimentou  a  revolta  contra  o progresso tecnológico  e 
resultou numa nova onda de pessimismo cultural, como aquela que frutificou durante a 
República de Weimar, só que mais amplificada pela indústria cultural e pelos meios de 
comunicação.  Foi  a  união  dessas  ideologias  que  pontificou num ecologismo radical 
associado à pregação anti-tecnológica e anti-industrialista, não raro de matiz totalitário 
(como na prepotência  das  ações  radicais  do  Greenpeace que  lembram a defesa das 
ações ludditas no século XVIII), que chegou a utilizar-se de táticas terroristas, como 
exemplarmente ilustrado pelo caso famoso do Unabomber 558. 

Poderia  então  perguntar:  qual  a  ecologia  necessária?  Sem  dúvida  nossa 
civilização precisa de defesa ecológica; para se convencer disso basta olhar para uma 
metrópole  como a  cidade  de  São  Paulo.  Seus  rios  apresentam um retrato  vivo  (ou 
morto) do subdesenvolvimento: são na verdade esgotos a céu aberto, tanto nos córregos 
das  periferias  quanto  ao  cortarem  seus  bairros  mais  sofisticados,  pela  falta  de 
tratamentos  secundários e terciários  dos resíduos. Muitas outras carências ecológicas 
poderiam  ser  ajuntadas,  pois  em  cidades  assim  obviamente  faltam  áreas  verdes,  a 
urbanização  é  desordenada,  o  ar  poluído  e  há  muitos  outros  problemas  de  meio 
ambiente.  Não se pode esquecer porém que a desigualdade da renda no Brasil é um 
grande fator anti-ecológico, pois cidades do mesmo porte em países desenvolvidos têm 
muito  menos  problemas  ambientais.  O uso  da  tecnologia,  inclusive  o consumo  per  
capita muito maior da energia elétrica (inclusive nos transportes públicos), permitiria 
diminuir  os  efeitos  degradantes  do  efeito,  o  que  recoloca  a  necessidade  urgente  de 
maiores pesquisas quanto a fontes de energia “limpa”, sem porém advogar a utopia de 
uma “volta  à natureza”.  Não é possível um meio ambiente sadio num mundo “pós-
industrial”,  pois  sem  uma  ampla  indústria  de  reprocessamento  e  de  limpeza  a 
humanidade teria que regredir a níveis demográficos muito baixos, incompatíveis com 
seu desenvolvimento histórico. No ambientalismo radical impera o oportunismo,  pois 
se  apontam como réus  meros  bodes  expiatórios  para o muito  que falta  ser  feito  de 
crescimento socialmente relevante. 

555 “Árvores e flores”, in Thomas (1996).
556 Acot (1990) e Diegues (1996).
557 Carrasco et al.(2002).
558 Trata-se do matemático Theodore Kaczynski, autor de atentados terroristas fatais e 

cujo manifesto A sociedade industrial e seu futuro (1995), defendendo um ecologismo radical 
contra a industrialização, foi na época amplamente divulgado no mundo todo.
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Com  todas  as  dificuldades,  não  quero  terminar  esta  discussão  sem  externar 
minha opinião de que é necessário reagir com otimismo, para não sucumbir a um novo e 
mais terrível  totalitarismo do tipo pós-Weimar.  O otimismo vem exatamente porque 
penso que nem todas ideologias são perniciosas, e que a ciência e a idéia de progresso 
podem  ser  resgatadas  com  um  sentido  de  aproveitamento  das  potencialidades  do 
homem. Só assim poder-se-á legar a nossos descendentes a realização desse potencial 
do humanismo, fazendo com que passado e futuro tenham ambos um sentido, não de 
determinismo,  mas  de  esperança.  Naturalmente,  o  otimismo que reivindico  não é  o 
irresponsável  e  cândido,  mas  sim  aquele  que  identifiquei  atrás  com  o  pensamento 
leibniziano, em consonância com o melhor lado da ideologia do progresso. 
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6. Poslúdio e coda: ideologias na metodologia das ciências. 

A  metodologia  científica  tem  sido  mais  tratada  como  um  tópico  dentro  da 
filosofia  das  ciências,  mas  ela  recorre  inevitavelmente  à  história  e  tem  passado 
relativamente desapercebido quão ideologizado é o tratamento dado nela aos assuntos 
relativos à epistemologia – nem poderia ser diferente, pois afinal a metodologia trata-se 
de  uma ciência  ela  também.  Aproveitarei  para  discutir  alguns  temas  relacionados  à 
metodologia,  retomando  inclusive  algumas  das  discussões  levantadas  anteriormente, 
para poder apresentá-los à luz de como se desenvolveram historicamente os métodos da 
ciência. Será proveitoso partir de uma apresentação geral e passo a passo de conceitos, 
mesmo que sejam aparentemente  simples,  pois   que são discutidos  intensamente  na 
epistemologia, e que irei entremeando com exemplos históricos das ciências naturais e 
humanas.

Já referi o poeta Shelley a respeito da divisão entre razão e emoção, e lembro 
que  logo  no  início  de  seu  ensaio  Em  defesa  da  poesia,  ele  colocou  muito 
apropriadamente que o conhecimento (ação mental, como ele diz) se produz por uma 
harmonia entre seus dois princípios,  o de  poiein  (fazer  “síntese”,  “condensação”,  de 
onde vem a palavra “poesia”) e o de logizein (fazer “análise”, relacionada com a palavra 
“lógica”). Estava Shelley defendendo a unidade do conhecimento e não, como queriam 
seus  oponentes  adeptos  do  “romantismo”,  que  a  poesia  resultasse  unicamente  da 
“emoção” 559. 

É exatamente neste contexto que coloco o problema do conhecimento, ligando-o 
à noção de teoria. Uma boa parte dos esforços da filosofia da ciência foi dedicada a 
tentar  esclarecer  a  estrutura  das  teorias  científicas,  com repercussões  na  questão  do 
método  científico.  Teorias  são  conjuntos  de  idéias,  no  sentido  de  pensamentos  e 
conceitos, que se propõem representar a realidade de forma ordenada e sistemática, e 
com a propriedade de que podem mudar, isto é, são suscetíveis de se transformarem 
historicamente. Por exemplo, o conceito teórico do que em física seria uma “força” tem 
mudado ao longo dos tempos, desde que os antigos lhe deram uma série de conotações 
animísticas e espirituais (que incidentalmente perduraram na física até tempos recentes), 
até  a  tendência  atual  de  se  eliminar  por  completo  esse  conceito  de  força  –  e 
naturalmente as teorias correspondentes mudaram, desde as da mecânica clássica até as 
teorias da relatividade geral 560. 

As teorias tentam explicar de forma generalizante porque ocorrem os fenômenos 
descritos pelas hipóteses ou leis, palavras cujo significado explorarei logo adiante. Por 
que isto é possível? Constatamos que, apesar de as coisas serem únicas e idênticas a si 
mesmo - os gregos exprimiam isso em pensamentos do tipo: o que é, é;  e o que não é, 
não é -  elas  podem ser  agrupadas  em conjuntos  com algum traço  em comum.  Isto 
permitiu o surgimento de conhecimentos básicos que designam coisas e idéias, como a 
linguagem e a contagem, sendo a base das classificações,  que também são uma das 
primeiras  formas  de  conhecimento  561.  Classificamos  os  objetos  de  conhecimento: 
conchas, escalas de sons musicais,  os sonhos, livros e as próprias ciências têm uma 
taxonomia – o que, aliás, enseja os problemas que delineei, de separação entre ciências 
básicas e aplicadas e muitas outras delimitações. Vários animais fazem classificações 
mais toscas – no seu caso, classificar permite separar e escolher algo, como por exemplo 

559 Gallagher (1997), pp.37-64.
560 Cf. Jammer (1999).
561 Vide “A classificação do conhecimento: currículos, bibliotecas e enciclopédias”,  in 

Burke (2003); e também Llorente (2000).
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frutas  comestíveis.  Às  classificações  que  fazemos  correspondem  contagens  –  e  na 
matemática surgiu uma definição de números exatamente quando se consideraram as 
separações resultantes das classificações, isto é, as classes de objetos que são contados.

Das  classificações  decorrem  portanto  conceitos,  mas  o  caminho  é  também 
inverso:  é  preciso  termos  previamente  algum  conceito  para  classificarmos  –  por 
exemplo, decidir se coisas serão separadas por formas e características físicas, estruturas 
ou  funções.  De  uma  determinada  classificação  poderão  surgir  relações  entre  os 
classificados, inclusive um tipo bastante especial e relevante para o conhecimento, que é 
a relação de causa e efeito. A teoria permitirá então uma descrição da realidade e sua 
compreensão, sendo que esta é mais fortemente evidenciada quando há uma capacidade 
de predição que a teoria ofereça para novos fenômenos ou problemas, que igualmente 
possam ser explicados com sucesso. 

Como exemplo do que estou tratando pode-se pensar na  classificação periódica 
dos elementos químicos, ilustrada anteriormente e que foi inicialmente feita através de 
uma tabela proposta em 1869 pelo cientista russo Dimítri Mendelêiev, ainda cheia de 
“lacunas” 562. À medida que novos elementos foram sendo descobertos, preencheram-se 
os  vazios,  confirmando  as  propriedades  preditas  pelo  arranjo  sistematizado.  Outros 
exemplos  são  a  classificação  binomial  das  espécies  biológicas  seguindo  o  modelo 
fixado  em  1758  (segunda  edição  do  Systema  naturae)  pelo  sueco  Carl  von  Linné 
(Lineu)  ou os trabalhos de quantificação em história econômica, em que se classificam 
dados de diversas naturezas de acordo com algum critério de sistematização.

O passo seguinte à classificação na história da teorização provavelmente foi o 
homem ter acreditado que há coisas que podem ser explicadas, isto é, que há relações de 
causa  e  efeito,  sem  recorrer  ao  sobrenatural  como  justificativa.  Uma  característica 
importante desse tipo de explicações é que elas se aplicam a mais de um caso particular,  
e  sua  generalização  levou  à  crença  em  leis  “universais”,  inclusive  na  forma  de 
elaboração de princípios, descobrimento de constantes, etc., que servissem para se tentar 
entender repetições observadas na natureza. Com estas percepções das repetições é que 
se  formam  teorias,  possibilitando  criar  explicações  sobre  fenômenos  da  natureza  e 
também fenômenos em que participam seres humanos.

Como as teorias são expressas através de uma estrutura lógica, que apresenta as 
relações entre partes, exige-se que elas sejam consistentes, que não divaguem sobre o 
que  não  discorrem,  sejam  coerentes,  isto  é,  sem  contradições,  e  o  mais  completas 
possível, tratando ao máximo todo o fenômeno que seja seu objeto. São características 
consideradas desejáveis apelando-se apenas para o bom senso, a que se poderiam ainda 
agregar outras qualidades, como por exemplo que as teorias devem ser o mais simples 
possível,  generalizáveis, permitir que sejam confirmáveis e que tenham um alto poder 
de predição.

Sobre essa última característica, diz-se que uma teoria pode ter valor preditivo 
quando ela explica coisas que ainda não ocorreram – por exemplo, pode-se tratar de 
uma teoria  política  que  preveja  a  perda  de  apoio  público  de  um presidente  se  seu 
governo contrariar certas bases econômicas dos que o apoiaram financeiramente nas 
eleições; ou a previsão de que fracassará o retorno de um foguete à atmosfera terrestre 
devido à abrasão de seu revestimento externo. Pode ser necessário expressar o valor 
preditivo através de um cálculo de probabilidades, quando há flutuações nos dados que 
compõem o problema,  o que vale  novamente tanto para fenômenos culturais  quanto 
naturais. Note-se porém que há teorias que não permitem nenhuma predição imediata – 

562 Bernadette Bensaude-Vincent, “Mendelêiev: história de uma descoberta”,  in  Serres 
(1995-96), vol. 3.
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como por exemplo o estágio atual da teoria de Roger Penrose sobre o funcionamento da 
mente, pela qual a consciência humana funcionaria num limiar do efeito quântico no 
cérebro  563. Em conclusão, ter um valor preditivo é certamente útil, mas não se pode 
exigir ou justificar uma teoria apenas com base nessa propriedade.

Um dos mais antigos requisitos das teorias vem da Idade Média, o da chamada 
“navalha de Ockham”, que é um critério de “economia”, segundo o qual dentre duas 
explicações adequadas para um mesmo fenômeno, deve-se ficar com a mais simples 
delas. O enunciado original é entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, isto é, 
“os entes não devem se multiplicar além do necessário”. Há um problema em definir 
com rigor  o que significa  “mais  simples”,  mas  normalmente  isso quer  dizer  aquela 
explicação com menor quantidade de entidades explicativas 564. Se isto for verdade para 
o estudo da natureza, a pergunta que surge é se ela é que é assim, ou se somos nós que 
preferimos esta escolha teórica. Minha opinião é a favor de ambos: a própria natureza 
segue critérios “econômicos”, pelos quais dentre dois possíveis caminhos será seguido 
aquele que tem menor dispêndio de energia, conforme o enunciado várias vezes aqui 
referido feito por Fermat e Leibniz no século XVII a propósito da trajetória da luz; e nós 
somos constituídos de forma a pensar e valorizar esses caminhos que otimizam alguma 
função.

Ainda a respeito de teorias, é comum opor-se-lhes a “prática”. Acontece que a 
experimentação, assim como todos trabalhos de rotina, no fundo derivam de uma teoria 
e  estão  sempre  testando-a  na  prática;  por  sua  vez,  a  teoria  abstrai  e  generaliza 
informações que provêm de algo concreto,  real – então concluo que nenhuma delas 
substitui a outra e que há um intercâmbio entre ambas. Uma boa ilustração disso está no 
caráter  complementar  que  têm  em  Cervantes  os  personagens  Dom  Quixote  (um 
“teórico”) e Sancho Pança (um “prático”) – que os dois podem intercambiar de papéis 
fica evidente no episódio em que Sancho é convidado  a governar (de mentira,  mas 
acreditando  que  era  de  verdade)  a  “ilha  de  Barataria”,  e  acaba  teorizando  bem, 
revelando-se inesperadamente um sábio juiz de causas cabeludas 565. 

Note-se  ainda  que  de  uma mesma teoria  podem surgir  diversas  práticas,  até 
conflitantes entre si. Um exemplo é o impasse, tratado anteriormente, a que chegou na 
física  a  teoria  quântica  com  sua  interpretação  probabilística  da  realidade  -  as 
experiências para detectar as chamadas “ondas vazias”, após passagens de “partículas” 
por fendas, para alguns provam que estamos diante de uma teoria causal, e para outros 
exatamente o contrário. São também conhecidas as diversas versões de política a que 
chegaram diferentes partidos socialistas, que garantem partir da mesma teoria marxista.

Modelos são teorias que descrevem a realidade de forma ainda mais idealizada, 
por  vezes  simplificada,  como  por  exemplo  o  modelo  da  física  para  o  transistor  a 
semicondutor, ou o modelo construído por Durkheim para dar explicações sociológicas 
do  suicídio  566.  Modelos  físicos  são  aqueles  que  podem ser  construídos,  como  por 
exemplo um modelo da estrutura espacial de uma molécula química, ou a maquete de 
um projeto  arquitetônico.  Os  outros  modelos  serão  teóricos,  como  por  exemplo  as 
analogias feitas para explicar a corrente elétrica entendida com base nas características 
de escoamento de um fluido.

563 Penrose (1989).
564 Matematicamente falando, me parece que a mais “simples” seria aquela com menor 

quantidade de variáveis independentes. 
565 Cervantes (1952), Segunda Parte, vol. V, cap. XLV.
566 Durkheim (1973).
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Relatei que Kepler imaginou um modelo cósmico, que chamou de “harmonia do 
universo”, dizendo que os planetas “cantavam” em suas órbitas. De fato foi visto que as 
relações entre os pontos em que as órbitas dos planetas ficam mais próximas e mais 
distantes do Sol (“periélio” e “afélio”, respectivamente) podem ser relacionadas entre si 
de  forma  que  reproduzam  com muito  boa  precisão  (o  que  exclui  que  resultem  do 
simples  acaso)  as  relações  entre  as  freqüências  das  notas  musicais  do  sistema 
temperado. Posso dizer então que Kepler propôs um modelo do sistema solar que esta 
em harmonia com a criação de sons que nossos cérebros entendem como musicais. A 
posição de quem busca o conhecimento não poderia ser a de ignorar tais  analogias, 
embora isso acabe ocorrendo com freqüência, mas sim perguntar: por que é assim? No 
entanto,  lembro  que  essa  indagação  não  faz  sentido  dentro  da  concepção  do 
conhecimento  para  pensadores  que  adotem uma ideologia  empirista,  como Newton, 
Kant ou Comte porque, como já discutido, eles evitam exatamente as perguntas sobre as 
essências dos fenômenos, descartando-as como irrelevantes para a ciência. Chegamos 
então num primeiro divisor de águas de origem ideológica na metodologia científica: a 
ciência deveria tratar apenas dos fenômenos ou, além disso, ela  deveria procurar as 
causas íntimas dos fenômenos.

Como  as  teorias  são  idealizações,  representações,  por  vezes  forçosamente 
bastante simplificadas, porque destinadas a preservar um paralelismo com a aparência 
dos fenômenos – torna-se justificável o uso de modelos, representações e analogias. De 
forma alguma isto leva à conclusão de que a atividade científica seria em si mesma uma 
representação. Enfatizo que a ciência em suas teorias usa representações, assim como 
evidencia ideologias, mas ela não se restringe a isto, pois intervém no mundo de forma 
prática e não idealista. O uso da matemática para descrever a realidade é um grande 
exemplo dessa dupla possibilidade: equações não são a realidade, mas a representam, e 
podem tão  bem representá-la  que  podemos  por  exemplo  utilizar  tais  equações  para 
projetar um avião que se desloque a velocidades supersônicas, e nele voar de verdade, 
não apenas em representação.

Como os modelos são, estes sim,  representações, vejo nisso mais um ponto de 
contato entre ciências naturais, humanas e artes, consideradas atividades de um mesmo 
processo  pelo  prisma  do  conhecimento.  As  concepções  artísticas,  científicas  ou 
filosóficas têm esse ponto de encontro porque em todas se usam genericamente modelos 
poderosos  que  são  as  metáforas,  num  processo  que  já  foi  mencionado  atrás.  As 
metáforas são visões humanas dos fenômenos por elas representados e tiram sua força 
das similaridades entre os fenômenos e suas representações, já que estas semelhanças 
são apresentadas de formas inteligíveis para nós humanos. Os gregos chamavam poiesis 
(do verbo citado no início deste capítulo,  poiein) o fazer criando, que deu a palavra 
poesia, e certamente uma descrição adequada dessa criação de metáforas e teorias que 
está nos fundamentos do conhecimento é o adjetivo “poético”,  que se pode portanto 
aplicar às artes e ciências.

Teorias  contêm  pensamentos  denominados  “hipóteses”,  palavra  que  vem  do 
grego hypothesis (“colocar por baixo”), e que designa uma proposição que funcionará 
como ponto de apoio para uma investigação. Qualquer trabalho pode conter hipóteses, 
explicitadas ou implícitas,  envolvendo algum tipo de “planejamento” do que vai ser 
escrito, pesquisado ou executado – e um plano, ainda que tosco e não verbalizado, já 
contém alguma hipótese de como se desenvolverá o trabalho.  Poderia  dar  inúmeros 
exemplos disso, como  a execução de um jardim, ou a elaboração duma redação de 
literatura, interessa-me porém centralizar a discussão desse conceito no contexto de uma 
pesquisa científica ou tecnológica. As hipóteses são de um certo modo inventadas, e 
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essa invenção constitui a etapa crucial da investigação no processo de conhecimento. É 
portanto  muito  contraditório  em  qualquer  campo  afirmar  que  não  se  devem  fazer 
hipóteses  –  por  exemplo,  nada  mais  falso  do  que  um  político  declarar  que  “não 
raciocina por hipóteses”, discurso que esconde exatamente as hipóteses que estão sendo 
feitas por ele. No caso da ciência lembro o exemplo já citado, o de Newton, que em seu 
livro Princípios matemáticos da filosofia natural, ao se referir às causas da gravidade, 
disse ignorá-las, satisfazendo-se com o fenômeno, isto é, que exista a gravidade. A frase 
de Newton a respeito, que se tornou famosa, foi “não fabrico hipóteses”, que tem sido 
usada também por muitos cientistas como uma justificativa conveniente para fugir do 
plano filosófico e aceitar o empirismo e o positivismo no métier científico. É claro que 
o próprio Newton fez hipóteses – pode-se discutir é se estavam adequadas ou não, já 
que  sua  recusa  para  explicar  a  gravidade  era  devida  a  conveniências  filosóficas  e 
políticas.

De onde vêm as hipóteses? Elas podem provir do senso comum ou, ao contrário, 
de  uma  dedução,  ou  da  reflexão  sobre  observações;  podem  resultar  de  caminhos 
intuitivos, ou ainda serem sugeridas por teorias preexistentes, mas estão normalmente 
ligadas à busca de explicações para fenômenos.  Por esse motivo,  mesmo quando as 
hipóteses resultam de uma intuição que não se consegue explicar, no fundo possuem 
uma racionalidade que as justifica - a intuição pode ser vista como uma espécie  de 
atalho  no raciocínio,  que às  vezes  depois  consegue ser  reconstruído  de forma mais 
completa e rigorosa 567. São exemplos dessas hipóteses intuitivas: 

• a idéia que ocorreu a Einstein de viajar montado sobre um raio de luz, e que 
o levou a pensar que esta tem um velocidade “absoluta”, e não relativa a um 
sistema de referência sem acelerações (“referencial inercial”); 

• o  sonho  do  químico  alemão  Friedrich  August  Kekulé  de  uma  cobra 
mordendo  seu  próprio  rabo,  que  lhe  sugeriu  como  resolver  na  segunda 
metade  do  século  XIX  um  problema  havia  tanto  tempo  pesquisado,  da 
estrutura  da  molécula  de  benzeno.  Kekulé  deu-lhe  a  forma  de  um  anel 
fechado,  com  seis  átomos  de  carbono,  o  que  foi  fundamental  para  o 
desenvolvimento da química orgânica - neste caso, provavelmente o sonho 
ocorreu em função do esforço gasto com o assunto quando acordado.

Pode  haver  hipóteses  que  até  contradigam  o  conhecimento  já  aceito  ou 
explicado, como no caso da hipótese heliocêntrica dos planetas. Neste caso, a hipótese 
pode  não parecer  plausível,  nem consistente,  mas  será  capaz  de  explicar  o  mesmo 
problema que uma teoria aceita, além de algum outro problema, ainda não explicado por 
esta. Alguns pensadores afirmam que as hipóteses são ficções, isto é, não correspondem 
à  realidade,  elas  apenas  ajudam  a  sistematizar  proposições  obtidas  a  partir  de 
observações,  sendo  comparáveis  a  ficções  literárias.  Os  mais  céticos  dizem que  as 
próprias teorias não podem ser nem verdadeiras nem falsas, mas simplesmente mais ou 
menos efetivas como “instrumentos” de pesquisa. 

Esta última conclusão costuma levar,  como já  observei  anteriormente,  a uma 
posição relativista sobre o conhecimento, pois se tudo não passa de representações não 
faria sentido perguntar qual representação do mundo é mais verdadeira. Ao contrário 
desse relativismo, julgo que hipóteses e teorias acabam se referindo a coisas e processos 
reais, tais como doenças e seus agentes, acelerações mecânicas, conflitos sociais, etc., 
que podem ser demonstrados, ainda que não diretamente pelos sentidos, mas através de 
instrumentos  ou de reflexão.  A procura da “essência”  do processo de formação das 
hipóteses não poderia nem deveria ser simplesmente banida da ciência, com a desculpa 

567 Poincaré (1952).
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de não passarem de “ficção”, como expandi no capítulo sobre a relação entre metafísica, 
ciência e a unidade do mundo.

Um exemplo historicamente famoso pode mostrar como uma hipótese pode ser 
determinante para a solução de um problema. Os gregos formularam a questão de, dado 
um cubo cujo lado é conhecido, tentar achar o lado de um outro cubo cujo volume seria 
o  dobro  do  volume  do  cubo  original,  o  chamado  problema  de  Delos,  um dos  três 
magnos problemas legados por eles  568. A solução da duplicação do cubo desafiou as 
melhores mentes matemáticas, e até hoje é um problema que não se pode considerar 
nada trivial.  Árquitas de Tarento  resolveu-o no século IV a.C. (Figura 47) de uma 
forma bastante ousada: ao contrário de superfícies planas como as do próprio cubo, fez 
a hipótese de que para a solução deveria usar superfícies cônicas, saindo do domínio do 
que era então a geometria “normal”, um feito tanto mais notável quando se lembra de 
que os gregos resolviam os problemas somente com desenhos e não com álgebra, e no 
caso se trata de geometria a três dimensões.

Hipóteses devem ser de alguma forma testadas, para serem confirmadas ou não 
num  confronto  com  a  realidade,  o  que  permitirá  expandir  ou  aperfeiçoar  o 
conhecimento. Em estatística há alguns procedimentos matemáticos que permitem testar 
se uma hipótese deve ser aceita,  ou rejeitada em favor de uma hipótese alternativa, 
tomando-se em conta a existência de uma amostra e uma distribuição estatística; esses 
testes têm uma certa margem de erro, sendo possível até rejeitar com esse método uma 
hipótese sabidamente verdadeira, se for feita uma escolha inadequada das margens de 
erro. Em geral, porém, os testes das hipóteses não são calculáveis como na estatística, 
devendo-se testá-las de alguma outra forma, isto é, pelas suas conseqüências. Algumas 
hipóteses se prestam a testes empíricos, outras geram novas hipóteses ou teorias, que 
acabam em algum momento sofrendo algum tipo de teste. Como frisei, nem sempre o 
teste será através de experimentos, pois há hipóteses que não podem ser testadas, ou só 
conseguem ser testadas de forma controversa e inconclusiva, como no caso das teorias 
cosmológicas sobre a origem do Universo, ou da hipótese feita por Darwin, de que a 
evolução  biológica  se  daria  por  mudanças  abruptas  ao  acaso.  De  toda  forma,  uma 
hipótese pode servir de generalização do que já foi conhecido. Há um caso especial e 
importante  de  hipótese  a  que  já  me  referi,  que  são  as  Gedankenexperimente  
(experiências mentais), hipóteses que se elaboram e testam apenas teoricamente, de que 
é exemplo a demonstração que Galileu fez do erro aristotélico de julgar que uma pedra 
mais pesada caia mais depressa do que uma pedra mais leve 569.

Mesmo que uma  hipótese  não  se  revele  verdadeira,  sua  formulação  ajuda  a 
encaminhar a resolução de problemas, como se depreende da invenção também pelos 
gregos do método chamado de demonstração apagógica, ou de “redução ao absurdo”, 
em que fazemos uma hipótese que julgamos errônea, mas de cujo erro ainda não temos 
prova – pelas conseqüências rigorosamente deduzidas da hipótese adotada, chegamos a 
um resultado que sabemos ser falso ou contraditório. A conclusão que tiramos então é 
de  que  a  hipótese  inicial  é  que  estava  errada,  o  que  já  permite  o  avanço  do 

568 Matematicamente, para um cubo de lado  a, deve-se encontrar  a  multiplicado pela 
raiz cúbica de 2 – usando apenas propriedades geométricas das figuras; sabemos hoje que é 
impossível resolver esse problema usando apenas retas e círculos (com “régua e compasso”). A 
solução de Árquitas surgiu da interseção de um cilindro, um cone e um toróide (um sólido como 
uma câmara de pneu). Os outros dois problemas são a quadratura do círculo e a divisão de um 
ângulo em três partes iguais.

569 O uso do termo em alemão se generalizou por ser o que Einstein usava para suas  
hipóteses a respeito da relatividade.
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conhecimento.  Essa  foi  uma  das  conquistas  mais  admiráveis  do  método  grego  de 
raciocínio e pode ser exemplificada pela descoberta de que há números irracionais, isto 
é, números que não se podem exprimir  como uma fração. Pode-se exemplificar isto 
considerando  um  quadrado  de  lado  igual  a  um  -  quanto  mede  a  diagonal  desse 
quadrado? Sabemos que é aproximadamente igual a 1,4142...., mas seria isto o número 
resultante duma fração irredutível (isto é, que não se reduz a um número exato), assim 
como por exemplo a fração irredutível 1/3, que é igual a 0, 3333....? 

A  demonstração  que  está  em Euclides  nos  dá  uma resposta  negativa  a  esta 
pergunta,  pois  ela  nos  dá  um  resultado  absurdo  570.  De  onde  veio  este  absurdo? 
Claramente da hipótese inicial, de que a diagonal poderia ser expressa por uma fração 
irredutível, e é por isto que não se pode substituir essa diagonal por nenhum número 
fracionário, a menos de um símbolo, que chamamos “raiz quadrada de dois” (√2). A 
prova de que √2 é um número irracional mostrou uma nova classe de números e aplicou 
esse método inovador da redução ao absurdo para estabelecer um novo patamar para o 
conhecimento.

Algo que tem analogia com a demonstração matemática por absurdo é o que 
Platão  chamava  de  “método da  hipótese”,  um modo de  argumentação  que Sócrates 
usava freqüentemente, como exposto no diálogo platônico Fedro 571. Inicialmente faz-se 
uma  suposição,  analisando-se  a  seguir  as  conseqüências  que  dela  se  podem  tirar. 
Discutindo-se essas conclusões exaustivamente, e concluindo-se pelo seu acerto ou erro, 
a hipótese inicial será então aceita ou rejeitada, construindo-se de forma mais sólida o 
conhecimento.  A maneira  pela qual as discussões são feitas no método platônico da 
hipótese é a maiêutica (ou do “parteiro”), pela qual se procura levar o interlocutor a 
contradições, forçando-o a reconhecer que ainda se encontra em estado de ignorância, 
para aí poder usar esse estágio do conhecimento como ponto de partida e descobrir por 
si próprio como procurar o rumo correto.

Uma  hipótese  pode  permitir  que  sejam  geradas  mais  hipóteses,  também 
plausíveis.  Um  caso  especial  disso  é  quando  a  hipótese  tem  alguma  confirmação 
experimental, o que em geral leva a mais pesquisas experimentais. Um exemplo é a já 
mencionada hipótese de Einstein sobre estar se movendo em cima de um raio de luz, e 
que lhe permitiu fazer a hipótese de ser esta uma constante absoluta, independente do 

570 Reproduzo  com  detalhe  a  demonstração  de  Euclides,  que  exige  apenas 
conhecimentos matemáticos elementares e permite apreciar sua beleza: façamos a hipótese de  
que a diagonal d do quadrado possa ser expressa como uma fração irredutível, com numerador p 
e denominador  q,  ou seja,  d = p/q.  Por outro lado, se aplicarmos o teorema de Pitágoras (o 
quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos) a um dos triângulos em que a 
diagonal divide o quadrado de lado 1, teremos d2 = 1 + 1 = 2. Como foi suposto que d = p/q, 
elevando ambos lados ao quadrado, temos d2 = (p/q)2 = p2/q2. Vimos que d2 = 2, então p2/q2 = 2 e 
portanto p2 = 2 q2. Qualquer número multiplicado por 2 é par, então p2 é um número par; como p 
multiplicado por  p, isto é,  p2 é par, obrigatoriamente  p também é par. Voltemos à hipótese 
inicial: p/q é uma fração irredutível e já que o numerador p é par, o denominador q tem de ser 
ímpar, pois uma fração em que tanto o numerador quanto o denominador são pares poderia ser 
simplificada (dividindo ambos por 2) e a fração não seria mais irredutível. Qualquer número par 
pode ser expresso como o produto de 2 pela metade m desse número, e sendo p, como visto, um 
número par, então ele pode ser expresso como p = 2 m, e portanto elevando ambos os lados ao 
quadrado temos p2= 4 m2.Mas vimos no início que p2 = 2 q2 , o que obriga a termos p2 = 2 q2 = 4 
m2 ; dividindo ambos lados por 2, obtemos q2 = 2 m2, ou seja, pelo mesmo raciocínio anterior q2 

é um número par, seguindo-se que o denominador q também tem de ser par. Como um número 
não pode ser ao mesmo tempo par e ímpar, chegamos a um absurdo, uma contradição. 

571 Platão (s/d).
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movimento do sistema de referência. Isto por sua vez levou a hipóteses sobre a atração 
gravitacional  que  deveria  ser  sofrida  pela  luz  ao  passar  perto  de  estrelas,  o  que  se 
procurou medir numa expedição para observação do eclipse solar no Brasil em 1919. 

Há muitas classificações das hipóteses, mas elas me parecem bastante artificiais, 
como as que se esforçam por distingui-las das conjeturas ou das “hipóteses de trabalho”, 
não  resultando  desses  esquemas  classificatórios  nada  que  altere  a  substância  do 
processo de hipotetizar. O mesmo pode ser dito de características comumente citadas 
das hipóteses, como consistência, simplicidade, plausibilidade e clareza. A simplicidade 
foi referida no critério das teorias chamado de “navalha de Ockham”, que neste caso 
implica  que se deve  preferir  a  mais  simples  das  hipóteses,  aquela  que  requeira  um 
“menor  esforço”.  Novamente  sou  levado  a  refletir  que  talvez  esse  critério  seja  um 
espelho do funcionamento da natureza – o que leva o conhecimento humano a preferir 
um número menor de premissas, de equações, de variáveis, etc. Intuo ainda que isto tem 
algo a ver com um critério que pode parecer estranho na ciência, o de “beleza” duma 
hipótese,  algo  que  é  subjetivo  mas  se  compõe  com  qualidades  como  a  ousadia, 
eficiência e simplicidade das hipóteses.

  O  problema  dessas  descrições  qualitativas  das  hipóteses  é  que  se  pode 
argumentar que estas e outras características estiveram parcial ou totalmente ausentes 
em muitos casos relevantes de hipóteses na história das ciências - como por exemplo na 
hipótese  quântica  feita  por  Max  Planck  em 1900,  sobre  a  natureza  descontínua  da 
energia  irradiada  pelo  “corpo  negro”.  Além  disso,  em  vários  casos  se  trocam  as 
características das teorias pelas das hipóteses que lhes são subjacentes. Uma teoria deve 
ser  o  mais  simples  e  sintética  possível,  ser  expressa  em  linguagem  adequada,  ter 
possibilidade de ser confrontada com a realidade, ser ao mesmo tempo generalizante e 
aplicável em casos particulares – mas uma hipótese não precisa de nada disso, pois por 
mais disparatada e inconsistente que pareça, ela pode-se revelar frutífera. Cito como 
exemplo a hipótese que o cientista francês Louis Pasteur apresentou em 1848 sobre as 
substâncias biologicamente ativas desviarem a luz polarizada para a direita (substâncias 
“dextrógiras”) ou esquerda (substâncias “levógiras”), ao contrário das substâncias não 
ligadas à vida, que são opticamente inativas. Isto foi considerado bastante estranho, e 
para alguns até irrelevante, mas a hipótese se revelou de tamanha importância, que até 
hoje não foi plenamente compreendida, mesmo estando certamente ligada com a origem 
da  vida.  Apesar  da  dificuldade  em  explicá-la,  a  hipótese  de  Pasteur  resultou  em 
inúmeros resultados práticos, numa longa cadeia de conhecimentos que chegou até a 
descoberta  da  estrutura  do  código  genético  em  1953  e  tem  prosseguido  mais 
recentemente 572.

Referi que é através de regularidades ou tendências que o entendimento humano 
percebe que pode fazer generalizações de forma racional, e que se destinam a explicar o 
que percebemos, buscando suas causas pela sua relação com outros fenômenos. Essas 
relações que permitem tais generalizações são das mais procuradas pela ciência, pois 
são  aquelas  que  possibilitam as  previsões,  pela  recorrência  observada  de  padrões  e 
condições.  Observando  isso  é  que  o  homem  permitiu-se  acreditar  que  há  uma 
regularidade  na  realidade,  embora  regularidade  não queira  implicar  necessariamente 
igualdade,  ou repetição  literal.  A observação de regularidades  leva,  portanto,  a  uma 
percepção de ordem, mas é importante notar que a intervenção humana, por sua vez, 
pode “regularizar” determinados aspectos da realidade. Por exemplo, barragens podem 
controlar enchentes de rios, e o planejamento urbano pode evitar ou minimizar o caos 
trazido pelo crescimento das cidades. A existência de ordem induziu o homem a falar de 

572 “La asimetria molecular”, in Bernal (1973).
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estruturas, que são sistematizações da realidade,  algo que há de comum a processos 
ordenados como quando se diz, por exemplo, “configuração atômica”, “trama urbana” 
ou “substrato econômico”.

É comum expressar  a generalização referida e  seus efeitos  na forma de uma 
“lei”, pois as hipóteses que resistem a desmentidos acabam sendo chamadas de “leis”, 
embora seja metodologicamente mais correto restringir sua aplicabilidade enquanto leis 
às  condições  em que foram enunciadas  e  até  onde foram testadas.  Há em todas  as 
ciências exemplos de leis. Em química,  por exemplo,  há a chamada “lei  de Boyle”, 
atribuída ao cientista da época de Newton, Robert Boyle, segundo a qual, numa dada 
temperatura, o volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão, uma lei 
que aliás não pode ser rigidamente aplicada, já que deixa de valer em pressões muito 
baixas ou altas.  Num outro exemplo, nesse caso retirado das ciências humanas, Marx 
dizia que os homens fazem sua própria história, certamente uma proposta que se poderia 
chamar  de  uma  “lei”  do  comportamento  humano,  baseada  na  observação  de  uma 
regularidade da sua vigência, excluindo-se fatores fortuitos como catástrofes naturais e 
outros. É isto o que Marx implicitamente apresenta para compreender a luta de classes 
em sua  famosa  análise  do  golpe  de  Luís  Bonaparte  para  restaurar  a  monarquia  na 
França, na qual os eventos históricos parecem ser explicados por uma “lei”  573. Devo 
referir o perigo que o enrijecimento desse conceito traz também nas ciências humanas, 
se não forem levadas em conta as condições em que foram enunciadas e testadas as leis, 
o  que  pode  levar  a  uma  visão  mecanicista  e  reducionista  do  funcionamento  da 
sociedade.

Leis deveriam poder ser explicadas por teorias, mas como observado a respeito 
dos fenômenos e suas essências, julgo que o processo não deve parar nisso, pois a busca 
de causas das leis também é fundamental para o processo de conhecimento. As causas 
últimas podem ser inalcançáveis ou situar-se em domínios que sejam considerados da 
metafísica – mas o que é metafísico tem sido uma condição historicamente variável, 
como se pode ver no exemplo da evolução do conceito de átomo - e a pesquisa das 
causas últimas, ao contrário do preconizado por Kant e Comte, faz parte da história das 
ciências assim como a procura da verdade por meio de aproximações sucessivas.

Creio que, com o que expus sobre a inutilidade de insistir  na distinção entre 
vários tipos de ciência, ou entre ciência e técnica, não causará estranheza que tampouco 
distinga entre leis experimentais e teóricas – julgo mais importante o que está em causa, 
que é o processo de formação das hipóteses, teorias e leis. Até o momento, basta-me 
registrar que uma teoria se baseia em hipóteses e que é comum uma teoria abarcar um 
conjunto de leis com afinidades comuns. Neste ponto, indago: existem leis universal e 
eternamente válidas? Há uma certa tendência de se acreditar que sim, ao menos nas 
chamadas ciências naturais, mas mesmo assim há dúvidas. Tomemos como exemplo as 
chamadas “constantes  universais”,  como por  exemplo  a  constante  gravitacional,  que 
aparece na física para expressar a força de atração mútua exercida por dois corpos. Na 
verdade, não sabemos se essa “constante” é a mesma em toda parte - se ela vale por 
exemplo nas proximidades de “singularidades” (pontos excepcionais do universo, como 
nos chamados “buracos negros”) - e há indícios de que, mesmo fora das singularidades, 
ela esteja lentamente se alterando com o tempo. Isto não impede que esta leis sejam 
consideradas em primeira aproximação como universais, até prova em contrário. Se leis 
e estruturas podem ter sua validade apenas num momento histórico, isto acentua mais 
ainda a qualidade do processo do conhecimento: não apenas este é um processo em 
construção permanente, como aquilo que busca também se transforma com o tempo. 

573 Marx (1974c).
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O extremo oposto da generalização trazida pelas leis seria o caso do fenômeno 
puramente  individual,  irrepetível,  do  qual  no máximo só poderia  ser  vislumbrada  a 
tendência, mas não se poderia prever sua realização histórica detalhada. Observo ainda 
que,  mesmo  num  caso  extremamente  particular  como  esse,  há  a  possibilidade  de 
conhecimento, porque se acreditamos que devem prevalecer relações de causa e efeito, 
não existe aleatoriedade, há apenas uma relativa ignorância de todas as condições que 
determinam os efeitos. Com isto, quero enfatizar que, assim como a própria busca do 
conhecimento, a procura de leis é parte da condição humana, ou seja, o homem é um ser 
nomotético.

As leis são generalizações de uma relação que se pôde observar, em que um 
fenômeno parece acontecer devido a outro, ou seja, a relação que se diz haver entre 
“causa” e “efeito”. Para uma série de fenômenos que se pesquisa, especialmente os mais 
complexos como os sociais, podem concorrer causas múltiplas, cabendo escolher o fator 
que é  mais  importante  dentro do contexto  estudado.  Ligada  a  isto  está  a  prática  de 
correlacionar um fenômeno com outro (como na citada relação de causa e efeito), uma 
dependência que se deixa expressar bem através do que se chama matematicamente de 
funções. Uma função associa a um elemento de um conjunto (pelo menos) um outro 
elemento  do  mesmo conjunto,  ou  de  outro,  mas  esta  é  uma noção  suficientemente 
genérica para ser aplicada mesmo em domínios não diretamente matematizados, como 
por exemplo em análise literária ou antropologia. 

Observe-se que a precedência temporal  nem sempre significa uma relação de 
causa e efeito – por exemplo, podemos dizer que o dia vem antes da noite, ou a noite 
antes do dia, mas o dia não é causa da noite nem vice-versa – pois sabemos que ambos 
são causados pela rotação da Terra em torno do Sol. As leis das ciências da natureza 
parecem ter essa aura de sempre conseguirem exprimir uma relação de causa e efeito, 
mas tomemos para reflexão um exemplo como a conhecida lei demonstrada pelo físico 
alemão Georg Ohm em1827, que afirma ser a diferença de potencial elétrico (a “tensão” 
ou “voltagem”) proporcional à corrente elétrica que passa num condutor. Estaríamos 
novamente diante de uma situação como a do dia e da noite – quem causa a corrente é a 
tensão ou é a corrente o fenômeno que causa uma tensão? Existe uma relação entre 
ambas,  expressa  matematicamente  por  uma  função  interligando  ambas  classes  de 
fenômenos, as chamadas “variáveis”, no caso a tensão e corrente elétricas 574. Isto pode 
ser verificado na prática, de forma que subsiste a noção de que em geral onde temos 
uma das variáveis poderemos achar a outra, e que acaba também sendo  chamado de 
“causa  e  efeito”,  o  que  é  suficiente  para  fazermos  predições  nas  aplicações  da 
eletricidade,  independentemente  de  conhecermos  a  causa  real  dessa  lei,  para  o  que 
teríamos que conhecer mais das essências dos fenômenos elétricos. 

Outro  exemplo  de  dificuldade  que  surge  em  torno  da  causalidade  pode  ser 
ilustrado pelo conceito chamado de “princípio da inércia”, enunciado entre outros por 
Galileu – um corpo não muda seu estado de repouso nem de movimento uniforme, a 
menos  que  se  exerça  uma  força  sobre  ele.  Esta  idéia  se  chocava  com  a  doutrina 
escolástica, aristotélica,  ainda muito forte ao tempo de Galileu, de que todo movimento 
tem que ter uma causa – como pensar em igualar o repouso com um movimento em 
linha reta que exista independentemente de uma causa? Na verdade, sempre se pode 
perguntar de onde surgiu inicialmente um movimento uniforme, já que nem sempre 
pode ter existido esse movimento, então esse movimento também acabaria tendo uma 
causa,  mesmo  que  no  início  do  universo.  Com  isto,  remete-se  a  questão  para  a 

574 A lei de Ohm tem a forma U = RI, sendo U a tensão, I a corrente e R um fator entre 
ambos, que no caso de um condutor metálico é chamado de “resistência elétrica”.
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metafísica, mas claramente a objeção aristotélica da causalidade não foi respondida pela 
simples adoção do princípio da inércia.

O determinismo é a crença de que se pode prever irrestrita e exatamente o que 
vai acontecer, como quando se deduz um efeito de uma causa, o que parece se chocar 
com a noção de liberdade absoluta.  Se os fatos humanos estão sujeitos a leis,  então 
desapareceria o conceito de liberdade humana? Ora, um campo de conhecimento como 
a história poderia então depender de “leis” gerais  e de fatos individuais que não se 
repetem jamais? Para alguns,  em conseqüência,  tais  leis  históricas não passariam de 
“tendências”,  podendo  ou  não  ser  verificadas,  mas  é  certo  que  uma  tendência  não 
impediria  a  existência  de  uma  lei  que  subentendesse  aquela  tendência.  As  leis,  é 
verdade, sejam as da natureza ou as sociais, traem um certo grau de determinismo, mas 
pela  própria  construção  do  conhecimento,  e  portanto  da  ciência  como  processo  de 
aproximações  sucessivas,  o determinismo absoluto exigiria  o conhecimento total,  ou 
seja, saber todas as causalidades em jogo na realidade, o que é certamente uma utopia.

Por  outro  lado,  a  probabilidade  poderia  ser   vista  como  uma  falta  de 
conhecimentos suficientes para a explicação e há leis que, ao serem colocadas de forma 
matemática, recorrem a uma expressão probabilística. Um exemplo de pragmatismo, ou 
abordagem prática de problemas, associada com a estatística e que serve para relacionar 
causas com efeitos é a chamada “lei dos grandes números”. Trata-se da tendência de 
que a média estatística de um conjunto se aproxime da verdadeira média do fenômeno 
observado, à medida que o conjunto aumente de tamanho. Tendência ou lei, estamos 
nos movendo naquela parte do conhecimento que mostra o determinismo como uma 
caso de limite do probabilístico, lembrando porém de todas as restrições que levantei 
sobre a formação de leis.

Passo  agora  da  discussão  das  leis  para  a  dos  fatos.  Um fato  é  considerado 
sinônimo de algo que existe, daquilo que tem realidade, sendo palavra vinda do latim 
factum,  que significa aquilo que está feito ou construído, e neste sentido é costume se 
opor os fatos à teoria. Às vezes confunde-se o conceito de fato com o equivalente a um 
resultado empírico, isto é, um resultado de experiência que pode ser observado, mas isto 
não  é  necessário,  pois  há  fatos  mentais  que  não  se  podem  compartilhar  numa 
experiência.  Já  referi  que  existe  na  ciência,  assim  como  na  história,  o  mito  da 
objetividade  do  fato,  que  acabou  virando  uma  ideologia  científica  subscrita  pelo 
empirismo e o positivismo, sendo que na verdade todo fato é interpretado, mesmo em 
ciências naturais, e a observação de fatos pressupõe uma teoria, além de que uma teoria 
pode ser informada por fatos. Fatos novos ou antigos que sejam reinterpretados podem 
mudar uma teoria vigente, quando esta não os consegue explicar. 

Observei  atrás  também  que  uma  das  primeiras  tarefas  do  conhecimento  é 
ordenar os fatos, e é necessário estender isto para além do empírico, pois nas coleções 
devem ser incluídas as idéias e categorias. Não creio que a ordenação seja o equivalente 
ao conhecimento ou à ciência em si, mas definir, delimitar, classificar, opor, descrever, 
enfim procurar os ordenamentos, são tarefas da sistematização, quando certamente já se 
faz uso implícito ou explícito de teorias. A observação está portanto associada com uma 
interpretação - mesmo que esta mude posteriormente - pela qual a relacionamos com 
conhecimentos anteriores, o que certamente já constitui alguma teoria. Como exemplo, 
cito as observações que Leonardo da Vinci fez sobre fósseis de conchas coletadas no 
topo  de  montanhas,  longe  do  mar  -  ele  corretamente  hipotetizou  que  as  conchas 
deveriam ter sido carreadas do mar, ou então o alto das montanhas já esteve coberto 
pelos oceanos, usando então outros argumentos para concluir pela última alternativa 575.

575 Paoli (2002), pp. 17-33; Gould (2003), pp. 27-59.
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Há uma idéia ingênua de que a observação de fatos seria uma posição neutra, 
equivalente a um registro maquinal da realidade, o que também tem usos ideológicos. 
Ao  contrário,  é  preciso  uma  posição  ativa,  mesmo  quando  se  trata  de  registros 
automáticos  de  dados,  pois  os  instrumentos  e  máquinas  que  fazem essa  coleta  têm 
instruções determinadas – por exemplo, o que um veículo robotizado vai “ver” e coletar 
ao descer em Marte depende do que foi nele programado, ou seja, de quais teorias estão 
embutidas em seu funcionamento.

Nesse contexto de leis e fatos, surgiu um problema enunciado por Ernst Mach, 
pensador já mencionado e importante cientista, além de ter sido influente historiador da 
ciência, conhecido por sua aderência a alguns aspectos do positivismo  576. É que para 
verificar  uma lei,  como por exemplo a  lei  das alavancas  na mecânica (pela  qual  as 
forças nas extremidades da alavanca se equilibram de modo inversamente proporcional 
às distâncias das extremidades ao ponto de apoio), já são usados os conceitos que se 
concluem da própria lei: “equilíbrio”, “ponto de apoio”, “distâncias em relação ao ponto 
de apoio” – ou seja, as observações vão ratificar o que já sabemos. Isto não excluiria 
talvez que no momento da descoberta dessa lei pela primeira vez, de fato fossem feitas 
observações  pioneiras,  só  que  elas  passariam  a  ser  dirigidas  para  os  resultados 
procurados no momento em que se procurasse estabelecer  relações entre as forças e 
distâncias, neste caso. 

Vejamos como esse problema se coloca pensando na atividade do historiador: 
um fato é selecionado porque interessa colocá-lo em cotejo com outros, ou seja porque é 
algo como um artefato arqueológico, um documento, ou qualquer outra evidência que 
pode exprimir uma teoria que explique o que aconteceu, senão passa a ser apenas um 
dado, mas não um fato que seja matéria-prima para o historiador trabalhar. Um exemplo 
a mais na história da ciência pode ajudar a elucidar melhor esse ponto: quando Kepler 
formulou suas leis planetárias, sua primeira aproximação foi de que os planetas giravam 
em torno do Sol em órbitas circulares. Havia porém uma série longa de observações 
muito  precisas  feitas  pelo  astrônomo Tycho  Brahe,  cujos  dados  não  correspondiam 
exatamente com a teoria de Kepler, só que os desvios eram minimamente pequenos. O 
que aconteceu é que para Kepler essas discrepâncias deixaram de ser prováveis erros de 
observação  e  se  tornaram fatos,  obrigando-o  a  reformular  sua  lei  de  forma  que  os 
planetas se movessem em elipses em torno do Sol, dentro de uma nova teoria, que se 
revelou mais correta.

Nenhuma das dificuldades  apontadas,  inclusive a de que os fatos  observados 
podem depender da interferência do observador, me leva a concluir ceticamente que o 
conhecimento  seria  apenas  uma  convenção.  Pelo  contrário,  julgo  que  existe  uma 
realidade que  independe do observador, e o avanço do conhecimento é que pode levá-lo 
a minimizar sua interferência, num processo assintótico de busca da verdade. Um caso 
de ceticismo e relativismo radicais já levantado anteriormente configurou-se na ciência 
moderna com a chamada “teoria do observador” na física quântica, que acabou sendo 
amplamente  aceita.  Segundo  esta,  o  resultado  de  uma  experimentação  estaria 
indeterminado, até que o observador interviesse realizando uma medida no sistema em 
estudo, ou simplesmente impondo sua presença observacional.  Com isso a realidade 
seria  indeterminada,  ou  meramente  probabilística,  ou  seja,  a  realidade  não  teria 
existência  objetiva,  dependendo  da  subjetividade  que  decorre  da  presença  do 
observador, o que faz cair por terra também o princípio da causalidade. Referi também 
que alguns cientistas, como Einstein, não aceitaram porém esta visão do mundo, nem 

576 A  obra  de  Mach  ainda  vem  rendendo  reflexões  ricas,  como  sua  idéia  de  uma 
“mecânica relacional” para explicar a origem da gravidade no Universo - cf. Assis (1999).
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tampouco da  ciência,  continuando  a defender  que há uma realidade  e  uma verdade 
determináveis de forma causal, e que o que deveria mudar seria a teoria quântica, ou a 
sua interpretação.

A história da mensuração se entrelaça com as reflexões sobre os fatos, pois a 
mensuração  pode  ser  definida  como  a  atribuição  de  números  para  representar 
propriedades do que observamos. Coisas tão diversas quanto o tempo, dinheiro e, em 
última instância, o próprio conceito de contagem, surgiram de uma certa propriedade 
que é inerente à existência de coleções, ou conjuntos, que denominamos de “número” e 
que levou o homem a usar sua criatividade para comparar uns fatos com outros, criando 
a mensuração. A mensuração é conveniente para o conhecimento pois, ao permitir fazer 
comparações, liga-se às tentativas de descobrir “leis” nos fenômenos. O outro lado da 
moeda também existe, como visto atrás, uma vez que a medição quantitativa é uma 
fonte de insatisfação epistemológica quando se vêem as tentativas de reduzir todas as 
ciências  à  mensuração,  como  é  costume  na  física,  constituindo  propriamente  uma 
ideologia, que já foi chamada de fisicalismo ou matematismo, e que faz parecer que um 
conhecimento seria seguro (ou “científico”) apenas  se puder ser expresso em números. 

Os filósofos pitagóricos – e posteriormente Platão - privilegiaram a matemática 
como forma de conhecer a natureza e, mais amplamente,  o universo, afirmando que 
tudo nele são números. Os números são relações, e de fato encontram-se essas relações 
em  diversas  formas  do  conhecimento  em  nossa  cultura.  Além  dos  exemplos 
mencionados, há muitos outros em apoio a essa hipótese, tais como os que podem ser 
tirados de campos bastante distintos: as proporções dos objetos representados nas artes 
plásticas ou as misturas de tintas na pintura; os levantamentos quantitativos, como nos 
estudos demográficos, ou do clima na história; os mapas na geografia; as relações de 
parentesco na antropologia, que se podem representar em gráficos; e isto sem falar nas 
ciências naturais, na engenharia ou na economia e administração, que usam amiúde e 
diretamente  as  relações  quantitativas.  Há  uma  objeção  a  se  fazer:  as  relações  que 
encontramos expressas em números não seriam as relações entre os próprios fenômenos 
estudados, ainda que expressem as relações entre propriedades que se deixam medir da 
forma numérica que encontramos – eis algo que provavelmente será objeto de discussão 
por muito tempo.

De  toda  forma,  a  matematização  do  conhecimento  foi  impulsionada  pelas 
técnicas para construir e utilizar os instrumentos de medição, a partir da Idade Média. 
Isto se tornou evidente com o aperfeiçoamento das  balanças que os alquimistas usavam, 
mas o fenômeno pode ser percebido em qualquer campo do conhecimento 577. Leonardo 
da Vinci, após estudar Arquimedes, disse que a matemática era o instrumento ideal para 
o estudo da física, que no caso ainda se restringia à mecânica, o que foi mais de um 
século depois repetido por Galileu, ao afirmar que o livro da natureza estava escrito em 
caracteres  matemáticos  578.  Com  a  descoberta  das  leis  da  perspectiva,  logo  se 
imaginaram instrumentos para facilitar o desenho copiado do real, como os reticulados 
desenvolvidos pelo pintor Albrecht Dürer. Outro exemplo de mensuração que surgiu na 
época da Alta Idade Média foi o das notações musicais,  que permitiu  padronizar  as 
escalas – neste caso, o “instrumento” inventado foi a pauta musical com cinco linhas, ou 
pentagrama, que serve para “medir” as alturas dos sons nessa forma de notação. A idéia 
de mensuração reforçou por conseguinte a idéia de ordenação, conforme “escalas”, e 

577 Crosby (1999) e Rheinboldt (1988), pp. 151-293.
578 Vinci (1977), p. 202 – o manuscrito correspondente é o  Codex Foster,  49; Galileu 

(1973), p. 119.
209



creio que isto pode ter estimulado a concepção incipiente de progresso já a partir da 
Renscença.

A  linguagem  da  matematização  tem  sido  vista  como  indicativa  do  grau  de 
cientifização ou objetividade de um determinado conhecimento, mas devo ressalvar o 
que já  discuti  anteriormente:  a  matemática  tampouco é um conhecimento  neutro ou 
absoluto,  e  algumas  de  suas  técnicas,  como  a  estatística,  permitem  uma  ampla 
manipulação de resultados, de forma que a simples matematização não pode ser uma 
garantia  da  verdade  de  um  conhecimento.  Apesar  disso,  campos  como  as  ciências 
sociais e outras humanidades têm sido invadidas por técnicas matemáticas como as da 
estatística,  num afã  de  atingir  uma  objetividade  que  se  supõe  ser  característica  da 
ciência e tecnologia, como acontece na engenharia, medicina ou física. É claro que o 
uso de técnicas como aquelas baseadas no cálculo de probabilidades é útil ou mesmo 
necessário numa série de situações, mas o matematismo, esse apelo a uma cientificidade 
inerente ao uso da matemática, pode ser visto também como uma ideologia, do que já 
foram apresentados  alguns exemplos.  O emprego abusivo da  linguagem matemática 
pode, ainda que sutilmente, distorcer e confundir o conhecimento.

Por  outro  lado,  a  linguagem  do  conhecimento  científico  deveria  ser  a  mais 
simples possível, mas é comum que se torne empolada e hermética, ao mesmo tempo 
que,  contraditoriamente,  pretende  ser  objetiva  e  sem  ambigüidades.  A  lógica  foi 
inicialmente um refinamento da linguagem para evitar erros da linguagem comum na 
argumentação filosófica.  Este é um bom contexto para voltar ao assunto das metáforas, 
pois  julgo  ser  um  engano  pretender  que  um  cientista  não  deva  se  expressar  por 
metáforas, alegando-se que é porque elas não permitiriam a precisão. Pelo contrário – 
por exemplo, Kepler falava com exatidão de harmonias musicais entre os planetas do 
sistema solar, querendo se referir a relações entre os tamanhos das órbitas, e Einstein 
não teve dúvidas em criticar o irracionalismo da interpretação usual da física quântica, 
usando a comparação metafórica de que “Deus é malicioso, mas não malvado”. Há em 
geral na ciência um freqüente, intenso e inconsciente uso de metáforas, como se vê na 
sua  própria  terminologia,  com  o  emprego  de  palavras  tais  como  “afinidades”  em 
química,  “corrente”  em  eletricidade,   “impulso”  em  mecânica,  “metamorfose”  em 
biologia, “fratura” em geologia, etc. Na verdade, o vocabulário científico se desenvolve 
permanentemente através de empréstimos do vocabulário não científico, graças ao uso 
de alguma teoria que acaba justificando o uso desta ou daquela palavra que se torna 
então “especializada”, com freqüente recurso às metáforas lingüísticas.

Um problema  correlato  é  o  de  como  traduzir  a  linguagem  mais  sofisticada, 
precisa,  econômica  e  por  outro  lado  mais  discriminatória  do  conhecimento 
especializado para aqueles que são leigos no assunto. Alguns dirão que isto será como 
traduzir algo de uma língua para outra, processo no qual há traições, perdas inevitáveis 
– é corriqueira a percepção de que este problema de “tradução” é muito comum no 
jornalismo, onde o registro de reportagens feitas com pessoas especializadas como os 
cientistas  (ou  mais  genericamente,  com  qualquer  pessoa)  pode  por  vezes  acabar 
redundando numa série de mal-entendidos, a ponto de desfigurar completamente o que 
foi dito. 

A própria língua se identifica com a estrutura percebida do mundo, por meio de 
atividades como a filosofia, ciência e arte 579. Grupos sociais e profissionais exprimem o 
conhecimento duma forma específica que se pode chamar de linguagem técnica, e que 
pode ser de difícil compreensão para os que estão fora desses grupos. Por exemplo, um 
estudioso ou praticante da poética pode usar termos como “hexâmeros”, “hemistíquios” 

579 Flusser (1963).
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e outras expressões da métrica do verso, um físico quântico pode referir-se a coisas 
como  “colapso  da  função  de  onda”  ou  “operador  hermitiano”,  ao  passo  que  um 
historiador  fala  em “longa  duração”,  ou  “escatologia”,  assim como  um técnico  em 
carpintaria acha normal o uso de “cavilhas”. Tudo isto pode parecer mero pedantismo, 
mas a linguagem serve também para expressar uma precisão de conceitos que pode ser 
benéfica ao conhecimento.

As definições mais rigorosas permitem eliminar inconsistências e imprecisões. 
Definições  podem ser  feitas  recorrendo-se a conceitos  aceitos  de comum acordo ou 
previamente definidos, como na obra Os elementos, de Euclides. Em geral, gostaríamos 
de  ver  numa  definição  algumas  propriedades  –  como  as  de  que  ela  deve  expor  a 
essência do que se define, ser circunscrita, isto é delimitar o mais exatamente possível 
seu campo de validade, ser positiva (isto é, não definir nada como negação de algo) e 
ser clara, além de não ter o defeito da circularidade. Para ilustrar esse último, lembro a 
já aludida e severa crítica que foi feita à obra evolucionista de Darwin, em seu livro A 
origem das espécies, em que ele concluiu o equivalente a que os seres mais adaptados 
são os que sobrevivem e sobrevivem porque são mais adaptados.

No entanto, uma definição, mesmo evitando a circularidade, também costuma 
recorrer a algo conhecido, uma espécie de quadro teórico, onde ela se insere. Uma série 
de  conceitos  são  definidos  direta  ou  indiretamente  por  consenso,  que  é  uma 
característica que surge historicamente. Tomemos alguns exemplos: a definição do que 
é matéria (ou energia) veio se modificando ao longo dos séculos e, provavelmente, seus 
conceitos  ainda  se  transformarão,  em função da  teoria  física  adotada  –  se  clássica, 
relativística, ou outra; um outro exemplo é o de uma definição que caiu em domínio 
público,  embora sem muito rigor,  aquela de “bit”  (por exemplo,  usada na forma de 
quilobits, que são os “K”s de memória de computador), a menor unidade de informação 
num sistema digital, mas sua compreensão a rigor só faz sentido se for dentro da teoria 
matemática da informação que gerou esta definição. 

Da mesma forma, poderíamos perguntar: como se deve definir um elétron? Uma 
resposta seria: pelas suas propriedades – mas acontece que estas decorrem da teoria do 
elétron adotada. Quando perguntamos o que é na essência um elétron, na verdade para 
responder  sem  o  erro  da  circularidade,  precisaríamos  de  uma  teoria  muito  mais 
completa do que a atual. A teoria por sua vez pode estar imbuída de ideologias e, no 
caso citado, a busca da essência pode estar barrada pela posição ideológica do cientista 
–  se  for  ligado  ao  empirismo,  provavelmente  já  rejeitará  a  própria  pergunta.  Outro 
exemplo da dificuldade é: como se define o que é ser vivo em biologia? Para alguns 
cientistas os vírus são formas de vida, outros cientistas negam isto, obviamente com 
teorias,  definições  e  provavelmente  ideologias  diferentes  sobre  a  vida.  Ou  então, 
poderíamos  indagar  como  se  define  em  economia  e  sociologia  o  conceito  de 
“desenvolvimento”, o que não faria muito sentido a menos que explicitássemos qual 
seria a teoria por detrás da definição. Os exemplos acima ilustram que o objeto de uma 
definição  pode  ser  ao  mesmo tempo  a  meta  de  uma teoria.  A definição,  tarefa  da 
linguagem,  evidencia  que  a  ideologia  chega  a  este  nível,  porque  uma definição  se 
constrói gradualmente com idéias, e de acordo com circunstâncias históricas, da mesma 
forma que a busca do próprio conhecimento.

Um aspecto a relembrar da história do conhecimento é o de que a civilização 
ocidental herdou todo um conjunto de conceitos, categorias de pensamento, metáforas e 
conhecimentos da Grécia através do cristianismo antigo, praticado em comunidades de 
língua  grega.  Entre  estes  conceitos,  o  de  verdade  como  entendido  platonicamente 
influenciou  o  desenvolvimento  da  ciência,  e  é  para  ele  que  me  voltarei  a  seguir, 
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recordando inicialmente que há vários conceitos de verdade, nem sempre concordantes, 
dos quais apresentarei alguns dos mais comuns.

A verdade pode ser entendida como coerência, aqui significando uma ausência 
de contradição – este conceito atende requisitos de lógica, mas não responde a diversas 
contrariedades, pois pode haver coerência formal em algo falso, como por exemplo, um 
álibi perfeito, mas forjado por um criminoso. Uma contrariedade mais forte ainda da 
verdade como formalismo pode ser iluminada recorrendo-se ao seu aspecto matemático, 
pois tal necessidade de evitar contradições se defronta com o já mencionado teorema 
enunciado  por  Kurt  Gödel.  Segundo  este,  qualquer  conjunto  axiomático  e  dedutivo 
acaba tendo contradições e exigindo uma proposição nova, não demonstrável a partir do 
que anteriormente foi estabelecido. Em conseqüência, não é possível que a consistência 
de um sistema formal seja demonstrada formalmente dentro do próprio sistema. Dessa 
forma, portanto, os sistemas serão lógicos, mas não escaparão da necessidade de se criar 
uma nova coerência para que o sistema seja “completo”, o que acaba com a pretensão 
de se encontrar na lógica uma linguagem perfeita para as ciências. Mesmo a matemática 
não escapa  de  ser  um sistema  “aberto”  e,  na  prática,  novas  asserções  podem levar 
qualquer  ciência  a  rever  o  corpo  já  estabelecido  de  suas  proposições,  para  assim 
eliminar  incoerências.  Chamo  ainda  a  atenção  para  a  introdução  indireta  de  uma 
transformação  temporal  com o  teorema  de  Gödel,  pois  se  pode  passar  a  distinguir 
historicamente entre duas situações de uma teoria:  o sistema terá mudado, ele não é 
mais o mesmo antes e depois da introdução de uma proposição que o completa.

A  verdade  pode  também  ser  apresentada  de  forma  pragmática,  como  uma 
concordância com a prática – mas como o acordo ou desacordo se tornam mutáveis com 
o tempo, com esse conceito a verdade seria algo historicamente variável - por exemplo, 
a  explicação  do sistema geocêntrico  concordava  com a  prática  do  astrônomo até  a 
Renascença,  sem porém ser verdadeira.  Nesse caso, a verdade com tal  sentido pode 
resultar em algo útil para se lidar de forma prática com a realidade, já que nada impede 
que uma hipótese errada explique bem os fatos – mas como então conciliar isto com a 
exigência de que a verdade não deveria estar construída apoiada na não-verdade?

Numa  variante  dessa  definição  pragmática,  a  verdade  é  tida  como  uma 
correspondência, adequação, ou verificação do raciocínio de acordo com a realidade - 
ou melhor, com os fatos como observados ou interpretados – mas, é claro, desde que 
isto  possa  ser  feito.  Essa  variante  do  pragmatismo  é  o  conceito  mais  comumente 
empregado pelas ciências que usam de experimentos para comprovação de teorias. Um 
inconveniente  para  se  adotar  essa  definição  é  que  freqüentemente  vemos  os  fatos, 
mesmo  os  decorrentes  de  experiências,  de  acordo  com  as  teorias  que  adotamos. 
Também cai nesta linha de definição e de problemas uma outra variante do conceito de 
verdade,  o  probabilístico,  segundo  o  qual  se  aceita  como  verdade  uma  proposição 
verificada um grande número de vezes na prática.

É possível considerar a verdade como resultado de um consenso, um acordo a 
que  chega  uma comunidade  quanto  ao  que  se  considera  justificável  com relação  à 
realidade. Um exemplo dessa verdade consensual é a atual teoria da criação do universo 
a partir de uma grande explosão (big bang), sobre o qual se construiu um largo acordo 
na comunidade científica. Nesse caso o inconveniente é que a comunidade pode mesmo 
assim estar errada, por mais peso que tenha sua autoridade,  como no caso em pauta 
parecem indicar argumentos que refutam aquela  teoria cosmogônica - haverá sempre 
um risco quando se impõe a verdade através de um consenso. 

Pode-se ainda definir verdade de uma forma dita “semântica”, como sendo uma 
propriedade  de  sentenças  correspondentes  a  objetos  não  lingüísticos,  chamados  de 
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“variáveis livres”. A objeção que se pode fazer é que este conceito pode acabar nada 
tendo a ver com a realidade. 

Apesar de divergentes, todos esses diferentes conceitos de verdade podem até se 
equivaler em determinadas circunstâncias.  O conhecimento em suas diversas formas, 
inclusive a ciência, é uma busca desse algo tão difícil de definir de forma plenamente 
satisfatória,  a  verdade,  e  que  se  apresenta  de  forma  incompleta,  sempre  se 
transformando, num constante vir a ser – neste sentido, trata-se duma busca utópica. A 
verdade  é  como  a  realidade,  ou  seja,  ela  se  deixa  conhecer  por  aproximações.  É 
interessante como este rigor costuma ser desprezado tanto pelo julgamento popular, no 
senso  comum,  quanto  por  praticantes  da  ciência,  que  costumam  se  “apossar”  de 
verdades,  ainda  que  transitórias  –  e  para  isso  contribui  decisivamente  o  papel 
desempenhado pelas ideologias, como exemplificado ao longo deste trabalho.

Uma  hipótese  pode  ser  confrontada  com  a  realidade,  constituindo-se  essa 
comparação a sua verificação ou confirmação. A palavra verificação também veio do 
latim,   verus  e facere,  ou seja,  “fazer  verdadeiro”.  O problema é:  quando devemos 
considerar  que  uma  verificação  foi  conclusiva  no  seu  “fazer  verdadeiro”?  Se  as 
verificações forem satisfeitas um número qualquer de vezes, qual a garantia de que ela 
será satisfeita numa próxima vez? Considera-se que um grande número de confirmações 
torna pelo menos mais provável a hipótese, mas um único caso negativo poderia torná-
la falsa, em princípio pelo menos.

Consideremos  novamente  como  exemplo  histórico  dessa  dificuldade  a 
experiência sobre a velocidade da luz feita em 1887 pelos americanos Albert Michelson 
e  Edward  Morley,  que  não  deu  resultados  conclusivos  na  época,  mas  que  com  a 
formulação da teoria da relatividade restrita por Einstein na primeira década do século 
XX passou a ser aceita como tendo um resultado conclusivo. Essa interpretação de que 
houve a verificação experimental foi em boa parte aceita só porque a experiência pôde 
ser  colocada  de  acordo  com  a  referida  nova  teoria  relativística,  que  assumia  uma 
velocidade constante da luz. Nesse caso, foi a experiência que se conformou à teoria e 
não  o  contrário.  O  cientista  americano  Dayton  Miller  repetiu  e  refinou  a  mesma 
experiência cerca de quarenta anos depois e achou que seu resultado não era mesmo 
conclusivo.  A conseqüência era de que não se poderia descartar  a existência  de um 
“éter”, um meio hipotético que antigamente se acreditava que permearia todo o espaço e 
seria responsável pela transmissão da luz, ao contrário do que era já largamente aceito 
pela comunidade científica. Cem anos depois de Michelson e Morley o cientista francês 
Maurice  Allais  repetiu  diversas  vezes  a  experiência,  com  instrumental  muito  mais 
sensível,  chegando  à  conclusão  de  que,  ao  contrário  do  que  prevê  a  teoria  da 
relatividade,  a  experiência  estaria  comprovando  a  anisotropia  (desigualdade)  das 
propriedades  do  espaço  e  abrindo  as  portas  para  a  reintrodução  do  éter  na  física. 
Afirmar,  portanto,  que  uma  experiência  é  conclusiva  pode  ser  algo  complexo, 
controverso e difícil de provar.

Na história da ciência há um problema que foi colocado pelo cientista francês 
Pierre Duhem, que também deu importantes contribuições historiográficas, apesar de 
seu horror à metafísica, em conformidade com seu credo positivista: a verificação ou 
falseamento  se  dariam  para  todo  um conjunto  de  observações,  em correspondência 
também  com  todo  um  conjunto  concatenado  de  teorias,  e  não  para  determinadas 
proposições teóricas em particular  580. Haveria com isso a possibilidade de existir pelo 

580 Duhem  (1989),  pp.  29-33.  O  argumento  foi  mais  recentemente  retomado  pelo 
filósofo  americano  Willard  Quine  (que  lecionou  na  USP),  sendo  às  vezes  referido  como 
“problema  Duhem-Quine”.
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menos mais de uma teoria que poderia dar conta de explicar certas observações com 
sucesso.  Por  exemplo:  as  observações  de  interferência  de  ondas  luminosas  após 
passarem por uma fenda de difração podem ser explicadas por uma teoria quântica dita 
realista e causal, ou por uma teoria quântica probabilística e  não causal. Qual delas é a 
verdadeira ou falsa? O cientista nesse ponto apelará mais uma vez como critério  de 
desempate para as observações que uma e outra teoria predizem. Tenta-se evitar que 
permaneça  por  muito  tempo  um “empate”,  para  que  não  se  caia  numa  posição  de 
relativismo, que leve a considerar as teorias (e portanto o conhecimento) como sendo 
“subdeterminadas” pelas observações, impedindo que se escolha provisoriamente uma 
delas como a mais verdadeira  e colocando em cheque a própria possibilidade de se 
buscar a verdade.

Nesse  contexto  das  verificações,  um  termo  que  leva  a  mal-entendidos  é 
“racionalismo”, quando aplicado à visão de que uma teoria deve ser aceita por motivos 
internos a ela, pela sua própria lógica ou “racionalidade”. O racionalismo duma teoria a 
confirmaria se ela é verdadeira, com o que a verdade seria então intrínseca – a teoria de 
Popper,  que  examinarei  logo a  seguir,  é  considerada  racionalista  neste  sentido  aqui 
explicado.  Já o “relativista” da verificação seria o que acredita  que uma teoria  será 
melhor ou pior conforme os padrões estabelecidos por cada indivíduo ou comunidade, 
não havendo um padrão universal como existe para o racionalista – nesse sentido, a 
teoria de Kuhn, que também será exposta em seguida,  é interpretada como relativista. 
Nesse ponto, pode-se ver que estas designações são o seu tanto arbitrárias, pois para 
mim o racionalismo significa acima de tudo que o conhecimento sobre o universo é 
acessível à mente humana, e o uso da razão para julgar o conhecimento pode estar em 
ambos casos que acabamos de descrever  como “racionalismo” ou “relativismo”, ou 
poderia mesmo não estar em nenhum deles.

Ainda  a  esse  respeito  se  usa  o  termo  “objetivismo”,  para  explicar  que  as 
proposições  têm  propriedades,  inclusive  na  verificação  das  suas  conseqüências, 
independentemente de o indivíduo que as afirma ter consciência disso ou não. Um leitor 
atento das comunicações científicas em que Fresnel formulava na década de 1810 a 
teoria ondulatória da luz fez a previsão, inicialmente desconhecida por este, de que de 
acordo com a referida teoria haveria um ponto bem luminoso na sombra de um disco 
furado  ao  meio.  Fresnel  soube  que  esta  previsão  havia  sido  feita  e  confirmada 
experimentalmente pelo francês Siméon-Denis Poisson, naturalmente corroborando sua 
teoria, o que seria um exemplo do objetivismo dela. Outro exemplo de objetivismo é o 
da  decomposição  de  funções  matemáticas  em outras  funções  do  tipo  senoidais,  ou 
“oscilatórias” (conhecidas como “séries de Fourier” e descobertas por este na década de 
1820), que permitiu em 1927 ao físico alemão Werner Heisenberg prever que na física 
quântica,  quanto  maior  fosse  a  precisão  na  determinação  da  velocidade  de  uma 
“partícula”, menor seria a precisão na determinação de sua posição, o famoso “princípio 
da incerteza”.  Desenvolvimentos  bastante  recentes,  usando porém a mesma idéia  de 
decomposição,  agora  não de  forma  localizada,  ou  discreta,  mas  sim de  uma forma 
espalhada, contínua, argumentam que aquela incerteza quântica poderia ser removida, o 
que traria profundas modificações na ciência atual. Nesses casos, as proposições seriam 
mais  abrangentes  do  que  parecem,  contribuindo  para  seu  “objetivismo”,  o  que  está 
fortemente relacionado com a posição acima referida e dita “racionalista”.  Pensemos 
entretanto a seguir  num exemplo do campo das ciências  sociais,  e indaguemos se a 
posição de Karl Marx poderia ser considerada “objetivista”, no sentido acima. Na sua 
Contribuição à crítica da economia política, publicada em 1857, Marx apresenta sua 
conhecida asserção de que não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas  
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ao contrário, é seu ser social que determina sua consciência 581. Aceitar esta afirmativa 
claramente conferiria uma posição de objetividade à inserção do indivíduo na sociedade, 
colocando-a como algo acima da consciência .

Feitas essa considerações preliminares sobre o problema da verificação, a seguir 
exporei algumas das principais correntes que tentam explicar a metodologia da pesquisa 
científica, válidas também para a pesquisa tecnológica, e que buscam fundamentar-se, 
pelo menos indiretamente,  nalgum conceito  de verdade.  Certamente,  as duas  teorias 
mais influentes na época contemporânea têm sido as de Karl Popper e Thomas Kuhn, 
mas  mencionarei  algumas  outras,  sem  pretender  esgotar  o  assunto,  pois  há  outras 
variantes e o assunto se tornaria por demais extenso, avançando adentro para outros 
problemas da filosofia da ciência, que aqui não terei o espaço para abordar.

O  filósofo  austríaco  Karl  Popper  levou  em  consideração  as  dificuldades  da 
verificação afirmativa de uma teoria para propor sua troca pelo critério oposto, o de 
verificação negativa, isto é, quando se consegue mostrar ser falsa uma tal teoria, método 
por ele chamado de “falsificabilidade” (ou “refutabilidade”)  582. Assim, para ele uma 
hipótese só terá sentido se for possível imaginar  uma situação onde ela possa não se 
confirmar, ou seja, em que ela não seja necessariamente verdadeira – principalmente se 
a  situação representar  um alto  risco para sua credibilidade.  Caso a  hipótese mesmo 
assim se confirme, isto lhe dará um grau maior de certeza, tornando-se uma verdade 
relativa, ou “aproximada”, querendo-se com isso dizer que ela está se aproximando da 
verdade.  Se  uma  teoria  não  puder  ser  testada  para  ser  refutada,  então  não  será 
“científica”.  Inversamente,  mesmo depois  de  refutada,  uma teoria  continuaria  sendo 
científica, pois ela se mostrou testável – como, por exemplo, a teoria do geocentrismo.

Em resumo, Popper diz que as conjecturas (hipóteses ou teorias) que resolvem 
um  problema  devem  ser  testadas,  procurando-se  mostrar  que  são  falsas,  quando 
confrontadas com a experiência, isto é, com sua base empírica – e aqui ressalvo o que já 
apontei atrás: essa base é historicamente passível de revisão e substituição. Se com o 
teste as conjecturas forem refutadas, devem ser abandonadas e substituídas por novas 
conjecturas, o que não deixa de ser um método do tipo de “tentativa e erro” (como se 
usa freqüentemente, por exemplo, nos métodos de aproximações sucessivas em cálculo 
numérico). Se não forem refutadas, as conjecturas estarão corroboradas, no sentido de 
provisoriamente aceitas – ou talvez se deveria dizer apenas que não estão refutadas. 

Quanto mais possibilidades teria uma conjectura de ser testada, e portanto de 
resistir a testes, mais “científica” ela seria, pois mais se aproximaria da verdade, que 
permanece porém sempre inalcançável. Ficar mais próximo da verdade é aumentar a 
verossimilhança  da  hipótese  e  o  conhecimento  seria  esse  processo  de  aumento  da 
verossimilhança. Quando não se pode mais propor testes de falsificabilidade de uma 
teoria, para Popper ela fica estagnada, isto é, incapaz de progredir.

Do  ponto  de  vista  da  lógica,  o  normal  seria  a  verificação  positiva,  ou 
confirmação, que adota o modus ponens (“modo de colocar”, “modo de afirmar), pelo 
qual de uma premissa maior A se segue uma premissa menor B – para usar o exemplo 
favorito de Popper: se todos os cisnes são brancos, então um cisne qualquer será branco. 
Já Popper optou pelo modus tollens (“modo de tolher”, ou “modo de negar”), pelo qual 
se  a  premissa A implica  na  B,  então  a  negação de  B (premissa menor)  implica  na 
negação de A (premissa maior) – para usar o mesmo exemplo: se todos os cisnes que 
existem são brancos, então um cisne particular é branco; se ele não é branco, não é 
verdade que todos os cisnes são brancos. Uma crítica que se pode levantar a este critério 

581 Marx (1974b), p. 136.
582 Ver por exemplo Popper (1975).
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é que na prática nenhum cientista quer falsear seu trabalho; os outros, cientistas e leigos, 
pode ser que queiram sim – a descrição de Popper estaria talvez correta, mas não seria a 
maneira pela qual os praticantes da ciência agem normalmente. 

Para  Popper  nunca  se  chega  a  uma  verdade,  mesmo  as  mais  simples  das 
observações que pareçam verdadeiras serão apenas aproximações, o que o levou a ser 
acusado de negativismo. Popper tentou escapar disso insistindo que refutar teorias falsas 
deve  levar  para  mais  perto  da  verdade.  A objeção  mais  grave  ao  falsificacionismo 
porém continua sendo a de que sentenças negativas não costumam ser o cotidiano do 
conhecimento. Saber que uma teoria não foi refutada só indica que ela ainda não foi 
falseada, e isto não parece “normal” para o processo de conhecimento.  Há inclusive 
teorias  não  falsificáveis  que  continuam sendo  usadas  –  a  evolução  biológica  é  um 
exemplo,  e não quero me restringir  à evolução darwiniana,  que tem sérias objeções 
metodológicas,  como já expus anteriormente,  mas refiro-me também a outras teorias 
evolutivas, que igualmente encontram problemas metodológicos para serem falseadas. 
Um cientista geralmente defende mais veementemente os seus resultados do que advoga 
sua contrariedade e eventual falsificação, quando confrontado com anomalias; mas os 
cientistas mesmos não procuram expor as anomalias, ainda que as conheçam - é como 
se os cientistas dessem um “jeitinho” de esconder tais anomalias ou então de justificá-
las explicando-as de maneira forçada.

As observações que poderiam redundar em falsear uma teoria têm além disso os 
inconvenientes de dependerem daquela teoria e de que pode haver erro de observação, 
de  forma  que  se   poderia  concluir  que  o  que  deve  ser  rejeitado  é  a  experiência,  
mantendo-se a teoria. Alternativamente, pode-se refutar uma teoria que seja verdadeira, 
quando se aceita uma observação experimental errônea. Por exemplo, a determinação 
no eclipse solar de 1919 pelo astrônomo Arthur Eddington do encurvamento da luz 
duma estrela durante a passagem dos seus raios pelo Sol pareceu dar razão à teoria da 
relatividade geral de Einstein – mas há sérias críticas quanto à validade dos resultados 
obtidos  na  ocasião  583.  É  claro  que  uma experiência  pode ser  repetida  pelo  mesmo 
observador ou outros observadores, sendo novamente testada a teoria em busca de uma 
falsificação mais conclusiva, mas na prática também podem ser arrumadas “desculpas” 
convincentes para manter o crédito na teoria e desacreditar as experiências. Na história 
das  ciências,  de  fato,  é  difícil  achar  alguma  teoria  que  possa  ter  sido  rejeitada 
prontamente  por  meio  duma  experiência  crucial,  e  não  costuma  ser  possível  uma 
conclusão de imediato, logo após uma série de experiências, por mais cuidadosas que 
sejam. Geralmente, passa-se muito tempo até que isto ocorra, talvez séculos – a teoria 
heliocêntrica de Copérnico precisou bem uns 150 anos para ser considerada conclusiva, 
a controvérsia sobre a geração expontânea precisou de bem mais do que isto, e assim 
por diante.

Faz  parte  ainda  da  metodologia  de  Popper  considerar  que  vivemos  em três 
mundos  distintos  que  se  interrelacionam:  o  mundo  físico,  que  captamos  através  de 
nossos sentidos ou de suas extensões (como os instrumentos); o mundo interior de cada 
um, onde se situam nossa consciência e inconsciência; e o mundo que aproxima os dois 
anteriores e que resulta das nossas criações mentais, que inclui a ciência, filosofia, artes. 
Ideologicamente,  Popper  se  alinhou  com  o  liberalismo  individualista;  para  ele,  os 
maiores inimigos da “sociedade aberta” teriam sido Platão e Marx, pelo que condenou 
seu  “historicismo”,  enquanto  tentativas  de  reconstrução  da  sociedade  com base  em 
“leis” históricas 584.

583 Vide a respeito, entre outros, Marmet (1997).
584 Popper (1993).
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O filósofo húngaro Imre Lakatos objetou ao método popperiano que na história 
das ciências não costuma haver confronto direto entre uma teoria e a experiência, mas 
sim entre duas teorias rivais e a experiência, de forma que se possa chegar a alguma 
confirmação  e  não  só  a  uma  refutação  585.  Além disso,  as  teorias  costumam gerar 
algumas  anomalias,  que  as  contrariam,  sem  com  isso  serem  abandonadas  porque 
refutadas,  a exemplo do que ocorreu no caso de Kepler com o formato circular das 
órbitas planetárias. Para Lakatos, que sempre considerou a física como paradigma das 
ciências, uma teoria só pode ser abandonada se houver outra melhor, e em geral há uma 
série de adaptações que tendem a deixar uma teoria mais aceitável.  Isto é o que ele 
chamou de  “programa científico  de  pesquisa”,  um núcleo  de  pressupostos  teóricos, 
defendidos por um “cinturão” de hipóteses auxiliares criadas para defender o referido 
núcleo contra ataques “indevidos”, ou “injustificados”. O cientista continuaria dentro de 
um programa de pesquisas, mesmo que com anomalias, desde que o programa possa 
ainda ter como resultados alguns êxitos empíricos.

O progresso da ciência, nessa visão de Lakatos, decorreria da competição entre 
diferentes programas de pesquisa, como resultado da comparação para ver qual deles 
apresenta maior progresso, definido aqui como o maior grau de coerência, junto com 
mais e melhores predições. A forma de conferir esse progresso seria a confrontação com 
a história das ciências, o que no caso dele parece ser um argumento circular – já que 
Lakatos vê a história dos “vencedores” e não a dos “vencidos”, quando aparentemente é 
mais fácil decidir quem tinha mais razão dentre vários programas de pesquisa. Além 
disso, outra objeção é que um programa “degenerescente”, ou que perdeu a corrida para 
outro  mais  progressivo,  poderia  continuar  a  ter  adeptos,  mesmo  depois  de  ser 
ultrapassado por esse rival – como, por exemplo, parece ser a situação hoje em dia da 
teoria do éter na física, que já mencionei.

A crítica  maior  que  se  poderia  fazer  a  Lakatos  é  que  justamente  o  sucesso 
empírico não é suficiente para atestar o progresso das teorias. A navegação dos aviões e 
navios pode ainda hoje estar baseada num referencial em que a Terra está imóvel no 
espaço, enquanto o Sol gira em torno dela, porque isto dá resultados práticos aceitáveis, 
mas não porque isto seja verdadeiro. Em conclusão, independentemente do sucesso de 
um programa de pesquisas, o que o conhecimento deseja entender cada vez mais é como 
é a realidade do mundo.

Uma  das  idéias  mais  esdrúxulas  dos  seguidores  do  darwinismo,  e  que  se 
aproxima  das  propostas  de  Lakatos,  tem  sido  a  da  aplicação  da  sua  teoria  à 
epistemologia. Segundo essa visão, filósofos das ciências, de maneiras e com alcances 
diferentes,  têm proposto  que  o  próprio  conhecimento  avança  por  hipóteses  que  são 
selecionadas  por  mecanismos  análogos  ao  da  seleção  natural  na  biologia:  as  idéias 
evoluiriam de forma que acabariam sendo selecionadas as mais aptas na luta por sua 
existência  586.  Pode-se contra-argumentar  notando que a história das ciências  mostra 
que, diferentemente da evolução biológica, há idéias científicas que vão e vêm, dando-
se o retorno e atualização de uma idéia muito tempo depois do seu abandono, como por 
exemplo  o  sistema  heliocêntrico  de  Aristarco  e  outros  gregos,  que  só  voltou  em 
consideração  após  o  Renascimento.  Julgo  que  a  epistemologia,  enquanto  estudo  do 
processo geral do conhecimento depende de se exercer um dom, este sim resultado da 
evolução biológica e não da seleção natural, que é a criatividade humana. Ao contrário 
dessa forma extrema de reducionismo na epistemologia que seria a seleção natural de 
teorias  concorrentes,  penso  que  o  progresso  da  ciência  seria  mais  propriamente 

585 Lakatos (1993).
586 Ruiz e Ayala (1998), que se basearam em pensamentos de David Hull e Karl Popper.
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lamarckista do que darwinista, dependendo de indivíduos que criam novas hipóteses que 
são incorporadas e transmitidas; sua refutação e aperfeiçoamento é que dependem da 
comunidade científica.

Um  conhecimento  expresso  numa  teoria  científica  pode  ser  aceito  não 
exatamente porque busca a verdade, mas porque satisfaz as expectativas de um grupo 
social,  como um grupo de cientistas  ou de professores,  estando de acordo com sua 
opinião. Tais opiniões influem cotidianamente, o que é comum na vida acadêmica sob a 
forma da  atuação  de  orientadores,  notas  de  professores,  aceitação  de  publicações  – 
enfim, tudo aquilo que se traduz num argumento de autoridade intelectual (às vezes, um 
argumento autoritário de poder). A existência dessa autoridade está na base da visão 
metodológica de Thomas Kuhn e constitui  o que se chama de paradigma (do grego 
paradeikynai, ou “mostrar lado a lado”). 

A teoria  de Kuhn tinha por  sua vez como precedente  o trabalho do filósofo 
húngaro  Michael  Polanyi  que,  como  adepto  fervoroso  do  liberalismo  econômico, 
defendia  o  “livre-mercado”  e  sua  “mão  invisível”,  que  ele  contrapunha  tanto  à 
influência  da  história  externalista,  com  sua  ênfase  na  conexão  entre  a  produção 
científica  e  os  interesses  sociais  e  econômicos,  quanto  à  intervenção  estatal  no 
planejamento de ciência e tecnologia  587. Aliás, é interessante e pode ser significativo 
que os dois grandes modelos de metodologia científica mais estudados em nossa época, 
os de Kuhn e Popper, tenham suas raízes no liberalismo econômico, que entende haver 
uma  certa  racionalidade  no  mercado,  em  que  pese  a  irracionalidade  dos  seus 
componentes. Talvez Kuhn estivesse mais perto da racionalidade como a via alguém 
como Hegel,  para  quem a  história,  mesmo construída  de  irracionalidades,  acaba  se 
revelando de um cunho racional –ao menos para a visão escrita pelos “vencedores”. De 
todo modo, a aproximação entre modelos metodológicos e o liberalismo não deveria ser 
uma surpresa quando se lembra que a ciência contemporânea passou em geral a ter o 
enfoque empirista e que o liberalismo econômico e o empirismo se deram as mãos, 
como foi anteriormente mostrado.

Devido à dificuldade em precisar o seu uso do termo “paradigma”, Kuhn mais 
tarde preferiu empregar a expressão “matriz disciplinar”, que acabou não “pegando”, 
pois as pessoas continuaram a preferir a palavra “paradigma”. Para Kuhn, o paradigma 
serve para designar a grande quantidade de coisas em comum por parte de uma dada 
comunidade de pessoas, praticantes duma determinada ciência, e que se podem agrupar 
em:

• generalizações ou hipóteses compartilhadas que não se questionam, ou ainda 
a adoção de princípios metafísicos, que não se deixam testar;

• modelos ou analogias, que podem traduzir crenças comuns;
• valores aceitos em comum, tais  como exatidão, consistência,  abrangência, 

simplicidade e fertilidade;
• situações  problemáticas  exemplares,  cuja  solução  indica  por  consenso  o 

sucesso da teoria, ou ainda os problemas a resolver por aquela teoria.
Assim, para entender uma teoria, bem como sua aceitação e rejeição, deveriam 

ser considerados não tão somente suas bases cognitivas, lógicas e experimentais, mas 
também seus paradigmas, que surgem dentro de um conjunto mais amplo de fatores 
sociais  e que incluem a formação, crenças, atitudes e procedimentos da comunidade 
científica.  A  aceitação  de  uma  teoria  não  dependeria  tanto  de  regras  (indutivas, 
dedutivas, etc.), que explicariam o sucesso de uma forma “interna” à teoria, mas sim de 
valores aceitos por membros dessa comunidade, considerados válidos como explicativos 

587 Polanyi (2003), pp. 33-66.
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e  normativos,  como  aqueles  citados  acima,  e  resultantes  do  diálogo  entre  esses 
membros, o que é de certa forma “externo” à teoria.

De fato, constata-se que os alunos de uma determinada ciência aprendem seus 
paradigmas resolvendo problemas já solucionados anteriormente, repetindo ensaios de 
laboratório cujos resultados já são conhecidos, lendo explicações consagradas, etc.  – 
enfim, como que montando peças de quebra-cabeças cujos encaixes preexistem como 
dados. Kuhn observou que a ciência é apresentada às pessoas a partir dos livros-textos, 
ou então através de veículos de divulgação que se apoiam indiretamente em livros-
textos. Neles nada consta sobre os fracassos ou o que disseram os próprios protagonistas 
dos  conflitos  decisivos  da  ciência;  o  registro  é  de  uma  história  também  dos 
“vencedores”, de seus sucessos e não de problemas e fracassos. 

A fama de Kuhn se deveu ao livro A estrutura das revoluções científicas, que foi 
publicado pela Enciclopédia Internacional da Ciência Unificada em 1962 e logo atingiu 
a marca de um milhão de exemplares vendidos, tornando-se um marco na historiografia 
da ciência 588. Nele, Kuhn analisa alguns casos considerados modelares para uma ciência 
“revolucionária”,  como  os  de  Galileu,  Lavoisier,  Darwin  e  Einstein.  Examinando 
algumas teorias  da física e química  do século XVII  ao XX, Kuhn distinguiu  o que 
chamou de períodos de ciência normal dos de ciência extraordinária. Haveria ainda um 
período prévio a ambos, dito pré-paradigmático, em que ocorreria uma procura meio 
desordenada de alguma teoria que servisse para fundar o campo da ciência considerada. 
Na ciência  considerada “normal”,  se aparecerem dados que contrariem as hipóteses, 
afirma Kuhn que os  cientistas  duvidarão  dos  seus  resultados  e  não das  hipóteses  – 
como,  por  exemplo,  acontecia  na  física  do  século  XIX  no  estudo  da  problemática 
radiação do “corpo negro” (um corpo que absorveria totalmente qualquer radiação de 
luz ou calor incidente) até que os resultados serviram para Planck formular a hipótese 
quântica. Só numa época de ciência não normal é que as hipóteses seriam desafiadas, a 
ponto de se mudar as teorias  até então aceitas,  gerando uma “revolução científica”. 
Como exemplo desta, apresenta o caso de Copérnico, que desafiou a hipótese capital de 
um sistema solar geocêntrico. Um paradigma da ciência normal seria então deixado de 
lado apenas quando um novo paradigma surgisse em condições de tomar o lugar do 
antigo.

A meu ver, a noção de paradigma é real e até se assemelha ao dogma, quando 
passa a se tornar um obstáculo ao desenvolvimento do conhecimento. Um bom exemplo 
disto é o já mencionado e atual “dogma central da genética molecular”, enunciado por 
um dos descobridores da estrutura do código genético,  Francis Crick.  Recordando o 
exposto anteriormente,  segundo esse dogma a informação genética reside nos ácidos 
desóxiribonucléicos  (ADN) e passa para uma seqüência de proteínas,  mas não pode 
fazer o caminho inverso. Este paradigma começou a ser atacado mais intensamente a 
partir da década de 1970 por alguns biólogos, que propuseram a existência de fatores 
internos  que  promovam ou mesmo direcionem a evolução.  Como analisado atrás,  a 
maior parte dos defensores desse paradigma do dogma central tem preferido ironizar 
seus  adversários,  chamando-os  de  “criacionistas”  no  sentido  religioso  de 
fundamentalistas,  o  que  não  é  verdadeiro,  pois  se  trata  de  biólogos  defensores  do 
evolucionismo,  mas  que  não  aceitam  a  explicação  neo-darwinista  da  evolução, 
posicionando-se contra o mecanismo de mutações ao acaso selecionadas por causa de 
sua suposta “eficiência” para a sobrevivência.

Há outros paradigmas da ciência atual que têm uma larga divulgação nos meios 
de comunicação, que aliás em geral acabam sendo seguidores da comunidade científica 

588 Kuhn (1975).
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mais  conservadora,  ignorando  a  existência  de  desafios  e  contestações  de  dentro  da 
ciência.  Alguns dos exemplos  que já  mencionei  valem a pena ser  aqui  relembrados 
nesse contexto de paradigmas oficiais, tais como: a teoria cosmológica do big bang 589; a 
teoria da relatividade restrita; a doutrina de Copenhague sobre a mecânica quântica, em 
especial  as  interpretações  das  relações  de  incerteza  e  da  função  de  onda  como 
probabilidades numéricas, sem existência real.

O problema maior que identifico na óptica de Kuhn é sua conclusão de que o 
conhecimento e a ciência em particular devem obedecer aos paradigmas ou matrizes 
disciplinares, aceitando o estado das coisas como estão. Os praticantes dos paradigmas 
se revelam bastante conservadores, e na verdade as ditas “revoluções” científicas se dão 
lentamente e geralmente têm um caráter mais reformista do que “revolucionário”. Além 
disso, o mais grave é que o progresso científico kuhniano não se deveria à busca da 
verdade, mas ao sucesso paradigmático,  ainda que este possa se revelar falso com o 
passar  do  tempo.  A obediência  do  cientista  ao  paradigma não  seria  para  Kuhn um 
problema, mas uma virtude, pois a ela é que se deveria a tranqüilidade para trabalhar e 
que acabaria gerando o progresso científico – talvez uma boa explicação do porquê os 
cientistas, de fato, têm-se reconhecido enquanto tais na descrição dos paradigmas de 
Kuhn, trabalhando com a autonomia que lhes dá uma “comunidade”, que é muitas vezes 
mais virtual do que real. Esses mesmo cientistas se reconhecem menos nas “anomalias” 
e “revoluções”, que como afirmei chegam na verdade muito paulatinamente, reforçando 
por um longo tempo o conservadorismo da maioria dos cientistas a respeito das teorias.

A idéia  de Kuhn de que uma dada teoria deva ser abandonada frente  a uma 
experiência “crucial” é questionável, pois os cientistas, quando querem, acabam fazendo 
novas  hipóteses  ad  hoc para  salvar  teorias  que  estejam  com  problemas.  Ou, 
inversamente, eles podem decidir abandonar uma teoria por uma teoria rival quando a 
velha ainda poderia dar conta de explicar os fenômenos de forma plausível. Além disso, 
de maneira geral, há influência de fatores externos à teoria para que se possa justificar 
uma ou outra decisão. Por exemplo, pensemos em uma aplicação da tecnologia, que 
também pode seguir o modelo de Kuhn: qual o critério científico que foi seguido para o 
atual congelamento das pesquisas sobre energia nuclear de fusão, quando esta promete 
ser uma fonte energética limpa, abundante e barata? O argumento de que as pesquisas 
seriam caras não encontra respaldo numa série de gastos muito maiores que se faz com 
ciência e tecnologia no mundo – então o critério foi de seguir um paradigma de política 
científica,  algo  “politicamente  correto”  face  aos  ataques  da  ideologia  ambientalista 
radical contra a energia nuclear em geral.

O  modelo  de  Kuhn  empresta  bastante  realce  às  comunidades  científicas 
organizadas, responsáveis pelas comunicações entre seus membros, por sua apreciação e 
recompensa,  e  que  também  representa  a  atividade  científica  para  o  restante  da 
sociedade. A tendência é de que para elas a ciência normal mantenha sua tradição e que, 
como dito, representa uma posição extremamente conformista e conservadora, problema 
que  é  agravado  pela  especialização  vertical,  resultante  da  assunção  da  ideologia 
positivista, e que neste quadro reflete a posição real das comunidades científicas em 
geral. Fenômeno semelhante acontece na esfera tecnológica e como exemplo recordo 
como a própria IBM na década de 1950, por conta dos paradigmas tecnológicos  da 
época, ainda achava que um produto como o computador não teria mercado 590.

589 A esse respeito, deve-se notar que o afastamento para o vermelho do espectro das  
galáxias pode não ser um guia seguro para determinar se o universo está se expandindo, como 
supõe o modelo do big bang – cf. Cherry (1989), pp. 34-44.

590 Citado em Magalhães (1994).
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Os paradigmas acabam justificando a falta de crítica das decisões e do modo de 
funcionamento dessas comunidades de especialistas, que usam muitas vezes de critérios 
totalmente inadequados e totalitários para forçar o consenso, inclusive distanciando-se 
dos suas próprias diretrizes de racionalidade,  o que se torna evidente posteriormente 
quando fica claro que um grupo de poder estava errado no seu julgamento sobre uma 
teoria rival dos paradigmas vigentes. Onde fica então no modelo kuhniano a questão 
fundamental de examinar se uma teoria está ou não mais perto da verdade? Para colocar 
a questão nos termos de Kuhn, como podem os cientistas saber que um paradigma está 
se esgotando? Penso que a resposta mostrada pela história das ciências é de que eles não 
sabem e tentam acomodar as anomalias aos paradigmas vigentes na sua visão de mundo, 
ou  deixá-las  de  lado  como  “ainda”  insolúveis,  por  um  tempo  que  pode  ser 
demasiadamente longo. 

Larry Laudan vem tentando elaborar uma visão mais internalista da teoria de 
Kuhn, introduzindo o que chamou de “capacidade de resolução de problemas” de uma 
teoria  591.  Laudan  assumiu  que  a  avaliação  dessa  capacidade  é  independente  do 
julgamento do seu grau de verdade ou verossimilhança. Isto cria dificuldades quando se 
focalizam as anomalias de uma teoria, que são justamente os problemas que ela não tem 
capacidade de resolver. A escolha de problemas que se pode resolver sempre leva um 
grau de subjetividade, pois somente serão selecionados para resolução os problemas que 
são julgados adequados, a menos que se use justamente algum critério de verdade para 
decidir sobre tal capacidade de resolução.

Um, enfoque singular foi o de Paul Feyerabend, que argumentou em sua obra 
que não existe na prática nada que se possa chamar de “método científico”,  que ele 
entendia como sinônimo de justificação lógica da ciência 592. Alguns críticos viram nisto 
um ataque à ciência, visando retirá-la de cima de seu pedestal de fama, pois em sua 
teoria a ciência não seria mais do que uma forma de tradição, e neste sentido poderia ter  
tanto  direito  a  ser  levada  a  sério  como  outras  tradições,  tais  como  a  astrologia,  a 
feitiçaria e a medicina popular. Enquanto tentativa de conhecer a realidade, a ciência 
estaria para ele portanto no mesmo pé de igualdade da religião ou das ideologias. A 
intuição fortuita, a sorte, a persuasão e as preferências pessoais contariam mais do que o 
“método” para o sucesso duma dada teoria. Se não há método segue-se que, como diz 
Feyerabend, “qualquer coisa vale” – daí a alcunha dada à sua visão, de “anarquismo” da 
ciência. 

Feyerabend tinha razão em identificar no discurso dos cientistas (e ele estudou 
detidamente  o  caso  de  Galileu)  o  uso  de  ferramentas  bem  diferentes  do  simples 
“método”  racional,  tais  como  técnicas  de  retórica  e  convencimento  que  não  se 
distinguem muito dos recursos atuais da propaganda. É convincente seu enfoque, de que 
se Galileu tivesse tido que apelar somente para “fatos” ou explicações “racionais”, ele 
não teria argumentos imbatíveis, à sua época, a favor de suas observações astronômicas 
e de suas conclusões. Seus adversários não eram tolos - pelo contrário, em mais de uma 
ocasião, eles é que tinham argumentos à época irrefutáveis. Sabemos que, com o tempo, 
as provas em favor de Galileu acabariam sobrepujando as dos seus rivais, mas isto se 
deu até mais de um século depois de sua morte. Neste sentido, como o cientista tem 
convicção  de  suas  teorias,  ele  muita  vez  acaba  mesmo  lançando  mão  de  todos  os 
recursos  que  acha  necessários,  às  vezes  até  relativamente  fraudulentos.  Na  prática 
científica,  isto  pode  acabar  enrijecendo  as  posições  defendidas,  ajudando-as  a  se 
tornarem  dogmáticas  e  auto-justificativas,  parecidas  com  posições  religiosas  e  não 

591 Laudan (1977).
592 Feyerabend (1989).
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dando abertura para contestações, mesmo para aquelas vindas da própria ciência – o que 
revela alguns pontos de contato entre as teorias do método científico de Feyerabend e 
Kuhn.

A argumentação de Feyerabend sobre a heterodoxia dos cientistas em relação ao 
método é procedente em muitos casos. Kepler, por exemplo, “deduziu” imperfeitamente 
a demonstração matemática de que o movimento dos planetas é elíptico, porque estava 
convencido da sua verdade, embora não soubesse como demonstrá-lo rigorosamente – 
seu  argumento  matemático  estava  viciado  e  Kepler  fez  o  que  os  engenheiros 
denominam de “cozinhar” a demonstração, o rigor matemático só veio muito mais tarde, 
após a morte de Kepler 593. No entanto, mesmo Feyerabend argumentava com método e 
racionalismo a favor do anarquismo, o que mostra como exagerou em sua pretensão de 
acabar com o “método”. 

Feyerabend, assim como Kuhn, se colocou a favor da “incomensurabilidade” de 
teorias, designando com isto que falta um termo comum que permita a comparação para 
teorias  de  épocas  diferentes.  Por  exemplo,  na  mecânica  clássica  a  massa  é  uma 
propriedade intrínseca de um corpo, ao passo que na mecânica einsteiniana a massa é 
algo  que  depende da  velocidade  do  corpo,  e  de  acordo com a  incomensurabilidade 
proposta as duas teorias falariam de coisas diferentes, não comparáveis. Creio que isto é 
na verdade uma posição relativista, pois é claro que teorias podem ser comparadas, por 
exemplo nas suas predições e observações experimentais.  Se admitirmos o ponto de 
vista de Feyerabend, a ciência seria ideologia e nada mais – o que é diferente de dizer 
que  a  ciência  também  expressa  uma  ideologia.  Admito  até  mesmo  que  teorias 
inconsistentes podem ter sido responsáveis pelo progresso do conhecimento – mas elas 
se transformaram em consistentes com o passar da história. 

O próprio Feyerabend também acreditava na ciência e no seu progresso, mesmo 
que o processo parecesse irracional, ou seja, mais uma vez seu anarquismo não deve ser 
levado num grau muito a sério. Na verdade, creio que Feyerabend estava argumentando 
contra a escolha de métodos ou regras que restrinjam o processo de conhecimento – ou 
então estava se posicionando contra a existência de um método científico universal, mas 
não rejeitando a ciência  ou o conhecimento em si.  Não obstante,  ele parecia  pensar 
mesmo que não se pode demonstrar  que a ciência  seria  um modo de conhecimento 
superior, por exemplo, à magia ou astrologia, sendo meramente uma questão de gosto 
pessoal adotar-se qualquer destas visões de mundo. O mesmo se poderia afirmar de 
outras posições relativistas, em que também se advoga a igualdade epistemológica entre 
ciência e misticismo, como no Tao da física, de Fritjof Capra. 

Sem chegar neste exagero,  observo que mesmo a pessoa mais  relativista  não 
costuma trocar pela fé num ritual de magia os cálculos que permitem a um avião pousar 
corretamente sem se espatifar ou os conhecimentos médicos especializados durante uma 
cirurgia. Além disso, o “vale-tudo” de Feyerabend está restrito pelas estruturas de poder 
da  sociedade  –  de  nada  adianta  querer  adotar  uma  teoria  qualquer  ou  um sistema 
qualquer de produção ou governo, se nos movimentamos dentro de estruturas existentes. 
O  “vale-tudo”  pode  significar  na  prática  um  escapismo  e  não  uma  luta  para  a 
transformação dessa estruturas, mas não é verdade que uma situação qualquer seja tão 
boa quanto outra. 

O que sobra de interessante nessa posição anarquista é que Feyerabend assinalou 
que  o  que  se  ensina  nas  escolas  é  uma  ciência  rotineira,  que  acaba  cerceando  a 
criatividade dos indivíduos, e isto sim é algo que valeria a pena mudar. Também pode-
se aceitar muitas das afirmações de Feyerabend enquanto críticas da dogmatização do 

593 Hübner (1993), pp. 65-77.
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conhecimento  e  dos  próprios  caminhos  da  pesquisa.  Se  Feyerabend  tinha  razão em 
muitas  de suas críticas,  ele  não propôs nada para explicar  positivamente como uma 
teoria pode ser boa no processo do conhecimento – ele apenas tendia para uma posição 
que nega o racionalismo não só aos cientistas no processo de justificação de suas teorias 
(no que a história das ciências mostra que também estava muitas vezes com a razão), 
mas à própria ciência.

A  exploração  de  contradições  nas  relações  mútuas  dos  conhecimentos 
envolvidos num processo leva a considerar no campo da metodologia a dialética do 
conhecimento, que enfatiza os seguintes aspectos característicos:

• ação recíproca e conexão universal do conhecimento, pois todos aspectos da 
realidade estão mutuamente interligados;

• transição de mudanças quantitativas para qualitativas, a partir de mudanças 
pequenas  num processo,  que  se  acumulam de  forma a  configurar  com o 
tempo uma mudança maior;

• unidade e luta dos contrários, já que os processos de conhecimento possuem 
aspectos  contraditórios,  que  acabam  se  resolvendo  num  novo  estado  de 
equilíbrio,  até  que  se  desenvolvam  novas  contradições,  e  assim 
continuamente.

Este  último  aspecto  da  tríade  dialética  se  explica  melhor  no  contexto  da 
metodologia da pesquisa científica e tecnológica com o recurso da hipótese de Kurt 
Hübner, que aqui retomo. Recapitulando, ele sugeriu que há geração de instabilidades 
no processo de conhecimento, à maneira de instabilidades nos processos de regulação 
que ocorrem na realidade. De fato, mesmo nos processos naturais há regularidades e 
irregularidades,  que  geram  instabilidades  e  que  podem  ser  ocasionadas  externa  ou 
internamente, como por exemplo as alterações na transmissão do  código genético, ou o 
regime de chuvas ou de marés, ou ainda a formação de núcleos atômicos cada vez mais 
pesados.  Revoluções  seriam,  de acordo com essa visão,  instabilidades  extremas que 
produzem novas formas de conhecimento ou de organização, como também acontece no 
plano da história social. No entanto, existem pequenas instabilidades, que por si pouco 
influiriam no conhecimento ou na organização, mas podem a longo prazo se tornar parte 
de  uma  instabilidade  maior.  Mesmo  a  rotina  comporta  instabilidades  associadas  a 
mudanças, como se observa na aplicação de técnicas recentes de administração,  como 
as chamadas de “qualidade total”. 

Uma tentativa  de aplicar  a  metodologia  da  dialética  de  forma automática  às 
ciências da natureza foi a referida obra de Engels, A dialética da natureza, que faz uso 
da unidade dos contrários (ou convivência de opostos), conceito que já era usado na 
Alemanha antes  dele  pela  escola  da  Naturphilosophie,  como visto  atrás.  Engels  foi 
acusado de tentar aplicar mecanicamente a tríade dialética aos fenômenos naturais. De 
maneira  análoga,  Sartre  criticou  o  automatismo  e  esquematismo  de  correntes  do 
marxismo contemporâneo que se basearam na redução da realidade ao nível puramente 
econômico, método que segundo ele não é dialético, pois essas correntes admitem de 
antemão o que deveriam provar. Por outro lado, a idéia de conhecimento como processo 
em construção e contínua superação é dialética, pois a realidade se deixa conhecer de 
forma que comporta contradições. O conhecimento é confrontado com a realidade, que 
por sua vez reformula o conhecimento e assim sucessivamente.  Naturalmente há em 
contrapartida uma tendência à harmonização, ou à eliminação dos conflitos.

O  escocês  David  Bloor,  conhecido  representante  da  chamada  “escola  de 
Edimburgo” da sociologia da ciência, apresentou uma proposta de que para se explicar 
uma crença ou mudança de crença do cientista não seria necessário levar em conta se as 
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crenças em questão são, em maior ou menor grau, falsas ou verdadeiras, ou até mesmo 
razoáveis  594.  Bastaria  que  as  explicações  dadas  fossem  causais,  explicassem 
imparcialmente   tanto  o  sucesso  quanto  o  fracasso  de  cada  teoria,  e  ainda  fossem 
reflexivas  – requisito  pelo qual  elas valeriam inclusive para a própria  sociologia  do 
conhecimento. Para Bloor, haveria uma relação entre os componentes empíricos e os 
sociais  do conhecimento,  permanecendo  a base empírica  como fundamental  para  as 
crenças  científicas,  o  que  revela  a  fonte  de  influência  ideológica  na  sua  teoria 
metodológica, isto é, o empirismo. 

Para  sua  proposta,  chamada  “programa  forte  da  sociologia  da  ciência”,  ter 
sucesso, Bloor disse que ela teria que se aplicar a campos da ciência que costumam ser 
mais  impermeáveis  à  sociologia,  como  a  matemática  e  a  lógica.  Para  tanto,  Bloor 
examinou as obras de John Stuart  Mill  e de Gottlob Frege,  investigando se poderia 
existir  uma matemática “alternativa” à usual.  Bloor acreditou ter  demonstrado que a 
matemática exige um consenso social e, com este ponto de vista, repassou as análises de 
algumas das questões que ele considerou básicas na matemática, tais como se “1” é um 
número,  as  propriedades  dos  números  pitagóricos  e  platônicos,  a  metafísica  da  raiz 
quadrada de 2 e a existência dos infinitesimais.

Continuando  sua  exposição,  Bloor  voltou-se  para  o  pensamento  lógico-
matemático e questionou se podem existir  outras lógicas além da usual e, num caso 
como  o  teorema  de  Euler,  se  as  hipóteses  para  a  sua  demonstração  podem  ser 
contestadas 595.  A partir de suas pesquisas, concluiu que uma demonstração matemática 
tem que ser socialmente “negociada”, no que se parece com a metodologia de Kuhn. 
Tentando  se  antecipar  aos  seus  críticos,  Bloor  concedeu  que  o  programa  forte  da 
sociologia  da  ciência  adota  um  subjetivismo  que  é  um  tipo  de  “relativismo 
metodológico”, mas defende isso como sendo uma necessidade e não uma contingência.

Um aspecto  interessante  da visão de  Bloor  é  seu exame das  duas  principais 
teorias rivais sobre metodologia e concepção da ciência, as de Popper e Kuhn. Bloor 
não  pretendeu  contribuir  para  o  debate  intrinsecamente,  mas  sim  entender  as  duas 
teorias  como expressões  ideológicas  ligadas  a  questões  de  economia,  direito,  teoria 
política  e  ética.  Para  ele,  ambas  teorias  se  explicam  como  respostas  em diferentes 
momentos a ameaças à ideologia de grupos sociais dominantes.  O autor sintetizou a 
análise  chamando  Popper  de  um “iluminista”,  por  defender  na  ciência  um contrato 
social, ainda que seja o do  laissez-faire e do darwinismo social. Por outro lado, para 
Bloor,  Kuhn  seria  um  “romântico”,  ao  defender  que  o  conhecimento  segue  leis 
históricas, ao mesmo tempo que Kuhn justificava o autoritarismo dos paradigmas e o 
nacionalismo na ciência. 

Reintroduzo neste ponto da discussão dos métodos a questão do realismo, em 
que o conhecimento visaria uma descrição o mais verdadeira possível de como o mundo 
realmente  é,  mundo  esse  que  em  boa  medida  não  dependeria  da  existência  de 
observadores ou de teorias que o expliquem, excetuando onde o objeto de conhecimento 
é o que o próprio homem constrói.  Além disso,  uma teoria  para ser verdadeira  não 
dependeria das crenças e comportamentos dos indivíduos ou comunidades, embora a 
teoria  em si  possa  depender  deles.  Entidades,  como por  exemplo  elétrons  e  fótons, 
existem na realidade,  independentemente  de haver  meios  de observá-los,  ou mesmo 
independentemente  de  haver  uma  teoria  que  os  suponha,  e  ainda  que  seu 
comportamento real  divirja de alguma teoria  atual,  que pode explicá-los de maneira 

594 Bloor (1991).
595 O que Euler provou é que há uma relação constante envolvendo o número de vértices 

(V), faces (F) e lados (L) dos poliedros fechados: V – L + F = 2.
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apenas aproximadamente correta. Em antítese, para o anti-realismo a aceitação de uma 
teoria  nada  tem  a  ver  com  a  verdade,  mas  sim  com  motivos  unicamente  sociais, 
comportamentais, de adequação empírica devido à sua  simplicidade ou a algum motivo 
de outra natureza que não seja a própria realidade. Claramente, alguns dos sistemas que 
expus têm doses variáveis de anti-realismo 596. 

A respeito dessas discussões, vale ainda lembrar que o fenômeno intelectual que 
se denominou pós-modernismo e que vem tendo um grande impacto em vários campos, 
inclusive na ciência e na sua crítica, a partir principalmente de meados da década de 
1980,  se  aproximou de  teses  anti-realistas  que  defendem o indeterminismo do caos 
como hipótese de trabalho para as ciências.  Muitos de seus autores entendem que a 
ciência é um projeto social  como qualquer outro, nem mais racional nem com mais 
direito a reivindicar critérios como “verdade” do que outros empreendimentos sociais. 
Esses  pontos  de  vista,  no  que  aqui  interessa  mais  de  perto,  foram  expressos 
principalmente por pesquisadores agrupados na antropologia da ciência; nos países de 
língua inglesa alguns de seus proponentes se consideram representantes do que chamam 
de  social  studies  in  science,  às  vezes  também se descrevendo de  forma ambígua  e 
equivocada com o nome de praticantes da “história social da ciência”. 

Ainda  mais  radicalmente  do  que  o  entendimento  que  deram  Kuhn  e  seus 
seguidores à ciência, o relativismo nesse caso ostensivamente desdenhou os produtos da 
ciência  e  da  tecnologia.  Essencialmente,  para  esse  relativismo  não  há  objetividade 
possível na ciência – ela seria acima de tudo um produto das estruturas de dominação e 
a ciência não passaria de algo ditado por uma burocracia ou pelas indústrias (daí as 
designações  de  “tecnoburocracia”,  “tecnociência),  ou  ainda  pelo  chauvinismo 
masculino,  porque em boa medida  se  encontra  excluída  uma ciência  feminina.  Nos 
limites  dessa  visão  relativista  é  possível  falar  de  ciências  nacionais,  por  exemplo 
francesa  ou  americana,  como  distintas  entre  si,  mesmo  que  em todas  se  diga,  por 
exemplo,  que  “força  é  o  produto  da  massa  pela  aceleração”.  Para  os  cientistas, 
principalmente  os  cientistas  naturais,  estes  são  exageros,  desvios  em relação  a  uma 
ciência ideal, que entendem ingenuamente ser mais neutra e objetiva, uma situação em 
que poderia e deveria ser corrigida. 

Como  assinalei  antes,  a  verdade  tem  várias  acepções,  podendo  haver 
convergência  entre  elas.  Desta  forma,  o  ideal  de  o  conhecimento  se  aproximar  da 
verdade  não  se  altera  pelo  fato  de  que  o  conhecimento  permanece  humano  e  se 
transforma, ao passo que a natureza tem um caráter mais fixo (abstraindo também as 
transformações  naturais).  Não  há  nisso  contradição,  pois  o  processo  é,  para  todos 
propósitos humanos, infindável; como se aprende com a história das ciências, não há 
motivo algum para supor que essa busca terá fim. Também houve uma época em que os 
homens se conformavam com a ordem feudal, então nesse sentido ela era uma ordem 
“verdadeira”. Significou isto que o modo de produção feudal fosse eterno? Obviamente 
que não, assim como os modos seguintes não se revelaram mais “verdadeiros”. O que 
fazemos  porém com as  conquistas  culturais  e  técnicas  do  tempo  feudal,  como  por 
exemplo as catedrais góticas? Elas continuam sendo admiradas e usadas, assim como 
sucede com o conhecimento antigo, por exemplo com a geometria euclidiana. O fator 
primordial  desse  tipo  de  avaliação  costuma  ser  a  passagem  do  tempo,  ou  seja, 

596 Não cabe neste espaço, mas seria interessante comparar essa oposição entre métodos 
científicos com aquela entre os conceitos de realismo e anti-realismo na literatura, expressados  
por György Lukács, para quem o realismo se esforça por traduzir uma dinâmica das relações  
sociais e econômicas, ao passo que o naturalismo se contenta em ser apenas seu espelho.  Cf. 
Lukács (s/d).
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poderíamos  dizer  que  o  realismo  é  algo  temporalmente  situado,  sujeito  portanto  à 
apreciação e crítica histórica, sem perder com isso seu valor para o conhecimento.

Tendo partido no início deste trabalho de algumas conceituações de ideologia e 
ciência, apresentei no seu decorrer uma série de exercícios de observação histórica da 
interrelação entre ambas, que espero tenham servido para iluminar a complexidade do 
assunto e  sua relevância  dentro dos estudos de uma história  das idéias.  À guisa de 
encerramento, vou destacar algumas conclusões muito gerais levantadas pelas reflexões 
precedentes, não somente porque foram objeto delas, mas também porque penso que se 
tratam de sugestões úteis a todos alunos que se interessam pela história das ciências e 
independentemente da linha que pretendam seguir:

• É prudente manter distância da mitologia dos “fatos”, dos “acontecimentos” 
e dos dados “positivos”, pois na história das ciências eles devem ser sempre 
contextualizados em termos ideológicos para poderem ser melhor entendidos 
e avaliados.

• Não somente  a  atividade  mas  o  próprio  julgamento  de  cada  pesquisador 
científico  é  sempre mais  ideológico  do que geralmente  se admite.  A que 
interesses, a que valores os diversos saberes correspondem? De onde vêm os 
seus pressupostos filosóficos, metodológicos, semânticos? 

• Por  outro  lado,  toda  observação  requer  um  quadro  teórico  prévio,  onde 
possivelmente se inscrevem também diversas ideologias. Seria conveniente, 
na medida do cabível,  explicitar tais ideologias no trabalho de cada um, para 
que deixem exatamente de serem “falsas consciências”. Ao fazer isto, cada 
um de nós realiza uma espécie de “psicanálise ideológica”, que deveria levar 
a um maior auto-conhecimento e a uma melhor fundamentação de nossas 
idéias a respeito das ciências.
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