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1 Os significados da cultura científica

Nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais

nem mais dependente delas do que o século XX.

 Contudo, nenhum período, desde a retratação de Galileu,

 se sentiu menos à vontade com elas.

Hobsbawm

I.

O conhecimento adquirido pelas ciências naturais tem, atualmente, ingerência

numa escala planetária e promete ir mais além. A sociedade contemporânea

constitui um paradoxo no qual a radiação cósmica de fundo, uma das hipóteses

sobre a origem do universo, é detectada por uma tecnologia de radioastronomia

desenvolvida, originalmente, como esforço de guerra. De fato, conforme assinala

Ziman (1981, p. 17), a guerra desempenha um importante papel no desenvolvimento

científico e tecnológico de modo que, segundo ele: “A Ciência-sem-Guerra é quase

tão anacrônica quanto a Guerra-sem-Ciência, neste nosso mundo tão conturbado”.

O paradoxo da era atual pode ser referido, por outro lado, ao grau de

manifestação da cultura material como potencial de realização da ciência, à medida

que nos aproximamos do momento presente. Segundo a visão de Bernal (1973)

sobre a função social da ciência, as necessidades materiais estão na base das

descobertas científicas do mesmo modo que a ciência é fundamental na vida
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econômica e material da sociedade contemporânea e das idéias que a orientam e a

inspiram1. No entanto, a cultura material não diz respeito, exclusivamente, ao

substrato material da cultura, tampouco se circunscreve ao que corresponde às suas

exigências práticas. Ela, também, responde à demanda coletiva por condições

técnicas, econômicas, estéticas, valores e crenças compatíveis com a dinâmica

social e o processo histórico.

Conforme assinalou Lévi-Strauss (2002, p. 30), o objetivo primeiro de uma

ciência não é o de produzir resultados práticos e de utilização imediata, senão,

corresponde a exigências intelectuais mais amplas como o ideal da ordem universal

e racional: “Toda classificação é superior ao caos, e mesmo uma classificação no

nível das propriedades sensíveis é uma etapa em direção a uma ordem racional”.

Assim foi para o homem primitivo e continua a sê-lo para o cientista contemporâneo.

Ziman (1981) critica uma certa visão do lugar social da ciência que ele

considera arrogante e simplória, na medida em que concebe o desenvolvimento

histórico do empreendimento científico vinculado a uma depreciação da religião, da

filosofia e das humanidades. Para esse autor, o que de fato se verifica é o contrário

disso, ou seja, a interpenetração cada vez maior entre os diferentes aspectos da

condição humana como, por exemplo, a necessidade de “saber como” (prática) e de

                                                          
1 Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Bernal (1973) enfatizou o papel essencial que o
capitalismo desempenhou no surgimento da ciência, mas considerava que o desenvolvimento de uma
ciência “a serviço da humanidade” era incompatível com a continuidade do capitalismo. Para Bernal,
além de satisfazer as necessidades materiais humanas, a ciência funcionaria como instrumento
teórico para a compreensão e transformação da dinâmica social desde que, segundo Bernal (1973, p.
383) “a sociedade não pode ser compreendida cientificamente sem que, ao mesmo tempo, seja
modificada” (no original, em inglês: “society cannot be understood scientifically without at the same
time changing it”). Em 1939, Bernal (1973, p. 409-410) acreditava que a sociedade ocidental rumava
para uma nova ordem socialista. O seu depoimento tornou-se peça histórica do “humanismo
científico” à beira da catástrofe da guerra:

A organização socializada, integrada e científica do mundo está próxima. Seria absurdo, entretanto, agir como se ela
estivesse na iminência de começar ou que ocorrerá sem graves disputas e confusões. Devemos perceber que nos
encontramos no meio de um dos períodos de maior transição da história humana. O problema mais imediato é
garantir que a transição será consumada tão rápido quanto possível, com o mínimo de destruição material, humana e
cultural. (no original, em inglês: “The socialized, integrated, scientific world organization is coming. It would be absurd,
however, to pretend that it had nearly arrived or that it will come without the most severe struggles and confusion. We
must realize that we are in the middle of one of the major transition periods of human history. Our most immediate



22

“saber por que” (teoria). Nesse quadro interdisciplinar do conhecimento, Ziman

localiza a pesquisa científica como o trabalho cotidiano de pessoas que ocupam

determinado lugar na sociedade: os cientistas2 Eles, como os demais cidadãos,

permanecem sujeitos às tensões inerentes às dimensões intelectual, pessoal e

social da existência.

É preciso considerar, em complemento ao posicionamento de Ziman, que à

consolidação da sociedade informática, pós-industrial, a partir da segunda metade

do século XX, corresponde uma importante transformação no estatuto do saber e

nos critérios de sua legitimação. A mudança diz respeito, sobretudo, à demanda que

a circulação do conhecimento, a partir do tratamento automático e lógico da

informação, impõe à sua forma de produção e controle. Lyotard (2002, p. 12)

caracteriza essa nova condição social do saber como “pós-moderna”, ressaltando a

hegemonia do discurso da performance (desempenho) sobre outras modalidades de

relatos que se relacionam “às idéias de equilíbrio interior e de convivialidade”, as

quais ofereceriam uma visão integrada e coerente de mundo subsidiária de projetos

e sistemas de valores coletivos. Enfim, os megarrelatos que correspondem a

tradições filosóficas, políticas e religiosas típicas da modernidade. A eles se

associariam o sentido da história e a legitimação dos projetos políticos, sociais e

econômicos. No entanto, lhes dariam suporte estrutural os desvios de coerção,

uniformidades e totalitarismos. A crítica aos megarrelatos seria, portanto, uma

campanha em defesa dos contextos locais, das heterogeneidades e das

particularidades dos modos de ser, agir e pensar (JAPIASSU, 1997a).

                                                                                                                                                                                    

problem is to ensure that the transition is accomplished as rapidly as possible, with the minimum of material, human
and cultural destruction”).

2 De acordo com Shapin (1996), o termo “cientista” foi inventado no século XIX e passou a ser
largamente empregado somente a partir do século XX.
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A questão da legitimação do saber é da maior importância, uma vez que os

critérios de julgamento adotados atualmente remetem ao campo científico:

“condições de consistência interna e de verificação experimental” (LYOTARD, 2002,

p. 13). Também são levantadas preocupações acerca das instâncias de decisão:

quem decide? E, principalmente: como legislar a partir dos parâmetros da verdade

científica e dos critérios da ética e da política? Seria esta a “opção ocidental”,

conforme aponta Lyotard? Daí que a ciência contemporânea ocupa posição de

relevância na consolidação do poder como exercício coletivo ou centralizado pelos

experts.

Marcuse (1973, p. 17) fez referência à sociedade industrial como a realização

de um projeto histórico no qual a conquista científica da natureza relaciona-se ao

homem conquistado cientificamente. A condição da cultura material contemporânea

corresponde a tal opção de organização política e social. As formas do controle

social encontram suporte numa racionalidade tecnológica que privilegia, segundo

recurso ao discurso da eficiência, a reprodução incessante e a manutenção do

status quo.

Não se pode, segundo Marcuse (1973, p 151), postular uma neutralidade da

ciência frente à técnica, pois o pensamento científico traria em si um caráter

instrumentalista: “a ciência se tornou ela própria tecnológica”. Em contrapartida, o

caráter universal da técnica como modo da produção material “projeta uma

totalidade histórica – um mundo” (MARCUSE, 1973, p. 150). Nesse cenário, as

tendências conservadoras do saber costumam se transfigurar em progressos

técnicos, podendo criar aquilo que Baudrillard (1997, p. 132) mencionou como os

“avatares da técnica”: “A sociedade tecnicista vive um mito tenaz: aquele do avanço

ininterrupto das técnicas e do ‘atraso’ moral dos homens em relação a elas”.
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Um episódio essencial para o direcionamento atual da ciência foi o

desenvolvimento da informática.

A invenção do computador envolveu a convergência de interesses militares e

científicos durante a Segunda Grande Guerra Mundial e o início da Guerra Fria no

século XX. Suas primeiras aplicações foram os cálculos de balística, a modelização

e compreensão das funções cerebrais, conforme haviam sido idealizadas por John

von Neumann (1903-1957). No pós-guerra, emergem áreas como a inteligência

artificial, a telemática, as tecnologias de comunicação de massa e a cibernética. Esta

última, preconizando o estudo comportamental dos fenômenos, ao adotar como

estratégia científica válida não inquirir “o que a coisa é?”, mas “o que ela faz?”

(ASHBY, 1970, p. 1). Trata-se de um tipo de empirismo radical e da atualização do

“Verum et factum convertuntur”3 formulado por Giambatista Vico (1668-1744).

A cibernética, termo derivado da palavra grega kubernetes, ou “piloto”,

também utilizada com o sentido de “governador” (WIENER, 1968), pretendeu ser a

ciência do controle e da analogia entre homens e máquinas. Wiener, um dos seus

fundadores, tomou o cuidado de fazer a distinção entre o “demônio agostiniano” e o

“demônio maniqueu”, de modo a reafirmar a hipótese da natureza permanecer

sempre conforme a si mesma e não mudar as “regras do jogo”, ou seja, ela age

como o demônio agostiniano. Caso se utilizasse de astúcia e dissimulação diante do

investigador, blefando diante das hipóteses deste, assim como age o demônio

maniqueu, então, a premissa de que podemos estudá-la apenas por inferência do

seu comportamento, o que constitui o modelo da “caixa-preta”, não seria válida4.

                                                          
3
 Ou seja, “O que é verdadeiro e o que se faz podem ser convertidos um no outro”. Ao princípio de

Vico está associado um dos pressupostos do mecanicismo do século XVII: “a idéia de que os
engenhos e as máquinas construídas pelo homem podem constituir um modelo privilegiado para a
compreensão da natureza” (ROSSI, 1992, p. 134). É nesse sentido que a cibernética pode ser
considerada um tipo de neomecanicismo.
4 Wiener (1968, p. 36) considera que “A natureza oferece resistência à decifração, embora não
demonstre habilidade em descobrir novos e indecifráveis métodos para obstruir nossa comunicação
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Estava, desse modo, antevista a possibilidade de controlar um sistema

extremamente complexo, ainda que ele fosse indescritível (EPSTEIN, 1986).

Couffignal (1966) mencionou a metáfora do piloto que, na implementação dos

objetivos especificados pelo capitão, escolhe o programa e dá as ordem que devem

ser executadas pelo timoneiro. O papel do piloto confunde-se com a cibernética

como “a arte de tornar a ação eficaz” (COUFFIGNAL, 1966, p. 24).

Como subsídio a uma metodologia da eficiência, o pensamento cibernético

caracterizar-se-á pela utilização sistemática do raciocínio analógico no tratamento

dos sistemas físicos, o qual será considerado vantajoso em relação ao raciocínio

dedutivo, visto que permite “descobrir propriedades do original que não podem ser

deduzidas de teorias” (COUFFIGNAL, 1966, p. 74). No entanto, essas propriedades

podem ser exploradas experimentalmente no modelo, desde que sejam preservadas

as analogias funcionais entre esse e o problema original. Uma violação desse

pressuposto é representada pelo “pato de Vaucanson” que foi um autômato

construído no século XVIII por Jacques de Vaucanson como um modelo para o

estudo da digestão. Ainda que o pato bicasse e esmagasse grãos, expulsando o

produto, não continha qualquer analogia com o processo químico da digestão e,

portanto, não fornecia qualquer conhecimento útil sobre a questão5.

Pode-se, inclusive, falar de uma pedagogia cibernética na qual o raciocínio

analógico é pressuposto como o desenvolvimento da imaginação submetido ao

                                                                                                                                                                                    

com o mundo exterior”. Descartes também concebeu um gênio maligno em suas Meditações sobre a
filosofia primeira como um ser astuto e enganador, num tipo de hipótese metodológica ou um
“espantalho epistemológico” que remete ao caráter constitutivo da dúvida e em conformidade com a
fórmula agostiniana: “se me engano, existo”. A existência desse ser, de outro modo, implicaria na
“suspensão da fé nas verdades matemáticas [...] à dúvida das verdades matemáticas” assim como a
concepção de um “embuste voluntário” (GOUHIER, 1962 apud FRAGA. In: DESCARTES, 1976, p.
113 e p. 119).
5
 Voltaire e La Mettrie se referiram a Vaucanson como o “novo Prometeus” em virtude dos diversos

autômatos que desenvolveu. Ele também foi apontado por seus biógrafos como um precursor da
cibernética. Vaucanson manifestou sua opinião sobre a digestão como um processo que envolve
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controle experimental (COUFFIGNAL, 1966). Nesse contexto, o raciocínio por

analogia expresso, por exemplo, na capacidade de imaginação de dispositivos

mecânicos simples que permitem simulações acerca dos problemas que

representam6, constitui legítima metodologia de investigação. Atualmente, o

computador eletrônico é o instrumento que potencializa o pensamento analógico

segundo uma simulação virtual das variáveis que modelam a situação em estudo.

O processamento automático da informação foi outro campo de estudos que

recebeu enorme impulso no mundo pós-guerra. Um dos procedimentos que

contribuiu, sobremaneira, para o avanço da pesquisa nessa área foi a distinção

essencial entre o sentido e a forma da mensagem (separação entre semântica e

sintaxe). Outra atitude importante foi a aplicação de conhecimento técnico e

matemático no tratamento da informação, com vistas a sua transmissão por meios

elétricos e, com o advento do computador, também os eletrônicos. Isso possibilitou

que a mensagem fosse tratada pela teoria da informação em termos de sinais e

símbolos. Os sinais correspondendo às condições físicas da transmissão e os

símbolos aos processos de codificação da mensagem.

Em 1948, Claude Shannon publica The mathematical theory of

communications associando o conceito de informação com uma medida da

entropia7. De acordo com a concepção de Shannon, a informação pode ser

                                                                                                                                                                                    

dissolução e não apenas trituração dos alimentos, ainda que seu pato, exibido em 1739 ao franceses,
apenas simulasse o processo (GABY, 2002).
6
 Dewdney (1990) apresenta uma série desses dispositivos analógicos mecânicos. Para citar um dos

mais simples, há o conjunto de barras com comprimentos graduados utilizado para a ordenação de
números segundo valores decrescentes. Basta posicionar as barras na vertical, com as extremidades
das mesmas apoiadas sobre uma superfície horizontal. Então, inicia-se a retirada da barra mais alta
e, sucessivamente, a mais alta do conjunto restante. Para Dewdney, a questão importante acerca
desses dispositivos não é sua efetiva construção e utilização, pois eles foram superados pelo
computador eletrônico. No entanto, prevalece a validade e o fascínio pelo exercício heurístico de, ao
se considerar o contexto ideal de operação desses dispositivos, teorizar acerca da “determinação
precisa dos cálculos analógicos possíveis neste domínio ideal” (DEWDNEY, p. 50).
7
 O conceito de entropia (termo de origem grega com o sentido de “transformação”, “mutação” ou,

ainda, “confusão”), expresso pela Segunda Lei da Termodinâmica, relaciona-se a uma tendência
estatística da natureza para a desordem, conforme postulou Ludwig Boltzmann no final do século XIX.
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mensurada a partir do grau de liberdade de escolha que o emissor teve na

construção da mensagem de tal modo que, à semelhança de um sistema

termodinâmico, uma situação altamente organizada não se caracteriza por um alto

grau de aleatoriedade ou escolha e, portanto, corresponde a um baixo nível de

informação ou de entropia8 (WEAVER, 1949).

A associação da informação com a liberdade de escolha e com a incerteza

que lhe corresponde é a faceta positiva a ser atribuída ao conceito. Por outro lado,

há o ruído como fator indesejável e inextrincável da incerteza que aumenta com o

incremento do grau de liberdade das escolhas. Esse é o aspecto espúrio e

indesejável da informação e que deve ser subtraído do conceito.

Shannon (1949) propôs uma representação esquemática de um sistema de

comunicação, no qual considera os papéis da fonte de informação, do transmissor,

do sinal emitido pelo transmissor e daquele recebido pelo receptor em seu destino e

uma fonte de ruído inerente ao canal de comunicação9.

Os aspectos semânticos da comunicação são irrelevantes para o problema da

engenharia comunicacional. Shannon (1949) delimitou o tratamento da informação

como a liberdade de escolha na seleção de uma mensagem efetiva num conjunto de

mensagens possíveis.

                                                          
8
 A informação é medida pela expressão H = -Σ pi log pi onde pi são as probabilidades de escolha de

símbolos ou mensagens selecionadas de um conjunto onde eles são independentes uns dos outros.
Assim, o maior valor de H corresponde a um conjunto de mensagens com probabilidades de escolha
tão próximas entre si quanto as circunstâncias permitirem (alto grau de liberdade de escolha), ao
passo que ela será menor à medida que houver uma tendência ou inclinação do emissor para a
escolha de uma dada mensagem ou símbolo (baixo grau de liberdade de escolha). O grau de
informação também se amplia à medida que aumenta o número de símbolos ou mensagens à
disposição para ser escolhido (WEAVER, 1949).
9
 Inspirado nesse modelo comunicacional e na teoria comportamental, foi enfatizada a importância

dos pré-requisitos educacionais. De acordo com Dib (1974, p. 63 e p. 65), “a mensagem deve levar
em conta os pré-requisitos do receptor” e, ainda, “os ruídos na comunicação devem, portanto, ser
evitados ou reduzidos. Constituem exemplos de ruídos: a ausência de pré-requisitos [...]”.
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Wiener (1968, p. 26-27), em referência ao controle da informação, irá formular

do seguinte modo a sua tese fundamental da cibernética:

A minha tese é a de que o funcionamento físico do indivíduo e o de algumas máquinas de
comunicação mais recentes são exatamente paralelos no esforço análogo de dominar a
entropia através da realimentação. [...] Tanto no animal quanto na máquina, o desempenho
se faz efetivo no mundo exterior. [...] Esse complexo comportamento é ignorado pelo homem
comum e, particularmente, não desempenha o papel que deveria desempenhar em nossas
análises habituais da sociedade; pois assim como as respostas físicas individuais podem ser
encaradas deste ponto de vista, assim também o podem ser as respostas orgânicas da
própria sociedade.

A análise de Wiener baseada na relação de desempenho entre o input e o

output da sociedade, é caracterizada por Lyotard (2002) como uma visão

tecnocrática do vínculo social, na qual a sociedade é concebida como uma

totalidade lutando conjuntamente contra o declínio. Ela se opõe à perspectiva

moderna do dualismo da luta de classes e do caráter irreconciliável dos conflitos

sociais. É somente a partir de uma concepção tecnocrática do funcionamento social,

como análogo àquele de uma grande máquina, que se atribui ao saber um papel de

fundamento estrutural e harmônico da sociedade. À visão da dissolução pós-

moderna da coletividade social corresponde a reminiscência nostálgica de uma

sociedade “orgânica” perdida (LYOTARD, 2002, p. 28).

Contra a correnteza da degradação social, os partidários da cibernética

propuseram a livre circulação da informação como estratégia de preservação da

ordem e da manutenção do progresso. Para tanto, era importante garantir o acesso

aos canais de comunicação visto que, conforme assinala Breton (1991, p. 177), “[...]

a vida é a participação nessa corrente contínua pela qual a informação é trocada,

onde as influências do mundo exterior encadeiam-se com os atos que permitem que

se atue sobre ele”.

Esse ideal de democratização da informação entrou em confronto, na

sociedade pós-moderna, com o aspecto da mercantilização dos canais de

comunicação. Lyotard (2002) relativiza os efeitos negativos do controle
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informacional, ao constatar que os sujeitos contemporâneos são continuamente

perpassados pela informação, à qual, potencialmente, podem reagir não apenas

como destinatários, mas também como remetentes. Ainda que haja o domínio dos

experts, não há como exercer controle absoluto dos inúmeros jogos de linguagem

que surgem e se renovam à profusão. No mundo atual, joga-se segundo as

estratégias do demônio maniqueu referido por Wiener.

Um dos maiores legados da cibernética foi a concretização do “modelo

informacional” do homem. Nesse sentido, houve uma grande sinergia com o

desenvolvimento do computador eletrônico digital.

Em 1936, o matemático Alan Turing formulou a idéia de uma máquina

abstrata de estados discretos. A estes últimos, ele associou, por sua vez, os estados

mentais do computador (naquela época, o calculador humano). À sua idéia geral,

Turing (1950 apud HODGES, 2001, p. 41) postulou a existência de dispositivos

teóricos descritos como “máquinas que se movem por saltos súbitos ou clicks de um

estado definido a outro”10. O propósito da máquina de Turing era o de realizar

cálculos mecânicos11 correspondentes à execução de algoritmos. Sua assunção

básica é a capacidade de realização, ainda que teórica, de tudo aquilo passível de

ser expresso logicamente, ou seja, por um processo executável em um número finito

de operações. À sua máquina deve-se o reconhecimento de Turing como o inventor

do princípio do computador eletrônico.

Turing não se comprometeu, ao menos antes do início dos anos 40, com a

idéia de que a sua máquina de estados discretos pudesse simular todas as ações da

                                                          
10

 A publicação do famoso artigo de Turing, Computing machinery and intelligence, ocorrida em 1950,
teria sido sugerida por Polanyi, um adversário intelectual de Turing. No entanto, os dois pensadores
mantinham relações pessoais amistosas.
11

 Até então, o termo “mecânico” era empregado apenas no sentido de “servil”. Posteriormente, o
“procedimento mecânico” associa-se à idéia do algoritmo (J. MOSCONI apud DUPUY, 1996, p. 31).
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mente humana12. De fato, em 1931, Gödel havia demonstrado a impossibilidade da

extensão do método axiomático13 a toda a matemática. Ou seja, de um conjunto

internamente consistente de postulados utilizados como fundamento de um sistema,

sem a possibilidade de deduzir dos mesmos quaisquer teoremas mutuamente

contraditórios, pode haver enunciados verdadeiros não deriváveis dos axiomas e

regras inicialmente determinados e fixados dentro do próprio sistema14.

O resultado de Gödel mostrou que o cérebro humano opera de modo não

completamente formalizável ou simulável por máquinas artificiais. A veracidade de

proposições não demonstráveis pode ser constatada apesar da inexistência de

procedimentos mecânicos a serem adotados. Uma reafirmação da permanente

abertura da prova matemática à descoberta e à invenção. De fato, não foi vetado por

Gödel a obtenção daquelas proposições matemáticas não formalmente dedutíveis, a

partir de um raciocínio matemático “informal”. Para Penrose (1998), Gödel

manifestou uma descrença na redução da intuição matemática à computação, ainda

                                                          
12

 Conforme o relato de Hodges (2001), Turing foi levado à lógica e à computação por um fascínio
juvenil pela descrição física da mente e pela tentativa de reconciliação entre a crença na sobrevida do
espírito e a ciência. Num ensaio de 1932, obtido de suas correspondências pessoais, Turing (apud
HODGES, 2001, p. 12), então com 20 anos de idade, escreveu: “Quando o corpo morre o
‘mecanismo’ do corpo constrangendo o espírito desaparece e o espírito encontra um novo corpo mais
cedo ou mais tarde, talvez imediatamente”.
13

 De acordo com Nagel e Newman (1998, p. 14): “o método axiomático consiste em aceitar sem
provas certas proposições como axiomas ou postulados [...] e depois derivar dos axiomas todas as
proposições do sistema como teoremas. Os axiomas constituem os “fundamentos” do sistema; os
teoremas são a “superestrutura” e são obtidos a partir dos axiomas com a ajuda exclusiva dos
princípios da lógica”.
14

 Gödel argumentou sobre a existência de enunciados verdadeiros sobre números que não poderiam
ser provados a partir de axiomas finitos através de um número finito de regras. Nagel e Newman
(1998) exemplificam a situação com o “Teorema de Goldbach” cujo conteúdo é: “todo número par é a
soma de dois números primos”. De acordo com os autores, o fato desse enunciado aritmético ter sido
verificado indutivamente até o presente momento, mas ainda não provado formalmente, mostra que
ele pode ser verdadeiro e, no entanto, não derivável dos axiomas da aritmética. Para Penrose (1998),
a conjectura de Goldbach formulada como um problema computacional, ou seja, “encontre um
número par maior do que 2, que não seja a soma de dois primos” tem se mostrado um exemplo de
computação que nunca termina. Decidir se, de fato, a computação da conjectura de Goldbach termina
ou não equivale a decidir se ela é ou não verdadeira. Turing mostrou que não há um procedimento
algorítmico que possa, de modo automático e geral, responder ao “problema de parar” (PENROSE,
1991). No cerne da questão da incompletude de Gödel está o problema lógico da auto-referência do
tipo “conjunto de todos os conjuntos”. Assim, a consistência e a completude da maioria dos sistemas
lógicos não podem, ambas, ser alcançadas (HODGES, 2001).
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que não tivesse eliminado, de modo rigoroso, tal possibilidade. Nas palavras do

próprio Gödel (apud PENROSE, 1998, p. 124):

[...] permanece possível que possa existir (e até mesmo ser empiricamente descoberta) uma
máquina de provar teoremas que na realidade seja equivalente à intuição matemática, mas
não pode ser provado que ela seja tal nem tampouco se pode provar que ela produza
somente teoremas corretos da teoria do número finitário15.

Turing, originalmente, parece ter aceito o fato de que a mente opera fora do

âmbito estritamente mecânico (HODGES, 2001). No entanto, a atuação na

decifração de códigos de guerra, o contato com idéias oriundas da cibernética e a

participação no projeto de um computador eletrônico, provavelmente, contribuíram

para que ele começasse a postular a analogia do cérebro com o computador

eletrônico. Turing passou a considerar que “máquinas de complexidade suficiente

teriam a capacidade de desenvolver comportamentos que nunca haviam sido

explicitamente programados” (HODGES, 2001, p. 35). Ele também enfatizou que

cérebro e computador eletrônico se assemelhavam num nível matemático e não

físico. Foi um alerta àqueles que, erroneamente, se detinham no papel da corrente

elétrica nos computadores eletrônicos e no sistema nervoso.

Turing chegou a desenvolver “um jogo de imitação” no qual o computador

tomava lugar de um ser humano num interrogatório. Ele estabelece como critério

para decisão sobre a capacidade de uma máquina pensar o fato dela apresentar um

comportamento indistinguivel daquele exibido pelo ser humano. Esse procedimento

se coaduna com os estudos comportamentais preconizados pela cibernética.

A proposta da máquina de Turing também pode ser considerada um marco na

origem das atuais ciências cognitivas, visto que ela contempla a perspectiva de que

                                                          
15

 Conforme Nagel e Newman (1998), os processos finitários de demonstração pressupõem
referências a um número finito de propriedades estruturais, fórmulas e operações com tais fórmulas
dentro de um dado sistema formal.
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“as faculdades da mente são sempre apenas as propriedades dos sistemas de

processamento de informação” (DUPUY, 1996, p. 27).

O “modelo informacional” do homem também vingou na área das ciências da

vida com a criação da biologia molecular e a descoberta do código genético. Nesse

caso, não houve a participação direta da cibernética16, mas sua presença pode ser

identificada no vocabulário dos especialistas da área de biologia molecular ao

fazerem constantes referências, em seus artigos, aos temas da comunicação e da

informação tais como: programa, código, transcrição, mensagem etc. (DUPUY,

1996, p. 96). Assim, podemos ler na introdução de um desses artigos:

Todos os seres vivos podem transmitir informação de uma geração à outra. A propriedade da
hereditariedade - de que a vida gera a vida - depende dessa transmissão de informação e,
por sua vez, garante que populações irão evoluir por meio da seleção natural (SMITH;
SZATHMÁRY, 1997, p.83).

É sintomático da cultura científica no período de transição para o pós-

moderno que o esforço interdisciplinar representado pela cibernética tenha levado

ao ideal da explicação do corpo e da mente - à medida da possibilidade de

modelização e simulação desses - nos referenciais disciplinares da física e da

matemática. Podemos, ainda, nos referir ao neomecanicismo cibernético da era

contemporânea largamente praticado pela engenharia molecular e as ciências

cognitivas. Uma tal continuidade com os pressupostos científicos do século XVII se

fez pela opção epistemológica da máquina como o modelo científico privilegiado e

na sua conseqüência ontológica do “maquinário universal”.

                                                          
16 Max Delbrück (1906-1981), ex-aluno de Niels Bohr e um dos fundadores da biologia molecular,
participou de uma conferência com os cibernéticos em 1948. Mais tarde, ele iria depreciar esse
encontro referindo-se a ele como “maximamente vazio e completamente inepto”. Dupuy (1996)
assinala que a ausência de físicos entre os cibernéticos não impediu que a física fosse um paradigma
para a cibernética. O que, talvez, tenha desgostado Delbrück seja o fato dos cibernéticos recorrerem
diretamente à lógica e à mente em detrimento do “vivente”. Mais tarde, Delbrück ver-se-á perplexo
com o paradoxo da biologia molecular expresso por Schwartz (199-, p. 177): “como é que a mesma
matéria que a física estuda, quando incorporada por um organismo vivo, passa a se comportar de
uma maneira que não contradiz as leis da física, mas que tampouco é conseqüência delas?”.
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Se a mecanização dos países desenvolvidos já era realidade nas primeiras

décadas do século XX, nem por isso deixava de surpreender, conforme observou

Mumford (2000)17, que na Europa Ocidental todo o modo de vida, incluindo as

ciências, se adaptava, cada vez mais, ao estilo da máquina. Ao final do mesmo

século, o computador eletrônico consistia numa difundida ferramenta com enorme

capacidade para a simulação das operações física e mental dos organismos,

segundo um modelo mecânico. No entanto, não faltaram as posições dissonantes e

os impasses conceituais.

Na década de 60 do século XX, algumas das acusações dirigidas à

cibernética questionam a atitude sistemática de redução da finalidade dos

organismos vivos a uma espécie de artifício conceitual. O problema também é

apontado como a impossibilidade de uma visão “holista”18 ou da totalidade. Para

citar um exemplo, aos cibernéticos “a mente é apenas o conjunto das propriedades

de uma rede de neurônios interconectados [...] a mente não é uma entidade

transcendente em relação à rede de neurônios” (DUPUY, 1996, p. 171, grifo nosso).

O caráter artificial da totalidade na cibernética é que ela só pode ser concebida a

posteriori, como uma organização das partes componentes do todo. Argumentou-se,

em desacordo com tal perspectiva, que os sistemas, como os organismos vivos,

diferem das máquinas como totalidades naturais que se auto-organizam.

A prerrogativa de uma análise sistêmica e não apenas cibernética dos

fenômenos relativos à vida e à sociedade pretendeu fundar um paradigma para as

ciências baseado na biologia do organismo e não mais no reducionismo da análise

fisicalista.

                                                          
17

 A observação de Mumford data, originalmente, do início da década de 30 do século XX.
18 A visão “holista” ( do grego holos com o significado de “todo”) refere-se ao entendimento teórico de
um objeto sem pressupô-lo como sendo constituído de partes ontologicamente independentes. Nesse
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Bertalanffy (2001), considerado um expoente da análise sistêmica e autor de

Teoria Geral dos Sistemas, irá referir-se à Teoria Geral dos Sistemas (T. G. S.)

como uma “revolução científica” nos moldes da concepção kuhniana19 do

desenvolvimento da ciência. No entanto, a T.G.S. desenvolveu-se de modo paralelo

à cibernética e à teoria da informação adotando alguns de seus conceitos como o de

informação e retroalimentação (feedback). Esses foram circunscritos à análise de

sistemas que exibem a propriedade de se auto-regularem, sobretudo, os

mecanismos de controle e servomecanismos.

O desafio maior que a T.G.S. desejou enfrentar foram os chamados sistemas

abertos. Eles se caracterizam por manter estreita relação com o meio externo,

visando à sua própria manutenção. Nessa categoria, deve se incluir os seres vivos e

o funcionamento social de diversas espécies e do homem.

O núcleo da abordagem sistêmica consiste em contrapor-se aos limites do

procedimento analítico e sua atitude reducionista. Dentre os seus principais

pressupostos, destacam-se dois: a idéia da interação forte entre as partes que

constituem um sistema, ou seja, não podemos considerar que o todo é apenas uma

justaposição das partes; a aditividade não linear das componentes de um sistema,

levando à emergência de uma complexidade global. Nas palavras de Bertalanffly

(1992, p. 140):

As propriedades e modos de ação dos níveis superiores não podem explicar-se pela soma
das propriedades e modos de ação que correspondem aos seus componentes considerados
isoladamente. Não obstante, é possível chegar aos níveis elevados partindo-se dos
componentes, se conhecermos o conjunto de componentes e das relações que existem entre
os mesmos.

                                                                                                                                                                                    

sentido, se contrapõe ao método da análise, segundo o qual um sistema é composto por partes bem
definidas que preservam sua individualidade (CHIBENI, 2004).
19

 Basta lembrar que Kuhn (1990a, p. 13) expôs em A estrutura das revoluções científicas,
originalmente publicado em 1962, um modelo do progresso científico baseado numa perspectiva
histórica e sociológica, segundo a qual os paradigmas são “as realizações científicas universalmente
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma
comunidade de praticantes de uma ciência”.
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Não obstante questionar os limites do paradigma cibernético, a T.G.S.

mantém-se partidária da utilização da matemática na descrição dos fenômenos da

ordem do vivo. Ressalva-se, no entanto, que a modelagem dos mesmos é feita a

partir de equações diferenciais que são, geralmente, não lineares.

A abordagem dos sistemas abertos, a sua vez, mantém estreito vínculo

teórico com a termodinâmica, área que estendeu os limites da física clássica. Vide o

caso do tratamento do ecossistema segundo o referencial conceitual da entropia. A

análise pressupõe a produção de ordem local a partir de um aumento da desordem

global. Uma atividade de auto-organização baseada no fluxo de energia e matéria

entre os ecossistemas e o meio externo, levando ao aumento da complexidade de

tais sistemas, juntamente com a elevação da sensibilidade às variações do fluxo de

energia e matéria. Eis uma interpretação da T.G.S. para a crise ambiental

contemporânea.

Juntamente com os seus pressupostos ontológicos e epistemológicos, a

T.G.S., conforme assinala Bertalanffy (2001), procurou corresponder a uma

perspectiva axiológica condizente com os valores humanistas e de acordo com a

concepção da realidade como uma hierarquia de totalidades organizadas. Ainda

assim, recusa-se como panacéia ou uma nova metafísica. Convém ater-se aos

exemplos de sua aplicabilidade, ainda que, na atualidade, eles estejam configurados

em perspectivas teóricas dispersas, como, por exemplo, na ecossistêmica.

Por outro lado, há a crítica sócio-política, nos moldes daquela formulada por

Lyotard acerca dos usos e rumos da T.G.S. Ao propor uma unidade formal da

natureza e a utilização da mesma como estratégia de descrição e explicação dos

fenômenos naturais e culturais, sem se ater às particularidades constitutivas dos

mesmos, a T.G.S. teria se prestado à manutenção, senão ao desenvolvimento, da
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visão do homem e da sociedade como uma “megamáquina” ou, na versão mais atual

e abstrata desta, um gigantesco sistema pós-moderno.

A crítica se estende, inclusive, ao ideal interdisciplinar da T.G.S.

fundamentado de acordo com Leff (2001, p. 37) no “transplante de conceitos e

teorias próprias de um objeto científico a outro”. Contra os abusos da generalização

e da abstração conceitual na análise do concreto, postula-se uma maior observância

dos elementos contingentes às situações de estudo conforme as “ciências

legitimamente constituídas” (LEFF, 2001).

Bohr havia introduzido na física, em 1927, o princípio da complementaridade,

o qual se mostrou uma proposta ambiciosa de articulação epistemológica de

diversas áreas do conhecimento humano, para além do campo da física. A

complementaridade era, originalmente, uma tentativa de reconciliar a descrição

objetiva dos fenômenos atômicos, segundo a terminologia da física clássica, com as

características não clássicas dos eventos quânticos, a exemplo da “impossibilidade

de qualquer separação nítida entre o comportamento dos objetos atômicos e a

interação com os instrumentos de medida que servem para definir as condições em

que os fenômenos aparecem” (BOHR, 1995, p. 51). Para Holton (1984, p. 51), a

opinião de Bohr é que “um ‘fenômeno’ é a descrição daquilo que deve ser observado

e do equipamento usado para obter a observação” ou ainda “[...] no domínio

atômico, a única maneira pela qual o observador (incluindo seu equipamento) podia

não ser envolvido era se ele não observasse nada”.

A idéia da complementaridade foi aplicada por Bohr (1995) na interpretação

das dualidades dos conceitos de “pensamento” e “sentimento” e “instinto” e “razão”

numa proposta de analogia entre a análise dos comportamentos atômicos e dos

fenômenos psicológicos, estando ambas as análises condicionadas à experiência
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habitual do pesquisador. Na biologia, Bohr se referiu à complementaridade da

descrição mecanicista e vitalista da vida, fazendo referência à concepção de seu pai,

o fisiologista Christian Bohr, do finalismo na análise do comportamento dos seres

vivos como um importante princípio heurístico da pesquisa biológica. Na

antropologia, Bohr analisou as diferenças culturais humanas como complementares

entre si, ressalvando a dualidade da fusão e da preservação das identidades dos

diversos grupos humanos e nações. Nesse último caso especificamente, o

posicionamento de Bohr se circunscrevia ao contexto da Guerra Fria.

Apesar das tentativas do discurso interdisciplinar, Pagels (1990) associa às

universidades um conservadorismo e uma atitude de perfeccionismo frente ao

conhecimento, o que tenderia a levar à consideração, nesse meio, do trabalho

interdisciplinar como uma atividade relativamente inconsistente, tendo em vista a

importância e o papel da disciplinaridade20 na organização estrutural da vida

acadêmica e na diferenciação profissional dos docentes e pesquisadores. Conforme

assinala Ziman (1995, p. 2043),“‘interdisciplinaridade’ é um dos slogans perenes dos

defensores da reforma acadêmica – e perenemente eles são desapontados”.

À universidade medieval aspirante do saber unitário, a universitas

scientiarum, sucedeu a desintegração moderna das disciplinas do século XVII. Um

esboço de reação ao movimento desintegrador do conhecimento foi postulado pela

proposta pansófica comeniana de uma ciência universal e concretizado na criação

das academias e sociedades de sábios e no movimento enciclopedista do século

XVIII. No entanto, o positivismo do século XIX representou a consolidação da

                                                          
20

 De acordo com Morin (2000) a palavra “disciplina” designava originalmente um pequeno chicote
utilizado na autoflagelação. Nesse contexto, ela se relaciona à atitude de autocrítica. Num
desvirtuamento do seu sentido original, a disciplina tende a “flagelar aquele que se aventura no
domínio das idéias que o especialista considera de sua propriedade” (MORIN, 2000, p. 106). Japiassu
(1976, p. 61) menciona o sentido pedagógico da disciplina como o “ensino de uma ciência” enquanto
a ciência é, propriamente, a atividade de pesquisa.
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especialização, ao estabelecer uma forte associação entre o saber e a análise.

Conforme aponta Japiassu (1976, p. 101): “quando faz coincidirem, por exemplo,

saber e analisar, está colocando-nos diante de uma inteligência que desintegra e

divide, mais do que em face de uma inteligência que integra e associa”.

Desse modo, Japiassu (1976) propõe considerar a interdisciplinaridade como

uma reflexão epistemológica acerca da divisão disciplinar do conhecimento, de

modo a reavaliar criticamente as relações de interdependência e das conexões

recíprocas entre as disciplinas. No entanto, Japiassu constata, dentre os diversos

obstáculos ao empreendimento interdisciplinar nas instituições universitárias, a

resistência corporativa docente em favor da conservação da delimitação e da

autonomia das áreas do saber e a inércia dos discentes proveniente do apego

“psicológico” à segurança de um conhecimento não questionado, definido e

delimitado.

Ao se referir ao conservadorismo da universidade, Morin (2000) caracterizou

duas acepções para a noção. De um lado, há o legítimo papel de conservação e

salvaguarda da herança cultural frente à ação de forças desintegradoras da memória

coletiva com o predomínio do real time21 contemporâneo. Em oposição a tal

contexto, a conservação pode significar atitudes dogmáticas, cristalizadas e rígidas

que não dialogam com as demandas sociais e culturais que lhes são sincrônicas ou

poderiam ser pressentidas pela especulação intelectual. Caso típico foi o

desenvolvimento da ciência moderna fora da universidade até o século XVIII.

                                                          
21

 A noção do “real time” vincula-se diretamente à realidade econômica e tecnológica dos dias atuais.
Em referência ao seu sentido econômico, McKenna (1997 apud BRAND, 2000, p. 27) escreveu:
“Imagine um mundo em que o tempo parece desaparecer e o espaço se torna completamente
maleável. Onde o intervalo entre a necessidade ou desejo e sua realização é reduzido a zero”.
Baudrillard (2001, p. 71-72) associa a noção do “tempo real” à atual etapa do tratamento da
informação:

Na realidade virtual, a transparência absoluta converge com a simultaneidade absoluta. Chamamos este curto-
circuito e a instantaneidade de todas as coisas na informação global de “tempo real”. [...] com a ubiqüidade e a
disponibilidade instantânea da totalidade da informação, o tempo atinge o seu ponto de perfeição, que também é o
seu ponto de desaparecimento.
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Apenas em 1809, a partir da reforma universitária promovida por Humboldt na

Alemanha, com a criação dos departamentos, a universidade passa a tomar a

dianteira da modernidade científica.

Enquanto Morin propõe uma universidade para o século XXI organizada

segundo uniões multidisciplinares em curso nas diversas áreas do conhecimento, a

partir dos núcleos organizadores sistêmicos como a ecologia, ciências da Terra e

cosmologia, Ziman (1995) aponta para a “complexidade bizantina” do panorama e

da dinâmica do atual mosaico disciplinar científico. Ele menciona a atenção que

filósofos e historiadores da ciência costumam dispensar ao poder da analogia no

progresso científico, consistindo no processo de transferência de um modelo ou

conceito adotado numa determinada especialidade para uma situação-problema

inédita da pesquisa, segundo a articulação de fatos e conceitos. É um caso

particular do fenômeno de transespecialização segundo o qual, o intercâmbio de

fatos empíricos, conceitos, técnicas experimentais etc. leva à pervasão das

fronteiras acadêmicas pelas diversas especialidades. Morin (2000) cita o exemplo da

noção de informação que, surgida no contexto da prática social, ganha uma nova

conceituação científica com Shannon e sua teoria matemática da informação,

articula-se com o sentido jurídico do código para dar origem à noção biológica de

código inserido no gene.

Ao considerarmos a práxis científica à luz do desenvolvimento teórico e

tecnológico que marcaram a segunda metade do século XX, tal qual o temos

exposto, veremos se consolidar, na pesquisa atual, a perspectiva computacional. Ela

se estabelece como um grande legado da cibernética e da T.G.S. ao

empreendimento científico. Conforme assinala Pagels (1990), assim como o

microscópio e o telescópio foram, no século XVII, os instrumentos responsáveis pelo
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desenvolvimento da hierarquia reducionista e do procedimento analítico da ciência

moderna, o computador passa a ser o instrumento da complexidade na ciência

contemporânea. Com ele, empreende-se o estudo de fenômenos complexos que

antes eram de difícil tratamento pela mente humana por envolver um grande número

de variáveis e dados.

Um importante pressuposto da abordagem computacional da complexidade é

que os sistemas complexos exibem uma simplicidade subjacente, passível de ser

atingida quando se interage o enorme conjunto de dados, a partir de regras bem

definidas, e espera-se obter um número reduzido de variáveis relevantes para a

descrição do fenômeno. Desse modo, podem ser construídos modelos matemáticos

de sistemas complexos que permitem o estudo de assuntos como o cérebro, o clima,

a economia, as dinâmicas sociais, os modelos cosmológicos etc.

Outra vantagem da abordagem computacional é que ela permite resolver

problemas científicos, os quais mesmo quando expressos numa linguagem

matemática precisa não são passíveis de uma solução analítica. Com a utilização do

computador, esses difíceis problemas são submetidos à tentativa de resolução

numérica. O prenúncio teórico do computador eletrônico pela máquina de Turing foi

emblemático dessa atitude computacional. Naquela ocasião, um problema de lógica

foi convertido numa computação numérica.

O enfoque computacional também envolve uma reconfiguração metodológica

e institucional do empreendimento científico. Na simulação de um sistema complexo,

encontramos um novo amálgama entre a teoria e o experimento. Confere-se à

simulação, elaborada segundo procedimentos matemáticos, um caráter de

confirmação experimental da evolução do fenômeno simulado. No limite, a própria

natureza passa a ser vista como um computador analógico. É como um lema
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computacional pós-moderno que Pagels (1990, p. 52) irá afirmar que “tudo é uma

simulação de si mesmo”.

Relacionada à natureza do computador como instrumento de investigação

científica, ocorreu no século XX a disseminação de tecnologias que pervasaram os

diversos campos da ciência (Ziman, 1995). Em conseqüência disso, houve o

inevitável intercâmbio de procedimentos intelectuais, dentre os quais se destaca a

simulação computacional. O compartilhamento de alguns modos do fazer científico

por áreas de conhecimento tradicionalmente distintas como astronomia, ciências

cognitivas, medicina, economia, psicologia etc. tem levado a uma reorganização

institucional do saber com profundos reflexos sobre um possível reordenamento da

cultura científica do século XXI. A interdisciplinaridade estabelecer-se-ia como

conseqüência de uma exigência pragmática do fazer científico e de sua busca pelo

melhor desempenho (performance).

Ao percorrer os caminhos da ciência no século XX, somos conduzidos do

reducionismo científico à emergência da análise dos fenômenos complexos,

segundo uma dinâmica que reflete os desafios da realidade ao pensamento

humano. Conforme apontou Valéry (1998, p. 123-124):

Nosso pensamento nunca pode ser demasiado complexo nem demasiado simples. Isso
porque o real que ele quer atingir só pode ser de uma complexidade infinita – inesgotável; e,
por outro lado, ele só pode captar, e servir-se do que captou, se ela lhe tiver dado alguma
figura simples.

A interdisciplinaridade do conhecimento passa a ser enfrentada, ao menos em

alguns casos, sem que, necessariamente, os domínios disciplinares sejam

definitivamente rompidos. Não é, propriamente, uma articulação dos grandes

domínios conceituais, mas de áreas especializadas que se articulam na formação de

novas disciplinas (Pagels, 1990, p. 40). Por outro lado, a perspectiva computacional,
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na encruzilhada do reducionismo e da complexidade, reconfigura a prática dos

cientistas.

II.

Articulado ao desenvolvimento científico dos últimos séculos, e

particularmente durante o século XX, vimos se consolidar uma cosmovisão que bem

caracteriza a sociedade contemporânea. No levantamento realizado ao longo da

primeira parte desse texto, procurou-se enfatizar aquilo que se considera um dos

principais matizes dessa visão científica do cosmos e do modo como ela opera na

organização da cultura material atual. A imagem da máquina e uma organização do

saber que lhe é especular parecem dominar o horizonte científico e tecnológico

servindo, inclusive, como suporte para as relações de produção.

Acerca do papel orgânico que a ciência desempenha no perfil produtivo da

sociedade, o mesmo já foi assinalado por vários autores. Bunge (1980) menciona o

impacto da ciência na vida diária, via a técnica e a indústria. É na década de

cinqüenta do século XX, os chamados “anos dourados” das economias capitalistas

desenvolvidas (HOBSBAWM, 2003), que a presença da ciência se faz sentir como

um verdadeiro “terremoto tecnológico”. O abalo na vida cotidiana aconteceu pela

profusão dos bens de consumo, numa escala e velocidade que consagraram a

novidade como recurso de marketing dos produtos industrializados. Dentre eles, os

eletrodomésticos, passando pelos detergentes sintéticos e a miniaturização

proporcionada pelo desenvolvimento da eletrônica. Tal realidade repercutiu no
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incremento do financiamento de pesquisas científicas vinculadas diretamente com as

demandas do sistema produtivo e do mercado de consumo. Nesse período, os

investimentos na produção voltaram-se para o processo da automação industrial e

da diminuição da mão-de-obra, de uma maneira geral, ressalvando-se a

necessidade crescente dos trabalhadores altamente qualificados. Conforme relata

Hobsbawm (2003, p. 262):

[...] o ideal a que aspirava a Era de Ouro, embora só se realizasse aos poucos, era a
produção, ou mesmo o serviço, sem seres humanos, robôs automatizados montando carros,
espaços silenciosos cheios de bancos de computadores controlando a produção de energia,
trens sem maquinistas. Os seres humanos só seriam essenciais para tal economia num
aspecto: como compradores de bens de serviços.

Em menor escala, o sismo tecnológico também atingiu países mais pobres.

Mas, ele contribuiu, efetivamente, para uma maior hegemonia mundial dos países

ricos, aliando o avanço científico e tecnológico ao aprofundamento das disparidades

entre as economias do primeiro e do terceiro mundos. O cenário atual é reflexo

dessa realidade e pode se agravar. Lyotard (2002, p. 5) apontou a tendência do

afastamento entre os países desenvolvidos e aqueles em vias de desenvolvimento,

em virtude de que “na idade pós-industrial e pós-moderna, a ciência conservará e

sem dúvida reforçará ainda mais sua importância na disputa das capacidades

produtivas dos Estados-nações”. Sem deixar de considerar os esforços

empreendidos pelo terceiro mundo, o domínio do conhecimento científico e

tecnológico segue desigual entre as nações do mundo.

À medida que a ciência se consolida como traço característico da cultura

material contemporânea, as exigências pelo crescente desempenho (performance),

alargadas que foram pelo sucesso do gerenciamento científico da produção, passam

a referenciar o próprio processo da legitimação do saber e, mais amplamente,

configuraram os modos da racionalidade vigente. A tal processo corresponde a
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análise depreciativa que alguns autores fazem acerca do impacto da ciência no

contexto da cultura. Um deles é Marcuse (1973, p. 30) ao afirmar:

Mas, no período contemporâneo, os controles tecnológicos parece serem a própria
personificação da Razão para o bem de todos os grupos e interesses sociais – a tal ponto
que toda contradição parece irracional e toda ação contrária parece impossível.

Em outro momento, Marcuse (1973, p. 144) considera que “a racionalidade e

a manipulação técnico-científicas estão fundidas em novas formas de controle

social”. Essa linha de argumentação avança para uma análise ainda mais

contundente do empreendimento científico, apontando o declínio, na sociedade

industrial, do poder subversivo (o pensamento negativo) da filosofia e da cisão entre

ética e ciência, em virtude dessa última operar sob a ausência do telos, a finalidade

moral.

Para Marcuse, há uma significação ideológica na racionalidade tecnológica,

associada ao que ele chama de comportamento “unidimensional”, ou seja, a redução

das idéias e aspirações ao campo do universo da ação e da quantificação. Essa

tendência do pensamento contemporâneo revelaria uma intolerância frente à

filosofia e ao seu universo bidimensional, onde a negatividade e o cosmo (a ordem)

constituem um conflito fundador da realidade das coisas. E, portanto, impossível de

ser circunscrito à positividade da ciência.

O que parece ser a condição pós-moderna do saber releva-se por sua

submissão à argumentação científica. Se, para Marcurse, as idéias sofreram

desrealização, tornando-se ideais, o saber e a ética prendem-se ao real. Conforme

assinala Lyotard (2002, p. 84) acerca da legitimação da pesquisa:

[...] sendo a “realidade” que fornece as provas para a argumentação científica e os resultados
para as prescrições e as promessas de ordem jurídica, ética e política, pode-se vir a ser
senhor de ambas tornando-se senhor da “realidade”, o que as técnicas permitem.

A essa força do real vergariam os empreendimentos intelectuais, mesmo

aqueles que costumam estar associados ao domínio do abstrato. Tal é o caso da
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matemática. Adorno e Horkheimer (1985, p. 39) reportam-se ao formalismo

matemático como uma estratégia de objetivação racional do pensamento que,

paradoxalmente, a despeito de sua excessiva atitude de abstração e em virtude dela

mesma, “mantém o pensamento firmemente preso à mera imediatidade”. Para esses

autores, a Ciência Moderna preserva um caráter mítico que se revelaria,

exatamente, na tautologia do formalismo lógico e sua obsessão fatual:

O mundo como um gigantesco juízo analítico, o único sonho que restou de todos os sonhos
da ciência, é da mesma espécie que o mito cósmico que associava a mudança da primavera
e do outono ao rapto de Perséfone22. [...] A subsunção do fatual, seja sob a pré-história
lendária, mítica, seja sob o formalismo matemático, o relacionamento simbólico do presente
ao evento mítico do rito ou à categoria abstrata na ciência, faz com que o novo apareça como
algo predeterminado, que é assim na verdade o antigo (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.
39).

Por outro lado, a Revolução Científica23 do século XVII já foi caracterizada

segundo a ascensão das ciências matemáticas e o conflito dessas com a tradição

escolástico-aristotélica, segundo a qual os axiomas da filosofia natural estão

baseados nas verdades e nas evidências dos fatos (HENRY, 1998). A consolidação

da relação da abstração matemática com o mundo físico foi um empreendimento

com motivações que extrapolam a dimensão filosófica do conhecimento e se situam

no contexto histórico e social da produção científica. Contribuíram para isso, o

desenvolvimento da navegação, do comércio, da cartografia e outros aspectos

relativos à economia européia do Renascimento, com a utilização ostensiva dos

                                                          
22

 Na versão romana do mito, Perséfone é Prosérpina, por quem Plutão se viu apaixonado e raptou-a.
Com a intervenção de Ceres, mãe de Prosérpina, Júpiter enviou Mercúrio e Primavera e impôs uma
condição para o resgate: a de que Prosérpina não tivesse tomado qualquer alimento, durante sua
permanência no mundo inferior. Mas a condição já havia sido violada. Em virtude disso, foi feito um
acordo. Prosérpina passaria metade do tempo com sua mãe e o resto com seu marido Plutão. De
acordo com Bulfinch (1965, p. 56): “Prosérpina representa a semente de trigo, que, quando enterrada
no chão, ali fica escondida, isto é, levada pelo mundo subterrâneo. Depois reaparece, isto é,
Prosérpina é restituída a sua mãe. A primavera a faz voltar à luz do dia”.
23

 É preciso assinalar, conforme o faz Shapin (1996), que a idéia de uma Revolução Científica data
apenas do século XVIII, quando a palavra “revolução” foi empregada pela primeira vez com o sentido
de uma mudança irreversível. Alguns historiadores questionam a idéia da existência de uma única
entidade cultural chamada “ciência” no século XVII. Observado esse fato, Henry (1998) caracteriza a
Revolução Científica pela substituição do uso instrumentalista da matemática por uma atitude mais
realista da análise matemática aplicada à filosofia natural, a começar, pela astronomia. Tal
perspectiva será discutida com maiores detalhes no capítulo 5.
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instrumentos matemáticos tais como o telescópio, o barômetro, a bomba de ar, a

bússola etc.

A progressiva abstração da experimentação, a partir da utilização dos

instrumentos científicos, fez com que se passasse da evidência fatual para a

possibilidade de aceitação dos resultados contra-intuitivos dos experimentos. A esse

respeito, foram vivenciadas controvérsias entre os próprios filósofos naturais. Uma

das mais célebres foi travada entre aqueles da Europa continental e os cientistas

ingleses. Enquanto os primeiros defendiam a função do experimento como a de

validação de uma afirmação universal, os últimos se limitavam a considerar o

método experimental restrito a estabelecer matérias de fato. Eles insistiam que os

experimentos não deviam servir para confirmar hipóteses prévias do

experimentador. Assim, conforme exemplificou Henry (1998, p. 50):

As investigações de Boyle com a recém inventada bomba de ar não pretendiam, por exemplo,
decidir entre as teorias dos que acreditavam na possibilidade do espaço vazio e as daqueles
que não acreditavam, mas simplesmente estabelecer a elasticidade do ar.

Ainda com relação à Ciência Moderna, o quadro da filosofia mecanicista

pressupõe que os fenômenos sejam interpretados por abstração dos elementos

sensíveis e qualitativos, ou seja, a evidência não apresenta um caráter

eminentemente observável. Ao contrário, a realidade é focalizada pelos sentidos, à

luz de interpretações que abstraem as contingências experimentais adversas e os

aspectos secundários intrinsicamente vinculados à percepção (ROSSI, 2001). No

entanto, o recurso imaginativo adotado pela Ciência Moderna é, geralmente, o

modelo mecânico. Ele tende a assimilar as imagens da experiência concreta à

abstração teórica. O processo corrobora, desse modo, o apego fatual da ciência

clássica.

Os vínculos entre a abstração científica e o domínio do real, por outro lado,

levaram a um ponto de viragem da positividade, ao implicarem a reconfiguração
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clássica da relação sujeito-objeto, com a ênfase na subjetivação do objeto. Um caso

emblemático do impasse que se estabeleceu entre a “realidade física” e suas

categorias de interpretação ocorreu nas fronteiras do micromundo. Heisenberg

(1987), o formulador do “princípio da incerteza”24, irá referir-se à idealização, na

mecânica newtoniana, da separação entre o mundo e os observadores humanos. O

mesmo já não pode ser sustentado na teoria quântica, visto que é necessário, para a

abordagem dos fenômenos estudados, considerar as perguntas que são colocadas

pelo observador: “A teoria quântica não permite uma descrição inteiramente objetiva

da Natureza” (HEISENBERG, 1987, p. 82).

No entanto, poderá argumentar-se, como o faz Marcuse (1973), que o papel

preponderante do sujeito na descrição quântica da natureza corresponde ao

extremismo instrumentalista e formalista da ciência, ao submeter a realidade da

matéria à abstração conceitual. Não se trata, portanto, da rendição do sujeito frente

ao objeto mas, ao contrário, a reafirmação do controle e da manutenção da ordem

racional tecnológica25.

Convém se considerar algumas atenuantes dessa perspectiva, e que estão

relacionadas ao âmbito da significação cultural da ciência na atualidade, a partir dos

limites postos à completa positividade do pensamento científico. Nesse sentido, os

fundadores da física moderna não se furtaram ao posicionamento acautelado frente

à pesquisa do vivo.

                                                          
24

 Segundo tal princípio, “quanto mais a velocidade de uma partícula for conhecida com precisão,
menos a sua posição será conhecida e vice-versa” (D’ESPAGNAT e KLEIN, 1994, p. 70). Não se
trata de um limite experimental, e sim conceitual acerca da nossa apreensão da realidade. “Por causa
de Heisenberg e de outros, ninguém pode dizer hoje em dia que sabe desenhar um átomo: o
formalismo não remete para realidades referenciáveis” (Ibid., p. 69).
25

 De acordo com Marcuse (1973), a racionalidade tecnológica corresponde a um modo específico de
logos, ou “tecno-logia” no qual a objetividade científica não se organiza segundo um fim ou telos, mas
de acordo com uma pseudo neutralidade de caráter positivo. Ela corresponde, desse modo, a um
projeto político de dominação e controle social.
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Heisenberg (1987) atribui aos desenvolvimentos da física quântica uma

limitação na possibilidade da explicação dos fenômenos da mente humana. Nesse

campo, é preciso considerar o duplo papel do homem como sujeito e objeto. A não

distinção entre ambos é considerada por Bohr (1995, p. 28) “o espaço necessário à

manifestação da volição”.

Ao estabelecer os limites da interpretação atômica da vida, Bohr ressaltou os

aspectos holisticos e teleológicos dos fenômenos biológicos, os quais não poderiam

ser redutíveis aos eventos atômicos. Enfatizou, no entanto, o caráter complementar

das leis que regem a vida, visto que essa, não sendo redutível à explicação físico-

química, deve, ainda, ser compatível com tal abordagem. Bohr também condenou os

exageros do mecanicismo e a analogia dos seres vivos com as máquinas.

Preconizou a vida como o postulado fundamental da biologia. Heisenberg (1987, p.

82), a seu tempo, afirmará que enquanto organismos vivos “já sabemos o que seja a

vida, mesmo antes de defini-la cientificamente”.

Finalmente, Lyotard (2002) atenuará a vinculação que ele próprio elaborou do

desempenho como critério da legitimação científica, reportando-se, para tanto, às

áreas de fronteira, em especial, a mecânica quântica, como um limite ao

determinismo. Manterá como caracterização do saber pós-moderno “a imanência a

si mesmo, mas explícita, do discurso [prescritivo] sobre as regras que o legitimam”

(LYOTARD, 2002, p. 100). Por outro lado, Lyotard se referir-se-á à incerteza

quântica como limite ao ideal do controle sistêmico absoluto resultante do confronto

entre a perspectiva determinista e o tratamento probabilístico dos fenômenos. Como

contraponto ao ideal de uma metodologia da universalidade, a ciência se rende a

uma contextualidade evidente, na qual é mister submeter as conclusões de uma

pesquisa ao contexto de formulação das questões.
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É com o legado da multiplicidade de visões sobre o fazer científico e sua

significação na cultura que se depara a condição contemporânea do pensamento

crítico. Também, com o paradoxo produzido pelo desenvolvimento da Ciência

Moderna, ou seja, a emancipação do saber relativamente ao próprio homem. A tal

paradoxo corresponde, por sua vez, um enigma, tal como formulado por Koyré

(2002, p. 100): “Essa é a tragédia da mente moderna, que ‘resolveu o enigma do

Universo’, mas apenas para substituí-lo por outro enigma: o enigma de si mesma”.

O confronto com o “enigma de si mesmo” é, portanto, a atualização da perene

condição humana, colocada, uma vez mais, pela cultura científica. No pós-moderno,

o desafio se manifesta pela assertiva de Lyotard (1993, p. 50) acerca da “incerteza

em que nos encontramos quanto à possibilidade de pensar os nossos objetivos”. 

Uma possibilidade de enfrentamento do enigma do homem contemporâneo

seria uma educação concebida com a finalidade de “nutrir o espírito de

discernimento, formar para a complexidade” (LYOTARD,1993, p. 50). Nesse sentido,

a educação científica não se subordina ao papel de transmissora de conhecimentos

científicos mas, como cultura científica, se propõe ao questionamento dos

movimentos de fragmentação e recomposição do pensamento associados à

construção das ciências.

O desenvolvimento científico intensificou a especialização dos saberes, um

problema que, por sua vez, produz o acirramento do hermetismo da ciência e a

segregação intelectual a ele associada. O historiador Hobsbawm, por exemplo,

relatou ter convivido em Cambridge, no início da década de 50 do século XX, com

Francis Crick (1916-2004) que juntamente com James Watson (1928-)26 estudavam

                                                          
26

 Em 1962, Crick, Watson e Maurice Wilkins (1916-) ganharam o Prêmio Nobel por seu trabalho
sobre a molécula de DNA, a “Dupla Hélice”, considerado por Hobsbawm (1995, p. 508) “como uma
das conquistas fundamentais do século XX”.
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a estrutura da molécula de DNA. Ainda assim, o historiador não tinha o menor

conhecimento do que se passava em laboratórios tão próximos à sua faculdade.

Segundo Hobsbawn (1995, p. 508):

Não é que não nos interessássemos por essas questões. Os que as pesquisavam
simplesmente não viam sentido em falar-nos delas, uma vez que não podíamos contribuir
para o seu trabalho, nem sequer, provavelmente, entender quais eram os seus problemas.

Snow (1995, p. 21) abordando a cisão cultural entre cientistas e literatos,

tendeu a focalizar na depreciação que esses últimos fazem do papel intelectual dos

cientistas, considerando-os “impetuosos e orgulhosos”. Ele foi contundente com os

literatos, ao mencionar a perspectiva avessa que mantinham da ciência como

resultante da educação que receberam, “ou melhor, pela ausência dela” (SNOW,

1995, p. 32).

Ao denunciar a aversão cultural à ciência manifesta pelos literatos e, de outro

lado, a pouca cultura literária dos cientistas, Snow (1995) caracterizou, de maneira

esquemática, a existência de duas culturas. Procurando ater-se aos significados do

termo “cultura”, ele mencionou duas interpretações. A primeira é o “desenvolvimento

intelectual” relacionado ao termo em inglês cultivation (cultivo) ou “o

desenvolvimento harmônico das qualidades e faculdades que caracterizam a nossa

humanidade” (COLERIDGE apud SNOW, 1985, p. 86). A segunda interpretação é

antropológica, relativa à existência, entre os cientistas, de “atitudes comuns, padrões

e formas de comportamento comuns, abordagens e postulados comuns”27 (SNOW,

1995, p. 27).

O teor da argumentação de Snow é o da defesa da ciência como cultura e de

sua legitimação como força do progresso social. Nesse sentido “a revolução

científica é a única maneira pela qual a maioria das pessoas pode ter acesso às

                                                          
27 Uma noção próxima à perspectiva sociológica do “paradigma” formulada por Thomas Kuhn. Vide
nota 19, p. 34.
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coisas primárias (mais anos de vida, livrar-se da fome, sobrevivência para as

crianças)” (SNOW, 1995, p. 105). Também mencionou as motivações de controle do

mundo natural pela ciência, alertando que a ela pode assumir intenções políticas:

“Às vezes, e talvez com frequência, a lógica da ciência aplicada é modificar ou

moldar o próprio processo político” (SNOW, 1995, p. 126). No entanto, Snow

corroborou uma visão otimista sobre a ciência e os seus usos ao sugerir, em pleno

período de Guerra Fria, que os cientistas dos países ricos deveriam ser espalhados

pela Ásia e pela África para o desenvolvimento dos países pobres.

Bernal (1973) apontou uma atitude idealista com relação ao papel social da

ciência que concebe a busca pelo conhecimento como a finalidade da ciência. Essa

perspectiva conduziria a um paradoxo, em virtude de considerar questões

“científicas” exatamente aquelas às quais a ciência, segundo Bernal (1973), “não

pode” prover respostas como é o caso da origem da vida e do universo. Desse

modo, a visão idealista da ciência levaria ao oposto daquilo que pretenderia o

racionalismo, com o resgate de uma visão mística do universo respaldada nas

impossibilidades da investigação científica. Assim, uma vez que a ciência não pode

sintetizar a vida, a sua origem transforma-se em milagre.

Uma variante atenuada da visão idealista e que pode ser associada à noção

de Snow (1995) da cultura como “cultivation” foi referida por Bernal (1973) como a

concepção humanista da ciência. Nela, o conhecimento científico é concebido como

parte integrante e edificante da cultura humana e a ocupação do cientista, assim

como a do filósofo, é voltada à contemplação do universo. No entanto, no caso da

ciência, visa-se ao caráter “objetivo” dos fenômenos naturais não circunscrito apenas

ao escopo filosófico da matemática, da lógica e da ética. Sarton (1948, p. 59-60)

expressa esse humanismo científico ao escrever:
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Por mais abstrata que a ciência possa ser, é essencialmente humana em sua origem e em
seu desenvolvimento. Cada resultado científico é um fruto da humanidade, uma prova de sua
força. [...]. Não existem ciências naturais como opostas às humanidades; cada ramo da
ciência ou do saber é exatamente tão natural ou tão humano como se desejar que seja.
Reconhecido o profundo interesse humano pela ciência, o seu estudo chega a ser o melhor
veículo do humanismo que pode ser pensado; excluir esse interesse e ensinar o
conhecimento científico como exclusivo objeto de informação e de instrução profissional;
então o seu estudo, ainda que válido do ponto de vista puramente técnico, perde todo o valor
educativo.

Para Bernal (1973), a concepção humanista da ciência apresenta um caráter

auto-contraditório, quando se considera que a contemplação do universo é

insuficiente para a caracterização da função social da ciência, uma vez que,

segundo ele, as descobertas científicas e os meios pelos quais elas ocorreram

obedecem a necessidades materiais concretas. No entanto, Bernal faz a defesa de

um humanismo científico a fim de superar a lacuna entre as humanidades e as

ciências a partir da humanização do ensino de ciências.

À educação científica caberia promover um novo humanismo baseado na

idéia do complexus, ou “o que é tecido junto” (MORIN, 2000, p. 89) pelas culturas

das humanidades e da ciência.

Uma aproximação entre física e literatura, com o foco na abordagem da

ciência pelos escritores, é apontada por Zanetic (2001). Ele recorre às menções e

inspirações científicas de literatos importantes da cultura erudita européia de várias

épocas: Elias Canetti, Emile Zola, o próprio Snow, Luís de Camões, Dante Alighieri,

John Milton, Dostoiévski, Arthur Clarke, H. G. Wells etc., o norte-americano Edgard

Allan Poe e seu “Eureka” de 1848, o brasileiro Monteiro Lobato, além de Gilberto Gil,

Caetano Veloso e Paulo Vanzolini. Ao lado desses escritores, poetas e músicos,

Zanetic menciona reflexões de teóricos da linguagem e da semiótica que se

preocuparam em discutir as relações entre ciência e arte. É o caso de Umberto Eco

e de Mikhail Bakhtin. De modo complementar, Zanetic (2001) cita a ficção científica
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de Kepler, “Sonho ou astronomia da Lua”, e as reflexões do zoólogo Richard

Dawkins sobre a poesia e a ciência do arco-íris.

A aproximação entre ciência e arte goza de um caráter de complementaridade

entre modalidades de conhecimento e de cultura que apresentam aproximações e

distanciamentos. De fato, a concepção baconiana da ciência foi uma tentativa de

superação do caráter representativo da arte (a mímesis aristotélica) em prol de uma

manipulação da realidade. Ocorre que, do ponto de vista das vanguardas pós-

impressionistas, conforme citado por Bosi (1995), foram negados o realismo ingênuo

da arte como cópia da natureza e o formalismo retórico acerca da existência dos

modelos de beleza absoluta.

No contexto da cultura brasileira, é importante considerar o fato da própria

ciência se constituir, num certo modo, como um tipo de cultura “importada”, dado o

seu contexto de nascimento e desenvolvimento prioritariamente na Europa e apenas

recentemente praticada em instituições de pesquisa locais, a partir, sobretudo, do

século XX. Daí a enorme relevância de iniciativas dos artistas eruditos e populares

brasileiros que se proponham à articulação entre arte e ciência, contribuindo para a

“antropofagia” da ciência. Como concretização dessas iniciativas, mencionam-se a

música de Gilberto Gil e pintura de Antonio Peticov.

Gilberto Gil explicitou, em diálogos mantidos com Mário Schenberg e outros

artistas e intelectuais, a sua intencionalidade de produzir uma música de apelo

popular (CEDRAN, 1985). Desse modo, é extremamente relevante suas incursões,

enquanto consagrado artista da música popular brasileira, pela reflexão científica e

filosófica incorporada às suas canções. É o caso de “Luar (a gente precisa ver o

luar)” que se pode interpretar como uma problematização do ato da observação:

O luar
Do luar não há mais nada a dizer
A não ser
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Que a gente precisa ver o luar
Que a gente precisa ver para crer
Diz o dito popular
Uma vez que é feito só para ser visto
Se a gente não vê, não há
Se a noite inventa a escuridão
A luz inventa o luar
O olho da vida inventa a visão
Doce clarão sobre o mar
Já que existe lua
Vai-se para rua ver
Crer e testemunhar
O luar
Do luar só interessa saber
Onde está
Que a gente precisa ver o luar

Numa articulação da ciência com a arte, a letra de Gil remete à observação

que Bosi (1995, p. 35) faz do duplo sentido da visão do artista, ou seja, uma

contemplação do visível que também é um ato subjetivo e visionário. Por outro lado,

num diálogo ficcional que Jauch (1986, p. 76-78) propõe entre as personagens

galileanas, Simplício e Salviati, tendo Sagredo como mediador28, Salviati questiona

Simplício acerca da crença desse último na existência de uma partícula neutra entre

o momento de sua criação e do seu posterior decaimento em duas partículas de

cargas opostas, uma vez que a trajetória da mesma, nesse período, não foi

observada no interior de uma câmara de bolhas:

SALVIATI: Acha você que este evento é real, no sentido em você usa este termo?
SIMPLÍCIO: Certamente, ele é real, ora essa!
SALVIATI: Você então acha que sua existência e realidade são certamente independentes de
se o olharmos ou não.
SIMPLÍCIO: Certamente que sim.
[...]
SAGREDO: [...] Não é surpreendente que a palavra portuguesa “fato” venha do latim “facere”,
que significa fazer, como se com aquela raiz se quisesse expressar que os fatos não nos são
completamente dados do mundo exterior, mas que eles são também feitos, moldados, e
dotados de significação e importância, pelo sistema conceitual feito pelo homem. É
exatamente como se estivéssemos dizendo: “O que você faz disto?”.

As personagens de Jauch seguem argumentando, a partir do relato de

diversas outras situações experimentais e experimentos mentais que tendem a

                                                          
28

 No diálogo galileano original presente em “Duas novas ciências”, Simplício é o personagem de
pensamento aristotélico e Salviati argumenta segundo as idéias de Galileu. Na versão
contemporânea de Jauch (1986) do diálogo galileano, Salviati é o representante do idealismo, do
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enfatizar o caráter da complementaridade dos fenômenos da microfísica e, portanto,

a corroborar a visão idealista do próprio Jauch.

Da obra de Peticov, afirmou Gullar (2003, p. 19) que ela é uma opção pelo

onírico sem “a rejeição da realidade objetiva nem tampouco da ciência e das novas

tecnologias”. É o caso de “Reality”, obra na qual o pintor faz referência ao “triângulo

impossível”. A sinergia entre ciência e arte expressa na pintura fica intensificada ao

se considerar que Penrose (1998) recorreu à enigmática figura do “triângulo

impossível” para ilustrar as relações, por ele consideradas “profundos mistérios”,

entre o mundo físico, a consciência humana e o mundo platônico das idéias29.

Antonio Peticov, “Reality”. 161,80 cm x 100 cm.
Tinta acrílica s/ tela. 1983.

                                                                                                                                                                                    

pragmatismo e do indeterminismo quânticos, identificando-se com o posicionamento epistemológico
do próprio Jauch, e Simplício é o seu contraponto realista.
29

 Vide capítulo 5, p. 200-201.
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Ao lado da fragmentação dos saberes mas configurando uma recomposição

metodológica das ciências no século XX, presencia-se a emergência de uma

pluralidade de abordagens dos fenômenos e de alternativas aos critérios de

legitimação dos conhecimentos baseados exclusivamente no formalismo e na

análise-dedução. Numa revisão da análise reducionista dos fenômenos e numa

prerrogativa da abordagem de sistemas complexos e otimização dos instrumentos

de pesquisa, os tratamentos analógicos, as simulações e o compartilhamento de

modelos teóricos e experimentais pelas várias especialidades científicas foram

elevados à condição de legítimas estratégias de conhecimento no campo das

ciências.

Um acontecimento desse tipo tem profundas implicações para a educação

científica, na medida em que subsidia o processo ensino-aprendizagem com uma

diversidade equivalente de abordagens metodológicas dos conhecimentos

científicos e pressupõe a construção de saberes significados segundo uma

variedade de modalidades do pensamento “em ação”: as analogias, as simulações,

as estratégias de “tentativa e erro” na resolução de situações-problemas, o uso dos

algorítmos, enfim, a articulação dos saberes na sala de aula.

Bernal (1973, p. 412) criticou a pouca ênfase que o ensino de ciências atribui

ao papel da imaginação e a construção de hipóteses, sugerindo que a ampliação

cultural da ciência implicaria em considerar que, ao lado de uma extensão dos

critérios de racionalidade, “história, tradição, forma literária e representação visual

viriam, cada vez mais, pertencer à ciência”30.

                                                          
30

 No original, em inglês: “history, tradition, literary form, and visual presentation will come more and
more to belong to science”. Bernal considerava a racionalidade estendida como possibilidade de
abordagem dos eventos que não se submetem à ordem regular da natureza e, portanto, não são
passíveis de tratamento científico. Nem por isso estaria excluída a tentativa de abordagem racional
desses eventos. Um exemplo caro à Bernal é a análise, segundo os princípios do marxismo dialético,
dos sistemas econômicos e técnicos que, a despeito das suas intrínsecas instabilidades, apresentam
rupturas inevitáveis ao longo de extensos períodos históricos.
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Uma racionalidade “estendida” também se encontra no contexto privado da

criação científica, nem sempre sendo visível ao se focalizar apenas a dimensão

pública da ciência. Para Holton (1998), enquanto a ciência institucionalizada busca o

consenso pela experiência e pela lógica, o cientista manifesta suas preferências

intuitivas, estéticas e temáticas. Portanto, a caracterização da ciência enquanto

“ação eficaz”, vinculando-a, eminentemente, à busca pela verdade e à operação

eficiente sobre o real seria, segundo Holton (1998) incompleta. A função metafórica

também é vital à ciência, pois ela é expressão da cosmovisão do momento histórico

em que se insere.

Desse modo, os critérios da racionalidade científica apresentam-se, também,

enquanto certas concepções estéticas e históricas o que implicaria, em termos da

educação científica, na recusa à mera ação “extensiva”31 do conhecimento levando,

por outro lado, a pressupor, segundo Freire (1992, p. 70), a “co-participação [de

educador e educandos] no ato de compreender a significação do significado”. E,

mais, considerar que a compreensão de um contexto não garante o

compartilhamento da convicção que subjaz a esse contexto. Portanto, o processo

ensino-aprendizagem na educação científica se faz pelo diálogo da cultura científica

com os conhecimentos e a cultura dos educandos e por um duplo movimento

gnosiológico: o educador desenvolvendo sua capacidade de convicção acerca do

universo conceitual dos alunos e vice-versa.

                                                          
31 A ação extensiva do conhecimento é uma referência de Freire (1992) à intenção de um sujeito de
“transmitir” conhecimento a outro segundo uma persuasão que não considera a necessidade de se
estabelecer contextos comuns à comunicação a fim de que o diálogo possa ser devidamente
significado pelos interlocutores.


