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Resumo

Sobre a Influência do “Não - Epistêmico” na Prática Científica de Arthur S. Eddington (1882
- 1944): o caso da expedição do eclipse solar de 29 maio de 1919

Palavras - Chave: Arthur Eddington; Teoria da Relatividade Geral; Ensino de Física; Narrativas -
Históricas; História e Filosofia da Ciência.

O presente trabalho divide-se em duas vertentes. Naquilo que chamamos de vertente histórica,
elencamos e buscamos compreender a influência de aspectos não-epistêmicos na prática científica
do astrônomo inglês Arthur S. Eddington (1882-1944) e no estabelecimento da Teoria da
Relatividade Geral de Albert Einstein. Este levantamento é feito a partir do estudo da biografia do
astrônomo, analisando de que forma seus trabalhos e atitudes contribuíram para esta teoria.
Eddington, um já afamado cientista devido aos seus trabalhos em astrofísica estelar, acabou
ganhando ainda mais notoriedade por conta de seu papel de liderança na expedição do eclipse
solar de 29 de maio de 1919. Esta expedição foi a responsável por coletar as primeiras evidências
experimentais do desvio gravitacional da luz, proposto pela teoria em questão. Nossa pesquisa
orbita o citado episódio histórico, buscando entender como questões sociais, políticas, valores
religiosos, dilemas éticos e morais, ou seja, questões que fogem do domínio epistêmico da ciência,
influenciam no fazer científico. Na chamada vertente educacional, desenvolvemos narrativas
histórico-didáticas nas quais a personagem e o recorte histórico em estudo, são utilizados para
orientar discussões de aspectos da chamada “Natureza da Ciência”, além de identificar e
caracterizar concepções de ciências de professores em formação.



Abstract

On the Influence of the “Non - Epistemic” on Arthur S. Eddington’s Scientific Practice: the
case of May 29, 1919 solar eclipse expedition

Keywords: Arthur Eddington; General Relativity Theory; Historical Narratives; History and
Philosophy of Science; Physics Teaching..

This work is divided into two dimensions. In what we call the historical dimension, we list and
seek to understand the influence of non-epistemic aspects in the scientific practice of the English
astronomer Arthur S. Eddington (1882-1944) and in the establishment of Albert Einstein’s General
Theory of Relativity. This survey is based on the study of the astronomer’s biography, analyzing
how his work and attitudes contributed to this theory. Eddington, an already renowned scientist
due to his work in stellar astrophysics, ended up gaining even more notoriety due to his leading role
in the expedition of the solar eclipse of May 29, 1919. This expedition was responsible for collecting
the first experimental evidence of the gravitational deviation of light, proposed by the theory in
question. Our research orbits the aforementioned historical episode, seeking to understand how
social, political, religious values, ethical and moral dilemmas, that is, issues that fall outside the
epistemic domain of science, influence scientific practice. In the so-called educational dimension, we
developed didactic-historical narratives in which the character and the historical background under
study are used to guide discussions of the so-called “Nature of Science”, in addition to identifying
and characterizing conceptions of science of pre-service teachers.



Resumen

Sobre la Influencia de lo “No Epistémico” en la Práctica Científica de Arthur S. Eddington
(1882 - 1944): el caso de la expedición del eclipse solar del 29 de mayo de 1919

Palabras-Clave : Arthur Eddington; Teoria de la Relatividad General; Enseñanza de la Física;
Narrativas Históricas; Historia y Filosofía de la Ciencia.

El presente trabajo dividese en dos vertientes. En ese que llamamos de vertiente histórica, listamos
y buscamos comprender la inlfuencia de aspectos no epistémicos en la práctica científica del
astrónomo inglés Arthur S. Eddington (1882-1944) y en establecimiento de la Teoria de la
Relatividad General de Albert Einstein. Este levantamiento es hecho a partir del estudio de la
biografia del astrónomo, avaliando de que manera sus trabajos y actitudes han contribuido para
dicha teoria. Eddington, un científico ya famoso por sus trabajos en astrofísica estelar, terminó
ganando aún más notoriedad por conta de su rol de liderazgo en la expedición del eclipse solar, en
el 29 de mayo de 1919. Esta expedicón encargada de recolectar las primeas evidencias
experimentales del desvío gravitacional de la luz, propuesto por la teoria en cuestión. Nuestra
investigación orbita el episodio histórico antes mencionado, buscando comprender cómo
cuestiones sociales, políticas, valores religiosos, influencian en el hacer científico. En la denominda
vertiente educativa, desarrollamos narraciones historico-didácticas en las que el personaje y el
recorte histórico en estudio, son utilizados para orientar los discursos de aspectos de la
denominada “Naturaleza de la Ciencia”, además de identificar y caracterizar conceptos de ciencias
de los docentes en formación.
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Apresentação

Este trabalho investiga a influência de aspectos “não-epistêmicos” na prática científica do

astrônomo inglês Arthur Stanley Eddington (1882 - 1944). Ao longo deste texto, chamaremos de

“não-epistêmicos”, aqueles valores ou aspectos que não estão relacionados diretamente à

construção do conhecimento científico. Seria o oposto dos chamados valores epistmêmicos ou

cognitivos (MCMULLIN, 1982; LAUDAN, 1984), tomados como constitutivos dos objetivos de busca

do conhecimento e da “verdade” científica. Assim, por “não-epistêmicos” faremos referências

àqueles aspectos que fogem aos interesses primeiros da ciência, tais como o contexto

sócio-histórico, valores pessoais, dilemas éticos e morais, aspectos políticos-ideológicos e

religiosos. Há na literatura autores que aproximam o paralelismo “epistêmico” / “não-epistêmico”

das abordagens “internalista” e “externalista” da História da Ciência (ROONEY, 1992), termos que

apesar da historiografia da ciência ter como ultrapassados, acreditamos ter ainda bastante

pertinência para o ensino de ciências.

Ao longo desta investigação, utilizamos como recorte histórico, a expedição do eclipse solar de

29 de maio de 1919, episódio notadamente reconhecido por coletar as primeiras evidências

experimentais da Teoria da Relatividade Geral. Mais precisamente, nosso objetivo é, além de

perceber a influência do “não-epistêmico”, entender as contribuições de Arthur Eddington para o

estabelecimento e promoção desta teoria. Acreditamos que ao analisar as contribuições e o

trabalho deste cientista em prol desta causa, estaremos criando condições para uma melhor

compreensão da ciência e de sua natureza.

Tenho me dedicado desde a graduação, sob orientação do Professor Alexandre Bagdonas,

coorientador deste trabalho, e atualmente, no mestrado, sob orientação do Professor João Zanetic,

a usar de episódios históricos para ensinar sobre a natureza da ciência. Sempre existiu em mim a

crença de que cientistas não fazem ciência pela ciência em si, mas por trás de todos os trabalhos

existem motivações outras que fogem aos aspectos puramente científicos. Creio que por meio

desta personagem, de Arthur Eddington, pude encontrar um bom exemplo onde a maioria desses
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aspectos (dramas, conflitos, caprichos, ideologias, influências religiosas e até mesmo valores

morais) podem ser observados em uma única pessoa e em um único episódio histórico.

O episódio em questão completou seu centenário no ano de 2019, e isto torna o momento ainda

mais oportuno para que certas questões a ele correlatas sejam levantadas. Filmes, documentários,

exposições, livros, periódicos científicos e jornais de grande circulação deram ampla divulgação a

este evento. Na grande maioria deles, a genialidade de Albert Einstein e de sua teoria é exaltada.

Exalta-se também um suposto trabalho obstinado, desenvolvido solitariamente no fundo de uma

sala escura por uma pessoa desleixada, com cabelos bagunçados e trajando o famoso “guarda-pó”

branco. Essas caricaturas de Einstein criadas pela mídia reforçam justamente aquilo que

procuramos combater quando estamos dispostos a discutir sobre a Natureza da Ciência com nossos

alunos: a imagem reducionista e equivocada que, de tempos em tempos na história da ciência,

pessoas iluminadas, gênios, conseguem enxergar além e propor ideias que mudam não somente a

ciência, mas também a concepção de mundo de muita gente.

Popularmente, conforme bem aponta o Professor Roberto Martins, permanece a crença de que

“foi necessário e suficiente o nascimento de Einstein para que brotassem de seu cérebro diversos

trabalhos revolucionários” (MARTINS, R., 2005, p.25). De fato, foi da mente de Einstein que surgiu

um dos mais eminentes e complexos feitos já produzidos pelo conhecimento humano. Entretanto,

assim como Isaac Newton, Albert Einstein também só enxergou mais longe porque estava sobre os

ombros de “gigantes mais modernos”. Que o digam Maxwell, Helmholtz, Weber, Thomson, Lorentz

e por que não, Eddington, que apesar de não estar envolvido diretamente com o desenvolvimento

da Teoria da Relatividade, teve fundamental papel em sua “comprovação” e posterior divulgação.

A figura de Arthur S. Eddington é central neste trabalho. Tanto a pesquisa histórica, quanto

a pesquisa em ensino de Física que aqui desenvolvemos, orbitam os trabalhos e as atitudes deste

cientista no que tange a Teoria da Relatividade. A epistemologia na qual seu trabalho científico era

embasado, tida pormuitos autores como pouco ortodoxa, também é alvo de nossa análise. Eddington,

sendo um Quaker, carregava para sua ciência diversos aspectos de sua crença religiosa. Na pessoa

dele percebemos a sutil, mas ao mesmo tempo penetrante relação entre ciência e religião, de forma

que não se pode abordar a primeira deixando a segunda de lado.

No que se refere à pesquisa histórica, as obras mais influentes nesta pesquisa são aquelas

desenvolvidas pelo Professor Matthew Stanley, da New York University (NYU), dentre as quais

destacamos o livro “Practical Mystic: Religion, Science, and A. S. Eddington”1. Neste livro o autor

questiona e discute muitas suposições comuns sobre a relação entre ciência e espiritualidade,
1Chicago University Press, 2007.
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revelando, através das convicções pessoais de Eddington, muito sobre a prática, produção e

disseminação do conhecimento científico no início do século XX.

O episódio histórico do eclipse solar total de 1919 também é central nesta dissertação e os

trabalhos do Professor Daniel Kennefick, da University of Arkansas, oferecem um bom panorama

deste episódio. No seu livro “No Shadow of a Doubt – The 1919 Eclipse That Confirmed Einstein’s

Theory of Relativity”, acompanhando Eddington em sua viagem à Ilha do Príncipe, o autor narra

como cientistas britânicos conduziram expedições extraordinárias ao Brasil e à África para testar a

nova e revolucionária Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, naquilo que se tornou o

experimento científico mais célebre do século. Os trabalhos dos Professores Antonio Augusto

Passos Videira (UERJ), Ildeu de Castro Moreira (UFRJ), Joyce Mota Rodrigues (UFCE) e outros que

se debruçaram sobre o mesmo episódio também são largamente utilizados como referências ao

longo da pesquisa.

Quanto à pesquisa educacional, buscamos desenvolver narrativas históricas didáticas nas quais

a personagem e o episódio histórico em questão são utilizados para discutir diversos aspectos da

natureza da ciência em cursos de formação de professores. Para tanto, os trabalhos de Eagan

(1989), Allchin et al. (2014), Hermann (2011), Schiffer e Guerra (2018) dentre outros, foram ótimas

referências para a construção desses textos narrativos. Conforme aponta o historiador Yuval Noah

Harari no seu best-seller “21 Lições para o Século XXI”, “os humanos pensam em forma de

narrativas e não de fatos, números ou equações” e, sabendo disso ou não, diversos trabalhos têm

usado das narrativas históricas como estratégia de ensino. O principal argumento em favor delas é

o apelo emocional, o envolvimento, que elas são capazes de produzir no ouvinte e / ou leitor.

Algumas reflexões, inquietações e críticas (que evito chamá-las de velhas, já que elas têm

praticamente a minha idade) que nos motivaram a pensar e pôr em marcha a presente pesquisa são

tratadas ao longo do capítulo 1 - “Introdução”. Nele apresentamos algumas reflexões breves sobre a

relação do ser humano e suas limitações com as divindades, com o não racional e as relações entre

a Ciência e a Religião. Em seguida, retomamos algumas críticas bastante atuais, apesar de seus

mais de trinta anos, levantadas pelo Professor João Zanetic em sua célebre tese, “Física Também é

Cultura”, sobre o Ensino de Ciências e o de Física em particular. Fechando este primeiro capítulo,

além de fazermos um retrospecto sucinto das pesquisas no campo da História e Filosofia da Ciência

no Ensino, buscamos também articular os objetivos desta dissertação com os objetivos do referido

campo de pesquisa.

As informações sobre a biografia de Arthur Eddington são tratadas ao longo do capítulo 2, ao

qual denominamos, justamente, de “Arthur S. Eddington: notas biográficas”. Ali são apresentadas

informações sobre sua infância, juventude e vida adulta; sobre sua educação básica, superior e vida
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profissional. Neste capítulo tratamos também dos Quakers, suas crenças e valores, do quakerismo

enquanto religião e do Renascimento Quaker - movimento intelectual que provocou profundas

mudanças na religião e seus membros. A relação de Eddington com sua religião, e desta última

com sua prática científica começam a ser exploradas ao longo do capítulo 2.

Após termos compreendido como os valores e princípios defendidos pelos Quakers moldaram a

pessoa de Eddington, no capítulo 3 - “Eddington e as Estrelas: avanços entre conflitos”-, nos

aprofundamos no processo de integração dos preceitos defendidos por sua religião com sua prática

científica, o que culmina numa espécie de epistemologia “eddingtoniana”. Orientada

principalmente por aquilo que os Quakers chamam de busca, esta epistemologia se traduz numa

recusa às certezas, em um constante explorar da realidade em busca da verdade (secular ou divina)

e das possibilidades de progresso. Como exemplo desta integração e aplicação destes valores,

apresentamos o debate travado entre Arthur Eddington e James Hopwood Jeans sobre a estrutura

interna das estrelas, no qual a busca é constantemente empregada por Eddington para que algum

avanço neste campo ainda bastante incipiente pudesse ser feito.

No capítulo 4 - “Eddington, Ciência e Religião”, exploramos mais dois valores defendidos pelos

Quakers: o pacifismo e o internacionalismo. No decorrer do capítulo, vamos percebendo como

diversos aspectos que não estão relacionados diretamente à ciência têm considerável influência sobre

sua prática e seus agentes. No caso da Teoria da Relatividade Geral, ao levarmos em conta as origens

do “criador” e da “criatura”, nota-se como ela surgiu num contexto nada favorável à sua propagação.

O sentimento anti-germânico provocado pela I Guerra Mundial criou uma grande rejeição a tudo

que tivesse origem alemã: dos indivíduos, às suas criações (no campo da arte, da cultura, da ciência,

etc). Finalmente, o capítulo evidencia como uma ciência orientada por valores, ou seja, não neutra,

foi fundamental para o preparo e execução da expedição do eclipse, e o posterior florescimento das

ideias relativísticas.

Ao longo do capítulo 5 - “A Expedição do Eclipse Solar de 29 de Maio de 1919” - descrevemos o

processo de preparo e execução da expedição, a posterior apresentação dos resultados obtidos e

algumas polêmicas envolvendo um suposto favorecimento de Albert Einstein por parte de

Eddington. O episódio é reconstruído a partir do acesso e análise de documentos originais e

trabalhos de historiadores que também se dedicaram ao tema. Ademais, o episódio é narrado a

partir de suas duas frentes, a Ilha do Príncipe e a cidade de Sobral - CE, destacando, neste último

caso, diversos problemas de ordem social, além da falta de prestígios, entraves e burocracias

enfrentados pela ciência brasileira há um século atrás. Fecha-se o capítulo retomando o importante

papel desempenhado pela mídia na criação da figura mitológica na qual Albert Einstein se tornou.
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Finalmente, na “Intervenção Didática”, retratada no capítulo 6, apresentamos uma proposta

orientada pelo uso do gênero narrativo como forma de promover discussões diversas sobre a

natureza da ciência em cursos de formação de professores. A proposta foi desenvolvida ao longo de

duas aulas e consistiu de uma narrativa dividida em duas frentes, de forma que cada uma delas foi

apresentada e discutida ao longo de uma aula. As discussões foram propostas e orientadas de

forma que ao final da intervenção nos fosse possível levantar e caracterizar as concepções

epistemológicas dos licenciandos participantes da pesquisa. Desta intervenção, concluiu-se,

conforme demonstra a pesquisa recente, que o gênero narrativo tem grande potencial para

subsidiar discussões sobre ciência e sua natureza, entretanto, as narrativas não se mostraram como

mecanismos eficientes para se investigar e caracterizar concepções epistemológicas.

Arthur Eddington, a expedição do eclipse solar total de 1919, a Teoria da Relatividade e as

narrativas histórico-didáticas são os pilares sobre os quais este trabalho se assenta. Nas páginas

seguintes tento desenvolver algumas ideias relacionando os quatro temas.
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Capítulo 1

Introdução

“A física também tem seu romance

intrincado e misterioso.”

- João Zanetic 1989.

1.1 Algumas Breves Reflexões...

Ao se deparar com questões que beiram o limite do conhecimento humano, não é tão incomum

assim atribuir aquilo que não se conhece a alguma deidade. A partir do momento em que a

ignorância humana aflora e o conhecimento estabelecido começa a não dar conta de responder

determinados questionamentos, alguma figura divina, ou alguma ideia que foge ao escopo do

racional pode ser invocada. Naturalmente, as ideias que aqui chamaremos de religiosas estão fora

dos domínios da ciência, mas eventualmente as ideias religiosas podem incorporar algum

conhecimento científico. Talvez, não seja pretensioso demais relembrar que a ciência, bem como a

religião, só existem porque existem também pessoas dispostas a acreditar nelas e praticá-las. Quero

dizer com isso que ambas somente existem porque se tratam de construções humanas e, talvez,

sem fazer um exercício de pensamento muito elevado, esta seja uma dentre muitas outras

características que elas compartilham.

Entretanto, apesar das rusgas que frequentemente acontecem entre cientistas e religiosos,

nenhum dos dois grupos pode negar a existência do outro. E é com certa frequência também que

vemos, tanto religiosos cientistas, quanto cientistas religiosos. A título de exemplo podemos citar

os “clássicos” Giordano Bruno, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton; e os “modernos”

George Lemaître, Max Planck e Arthur Eddington. Se voltarmos à História da Ciência analisando-a

em maiores detalhes, encontraremos inúmeros outros nomes, e não deveríamos nos surpreender,
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porque sim, existem muitos cientistas religiosos. Mas até onde isto é uma questão relevante? Existe

algum espaço para a religião nos meandros da ciência?

Para buscarmos uma resposta para essa questão, ou pelo menos ampliar essa discussão,

precisamos buscar por algumas evidências. Talvez, olhar atentamente para um cientista e suas

práticas científicas seja uma forma interessante de colocar este assunto em perspectiva, já que

desta forma, somos imediatamente afastados de termos muito amplos, como “ciência” e “religião”

(STANLEY, 2017).

O astrônomo inglês Arthur Stanley Eddington, um Quaker, objetor de consciência e pacifista,

que incorporava na sua ciência, sem muitos conflitos, diversos aspectos de sua crença religiosa,

pode nos ajudar a entender este caso. Ademais, ele era um Quaker num momento bastante

específico da história do final do século XIX e início do século XX. Eddington, a despeito de ser um

dos grandes nomes da astronomia europeia do século XX, tornou-se mundialmente famoso por ter

liderado as expedições do eclipse de 29 de maio de 1919 que confirmaram uma das previsões da

Teoria da Relatividade Geral (TRG) de Albert Einstein: o desvio na trajetória da luz ao se propagar

por campos gravitacionais intensos. O episódio se passa logo ao final da I Guerra Mundial, e este

contexto o torna ainda mais interessante para analisarmos como as crenças e as origens Quaker de

Eddington guiaram suas ações em prol das expedições e da Teoria da Relatividade.

Para adentrarmos nessas questões, precisamos entender de quais crenças estamos falando e como

elas surgiram. No caso de Eddington, precisamos entender o que é ser um Quaker e, principalmente,

o que é ser um Quaker no final do século XIX e início do século XX. Esta discussão será retomada

em ummomento mais oportuno, ao entrarmos nos pormenores da vertente histórica deste trabalho.

Refletindo sobre algumas questões educacionais, que também são objetos da presente pesquisa,

não há o que se discutir quanto a importância da escola na formação das gerações futuras da nossa

sociedade. Os jovens que hoje ingressam nas escolas públicas e particulares serão, num futuro não

muito longínquo, os responsáveis pela condução e manutenção da sociedade. Assim, ao pensarmos

num projeto de sociedade futura, isto é, num projeto de nação, no país em que nossos filhos e netos

viverão, é extremamente necessário que se pense também qual será o papel da escola neste processo

e, naturalmente, na função e responsabilidade dos professores na condução dessa jovem geração em

direção ao objetivo almejado. Ou seja, o papel da educação, da escola e de seus partícipes será o de

zelar e buscar por transformações positivas na sociedade, por mudanças que levem à emancipação

do indivíduo, ao pensamento e participação crítica nas questões e problemas sociais. Em suma, que

levem a uma formação cidadã.
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1.2 Física Também é Cultura: críticas de meia idade...

Pensando em questões similares, em sua célebre tese “Física Também é Cultura”, o Professor João

Zanetic, nos idos de 1989, faz uma série de apontamentos e críticas ao ensino de ciências e ao de

Física em especial. Apesar de decorridos mais de trinta anos desde a publicação de sua tese, suas

observações ainda são bastante atuais, de forma que o leitor desatento, que eventualmente se

deparasse hoje com tais críticas, poderia ser levado a pensar que elas foram escritas há cinco ou

seis anos no máximo.

Em 1989, Zanetic criticava “a dimensão quase exclusivamente propedêutica” da educação, isto

é, uma série preparando o aluno para a série seguinte tendo como objetivo final o exame vestibular.

Apesar das três décadas e das diversas reformas e orientações presentes na Lei de Diretrizes e Bases

(LDB), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Base Nacional ComumCurricular (BNCC),

o ensino ainda é essencialmente propedêutico, e a formação cidadã, uma mera coadjuvante neste

processo.

O Professor elenca sete aspectos daquilo que chama de

“[...] uma dura avaliação do estado atual do ensino de Física, fruto do conhecimento

do conteúdo ministrado na escola pública, da familiarização com os textos didáticos, da

experiência com as licenciaturas em física, do conhecimento dos exames vestibulares e

do contato permanente com professores da rede pública” (ZANETIC, 1989, p. 21)

A sua “dura avaliação” é apresentada de forma resumida a seguir:

i) Os conceitos e leis da Física são apresentados, desenvolvidos e operacionalizados de maneira

simplista, isto é:

“o ensino de física restringe-se à mera apresentação de um sumário dos conceitos,

leis, grandezas físicas e unidades de medida, seguidos de uma extensa lista de

exemplos resolvidos e exercícios propostos. De um modo geral, nos livros

didáticos adotados, o número de páginas dedicado a esses exemplos e exercícios

supera o dedicado à exposição "teórica". Assim, a ênfase é a operacionalização de

conceitos e leis, deixando entender que a solução correta de testes e problemas é

uma medida adequada da aprendizagem em física” (ZANETIC, 1989, p. 21).

Felizmente este é um cenário em que temos visto certas mudanças, apesar de termos muito o

que avançar ainda. Nos congressos, encontros e simpósios da área de Ensino de Física temos visto

inúmeros trabalhos que buscam contornar essa visão simplista e apresentar ao aluno um conteúdo
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significativo, que trate não somente da “física das coisas”, mas que permita também que ele perceba

a beleza da Física em momentos mais reflexivos.

ii) Supressão da prática experimental para a compreensão de conceitos, teorias e métodos.

Com relação a este segundo aspecto, o cenário não é tão otimista quanto o primeiro. A

experiência mostra que a prática experimental ainda é exceção principalmente na escola pública.

Os kits experimentais, quando existem, estão sucateados ou incompletos; os professores não estão

preparados e, portanto, não se sentem confortáveis com a prática experimental; os computadores,

que poderiam ser utilizados em simulações de experimentos, também encontram-se sucateados,

sem acesso à internet, ou mesmo com restrição de uso imposta pela própria escola. Infelizmente,

falta não somente infraestrutura, mas também a devida qualificação dos professores.

iii) Visão simplista a respeito da forma com que o conhecimento físico é construído, isto é,

“Apresenta-se o conteúdo teórico da física como se seus conceitos e leis

houvessem nascido meramente de uma atitude contemplativa inteligente dos

fenômenos físicos ou a uma genialidade transcendental de uns poucos iluminados.

Quando alguma discussão metodológica ou filosófica comparece de forma

implícita, transparece aquela descrição do método científico que remonta ao

modelo indutivista mais primitivo” (ZANETIC, 1989, p.21).

iv) Ausência da História da Física tanto internalista (aquela com ênfase epistemológica) quanto

externalista (aquela com ênfase sociológica).1. O autor critica o fato de haver

“[...] um arremedo de história quando se apresentam as datas de determinados

acontecimentos e de nascimento e morte de alguns físicos. A impressão que se

tem é que as idéias da física surgiram num vazio intelectual e na ausência de

determinantes sociais e econômicos” (ZANETIC, 1989, p.21).

v) Apresentação de uma Física neutra, apolítica, a-histórica e desligada do cotidiano. Para o autor,

“A extrema abstração dos exemplos resolvidos, a a-historicidade e a não influência

do contexto social, acima indicados, levam a uma concepção de autonomia da

física face à vida social que dificulta sobremaneira a transferência do

conhecimento para outras situações distintas do contexto escolar, sejam elas
1Usamos, daqui em diante, os termos “epistêmico” ao fazermos referência ao internalismo e “não - epistêmico” ao nos

referirmos ao externalismo, já que a literatura atual considera como superado o debate internalismo vs. externalismo
histórico.
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simplesmente de aplicação a situações novas, seja a compreensão das implicações

sócio-econômicas de determinados acontecimentos em que a física poderia vir em

auxílio” (ZANETIC, 1989, p.21).

Os itens (iii), (iv) e (v) caminham de mãos dadas e influenciam-se mutuamente. A ausência da

História da Física, seja em seu aspecto epistemológico ou sociológico (não-epistêmico) resulta na

construção de uma visão simplista sobre o desenvolvimento e evolução da ciência e dos seus

conceitos, na concepção equivocada de que ela é neutra, apolítica, a-histórica e descontextualizada

socialmente. Concordando com o Professor Roberto Martins, sabemos que o estudo adequado da

História da Física e das Ciências em geral nos permite: i) conceber o processo social, coletivo e

paulatino de construção do conhecimento científico; ii) elaborar uma visão mais “concreta e

correta” sobre a natureza da ciência, seus procedimentos e métodos; iii) formar uma certa

criticidade a respeito do conhecimento científico, compreendendo seu raio de atuação e limitações

sem negar, entretanto, seu valor; iv) entender que a ciência não é fruto do trabalho de gênios e que

sua construção não se reduz à aplicação de um mero método dito científico; v) entender o caráter

provisório, não absoluto, tentativo, complexo e não lógico do conhecimento científico, dentre

outros. Finalmente,

“O estudo histórico de como um cientista realmente desenvolveu sua pesquisa ensina

mais sobre o real processo científico do que qualquer manual de metodologia científica”

(MARTINS, R., 2006, p. xxiii).

No que diz respeito à presença daHistória da Ciência nas salas de aula do ensino básico e superior,

felizmente temos visto alguns avanços. São inúmeros os trabalhos apresentados nos congressos da

área que trazempropostas de ensino de Física a partir da perspectiva histórica. Entretanto, apesar dos

avanços, tais propostas ainda são exceções, já que assim como no caso das atividades experimentais,

faltam materiais de qualidade que possam orientar os professores na elaboração de suas aulas e

também capacitação desses mesmos professores para que não reproduzam ou ensinem visões ditas

inadequadas a respeito do conhecimento científico (EL-HANI; TAVARES; ROCHA, 2016).

vi) Predominância da Física Clássica em detrimento da Física Moderna e Contemporânea, ou seja,

“O conteúdo da física se restringe aos diferentes ramos consagrados da física

clássica, com a total ausência dos desenvolvimentos por que passou a física

contemporânea após o advento da relatividade e da mecânica quântica”

(ZANETIC, 1989, p. 23)
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Zanetic criticava o fato de que a Física Moderna e Contemporânea se encontrava

completamente ausente dos currículos, da escola básica à formação de professores, fato que

segundo ele, não era exclusividade brasileira ou de países subdesenvolvidos. Este cenário

representava, em sua perspectiva, “uma medida do nosso fracasso”, já que o “conteúdo básico da

Física introdutória tem permanecido essencialmente o mesmo por décadas” (ZANETIC, 1989).

Uma década mais tarde a Professora Fernanda Ostermann apresentou ideias bastante alinhadas

às de Zanetic (1989). Em sua tese de doutoramento, Ostermann (2000) faz um movimento bastante

incisivo em favor da inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea na escola básica. A

autora critica a “pobreza e semelhança dos currículos de Física” (OSTERMANN, 2000, p. 11) que

geralmente são reduzidos aos tradicionais blocos de Mecânica, Termologia, Óptica, Ondas e

Eletromagnetismo, de forma que a rica Física construída ao longo do século XX fica excluída das

salas de aulas, ou simplesmente relegadas a pequenas notas nos cantos das páginas ou a capítulos

sobremaneira superficiais tanto no caráter conceitual, quanto no histórico.

Claro que desde a publicação das teses até os dias atuais muita coisa mudou. São inúmeras as

propostas que buscam levar a Física Moderna e Contemporânea para as salas de aula; nos livros

didáticos já podemos perceber materiais bastante completos e de boa qualidade, mas por motivos

diversos uma efetiva implementação dos conteúdos ainda deixa a desejar, seja por falta de preparo

e domínio dos conteúdos por parte do professor, ou mesmo por falta de tempo.

Particularmente, acreditamos que o problema do tempo seja mais complexo de ser atacado já que

exige um repensar dos atuais currículos e da extensão do período escolar, caminhando para escolas

de tempo integral. Qualquer mudança ali foge da jurisdição de um pós-graduando, que apesar de

poder discutir e repensar o currículo, tem pouca ação efetiva sobre sua mudança. No que diz respeito

à falta de domínio de conteúdos, podemos dizer que estamos diante de um cenário diferente, mais

favorável, já que temos à nossa disposição uma gama infinita, por assim dizer, de ferramentas que

nos podem servir de auxílio na produção de materiais didáticos que possam melhorar este déficit

conceitual. É por aí que desejamos seguir...

É natural pensar, portanto, que parte da solução para este problema, do déficit conceitual,

tangencie também a atuação do professor em sala de aula se considerarmos que a qualidade da

prática docente, isto é, um professor melhor preparado, seria um dos fatores que teriam impacto

positivo no processo de aprendizagem. Desta forma, um repensar das formações inicial e

continuada de professores é urgente, de suma importância, e é parte do objetivo deste trabalho.

Diante desta incômoda situação e refletindo a respeito dela, encontra-se em Zanetic (1989) uma

série de medidas (leituras, inserções em cursos formativos, discussões e outras atividades)

buscando a “a superação dessas deficiências e de seus reflexos no ensino de física em todos os
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níveis, particularmente no segundo grau da escola pública”. Em suas próprias palavras, o que o

Professor Zanetic buscava por meio das atividades descritas acima era “levar para as salas de aula a

física desenvolvida neste século [século XX], antes que ele acabe” (ZANETIC, 1989, p. 5).

vii) Rejeição à Física Escolar.

Este aspecto não se restringe somente ao caso da Física, mas a todas as demais disciplinas que

fazem parte do currículo escolar. Para o Professor,

“Como a escola é, via de regra, entendida como uma sequência hierárquica de aquisição

de conhecimento, a característica propedêutica acaba sendo a dominante. Isto é, quem

não prosseguir o estudo após a conclusão do primeiro grau não terá uma visão razoável

da geografia, da história, das ciências, etc., já que um aprofundamentomaior promete ser

dado nas aulas do segundo grau. Porém, com certeza, quem não prosseguir os estudos

após a conclusão do segundo grau, também não terá uma visão razoável da geografia,

história, física, química, biologia, etc., já que um aprofundamento maior promete ser

dado nas aulas dos cursos universitários. Porém, sem dúvida quem não prosseguir os

estudos após a conclusão da universidade, também não terá uma visão razoável de ...

Esta é uma sequência que não tem fim” (ZANETIC, 1989, p. 23-4).

Temos por intenção, a partir das críticas apresentadas acima, nos debruçar sobre algumas

questões relacionadas ao problema da inserção da Física Moderna e Contemporânea e de

discussões sobre a Natureza da Ciência no ensino básico. Entretanto, apesar da preocupação com o

ensino básico, nossos esforços neste trabalho estão centrados na formação de professores, uma vez

que acreditamos piamente que uma parte considerável da solução dos problemas enfrentados pela

educação básica, a despeito dos salários ridículos pagos atualmente e da infra-estrutura precária

das escolas brasileiras, passam pela adequada formação de professores.

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar e discutir alguns aspectos não - epistêmicos

que influenciaram na prática científica de Arthur Eddington e que culminaram em suas relevantes

contribuições teóricas e para o estabelecimento da Teoria da Relatividade Geral. Do levantamento

de tais aspectos, listados a partir do estudo de sua biografia e trabalhos científicos, desenvolvemos e

implementamos uma intervenção didática que usa de narrativas históricas para debater elementos

da chamada “natureza da ciência”. Acreditamos que ao analisar as contribuições e o trabalho deste

cientista em prol desta causa, estaremos criando condições para umamelhor compreensão da ciência

e de sua natureza.

Com um olhar mais atento e amplo para a Teoria da Relatividade Geral podemos perceber o quão

rico e complexo era o contexto no qual a teoria surgiu e se estabeleceu; percebemos a influência de
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fatores de cunho político, ideológico, religioso e moral, que podem suscitar interessantes discussões

no que tange a neutralidade do conhecimento científico, a influência de valores externos à ciência

em seus domínios, a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, além de diversos outros aspectos

consensuais ou não, relacionados à ciência. Acreditamos que a partir desta proposta conseguiremos

reunir as discussões sobre o problema da inserção da FísicaModerna e Contemporânea e da Natureza

da Ciência na educação básica num único local. Naturalmente, devido às ricas discussões que podem

advir dessas questões, acreditamos que elas têm muito a oferecer e contribuir para o ensino de

ciências, e da Física em especial.

1.3 Sobre a História e Filosofia da Ciência na Educação em

Ciências

Ernst Mach (1838 – 1916), ainda no século XIX, já defendia a ideia de que a compreensão

apropriada de um determinado conceito teórico deveria, necessariamente, ser acompanhada

também da compreensão do desenvolvimento histórico deste mesmo conceito. Esta concepção de

Mach é reproduzida em um trabalho do Professor Michael Matthews (1995), onde se lê:

“A investigação histórica do desenvolvimento da ciência é extremamente necessária a

fim de que os princípios que guarda como tesouros não se tornem um sistema de

preceitos apenas parcialmente compreendidos ou, o que é pior, um sistema de

preconceitos. A investigação histórica não somente promove a compreensão daquilo que

existe agora, mas também nos apresenta novas possibilidades” (MACH, 1883 apud

MATTHEWS, M., 1995, p.169, grifo nosso.)

A partir da perspectiva de Mach, vimos surgir ao longo das últimas décadas, na linha de

pesquisa a qual denominou-se História e Filosofia da Ciência2 (HFC), um crescente número de

trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais, chamando-nos a atenção para as

questões levantadas por ele. Um dos objetivos desta linha de pesquisa volta-se à discussão da

chamada “Natureza da Ciência”, que pode ser entendida, nas palavras do Professor William

McComas, como

[...] uma arena híbrida e fértil que combina aspectos de vários estudos sociais da ciência,

incluindo a história, a filosofia e a sociologia da ciência, combinados com pesquisas
2No presente texto optamos pelo uso do termo tradicional: História e Filosofia da Ciência. Ententemos que o campo

se complexificou ao longo do tempo incorporando ao seu escopo de interesse outras áreas como a Sociologia da Ciência,
a Psicologia da Ciência etc. Entretanto, o temo tradicional é empregado aqui partindo da comprensão de que a História
da Ciência no século XXI absorve todas essas possíveis abordagens.
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das ciências cognitivas, como a psicologia, em uma rica descrição do que é a ciência,

como ela funciona, como os cientistas operam como um grupo social e como a própria

sociedade dirige e reage aos empreendimentos científicos” (MCCOMAS; CLOUGH, M.;

ALMAZROA, 1998, p. 4, tradução nossa).

Tomemos como exemplo as discussões acerca do “método científico”: durante muito tempo, e

mesmo ainda hoje, os debates em torno deste tema acabaram por reforçar e reproduzir uma visão

de ciência positivista, ingênua e “danosa à aprendizagem de ciências” (ZANETIC, 1989, p. 64), que

não reflete a “fertilidade” apontada por McComas e colaboradores. A partir desta visão, os

cientistas em suas atividades observam e retratam fatos empíricos para uma posterior organização

e matematização daquilo que havia sido observado, sendo este um processo infalível, lógico,

racional e que por consequência, garantidor da veracidade do conhecimento científico.

Claramente, a ideia de que exista um método único, fechado e invariável está equivocada, e a

compreensão de certos aspectos relacionados à Natureza da Ciência levaria a uma desmistificação

dessas concepções. Retomando as contribuições do Professor João Zanetic,

“No ensino/aprendizagem de física no segundo grau [e porque não nos níveis

superiores] estes temas são básicos já que, ao lado dos conteúdos específicos a serem

apresentados e discutidos em sala de aula, é necessário oferecer-se um panorama

metodológico, epistemológico e cultural paralelo ao desenvolvimento do conteúdo. Por

que? Porque não basta, para uma compreensão mais completa da física enquanto um

ramo estruturado e em evolução, ater-se simplesmente à enunciação de pequenos

resumos de teorias e sua aplicação na solução daqueles problemas "clássicos". É

necessário também passar-se a ideia da evolução dessas teorias ou, pelo menos,

algumas indicações de como deve ter sido realizada sua construção” (ZANETIC, 1989,

p. 64).

No Brasil, as discussões sobre a Natureza da Ciência acaloraram-se de tal forma a partir dos anos

2000, que chegaram inclusive a se sobrepor a outras discussões envolvendo a inclusão da História,

Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino (BOAS et al., 2013). Ainda de acordo com o autor, os

motivos para esse furor devia-se ao fato de não haver até então questionamentos ou obstáculos

quanto à inserção deste tópico no ensino, enquanto objeções e controvérsias contra inserção da

História e da Filosofia da Ciência haviam aos montes.

As citadas discussões caíram em terreno fértil não somente no Brasil, mas internacionalmente.

Diversos grupos de pesquisa, programas de pós-graduação e periódicos passaram a se interessar pelo

tema em questão, de forma que uma prática que se tornou bastante comum entre os pesquisadores da
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área, conforme aponta Bagdonas (2015), foi a de buscar subsídios em estudos da história da ciência,

em episódios históricos, que pudessem ser usados no ensino para conduzir discussões de caráter

epistemológico, daí a associação “História e Filosofia”. O Professor Alexandre Bagdonas, indo ao

encontro das ideias do Professor João Zanetic, comenta que

“Um dos principais objetivos destas pesquisas é permitir que os alunos tenham acesso a

uma visão mais ampla sobre o processo de construção das teorias científicas. Espera-se

que os professores deixem de ver os conteúdos escolares de ciências na educação básica

como produtos a serem transmitidos aos alunos, e se interessem pelo complexo processo

de produção do conhecimento científico” (BAGDONAS, 2015a, p. 29).

No contexto brasileiro, podem ser encontrados diversos usos para a História, Filosofia e

Sociologia da Ciência ao longo das últimas décadas. Por exemplo, na década de 1970, a História da

Física era considerada um importante componente da formação docente. Na década de 1980, o

estudo da formação de conceitos e da mudança conceitual levou ao uso combinado de abordagens

psicológicas, epistemológicas, históricas e sociológicas. Nos anos de 1990, maior ênfase era dada na

relação entre o ensino de ciências e a educação para a cidadania, por meio da abordagem Ciência,

Tecnologia e Sociedade - CTS. Nesse contexto, ganhava força a ideia de que os educadores de

ciências deveriam ensinar não apenas ciências, mas também sobre ciências, o que acabou lançando

uma nova aplicação para a História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino de Física. A partir

de 2010, torna-se tendência o uso de episódios históricos para promover discussões sobre aspectos

da Natureza da Ciência (HENRIQUE, 2011; MARTINS, R.; SILVA; PRESTES, 2014; BAGDONAS,

2015a; GIROTTO; DOMINGOS; BAGDONAS, 2017).

Julgo ser conveniente retomar, mesmo que de forma breve, os “famosos” argumentos que

alicerçam a inclusão de discussões de aspectos históricos e epistemológicos da ciência no ensino de

ciências. Ao leitor que busque por algo mais robusto, em Rozentalski (2018), pode-se encontrar

uma extensa e profunda revisão de literatura sobre o tema, além de um apanhado histórico sobre a

sua inserção nas salas de aula, tanto em âmbito nacional, quanto internacional. Quanto a nós,

faremos um breve passeio por alguns trabalhos produzidos recentemente que buscam retomar e

ressignificar os clássicos argumentos em favor desta linha de pesquisa.

No livro “Física, Cultura e Ensino de Ciências”, publicado em 2019 pela Livraria da Física, o

Professor André Ferrer P. Martins, que também organiza o livro, resgata a partir de referenciais

como João Zanetic e Andréa Infantosi Vannucchi, Michael Matthews, Douglas Allchin, Roberto

Martins e outros, doze razões que justificam a presença da História, Filosofia e Sociologia da
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Ciência no ensino de ciências (MARTINS, A. F. P., 2019). Tomo a liberdade de reproduzi-las a

seguir:

1. Podem humanizar a ciência, vinculando-a a questões pessoais, éticas, culturais e políticas.

Podem tornar o estudo da Física mais atrativo, principalmente para os estudantes que não se

motivam com o formato “tradicional”;

2. Proporcionam interação entre tópicos e disciplinas, manifestando a natureza interativa e

interdependente dos empreendimentos humanos, nesse sentido, contribuindo para

abordagens de natureza interdisciplinar;

3. Relacionam o desenvolvimento do pensamento individual ao desenvolvimento das ideias

científicas. Dessa forma, podem auxiliar aos professores a compreenderem as dificuldades

dos estudantes, alertando-os para as mudanças conceituais e para as dificuldades enfrentadas

historicamente no curso do desenvolvimento científico;

4. Fornecem base para debates educacionais contemporâneos - métodos de ensino, currículos -

os quais fazem referência à HFC e à natureza do conhecimento, à sua produção e validação;

5. Têm uma importância intrínseca, considerando a ciência como patrimônio / herança cultural

da humanidade;

6. Ajudam a compreender o conteúdo específico, dando sentido às fórmulas e equações que os

estudantes repetem sem compreender o significado;

7. Em particular, exercícios lógicos e analíticos básicos podem tornar as aulas mais desafiadoras,

favorecendo o desenvolvimento do raciocínio e de habilidades de pensamento crítico;

8. Permitem a recuperação da Física enquanto uma área de conhecimento que tem muito a

contribuir na formação cultural geral de um cidadão contemporâneo. Ao lado do algoritmo,

da aplicação na solução de determinados problemas importantes (por exemplo, a “Física das

Coisas”), a história da Física oferece o aspecto dinâmico de uma área de conhecimento em

evolução e/ou mudança;

9. Oferecem situações exemplares de rica utilização do imaginário, tão vital tanto para o cientista

quanto para o cidadão contemporâneo;

10. Uma formação crítica necessária para a luta pela transformação social passa pela compreensão

da construção do conhecimento e não apenas de seus sucessos: isso traz implícito o propósito
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de desmistificar e humanizar a prática científica, ao mesmo tempo oferecendo condições para

discutir a apropriação do conhecimento pelas classes dominantes. Ou seja, a história que leve

em conta os fatores sociais do desenvolvimento científico;

11. Podem ser de grande valia tambémna seleção do conhecimento em Física que deverá participar

do currículo das escolas.

Ainda de acordo com Martins (2019), os doze pontos elencados acima são, grosso modo, aqueles

que orientam os que ensinam e pesquisam nesta linha. O autor ainda chama a atenção para as

críticas, bem conhecidas por sinal, à abordagem histórico-filosófica no ensino, tais como: o

anacronismo, a pseudo-história, a quase-história e o whiggismo.

No mesmo livro, o Professor Alexandre Bagdonas busca subsídios na História, Filosofia e

Sociologia da Ciência para debater questões relacionadas à neutralidade da ciência e a relação entre

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) a partir de episódios históricos da ciência do século XX

(BAGDONAS, 2019).

O autor compartilha da opinião de outros pesquisadores que, interessados na inserção da

História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino, defendem uma abordagem contextualizada

dos conceitos de modo a evitar uma excessiva valorização da ciência, de sua neutralidade,

logicidade e matematização (aspecto reforçado pelo ensino tradicional), bem como o extremo

oposto, da desvalorização dos aspectos citados em detrimento de aspectos sociais, culturais e

políticos, dentre outros. Neste sentido, buscando este meio termo entre excessiva valorização e a

desvalorização completa, a maior parte das pesquisas que têm buscado ensinar aspectos da

“Natureza da Ciência” tem feito uso de episódios históricos para demonstrar não somente a sua

não-neutralidade, mas também a influência do caráter humano e do contexto sociocultural sobre a

ciência (ROZENTALSKI, 2018).

Para o autor,

“[...] estudar história da ciência de maneira crítica, reconhecendo as diferentes

ênfases. . . debatendo questões importantes e atuais como o quanto a ciência deve ser

influenciada por questões sociais, é fundamental para promover uma visão mais crítica

e madura sobre a autoridade da ciência, em direção à possibilidade de formar

indivíduos que saibam aprender com os erros cometidos ao longo da história e tenham

respeito pelo saber acumulado ao longo das gerações anteriores, mas também coragem

para questionar e problematizar esse saber, em vista a necessidade de promover um

diálogo inteligente com o mundo” (BAGDONAS, 2019, p. 211).
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Capítulo 2

Arthur S. Eddington: notas biográficas

“Na ciência, bem como na religião,

a verdade cintila à nossa frente como um farol que ilumina o caminho.

Não queremos atingi-lo, mas pelo menos, podemos nos guiar por ele.”

- Arthur Stanley Eddington, 1929.

Arthur Stanley Eddington, ou Stanley, como era chamado pelos familiares e amigos próximos -

nasceu em 1882, na cidade de Kendal - Lake District, no noroeste da Inglaterra. Seus pais eram Sarah

Anne Shout e Arthur Henry Eddington, diretor da Stramongate School, uma escola mantida pela

Sociedade Religiosa dos Amigos - pelos Quakers1. O colégio em questão esteve em funcionamento

por 234 anos (1698 - 1932) e sua história carrega uma interessante relação com outro Quaker e

cientista bastante famoso: o físico, químico e pioneiro nos estudos da estrutura da matéria John

Dalton que havia sido diretor daquele colégio no final do século XVIII.

Arthur Henry Eddington, assumiu a direção da Stramongate School em 1878. De acordo com

Douglas (1956), Arthur Henry, um professor bastante dedicado à escola e muito estimado pela

comunidade local mas teve sua carreira como educador interrompida por uma epidemia de febre

tifóide que o matou aos 34 anos de idade, deixando uma esposa e dois filhos. Sarah se viu então

viúva e com dois filhos para sustentar. Diante deste cenário, decide morar com sua sogra em

Weston-Super-Mare, ao sul da Inglaterra. O historiador Ian Glass comenta que eles não levavam

uma vida abastada. Ao contrário, tinham o suficiente para viver de maneira confortavelmente

simples (GLASS, 2006).

Ainda jovem, Eddington - o filho - começou a demonstrar grande interesse e fascínio por grandes

números. Antes mesmo de aprender a ler já dominava a tabuada do 1 ao 24. Em outra ocasião decidiu

que contaria as estrelas do céu e as palavras da Bíblia, tarefa que desistiu ao final do livro do Gênesis
1Grupo religioso de raízes cristãs cuja origem remonta ao século XVII. Discutiremos mais a respeito desse grupo nas

seções seguintes.
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(GLASS, 2006). Seu apreço por grandes números o acompanhou durante toda a vida, tanto que em

trabalhos que publicaria no futuro sempre optava por escrever medidas astronômicas e distâncias

de forma explícita, com todos os zeros (CHANDRASEKHAR, 1983).

Numa palestra dada em 1926 na British Association, Chandrasekhar (1983) relata que Eddington

iniciou sua fala com a seguinte afirmação:

“As estrelas possuem massas extremamente uniformes. A do Sol, por exemplo, vou

anotar na lousa, é de 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000 toneladas. Espero ter

contado todos os zeros corretamente, mas creio que não vão se importar se estiver

sobrando ou faltando algum... ” (CHANDRASEKHAR, 1983, p. 2, tradução nossa).

Outra passagem bastante famosa onde esta peculiaridade aparece é na abertura do capítulo

onze do livro “A Filosofia da Ciência Física”, publicado por Eddington em 1939, onde o autor

novamente expressa, por extenso, a quantidade de prótons que ele acreditava existir no Universo2

(EDDINGTON, A. S., 1939).

Chandrasekhar, que havia trabalhado sob orientação de Eddington em Cambridge, comenta

ainda que quando foi indagado por Bertrand Russell se tinha computado este valor sozinho ou com

a ajuda de alguém, Eddington afirmou tê-lo feito durante uma travessia do Oceano Atlântico. Este

valor imenso equivalente a 136𝑥2256 ficou conhecido posteriormente como “número de Eddington”.

Eddington tinha hipermetropia e os óculos só começaram a fazer parte de sua vida a partir dos

doze anos de idade. Com este artifício sua visão teve uma melhora significativa, de forma que se via

fascinado com os detalhes dos objetos, sempre parando para examinar as árvores e outros artefatos

comuns pelo puro prazer de vê-los distintamente (DOUGLAS, 1956). Confessou a um orientando, R.

O. Redman, que “até aquela idade, uma árvore era apenas umamassa amorfa, mas que com os óculos,

tomou significado completamente diferente com todas suas folhas e galhos”. (REDMAN, 1945 apud

GLASS, 2006, p.198).

Sua educação primária foi desenvolvida em casa e numa pequena escola preparatória até 1893,

quando iniciou seus estudos na Brymelyn School, aos onze anos. Demonstrava grande interesse

por áreas como Física, Matemática, Literatura, História Natural e atribuía a seus professores, que

ensinavam com grande entusiasmo e personalidade, o despertar do gosto por tais disciplinas. Ainda

no ensino básico teve a oportunidade de conhecer Sir Robert Ball, professor de Astronomia em

Cambridge que, quando soube do interesse do jovem Eddington pela área, tratou de lhe aconselhar

dizendo que “a vida dos astrônomos não é fácil” (DOUGLAS, 1956). Ball nunca saberia, mas estava
215.747.724.136.275.002.577.605.653.961.181.555.468.044.717.914.527.116.709.366.23I.425.076.185.631.031.296 é a

quantidade de prótons existentes no Universo de acordo com Eddington.
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diante do jovem que o substituiria na diretoria do Observatório de Cambridge anos mais tarde após

sua morte em 1912.

Sua miopia não era problema quando o assunto era atividades físicas. Eddington fez parte dos

times de futebol e cricket das escolas por onde passou. Em cartas que trocava com sua mãe, durante

as expedições que faria no futuro, havia sempre o relato de longas caminhadas, que chegavam às

vezes a 40 km ou mais explorando as localidades por onde passava3. Mas uma paixão que descobriu

ainda cedo e o acompanhou durante toda sua vida foi o ciclismo. Mantinha consigo uma caderneta

na qual registrava todas as distâncias e rotas que percorria, derivando deste registro um número

n que era o número de dias que pedalava n ou mais milhas. Confessou a Chandrasekhar, que na

ocasião era seu orientando, que seu cachorro comeu um mapa da Inglaterra sobre o qual suas rotas

percorridas eram registradas. Com o incidente, Eddington se viu obrigado a adquirir um novo mapa

e registrar novamente todas as rotas nele (CHANDRASEKHAR, 1983).

Em 1858 a Universidade de Cambridge criou o “Cambridge Junior Local Examinations”, um exame

aplicado a alunos externos àquela universidade, que tinha por objetivo avaliar e elevar os padrões

ingleses de educação. No ano de 1896 Eddington prestou esse exame obtendo uma alta pontuação e

uma condecoração por seu ótimo desempenho emmatemática. A comunidade Quaker local celebrou

o feito com uma exposição de experimentos científicos, incluindo um Tubo de Crookes (STANLEY,

2003, p. 23).

Aos quinze anos recebeu do Somersetshire County Council uma bolsa que lhe pagou £60 por ano

durante três anos, o que lhe permitiu, driblando a falta de condições de sua família, bancar seus

estudos. Douglas (1956) comenta que Eddington tinha por hábito se aplicar para todos os concursos

de bolsas que porventura surgissem; foi assim com a Victoria e a London University, concursos que

lhe garantiram algo em torno de £80 por ano que usava para cobrir o pagamento de seus estudos e

despesas.

Desde os tempos de Isaac Newton os estudantes que desejavam se dedicar às Ciências Naturais

tinham particular preferência pelo Trinity College. Entretanto, não havia tanto tempo assim que

algumas universidades do Reino Unido, dentre elas Cambridge (da qual o Trinity College faz parte)

e Oxford, haviam aberto acesso para aqueles que se diziam não conformistas. Os não conformistas,

na história da Igreja Inglesa, eram grupos Cristãos protestantes que não concordavam (ou

conformavam) com as práticas adotadas pela Igreja Anglicana. Dentre esses grupos citamos os

Presbiterianos, os Batistas, os Metodistas, os Quakers etc. Conforme comenta Stanley (2007),
3Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/4). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 6 de abril de 1919.
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alguns poucos estudantes aproveitaram esta oportunidade de ingressar numa universidade que não

se mostrava tão feliz assim em recebê-los.

Diante de um contexto não muito amistoso aos Quakers e dificuldades financeiras, a escolha

de Eddington foi pelo Owens College, que se tornaria no futuro a Universidade de Manchester. As

questões financeiras foram superadas com a bolsa que recebera do Somersetshire County Council, o

que lhe permitia levar uma vida modesta naquela cidade.

Entretanto, a escolha por Manchester levou em conta outros aspectos importantes: a cidade era

um importante reduto de não-conformistas e Eddington tinha laços familiares naquela cidade. O

Dalton Hall, a moradia estudantil dos Quakers que frequentavam o Owens College, era dirigida por

John William Graham, um líder Quaker muito amigo de Arthur Henry Eddington, pai de Eddington

(STANLEY, 2007).

Em 3 de junho de 1898, ao final do primeiro ano de Eddington noOwens College, JohnW.Graham

escreve a Sarah Eddington dando conta do desempenho e do comportamento de seu filho. Segundo

Graham:

“A presença de Stanley foi um grande prazer para nós. Você tem um filho detentor dos

elementos mais gentis, como talvez Shakespeare possa dizer. Sua mente rápida e clara

não estragou nem um pouco seu caráter. Não sei quando tive que lidar com um rapaz tão

modesto e cavalheiresco. . . Sua juventude, parece um pouco arredia às amizades, mas

não é nada digno de preocupação... Ele parece mais contente sozinho do que a maioria

dos garotos.”4

Em carta seguinte, Graham envia informações mais detalhadas a Sarah Eddington a respeito do

desempenho escolar de Arthur, comentando também sobre suas notas. No relato, Graham comenta

a fala do diretor de ensino daquele colégio sobre as notas de Eddington: “surpreendentes”. Teve

notas altíssimas nas disciplinas de Física, Matemática, Latim e História, sendo superado por seus

colegas apenas em Química e Língua Inglesa. Graham expressa também sua preocupação em não

sobrecarregar demais Eddington, já que, além da dedicação aos estudos, ele também era bastante

devotado às atividades físicas. Ao final, parabeniza a mãe pelo desempenho escolar de seu filho5.

No ano de 1902 Eddington encerra sua passagem por Manchester graduando-se em Física no

Owens College. Apesar de ter focado seus estudos em Física e Matemática Aplicada, destacou-se

também nas disciplinas de Grego e Língua Inglesa terminando o curso como o melhor aluno da
4Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A1/001). Carta de John William

Graham a Sarah Anne Eddington. 3 de junho de 1898.
5Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A1/002). Carta de John William

Graham a Sarah Anne Eddington. 2 de junho de 1899.
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Figura 2.1: Carta de John William Graham a Sarah Anne Eddington - Jun 1898.

Fonte: Trinity College Library - Correspondências de Eddington.

turma. Por conta deste resultado ele foi agraciado com uma bolsa de £75 por ano para que pudesse

continuar seus estudos em Ciências Naturais no Trinity College em Cambridge, uma vez que em

Manchester não teria condições de aplicar plenamente as habilidades desenvolvidas nos anos

anteriores.

O fato de Cambridge ser um reduto Anglicano logo despertou certo receio em Sarah Anne S.

Eddington, mas foi prontamente acalmada por Graham em uma carta enviada em agosto de 1902.

Nela, Graham afirma:

“Meu último dever, que faço por meio desta carta, é desejar-lhe felicidades. O

desempenho de Stanley é bem melhor que o dos demais colegas. Obteve mais de 80%
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Figura 2.2: Carta de John William Graham a Sarah Anne Eddington - 1899.

Fonte: Trinity College Library - Correspondências de Eddington.

em todas as avaliações. Ele encontrará em Cambridge um ambiente mais desafiador e

de ideias mais diversas. Ele vai se comportar...”6

Façamos uma pausa necessária...

O leitor deve ter notado que por repetidas vezes fazemos menção aos termos “Quaker” ou

“Sociedade Religiosa do Amigos”. Citamos, no capítulo de introdução, o fato de Arthur Stanley

Eddington ser um “Quaker, objetor de consciência e pacifista, que incorporava na sua ciência, sem

muitos conflitos, diversos aspectos de sua crença religiosa”. Julgo ser necessário clarificar, para

uma boa destas notas biográficas de Eddington: i) quem são os Quakers? ii) quando surgiram?; iii)

sobre quais valores e princípios eles se pautam?; etc. Pois bem, assim o faremos na seção a seguir.
6Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A1/003). Carta de John William

Graham a Sarah Anne Eddington. Agosto de 1902.
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Figura 2.3: Carta de John William Graham a Sarah Anne Eddington - Ago. 1902.

Fonte: Trinity College Library - Correspondências de Eddington.

2.1 Sobre os Quakers e o Quakerismo

Das Origens, Crenças e Valores

Com o advento das reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI surgiram diversos

grupos religiosos que desafiavam tanto o Catolicismo Romano, quanto o Anglicanismo Inglês.

Dentre esses grupos estavam os Quakers (grupo também conhecido como Sociedade Religiosa dos

Amigos, ou simplesmente, Amigos), cujas origens remontam a George Fox, um dissidente inglês,

em 1647. Dissidentes são aqueles que, de alguma forma, discordam em crença, posição política ou

opinião de grupos majoritários. Neste caso, os dissidentes ingleses, eram aqueles que se opunham à

interferência do reino em assuntos religiosos e, portanto, fundaram suas próprias igrejas, escolas e

comunidades (PARKER, 1914).

A Sociedade Religiosa dos Amigos nasce, em meio a esse contexto, em 1647. Os membros dessa

sociedade são comumente conhecidos como Quakers, ou simplesmente, como Amigos. Assim como

muitos grupos Cristãos7, os Quakers nunca pretenderam formar uma nova denominação religiosa.
7Nem todos os Quakers se consideram Cristãos, mas sim membros de uma religião universal que, por razões

históricas, têm muitos elementos do Cristianismo.
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Seu fundador, naquela ocasião, estava tentando resgatar e levar sua crença e os crentes de volta

àquilo que acreditava ser a forma original e pura do Cristianismo.

George Fox foi se mostrando intrigado com a inconsistência entre o que os Cristãos diziam

acreditar e a maneira como se comportavam. Ele se tornou um ativista religioso aos 19 anos e foi

preso oito vezes sob a acusação de blasfêmia, por externar pontos de vista que incomodavam o

establishment religioso e político de sua época, por dizer que “Deus estava em todas as pessoas”.

Esse também é um dos motivos pelos quais os Quakers valorizam todas as pessoas igualmente e se

opõem a qualquer coisa que possa prejudicá-las ou ameaçá-las.

Entretanto, esta crença à época deGeorge Fox, era um ataque revolucionário a toda discriminação

por classe social, riqueza, raça e gênero e teve implicações preocupantes para a estrutura social de

seu tempo. Outro aspecto interessante desse grupo era sua recusa a aderir a certos costumes já

arraigados na sociedade britânica da época, como prestar juramentos e tirar o chapéu diante de

alguma autoridade.

Fox compartilhava suas crenças religiosas e epifanias com outras pessoas falando em reuniões

cada vez maiores. Embora seus pontos de vista fossem vistos por alguns como uma ameaça à

sociedade, ele e outros Quakers pioneiros continuaram a compartilhar suas crenças. Em 1652, ele

conheceu Margaret Fell (sua futura esposa), que se tornou outra líder no início do movimento,

fazendo de sua residência, o Swarthmoor Hall, no noroeste da Inglaterra, um ponto de encontro

para muitos dos primeiros Quakers.

Os Quakers buscam a verdade religiosa na experiência interior e depositam grande confiança na

consciência como base da moralidade. Eles enfatizam a experiência direta de Deus em vez de rituais

e cerimônias. Eles acreditam que sacerdotes e rituais são uma obstrução desnecessária entre Deus e

o indivíduo. Eles integram religião e vida cotidiana acreditando que Deus pode ser encontrado em

meio a atividades corriqueiras ou mesmo nos relacionamentos humanos, tanto quanto durante uma

reunião para adoração.

Entre as principais crenças dos Quakers estão: i) Deus é amor; ii) a luz de Deus (Luz Interior)

está em cada pessoa; iii) uma pessoa que deixa sua vida ser guiada por essa luz alcançará um

relacionamento pleno com Deus; iv) todos podem ter um relacionamento direto e pessoal com

Deus sem envolver um padre ou ministro; v) redenção e o Reino dos Céus devem ser

experimentados agora, neste mundo. Ademais, defendem valores como: i) os direitos humanos,

com base em sua crença na igualdade de todos os seres humanos; ii) a justiça social; iii) a paz e o

pacifismo; iv) a liberdade de consciência; v) questões ambientais, já que os Quakers procuram viver

de forma simples para reduzir a carga sobre o mundo; vi) a vida comunitária; vii) a objeção de

consciência - liberdade de agir de acordo com princípios que acreditam; viii) o internacionalismo,
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dentre outros. Vale destacar que nesta pesquisa o pacifismo e o internacionalismo enquanto valores

da Sociedade Religiosa dos Amigos serão particularmente explorados em momento oportuno.

O termo Quaker - do inglês quake, que significa terremoto, abalo, estremecimento - surgiu como

um apelido irônico para George Fox e outros que compartilhavam sua crença. A Sociedade Religiosa

dos Amigos acabou adotando a alcunha que se baseia na passagem bíblica de que as pessoas deveriam

“tremer diante da Palavra do Senhor”. Da mesma forma, o nome “Amigo” também faz referência a

outra passagem bíblica, a saber: “Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno” (I João

15:14). Atualmente existem cerca de 300.000 Quakers no mundo.

2.2 O Renascimento Quaker

A Era Vitoriana8 chegava ao final, e com ela surgia um movimento que ficou conhecido como

Renascimento Quaker - Quaker Renaissance -, movimento do qual Arthur Eddington era fruto.

Surgido de uma nova geração de Quakers, esse movimento cresce ao debater como os Amigos

deveriam se posicionar diante das novidades que a sociedade estava lhes impondo: a ciência, a

tecnologia, a urbanização, a industrialização, o pluralismo etc. Em suma, os Amigos decidem

enfrentar esta nova sociedade, mas sempre colocando em perspectiva os valores pelos quais eles

zelavam (STANLEY, 2017). A relação com a ciência era alvo de especial preocupação entre alguns

Amigos, de forma que um líder Quaker chegou a afirmar

“Essa teoria que separa a ciência da religião nunca foi uma teoria funcional do universo;

as duas áreas devem se sobrepor e se misturar, ou então estamos perdidos” (LONDON

YEARLY MEETING OF THE SOCIETY OF FRIENDS, 1896, p. 219, tradução nossa).

É dentro desse grupo, dos Quakers “renascidos”, que Eddington se torna um Amigo. Desde

muito jovem ele foi ensinado que um cientista não pode separar suas crenças e práticas de suas

atividades cotidianas. Nas palavras de Stanley (2007), Eddington se tornou um “místico-prático, isto

é, alguém que viveu e trabalhou nummundo concreto, mas que não havia posto de lado suas crenças

espirituais.”

Mas o que foi esse movimento chamado Renascimento Quaker? Vamos contextualizá-lo melhor.

Na Inglaterra do início do século XX a oposição dos Quakers à I Guerra Mundial não era algo

que surpreenderia muita gente. A Sociedade Religiosa dos Amigos, desde seus primórdios, condenou

severamente todo tipo de guerra e violência. O que talvez pudesse assustar a comunidade inglesa
8Período no qual a Rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra compreendido entre 1837 e 1901.
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naquele contexto era a natureza e a intensidade da oposição que os Amigos dispensavam ao conflito,

algo que até então não se parecia com nada conhecido (KENNEDY, 1984).

Uma possível explicação para a posição anti-guerra da Sociedade certamente seria uma espécie

de presságio na qual se viam sendo forçados a prestar o serviço militar e, posteriormente, servir na

Grande Guerra. Entretanto, este posicionamento tem raízes ainda mais profundas e foi

significativamente influenciado por uma revitalização de um testemunho de paz que permaneceu

latente por quase um século. A história mundial fez do pacifismo, que era de importância periférica

até o século XIX, uma das crenças centrais do quakerismo e, para alguns, seu elemento mais

essencial (ISICHEI, 1970).

O renascimento desse testemunho de paz não era um fenômeno que acontecia de forma isolada.

Era, na verdade, consequência de uma importante reestruturação intelectual que produziu

mudanças tão amplas que implicaram numa espécie de renascimento da Sociedade, a Renascença

Quaker (REMPEL, 1975). Essa transformação se passa no final do século XIX, num momento em

que a Sociedade Religiosa dos Amigos começa a se distanciar de um credo evangélico mais rígido

que dominou a Sociedade por alguns séculos. Essa espécie de revolução fora encabeçada por

Quakers mais jovens (nascidos entre 1850 e 1860), liberais por assim dizer, que buscavam

fundamentos mais sólidos para suas crenças do que a teologia centrada nas escrituras, mais

introspectiva. No fundo, buscavam por algo que os tornassem diferentes dos seguidores das demais

crenças e religiões.

Dentre esses jovens Quakers estavam nomes como os de Edward Grubb,WilliamC. Braithwaite e

JohnWilliam Graham, que assumiram e lideraram o quakerismo inglês levando-o a uma nova forma

de religião e a um novo patamar de ativismo social. Essa liderança tomou outra dimensão ao ser

reconhecida pela Conferência dos Amigos9 ocorrida em Manchester, em 1895, que marcou o início

de uma nova era na Sociedade dos Amigos e naqueles que procuravam encontrar uma interpretação

do Cristianismo compatível com o pensamento moderno (DUDLEY, 1946).

Lidar com o avanço do pensamento científico e com as novas concepções acerca da realidade

social e histórica do mundo tornou-se um problema imediato para os Quakers e um dos pontos

mais debatidos na Conferência de Manchester. Do encontro, a conclusão retirada foi que a crença

na “Luz Interior” e nos valores do misticismo, do pacifismo e da caridade (chamemos de “valores

fundamentais”) deveriam caracterizar sumariamente aquela Sociedade, e que estes deveriam ser a

base tanto da vida espiritual, quanto da vida cotidiana dos Quakers.

“O Posicionamento da Sociedade dos Amigos Diante do Pensamento Moderno” foi o tema da

Conferência de Manchester de 1895. Naquele ano o encontro contou com presença maciça dos
9Chamada, daqui em diante, de Conferência de Manchester.
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membros da Sociedade, sendo que mil e trezentos deles compareceram sozinhos, pela primeira vez,

naquela reunião (STANLEY, 2007). Kennedy (2001) nos dá um excelente panorama do teor das

palestras que ali aconteceram: na fala de abertura da conferência proferida por Theodore Neild e

intitulada “O Quakerismo tem Alguma Mensagem para o Mundo Atual?”, o palestrante argumentava

que a Sociedade não mais deveria temer posicionar-se diante do mundo moderno, já que os

Quakers haviam vivido de forma bastante reclusa no último século. Matilda Sturge, em sua fala,

argumentava que o mundo havia mudado desde George Fox, sendo assim, tanto o pensamento

teológico quanto o social deveriam mudar junto com ele.

Outra fala especialmente interessante foi a de J. Rendel Harris, na qual, abordando a relação entre

a ciência e a religião, argumentava não fazer mais sentido colocar as duas em posições mutuamente

excludentes, já que a mente humana não poderia ser compartimentada de forma que esses dois

campos não interagissem entre si. Em suas palavras:

“Eu me expresso assim, desta forma veemente, porque há pessoas em todos os lugares

acreditando nesta falácia esfarrapada de que a ciência e a religião (como a Bíblia a

representa) não têm nada a ver uma com a outra” (KENNEDY, 2001, p. 150-151,

tradução nossa).

Se a Sociedade quisesse realmente se integrar ao mundo, ao pensamento moderno e caminhar

em direção a uma posição na qual tanto a ciência quanto a religião pudessem avançar juntas, esse

binarismo deveria ser evitado. A experiência espiritual e a científica deveriam, nas palavras de

Stanley (2007), “caminhar lado a lado, complementando-se”. Tal posicionamento se embasa numa

das falas proferidas durante a Conferência de Manchester de 1895:

“Deixamos claro que o desenvolvimento humano não deve ser pautado na atrofia do

racional em detrimento do emocional, nem mesmo que seja necessário um coração

duro para que o universo seja estudado adequadamente. Nosso desejo é que ambos, o

espiritual e o racional, possam se desenvolver de forma igualitária” (KENNEDY, 2001,

p. 150-151, tradução nossa).

O físico e Quaker inglês Silvanus Thompson, em sua palestra intitulada “Pode um Homem da

Ciência ser um Quaker Sincero?”, abordou a relação entre a prática científica e a crença religiosa.

Thompson argumentava que a ciência não poderia provar a existência ou não da verdade por trás

do pensamento religioso. Na sua concepção, a veracidade ou não da experiência religiosa viria da

relação pessoal do indivíduo com o sobrenatural, não através de pensamento lógico, dedutivo ou por

meio de experimentos (GEOFFREY, 2005), estando assim a religião fora dos domínios da ciência e

de seus métodos. Entretanto, isso não significa dizer que não há relação entre as duas, já que
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“a natureza humana não é construída de compartimentos em que as convicções

religiosas de um homem podem ser impedidas de influenciar sua natureza, de

direcionar todo o teor de sua vida e do seu pensamento. Por outro lado, os hábitos do

pensamento preciso e da expressão cuidadosa advindos do treinamento científico, não

podem deixar de seguir o homem em sua relação com questões religiosas” (KENNEDY,

2001, p.151).

Desta maneira a Sociedade passava a tratar a religião e a ciência como campos complementares:

a compreensão e dedicação a uma delas auxiliaria na busca pela outra. Acreditavam que o Criador

havia lhes dado faculdades para que pudessem ser usadas em sua plenitude, buscando sempre pela

verdade, seja ela material ou espiritual. Nas palavras de Thompson “aquele que rejeita as suas

faculdades intelectuais ou se recusa a ser guiado pelo espírito da descoberta não somente é um

covarde intelectualmente, como desafia o Criador” (KENNEDY, 2001).

Arthur Eddington nasceu em meio a esta convulsão que atingiu a Sociedade, era consequência

dela. Tanto seu modo de vida quanto sua prática científica eram advindas dessa nova concepção de

mundo que os Amigos estavam construindo. Como consequência direta da educação que recebera

durante os anos mais efervescentes da Renascença e do convívio pessoal que tivera com um dos

seus líderes, os “valores fundamentais” moldaram profundamente a carreira e a vida de Eddington

(STANLEY, 2007).

Voltemos à cidade de Manchester para entender como a Renascença Quaker e a influência de J.

W. Graham foram primordiais para moldar o caráter de Eddington enquanto Quaker e cientista em

construção.

Graham10 assumiu, no ano de 1897, a diretoria do Dalton Hall, uma espécie de moradia estudantil

fundada em 1876 pela Sociedade Religiosa dos Amigos de Manchester, que acomodava estudantes de

origem Quaker que estudavam no Owens College (DALES, 2016). Sua figura teve grande influência

sobre a vida de Eddington enquanto estudante naquela cidade. Graham, de acordo com Stanley

(2007), percebeu bem cedo o potencial de Eddington e o acolheu. Em seu trabalho à frente do Dalton

Hall, Graham buscou mostrar como os valores pelos quais viviam os Quakers poderiam auxiliar os

jovens que ali moravam em seus interesses pelos diversos campos da ciência.

Conforme já discutido, para além das suas funções à frente da moradia, J. W. Graham era um

dos líderes destes novos Quakers que surgiram após a Conferência de Manchester. Neste papel de

liderança era sua função expressar e ensinar à Sociedade a compreensão de mundo dos Quakers
10O filho de Graham relata em Dales (2016) que seu pai assumiu a diretoria do Dalton Hall depois de um processo

bastante moroso e “humilhante”, já que sua indicação havia acontecido alguns anos antes. A demora se deu
principalmente devido a diferenças teológicas entre ele e os demais Quakers da época.
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liberais, escrevendo ao longo de sua vida diversos livros e panfletos que tratavam da fé dos

Amigos. Um deles, o panfleto intitulado “O Significado do Quakerismo”, escrito ainda durante a

estadia de Eddington no Dalton Hall, descreve o Quakerismo como uma religião baseada no

conhecimento empírico de Deus, na experiência humana com o divino, uma religião que vai além

das teorias teológicas. Aparentemente, esta concepção de J.W. Graham acerca da experiência

humana com o divino buscava inspiração nos trabalhos de psicologia de Frederic Myers

(1843-1901), nos quais o autor argumentava que a experiência humana diante de determinado

fenômeno era sempre única, livre de ideologias ou visões de mundo, não sendo, portanto, passível

de comparação à experiência que outros tiveram diante do mesmo fenômeno. Assim, para Graham,

a experiência era muito mais confiável do que uma fé baseada em escritos sagrados, que estariam

sujeitos a diferentes interpretações.

A partir deste entendimento a respeito da experiência, Graham argumenta que, apesar de

religiosos, as dificuldades que a religião lhes impunha através dos “ataques” da ciência e da história

às declarações da Bíblia não eram, portanto, um ataque a eles [Quakers]. O que os unia enquanto

Quakers não era nenhum princípio teológico ou especulativo, mas uma participação na confiança

coletiva e na orientação individual (GRAHAM, J. W., 1900). Desta forma a Luz Interior seria o fator

crucial para o entendimento tanto da experiência religiosa, quanto da científica. Não seriam as

tradições, os dogmas ou as crenças que levariam os Quakers à verdade, mas sim a experiência e o

desejo por novos conhecimentos.

Todo conhecimento produzido até então, seja ele histórico, religioso ou mesmo científico, é

resultado de alguma ação humana, e desta forma o torna passível de falhas e questionamentos.

Nesse sentido, Graham argumenta que são justamente estas características que os tornam

conhecimentos úteis. Em suas palavras, “a verdade que não muda e não pode ser questionada se

torna um conhecimento dogmático, doutrinário, que serve apenas para ser adorado e não causa

impacto algum na vida daqueles que o detém”. Para ele, o misticismo (espécie de contato com um

mundo invisível) e a ciência vão na contra-mão deste conhecimento dogmático, já que não

compactuam com verdades inquestionáveis (GRAHAM, J. W., 1900).

Os Quakers estariam, portanto, sempre numa constante busca pela verdade que levaria a um

inevitável progresso da sociedade, seja ele religioso ou científico. Para esta nova Sociedade que

surgia, a experiência era um valor basilar e os escritos de Graham, que era uma figura bastante

conhecida e respeitada entre os Quakers, ajudaram a retomar estes valores que caracterizavam a

figura dos Amigos, mas que foram, entretanto, se perdendo ao longo da história da Sociedade. O

objetivo de Graham, ao escrever “O Significado do Quakerismo”, era mostrar que os valores que os



Capítulo 2. Arthur S. Eddington: notas biográficas 46

Quakers da Conferência de Manchester defendiam eram completamente compatíveis com aqueles

que George Fox apresentou quando fundou a Sociedade (STANLEY, 2007).

Outro princípio que a Conferência deManchester conseguiu estabelecer era o de ensinar e educar

a sociedade em geral sobre os Quakers. A impressão que se tinha e ainda se tem de alguns Quakers

é que eles são um grupo religioso retrógrado, antiquado, objetores de consciência que não bebem,

fumam ou vão ao teatro. Na tentativa de mudar esta percepção que a sociedade tinha sobre os

Amigos, Graham teve um papel fundamental ao tentar convencer àqueles que não eram membros

da Sociedade que esses valoresmodernos defendidos pela Conferência deManchester representavam

sim a religião deles (GRAHAM, J. W., 1900).

O pacifismo, o testemunho e a defesa intransigente da paz eram outros valores defendidos por

George Fox e reforçados por Graham em seus textos. Desde o século XVII Fox recusou

veementemente a participar de conflitos armados, e este princípio foi seguido pelos Amigos ao

longo da existência da Sociedade: o serviço militar ou qualquer apoio a ações que envolviam

alguma ameaça à vida era imediatamente rechaçado. Entretanto, ao longo do século XIX, conforme

argumenta Kennedy (2001), o pacifismo passou a receber menor atenção em detrimento dos demais

valores fundamentais, despertando em Graham, novamente, a necessidade de alertar os Quakers

sobre esta questão. Ele orientava a Sociedade a se aliar a qualquer indivíduo, de qualquer

orientação política, religiosa ou afim, que expressasse algum apreço pelos tempos de paz, que

lutasse contra a guerra e contra qualquer fonte de conflito (KENNEDY, 2001). O autor ainda

comenta que essa busca intransigente pela paz “não era advinda das escrituras, ou do exemplo

dado por Jesus”, mas sim devido ao fato de que a “agressão a qualquer indivíduo significava

também uma agressão contra a centelha divina, contra a Luz Interior existente em cada indivíduo”.

Em suas palavras,

“a conexão explícita entre a teologia da Luz Interior e o pacifismo representou, não

somente o triunfo dos princípios da Renascença Quaker, mas também a criação e um

sustentáculo no qual as futuras alegações de objeção de consciência, seriam embasadas”

(KENNEDY, 2001, p. 308, tradução nossa).

Este era o contexto no qual Eddington se inseriu, e estando ele em contato muito próximo com

Graham, que era uma espécie de mentor, acabou absorvendo dele esses valores que guiaram a

Renascença e os Quakers que vieram após ela. Segundo Stanley,

“Eddington, portanto, abraçou a crença fundamental da Luz Interior e suas

consequências imediatas. Dentre essas consequências estavam a prevalência do
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misticismo sobre as escrituras, o pacifismo baseado no respeito e na tolerância e a

busca pelo conhecimento humano. A busca pela experiência com o divino que movia

os Amigos era a mesma que movia os estudiosos em busca do conhecimento científico,

e portanto, as duas mereciam o mesmo respeito. Da mesma forma, tanto o

conhecimento científico quanto o religioso são frutos de atividades humanas e,

portanto, demandam constante revisão” (STANLEY, 2007, p. 28, tradução nossa).

O Dalton Hall e a pessoa de J. W. Graham provavelmente foram fundamentais na escolha de

Eddington pelo Owens College. Poder contar com um lugar para morar, além de ter a tutoria de

um dos grandes nomes da Sociedade Religiosa dos Amigos certamente o colocou mais próximo de

aprimorar ainda mais seus talentos em Matemática e Física.

Em 1851, o Owens College foi fundado após o empresário da indústria têxtil John Owens deixar

uma fortuna de quase £100.000 especificamente para este propósito. A faculdade foi criada visando

suprir um déficit no ensino de ciências existente na Inglaterra na ocasião (HARTE, 1986). Seu

principal nome na época era o professor Arthur Schuster, um físico indicado para a cátedra de

Matemática, que na sua juventude havia trabalhado sob orientação de Robert von Bunsen, Gustav

Kirchhoff e Horace Lamb. Schuster, que assumiu este cargo no Owens College após a morte de

Balfour Stewart, era um firme defensor da ideia de que a Física deveria ser ensinada tanto de forma

conceitual como experimentalmente. Acreditava que seus estudantes deveriam estar cientes e

compreender como seu trabalho enquanto cientistas impactaria no mundo a sua volta (KARGON,

1977).

Schuster era o docente responsável por todas as disciplinas de Física avançada do Owens College

e o contato com Eddington era praticamente inevitável. Segundo Stanley (2007), Schuster tinha um

apelo muito grande ao papel social e cidadão do cientista e defendia a importância da perspectiva

e da cooperação internacional no trabalho científico, aspectos que tiveram forte influência sobre

Eddington. Para Schuster

"A cooperação de diferentes nações na investigação conjunta da constituição do globo

terrestre, dos fenômenos que ocorrem em sua superfície e dos corpos celestes que

brilham igualmente sobre todos, direciona a atenção para o nosso interesse comum e

expõe a natureza artificial das fronteiras políticas. [...] Não desejo exagerar o valor

civilizatório da investigação científica, mas os grandes problemas da criação unem toda

a humanidade, e pode acontecer que, quando a diplomacia falhar - e muitas vezes

chega perigosamente perto do fracasso - sobrará para os homens da ciência preservar a

paz mundial” (SCHUSTER, 1906 apud STANLEY, 2007, p.28).



Capítulo 2. Arthur S. Eddington: notas biográficas 48

Isso indica que, para ele, trabalhar com cientistas de outras nações, mostrava que distinções

políticas, sociais, raciais etc. eram questões artificiais, sem sentido, que desviavam o foco daquilo

que realmente merecia atenção. O internacionalismo era um princípio defendido tanto por John

Graham quanto por Arthur Schuster, e certamente acabou resvalando em Eddington. O já citado

Silvanus Thompson compartilhava com Arthur Schuster um outro interessante valor que por

diversas vezes apareceu nos escritos de Eddington. Thompson escreveu extensivamente sobre

metodologia de pesquisa em Física e, assim como Schuster, entendia a ciência como uma espécie de

“treinamento moral e espiritual” (THOMPSON, 1887). Sendo Thompson também um Quaker, via a

Física como uma investigação, uma exploração espiritual do mundo físico.

Do contato com esses dois personagens, propriciado pelos anos vividos em Manchester,

Eddington certamente herdou essa visão de mundo na qual a ciência e o pensamento religioso se

alinhavam e conviviam harmonicamente. De Graham aprendeu que todos os elementos que

compunham a vida moderna, sejam eles a ciência, a religião, a história e os novos valores que

surgiam em uma nova sociedade deveriam ser vistos de forma unificada, onde cada um deles

exercia influência sobre o outro, não podendo um ser analisado sem que o outro fosse levado em

consideração. Eddington, portanto, amalgamou as lições ensinadas por estes três mestres nas salas

de aula, nos laboratórios e nos encontros da Sociedade e construiu para si uma personalidade

única, diferenciada. Nas palavras de Stanley (2007), para Eddington as lições aprendidas de

Graham, Schuster e Thompson “eram diferentes facetas da jóia da vida moderna, e como Quaker,

era seu papel uni-las”.

A passagem por Manchester se encerra para que uma nova fase na vida de Eddington pudesse

ter início no Trinity College, em Cambridge.

2.3 Os Anos em Cambridge - O Trinity College (1902 - 1906)

Eddington chega ao Trinity College no outono de 1902, iniciando assim uma conexão com aquela

fundação histórica que havia sido o lar intelectual de Barrow, Newton, Whewell, Macaulay,

Tennyson, Clerk Maxwell, Rayleigh e J.J. Thomson. Por quarenta e dois anos ele desfrutou dos

direitos e privilégios desta famosa faculdade, com exceção apenas do ano e meio entre sua saída de

Cambridge para assumir um cargo no Royal Greenwich Observatory, em 1906, e seu retorno, em

1907, como Fellow of Trinity College (DOUGLAS, 1956).

Muitos dos eventos vividos durante esses quatro anos iniciais em Cambridge - férias e viagens ao

exterior, leituras, eventos e ideias em geral - foram registrados em um diário que Eddington começou
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amanter quando chegou ao Trinity College. Quando não estava se dedicando a uma leituramais séria,

Eddington se voltava a uma literatura mais leve. Gostava de obras humorísticas e daqueles livros que

encantam crianças e adultos, como “Histórias Assim”, “O Ursinho Pooh”, “O Vento nos Salgueiros”,

além dos clássicos imortais de Lewis Carroll.

A partir do diário pode-se formar uma imagem da vida de Eddington como membro da

comunidade universitária. Suas referências à Union Society11 foram resumidas assim:

“Frequentei com bastante empenho os debates por cerca de dois anos, mas nunca falei.

No meu terceiro ano não fui a muitos debates. No meu quarto ano não participei de

nenhum. A melhor coisa foi um discurso de Lloyd George” (DOUGLAS, 1956, p. 38,

tradução nossa).

Juntou-se ao Clube de Xadrez em 1903, tornou-se secretário no ano seguinte e depois

vice-presidente.

“Eu geralmente jogava partidas amistosas. Em 1904 no jogo contra o Johns, venci a

primeira partida e perdi na revanche. Nunca fui longe nos torneios até 1905, quando

perdi na semifinal” (DOUGLAS, 1956, p. 39, tradução nossa).

Tão logo chegou ao Trinity College, Eddington começou a ter aulas de matemática com Robert

Alfred Herman (1861-1927), considerado um dos mais eminentes professores de matemática de

Cambridge à época, preparando-se para o Mathematical Tripos Exam, uma prova que qualifica os

estudantes a receberem o título de bacharel. Sob a orientação de Herman, Eddington praticou não

somente a resolução de problemas matemáticos e físicos que eram cobrados no exame, mas

também a respondê-los com estilo e elegância matemática (GLASS, 2006). Os resultados individuais

dos exames eram então listados em ordem crescente e, aquele aluno com o melhor aproveitamento

tornava-se um “Senior Wrangler”, título que carregava consigo grande honra e prestígio. Era algo

bastante incomum que alunos prestassem o Tripos, mas Eddington acabou se candidatando ao

exame e se tornando um “Senior Wrangler” ainda no seu segundo ano no Trinity College. Douglas

(1956) aponta que

“Nunca antes um homem do segundo ano ganhou a distinção de ser o “Senior

Wrangler”. A cidade de Kendal, sua terra natal, orgulhava-se de seu sucesso. Eddington

foi aplaudido na Brynmelyn School e no Dalton Hall, onde homenageou seus antigos
11A Cambridge Union Society, também conhecida como Cambridge Union, é uma sociedade de debates e liberdade de

expressão com sede em Cambridge, Inglaterra. É a maior sociedade da Universidade de Cambridge. Fundada em 1815, é
a mais antiga sociedade de debates em funcionamento contínuo no mundo.
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professores, especialmente a Sir Horace Lamb, dizendo com um toque característico de

humor que enquanto ele agora sabia o que era ser tratado como uma espécie de leão,

sua ambição era se tornar uma espécie de Cordeiro”12 (DOUGLAS, 1956, p. 45, tradução

nossa).

Apesar de ser uma pessoa bastante reservada, comenta Douglas (1956), foi no Trinity College

que Eddington conheceu o estudante de Matemática C. J. A Trimble, e dali surgiu uma amizade que

duraria por toda a vida. Ambos compartilhavam também a paixão pelos esportes: jogavam tênis,

faziam longas caminhadas e pedalavam quase que diariamente.

Douglas (1956) define a amizade entre Trimble e Eddington como

“pouco exigente, feliz e casual e que possuía uma qualidade bastante rara de

entendimento mútuo. Eles tinham muito em comum, já que passavam longas horas

juntos em caminhadas durante as férias. Com esse único amigo, Eddington conseguiu

afastar toda a hesitação que formava uma barreira quase impenetrável à intimidade

com os outros. Com esse amigo, ele costumava ser alegre e divertido, revelando um

lado de sua natureza que seus outros colegas raramente ou nunca viam; e isso foi tão

verdadeiro nos anos posteriores quanto nos dias de estudante” (DOUGLAS, 1956, p. 47,

tradução nossa).

Apesar de ser um Quaker egresso da Conferência de Manchester, foi somente após sua

mudança para Cambridge que Eddington começou a se libertar daquele quakerismo mais

conservador praticado por sua família. Passou a frequentar o teatro, a fumar cachimbo, a tomar

cerveja e champanhe, atitudes que eram praticamente impossíveis de serem vistas nos Quakers da

época.

No verão de 1905, após concluir seus estudos no Trinity College e sem muitas perspectivas

profissionais na ciência, passou a trabalhar como professor particular do filho do latifundiário

escocês W. E. Wilson, que era também um habilidoso astrônomo amador e dono de um telescópio

refletor de 24 polegadas. Era de Wilson a autoria das melhores fotografias de nebulosas espirais

que se tinha conhecimento naquele momento. Ainda neste período, trabalhou no Laboratório

Cavendish tentando determinar a velocidade de escape dos elétrons da superfície de metais

incandescentes. Entretanto, não se sentia muito atraído pelos problemas da física experimental e

não demorou muito a abandonar o laboratório (GLASS, 2006). Eddington registra em seu diário sua

passagem pelo Laboratório Cavendish.
12Aqui Eddington faz um trocadilho com o termo “lamb” que também pode ser traduzido como “cordeiro”.
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“No Cavendish, eu trabalhei tentando determinar a velocidade com que corpúsculos

negativos partem demetais incandescentes. Tudo o que fiz foram alguns experimentos. . .

não chegando a nenhum resultado. Houvemuitos atrasos queme desanimarambastante.

Meus alunos me mantinham muito ocupado” (DOUGLAS, 1956, p. 48, tradução nossa).

Apesar de um caminho ainda incerto na ciência, Eddington logo tomou gosto por ensinar,

tendo se juntado no ano seguinte à Associação dos Amigos Professores, que buscava preparar

professores para atuar nas escolas Quaker. J. W. Graham havia acabado de ser indicado à

presidência da Associação e, certamente, sua presença na liderança daquele grupo teve forte

influência, novamente, na opção de Eddington para se juntar a eles. Graham também teve um

papel fundamental na fundação da Associação dos Amigos Professores, que buscava integrar a

religião a uma vida ativa intelectualmente. Era objetivo da Associação desenvolver em seus alunos,

através da educação, um caráter que pudesse ser forte e ao mesmo tempo sensível. Para eles a

educação era um meio para se construir uma vida plena e desenvolver a consciência humana. Era

esperado que ao sair, os estudantes pudessem trabalhar na construção de um mundo melhor

aplicando seus princípios Quakers às mais diversas questões da sociedade moderna.

Aconteceu que no início de 1906, ainda no mês de janeiro, Eddington recebeu do então

Astrônomo Real, Sir William Christie, uma correspondência na qual lhe era oferecido um cargo de

Chief Assistant no Royal Greenwich Observatory, por ocasião do pedido de exoneração do antigo

diretor do observatório, Frank Watson Dyson (1868 - 1939). Eddington registrou este

acontecimento em seu diário:

“15 de janeiro. Recebi uma carta do Astrônomo Real [Sir William Christie], oferecendo-

me a nomeação para o cargo de Assistente-Chefe do Observatório Real em sucessão a

Dyson, que havia ido para Edimburgo. Rouse Ball me disse que eu havia sido cotado para

o cargo, mas não deduzi de seus comentários que eramuito provável queme oferecessem

o cargo e, pelo que pude julgar, não era um que eu deveria aceitar. Combinei de ir a

Greenwich na quinta-feira” (DOUGLAS, 1956, p. 49, tradução nossa).

Ao final da combinada visita, Eddington acabou aceitando a indicação para o cargo, ao

contrário do que ele mesmo menciona, na citação acima, de que não estava tensionado a fazer. Em

carta endereçada à sua mãe, ele comenta que sua mudança de posição se deu por vários motivos,

mas que o fato de ter sido indicado àquele cargo fez uma diferença considerável (DOUGLAS, 1956).

Além do mais, era costume que o ocupante do cargo fosse escolhido levando-se em consideração a

lista dos Wranglers, e sendo Eddington um deles, seu nome logo veio à baila. Outro fator que foi
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considerado no momento da escolha era o fato dele ter experiência com equipamentos ópticos e

elétricos, somando-se a este fato, uma carta de indicação escrita por Arthur Schuster reforçando as

qualificações de Eddington para o cargo e o conselho vindo do matemático e astrônomo Edmund T.

Whittaker orientando-o a aceitar o cargo. Eddington iniciou na função em meados de fevereiro

(GLASS, 2006).

2.4 Os Anos em Greenwich e o Retorno a Cambridge: o

professor expedicionário

Eddington atuou por sete anos no Royal Greenwich Observatory, iniciando seus trabalhos em 18 de

fevereiro de 1906, dois dias após sua nomeação.

Iniciou seu trabalho em Greenwich estudando o movimento estelar, tomando por base os

trabalhos do astrônomo holandês Jacobus Kapteyn, Professor de Astronomia da Universidade de

Groningen. Kapteyn fez fama ao participar de uma das primeiras pesquisas que utilizavam

fotografias para investigar o céu profundo. O astrônomo mostrou através da observação de

pequenos movimentos estelares laterais que os corpos celestes da nossa vizinhança aparentemente

moviam-se em duas direções particulares. Eddington e a equipe do Observatório de Greenwich,

através de observações, foi capaz de confirmar os resultados de Kapteyn, o que lhes rendeu uma

publicação no “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”. Os problemas sobre dinâmica

estelar apresentados por Kapteyn continuaram a ocupar a vida de Eddington por quase uma

década (EDDINGTON, A. S., 1906).

Outro nome que se dedicou bastante ao estudo do movimento estelar foi o astrônomo alemão

Karl Schwarzschild (1873-1916), que trabalhou mais detidamente numa descrição matemática do

fenômeno. Conforme aponta Glass (2006), Schwarzschild talvez tenha sido o maior astrônomo de

sua época e compartilhava muitos interesses em comum com Eddington, inclusive a Teoria da

Relatividade. Entretanto, o astrônomo alemão faleceu em consequência de uma doença contraída

enquanto servia na Grande Guerra. A morte de Schwarzschild foi sentida por Eddington como se

tivesse perdido alguém de sua família (O’CONNOR, 2003).

Demorou alguns anos até que o movimento das estrelas fosse compreendido em mais detalhes.

No entanto, em seus estudos sobre o fenômeno, Eddington foi levado a pensar profundamente sobre

ele e suas causas. Este trabalho levou-o ao campo da "dinâmica estelar", cujas bases podem ter sido

lançadas por ele.
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Em 1909, Eddington e Harold Christie, filho de Sir William Christie, receberam a tarefa de

redefinir a longitude de uma estação geodésica, o monumento de Spencer, na ilha de Malta. A

razão para a viagem era uma discrepância com as determinações anteriores, feitas em 1875. Na

verdade, esta foi a primeira daquelas atividades que se tornariam algo comum na vida de

Eddington: viagens de caráter científico. As viagens iam desde participações em congressos,

encontros da Royal Astronomical Society (RAS) e da British Association for the Advancement of

Science (BAAS) que aconteciam nas colônias britânicas ao redor do globo, ou mesmo encontros

particulares com colegas cientistas para se discutir o “problema do momento”. Interessantemente,

tais viagens o levaram a todos os continentes do mundo exceto à Antártida (GLASS, 2006). Durante

este período de medições e observações pelas colônias britânicas, seus trabalhos em astrofísica

teórica acabaram ficando em segundo plano, mas nunca foram abandonados.

Ainda sobre a viagem a Malta, Eddington faz o seguinte registro em seu diário:

“Embarquei para Malta no dia 6 de fevereiro com uma tonelada de bagagem –

instrumentos astronômicos e uma cabana – o que me causou muita ansiedade para me

reunir. Gostei muito da viagem e dediquei meu tempo passeando pelo convés e lendo

Tristram Shandy e Dom Quixote, e preparando minha palestra na Royal Institution.

Cheguei a Malta em 15 de fevereiro e fiquei a cerca de 3,2 quilômetros da Estação

Telegráfica Oriental na Baía de St. George, onde minha cabana deveria ficar localizada.

Os instrumentos foram levados para lá na segunda à noite, já que eu tinha que deixar

tudo pronto no sábado, quando as observações começariam. O telescópio e a cabana

deveriam ser corretamente montados e orientados; o relógio e todas as conexões

elétricas deveriam ser feitas... As observações duraram de sábado, 20 de fevereiro a

segunda-feira, 8 de março, pois tivemos muito azar com o clima de Greenwich – neve

pesada em várias noites. Com uma exceção, quando o fio de terra para Porthcurnow

foi interrompido pela neve, eu tinha que trabalhar todas as noites, mas tinha um

assistente para me ajudar. A observação e a leitura no dia seguinte geralmente

significavam pelo menos dez horas de trabalho. Saí de Malta no dia 11 de março e

voltei via Túnis e Marselha” (DOUGLAS, 1956, p. 56, tradução nossa).

A citada palestra na Royal Institution aconteceu em 26 de março de 1909 diante de uma ilustre

audiência e sob a presidência do Duque de Northumberland. Eddington proferiu sua palestra sobre

“Alguns resultados recentes da pesquisa astronômica”. A Royal Institution foi fundada para pesquisas

nas Ciências Físicas em 1799 pelo Conde Rumford. A instituição foi o principal espaço de palestras

e de divulgação científica de Londres por mais de cem anos. Era uma grande honra e um sinal de
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crescente reconhecimento para Eddington ter sido convidado para palestrar ali aos 26 anos de idade

(STANLEY, 2007).

Os trabalhos em nome da Coroa acabaram dando a Eddington grande experiência internacional

e contatos com outros nomes da ciência ao redor do mundo. Este bom trânsito na ciência

internacional foi peça chave para que no ano de 1912 ele conseguisse acumular mais dois cargos

com certo destaque, são eles: o cargo de secretário da Royal Astronomical Society (RAS) e a

presidência da British Association for the Advancement of Science (BAAS). Eddington também

chegou a assumir interinamente as responsabilidades de Astrônomo Real durante o período em

que Sir William Christie esteve doente. Com a aposentadoria de Christie, Frank Dyson, que

também já havia sido diretor do Observatório Real, assume sua posição. Dyson e Eddington já se

conheciam e acabaram se tornando bons amigos após o primeiro ter assumido o cargo de

Astrônomo Real (STANLEY, 2019).

Também em 1909 Eddington foi convidado por Arthur Schuster a retornar ao Owens College,

agora na condição de professor. Entretanto, ele recusa o convite que destinava-se à ocupação da

cadeira de Física Teórica. Sobre este episódio, Eddington afirma que

“Depois de alguma consideração, decidi não aceitar a proposta, pois não estava disposto

a desistir da astronomia, além de ter ficado em dúvida se teria algum sucesso nessa linha

de pesquisa” (DOUGLAS, 1956, p. 57, tradução nossa).

Afirmou ainda, em carta de 9 de novembro de 1909 em resposta a Schuster, que apesar de a ideia

de voltar à vida acadêmica fosse bastante tentadora

“concluí que as oportunidades e condições que tenho em um grande observatório são

mais propensas a me levar a um bom trabalho científico”13.

O que de fato tornou-se verdade. No Observatório de Greenwich, Eddington teve a oportunidade

de trabalhar com campos recém abertos na astrofísica e estabelecer relações profissionais com os

mais avançados e importantes astrônomos e observatórios da Europa. Em 1910 Frank Dyson assume

o cargo de Astrônomo Real, e talvez pela proximidade entre o cargo e o Observatório de Greenwich,

Dyson e Eddington logo tornaram-se amigos, criando uma parceria que renderia aindamuitos frutos.

O ano de 1912 foi particularmente importante para Eddington por duas razões: ele foi nomeado

Secretário da Royal Astronomical Society (RAS), além de ter participado de sua primeira expedição

para a observação de um eclipse. Ele e seus dois assistentes, Charles Davidson e J. J. Atkinson,
13Munich University Library. Munique. Correspondências de Arthur Schuster (MUL: EDDN 1/6). Carta de Arthur

Eddington a Arthur Schuster. 9 de novembro de 1909.
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embarcaram para o Brasil em setembro. A eles, se juntaram no Rio de Janeiro, Henrique Morize, do

Observatório Nacional, e Charles D. Perrine, chefe da expedição da Argentina, que juntos seguiram

para Passa Quatro, onde montaram seus instrumentos. No dia do eclipse, 10 de outubro, fortes

chuvas impediram qualquer observação, causando decepção a todos os envolvidos.

Façamos aqui mais uma breve pausa para apresentar e discutir alguns aspectos relacionados à

expedição britânica para a observação do eclipse solar de outubro de 1912, que pode ser considerada

como uma espécie de ensaio para a expedição de 1919.

O Eclipse Solar de Outubro de 1912: a Expedição Britânica ao Brasil

As expedições para observação de eclipses era algo bastante comum na ciência inglesa e,

devido todas as complexidades envolvidas no processo de organização desses eventos, uma junta

fora criada no intuito de dar celeridade a este processo. A Joint Permanent Eclipse Committee

(JPEC) era composta por membros da Royal Society e da Royal Astronomical Society, e era

incumbida de estudar os melhores campos de observação, levantar fundos, pessoal, providenciar os

materiais necessários às expedições, além dos trâmites diplomáticos.

No caso do eclipse solar de outubro de 1912 ficou decidido pela junta que o local mais propício

às observações seria no interior do Brasil, na cidade de Passa Quatro, sul do estado de Minas

Gerais. A jornada de Arthur Eddington, Charles Davidson e J. J. Atkinson iniciou-se no dia 30 de

agosto daquele ano, no porto da cidade de Southampton. Segundo o Astrônomo Real, o programa

de observação inglês consistia de três objetivos: i) obter, em grande quantidade, fotografias que

mostrasse a estrutura da corona solar; ii) obter, com o uso de um filtro verde, fotografias da corona

solar para que a partir delas se pudesse determinar a distribuição de coronium14; iii) obter

fotografias no espectro ultravioleta, especialmente na região entre 𝜆3000 e 𝜆3300, da corona e dos

flashes solares (EDDINGTON, A. S.; DAVIDSON, 1913). Portanto, o objetivo da expedição inglesa

se restringia especificamente ao estudo de algumas características solares e não a uma primeira

tentativa de verificar o desvio da luz proposto por Einstein em seu artigo “On the Influence of

Gravitation on the Propagation of Light” de 1911.

O navio, antes de chegar ao porto da cidade do Rio de Janeiro, fez paradas nas cidades de Lisboa

e Funchal, na Ilha da Madeira. Eddington mantinha contato constante com sua mãe e irmã durante

essas viagens, enviando cartas a elas sempre que podia, nas quais contava sobre sua rotina no
14Elemento químico hipotético predito no século XIX quando da observação de determinadas linhas espectrais no

espectro de emissão da coroa solar não correspondiam a elementos químicos conhecidos. Verificou-se posteriormente
que essas linhas eram emitidas por certos metais altamente ionizados.
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navio, sobre o clima, sobre os passageiros com quem conversava, sobre as experiências que tinha

nas cidades por onde passava, etc. Numa dessas cartas, datada de 6 de setembro de 1912, Eddington

conta amenidades sobre a cidade de Funchal durante uma brevíssima parada do navio naquela

cidade. Ele destaca o relevo montanhoso da ilha e a arquitetura da cidade, construída em terraços.

Chamava-lhe a atenção a vegetação local, constituída por muitas palmeiras, bambus, hortênsias,

cana de açúcar e inúmeros parreirais. Depois de um passeio por um dos mirantes da ilha, veio a

“melhor parte”, nas palavras de Eddington: a descida em direção ao porto fora feita por meio de um

carro de cesto, uma espécie de carrinho de rolimã sobre esquis, que descia ziguezagueando a

montanha. Nas palavras de Eddington

“[a descida] foi muito mais emocionante e assustadora do que eu esperava. Demoramos

cerca de trinta minutos para completá-la. As curvas fechadas eram particularmentemais

assustadoras já que o carrinho ganhava bastante velocidade antes de fazê-las... Após a

descida, passeamos pela cidade numa carroça, almoçamos e retornamos ao navio”.15

Figura 2.4: Carta de Arthur Stanley Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 6 set. 1912.

Fonte: Trinity College Library, (TCL: EDDN A2/12).

Um outro aspecto interessante é que nem mesmo durante essas longas viagens Eddington

deixava de lado seu gosto por atividade física. Nesta mesma carta ele narra que os passageiros do

navio organizaram algumas atividades para que pudessem se distrair durante a etapa mais longa da

viagem, entre Funchal e o Rio de Janeiro. Entre essas atividades estava o cabo de guerra, nos quais

os passageiros solteiros competiam contra os passageiros casados! Entretanto, “como os casados

eram muito mais pesados que os solteiros, eles nos venciam com muita facilidade”16. Conta
15Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A2/12). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 6 setembro de 1912.
16Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A2/17). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 11 de setembro de 1912.
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também que no dia seguinte, 7 de setembro, um grupo de passageiros brasileiros iria preparar um

jantar em celebração à Independência do Brasil.

Ainda no navio, Eddington narra ter conversado com brasileiros sobre o clima do país, já que

este era uma preocupação constante para que as observações pudessem ser feitas apropriadamente.

Os brasileiros o tranquilizaram dizendo que certamente teria bom tempo pela frente.17

O navio Arlanza aportou no Rio de Janeiro no dia 15 de setembro e não demorou muito para

que a equipe britânica começasse a perceber aquilo que Eddington chamou de “uma grande

característica brasileira, o “amanhã”, fazendo referência aos atrasos e à burocracia enfrentados. O

cientista afirmava que as pessoas que supostamente deveriam estar ali para ajudá-los eram as que

mais lhes impunham empecilhos, quando da liberação alfandegária dos equipamentos de pesquisa.

Ainda fazendo referência à burocracia brasileira, sarcasticamente Eddington afirma que “os únicos

que entram no Brasil sem sofrer nenhuma taxação são os seres humanos, mas mesmo assim, caso

queiram sair de novo, eles têm que pagar 2 £”18.

Para além das taxas alfandegárias, as demais despesas de hospedagens, bem como o transporte

entre o Rio de Janeiro e Passa Quatro ficaram por conta do governo brasileiro, auxílios estes

conseguidos pelo físico e diretor do Observatório do Rio de Janeiro, Henrique Morize (1860 – 1930).

Por conta dos diversos atrasos devido às pesadas bagagens, a expedição britânica chegou a Passa

Quatro somente no dia 24 de setembro, e de imediato começaram os preparativos para as

observações. Tais preparativos consistiam em montar pequenas plataformas de tijolos e cabanas

sob as quais ficariam os equipamentos. Finalmente, seriam conduzidos ensaios simulando a

manipulação dos instrumentos no dia do eclipse (EDDINGTON, A. S.; DAVIDSON, 1913).

Comenta o Astrônomo Real em seu relatório que o clima nas três semanas que precederam o

eclipse estivera perfeito. Entretanto, no dia 9 de outubro daquele ano, iniciou-se uma chuva por

volta do meio-dia e continuou sem cessar durante todo o dia do eclipse. Em suas palavras, por conta

do ocorrido, “a expedição foi um completo fracasso” (EDDINGTON, A. S.; DAVIDSON, 1913, p. 387).

Eddington publica no Observatory, publicação da Royal Astronomical Society, um relato narrando

sua experiência um tanto quanto frustrante com a expedição de 1912. Em suas palavras

“Ao viajar para observar um eclipse total do Sol, o astrônomo abandona o curso

geralmente árduo de seu trabalho e se entrega em uma pesada aposta contra sua

própria sorte. Na ocasião do eclipse de 10 de outubro, no Brasil, a sorte abandonou

completamente os observadores. Nada menos que oito expedições, dentre as quais
17Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A2/20). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 15 de setembro de 1912.
18Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A2/22). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 19 de setembro de 1912.
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ingleses, franceses, argentinos, chilenos e brasileiros estavam representados, se

colocaram na linha da totalidade do eclipse e, infelizmente, todos foram tomados por

chuvas torrenciais. Nem mesmo um breve vislumbre de qualquer estágio do eclipse foi

visto por nenhum de nós” (EDDINGTON, A. S.; DAVIDSON, 1913, p. 62, tradução

nossa).

A decepção com o ocorrido não se restringia somente aos astrônomos. No dia do eclipse, uma

comitiva de aproximadamente quarenta pessoas composta por membros do Governo Brasileiro,

dentre os quais se faziam presentes o então Presidente da República, Hermes da Fonseca, o

Ministro das Relações Exteriores, Lauro Müller, estiveram presentes em Passa Quatro para que

pudessem apreciar o fenômeno. As autoridades foram recebidas com banda de música, fogos de

artifício e muita chuva. Os astrônomos foram recebidos no Brasil como convidados especiais do

governo brasileiro, e Eddington lamentava que “tamanho zelo não pudesse ser melhor

recompensado” (EDDINGTON, A. S.; DAVIDSON, 1913, p. 65, tradução nossa).

Figura 2.5: Expedicionários argentinos, brasileiros e britânicos em Passa Quatro, MG. Out. 1912.

Fonte: (VIDEIRA, 2019).

Apesar de ter sido considerada um fracasso científico, a expedição teve também seus aspectos

positivos. Conforme mencionado, não somente britânicos estiveram presentes no interior de Minas

Gerais naquele distante ano de 1912. Dentre os expedicionários presentes na observação do eclipse

solar de 1912, fazemos um breve destaque aos argentinos, estes sim incumbidos de providenciar as

primeiras fotografias que poderiam dar razão às proposições de Einstein, que naquela ocasião ainda

era um cientista bem pouco conhecido.

No ano de 1909 o astrônomo norte americano radicado na Argentina, Charles Dillón Perrine

(1867 – 1951), assume a diretoria do Observatório Nacional Argentino, atual Observatório Nacional

de Córdoba. Perrine vinha do Observatório Lick, pertencente à Universidade da Califórnia, que

possuía um forte programa de pesquisas em astronomia. Apesar de não ter trabalhos formais em
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astronomia, Perrine chegou ao cargo de diretor por conta de sua vasta experiência em observações

astronômicas, dentre as quais se incluía os eclipses solares. Era dele a descoberta do sexto e sétimo

satélites de Júpiter (Himalia e Elara), além de inúmeros cometas (PAOLANTONIO, 2019).

Em 1911, enquanto Perrine se dirigia a uma conferência na cidade de Paris, chega no

Observatório Nacional Argentino uma carta remetida por Erwin Freundlich (1885- 1964), do

Observatório de Berlim. Ainda segundo Paoloantonio (2019), Freundlich escrevia por indicação de

Friedrich Schwassmann e “dizia estar interessado nas placas fotográficas obtidas durante as

expedições do Observatório Lick para os estudos dos eclipses totais do Sol, que ele supunha estar

sob guarda de Perrine”. Seu interesse nas placas era poder verificar algumas predições do

“Professor Einstein sobre o desvio da luz pela gravidade solar, que segundo alguns cálculos, era de

0,83” de arco.”

Entre algumas trocas de cartas entre argentinos e alemães, o congresso de Perrine se encerra e

ele se dirige ao Observatório de Pulkovo, na Rússia, na companhia do diretor daquela instituição,

Oskar Backlund (1846-1916). Durante uma breve parada do trem na cidade de Berlim, Perrine teve

oportunidade de conversar e esclarecer a Freundlich que, além das placas do Observatório Lick não

estarem sob seus cuidados, elas também não serviriam para o objetivo em questão, já que eram

fotografias com baixo tempo de exposição e a quantidade de estrelas registradas também era

pequena. Perrine sugeriu ainda a Freundlich que escrevesse para outros astrônomos que poderiam

ter placas fotográficas nas quais as posições das imagens estelares podiam ser medidas (PERRINE,

1923).

Em 1912, enquanto as expedições iniciavam seus preparativos para observar o eclipse solar

daquele ano, Freundlich escreve novamente ao Observatório Nacional Argentino solicitando que

aquela instituição colaborasse na observação do então “Efeito Einstein”, maneira como era

chamado ainda naquela época o desvio provocado na luz por ação da gravidade. O pedido de ajuda

foi aceito prontamente pelos argentinos e foi incluído no programa de observação daquele grupo

(EISENSTAEDT; VIDEIRA, 1998).

A expedição argentina deixou Córdoba em direção ao Rio de Janeiro no dia 10 de setembro, mas

não sem antes ganhar certo espaço na mídia daquele país. Dois jornais, o "La Voz del Interior” 19, de

Córdoba, e o porteño En La Argentina20, publicaram em suas páginas os objetivos daquele grupo,

dando destaque ao fato de que seriam feitas fotografias do Sol para se verificar se “haveria alguma

difração da luz das estrelas ao passar pela vizinhança solar” (PAOLANTONIO, 2019, p. 6). O grupo

chegou ao Rio de Janeiro em 18 de setembro após uma breve passagem por Buenos Aires.
19Edição de 5 de setembro de 1912 do jornal “La Voz del Interior”, Córdoba.
20Edição de 22 de outubro de 1912 do jornal “En la Argentina”, Buenos Aires.



Capítulo 2. Arthur S. Eddington: notas biográficas 60

Já no Brasil, e após ser aconselhado por Henrique Morize, Charlles Perrine decide que sua

comitiva deveria se dirigir à cidade de Cristina, no estado de Minas Gerais, afastada cerca de 200

km da cidade do Rio de Janeiro. As demais comitivas se dividiram entre as cidades mineiras de

Passa Quatro e Alfenas, e a cidade paulista de Cruzeiro. Entretanto, antes de se dirigirem a

Cristina, Perrine teve a oportunidade de se reunir e jantar com Arthur Eddington. Este encontro,

inclusive, é relatado por Eddington a sua mãe em carta datada de 19 de setembro de 1912 21.

O professor Santiago Paoloantonio comenta, em seu trabalho publicado na Revista Brasileira

de Ensino de Física em novembro de 2019, que não se tem evidências de que Perrine e Eddington

tenham conversado sobre as intenções de Freundlich em verificar as ideias de Einstein. Entretanto,

o professor ressalta que a probabilidade de que este assunto tivesse surgido durante o jantar é muito

grande, já que a intenção de se verificar o “Efeito Einstein” já havia sido divulgada amplamente em

diversos jornais. Em oposição a Paoloantonio (2019), Stanley (2019) comenta que Perrine certamente

conversou com Eddington sobre suas intenções 22.

De volta a Greenwich...

Em novembro de 1912, com a morte de George Darwin (filho de Charles Darwin), a cátedra de

Professor Plumiano de Astronomia e Filosofia Natural fica vacante. Aconteceu que logo após a

morte de Darwin, o diretor do Observatório de Cambridge, Sir Robert Ball, veio também a falecer, e

diante desta trágica sucessão de eventos e do apoio de Frank Dyson e outros astrônomos, o nome

de Eddington foi indicado tanto para ocupar a cátedra, quanto para a direção do observatório.

Eddington aceitou o cargo e mudou-se, com sua mãe e irmã, para uma residência anexa ao

observatório em 1913. Permaneceu nessa residência até o ano de sua morte, em 1944.

Para que pudesse se dedicar com maior afinco às pesquisas astronômicas no observatório,

Eddington tinha uma carga horária como professor bastante reduzida. Lecionava algumas poucas

disciplinas e geralmente eram bastante relacionadas à sua área de pesquisa, estrutura estelar.

Entretanto, apesar de sua já citada paixão pelo ensino, seus ex-alunos diziam que ele não era um

professor muito inspirador. Roderick O. Redman, ex-aluno de Eddington que se tornou também

professor de Cambridge comenta que

“Já familiarizado com seus primeiros livros, fiquei um pouco desapontado com sua

maneira hesitante de dar aula. Eddington nunca pareceu à vontade se dirigindo ao
21Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A2/24). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 19 setembro de 1912.
22As relações de Eddington com Einstein e a Teoria da Relatividade Geral (no caso, o desvio gravitacional da luz - “o

efeito Einstein”) serão objeto dos capítulos 4 e 5
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público, exceto quando falava em ambientes mais amigáveis e familiares como os

encontros da Royal Astronomical Society. Em outras ocasiões seu discurso se

aproximava muito do seu estilo de escrita, mas muito provavelmente por conta de uma

preparação bastante meticulosa” (REDMAN, 1945, p. 26, tradução nossa).

Outra experiência similar foi a do astrônomo britânico Fred Hoyle que descreve Eddington como

paradoxalmente um dos melhores pesquisadores e, ao mesmo tempo, um dos piores professores que

já teve. Dizia que o professor tergiversava demais, nunca terminava um assunto que havia começado,

além de fazer anotações não muito claras na lousa (HOYLE, 1994).

Naturalmente Eddington assumiu uma posição bastante ativa na comunidade Quaker da

Universidade de Cambridge, encontrando no Jesus Lane Meeting uma comunidade na qual se sentia

bastante confortável e que se tornaria centro de sua vida espiritual (STANLEY, 2007). Era uma

comunidade cujos princípios, que se assentavam sobre aqueles defendidos pela Conferência de

Manchester, buscavam uma fé mais prática e menos teológica, mais espiritual e menos cerimonial,

mais ética e menos dogmática.

Silvanus Thompson visitou em 1914 o Jesus Lane Meeting, dando duas palestras que abordavam o

quakerismo no século XX. Thompson sempre defendeu a verdade e a estabilidade do conhecimento

físico mas rejeitava a ideia defendida por alguns sobre a produção, por parte da Física, de uma

visão determinística do Universo. Para ele, a concepção determinística era perigosa já que reduzia o

Universo a um sistema puramente mecânico, retirando a responsabilidade moral dos homens sobre

suas ações, o que deveria ser sumariamente reprimido. Thompson, apresentando uma visão mais

sofisticada do quakerismo, argumenta em favor da interdependência entre a vida secular e a religiosa,

lição esta que Eddington se dedicava a aprender desde sua chegada a Manchester e, espelhando-se

no exemplo de Jones, um físico e Quaker respeitado nas duas comunidades, deixava claro que esta

lição valia a pena ser aprendida.

O apreço pela ciência bem como por seus princípios religiosos fizeram com que os valores

pregados por ambas se tornassem centrais na identidade de Eddington. Nas palavras de Stanley

(2007)

“como Quaker que era, Eddington via a experiência mística como a base de sua religião e

era um bom astrônomo porque cultivava o misticismo pragmático. O internacionalismo

e o pacifismo eram valores fundamentais tanto para o bem estar científico quanto para

o espiritual. Para ele, seu crescimento espiritual implicava também em seu crescimento

científico. Era um cientista religioso, e os valores fundamentais dos Quakers e da ciência

conviviam em plena harmonia na pessoa dele” (STANLEY, 2007, p. 48, tradução nossa).
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Mas até onde essas questões faziam diferença na vida de Eddington? Será que ele enquanto

cientista e religioso pensava e tomava decisões de forma diferente dos seus colegas não religiosos?
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Capítulo 3

Eddington e as Estrelas: avanços entre

conflitos

“O Professor Eddington pertence aos Quakers...”

- Hugh Frank Newall, 1918.

3.1 Introdução

Nas páginas anteriores, além de apresentar diversos aspectos da biografia de Arthur Eddington,

tentamos também delinear como os valores e princípios defendidos pela Conferência de

Manchester de 1895 moldaram a personalidade, o caráter e a visão de mundo de todo um grupo de

jovens Quakers - do qual Arthur Stanley Eddington fazia parte - desejosos em viver

harmoniosamente com o mundo moderno. Entretanto, retomamos a questão posta ao final do

capítulo anterior, até onde estes aspectos fizeram diferença na vida de Eddington? Será que ele,

enquanto um cientista e religioso, pensava e tomava decisões de forma diferente daquelas tomadas

por seus colegas não religiosos? Nas páginas seguintes vamos nos debruçar sobre estas questões.

Compreender a metodologia científica de Eddington é um importante aspecto para se

compreender também como sua religião permeia sua atividade enquanto cientista. Sua

metodologia tinha por base o misticismo que, dentro da religião Quaker, se traduz em uma

disposição constante para a busca pela verdade secular e divina. Uma vez que existe entre os

Quakers a recusa ao dogma religioso, esta busca contínua pela verdade torna-se fundamental. A

verdade encontra-se sempre no passo seguinte, na próxima página ou descoberta. Neste caso, a

rejeição ao dogmatismo os impede de assumir uma postura passiva e confortável diante da verdade.

Não sendo ela pronta, acabada, dogmática, põe-se então em marcha o processo por sua busca.
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Esta concepção Quaker sobre a natureza da verdade foi fundamental para que Eddington

construísse sua visão de ciência como um empreendimento sempre em aberto. Uma teoria

científica para ele tinha maior ou menor valor diante das demais não por sua assertividade ou

caráter definitivo, mas sim por permitir que outras descobertas científicas pudessem ser feitas a

partir dela. Esta concepção que traz consigo um caráter mais pragmático e exploratório foi

fundamental para que ele pudesse criar e também usar os modelos de estrutura estelar pelos quais

ganhou fama. Para que o progresso de seus estudos neste campo (que tratava de objetos

inatingíveis fisicamente, que não permitiam medições diretas) pudesse ser feito, apesar da falta de

evidências e bases sólidas, sua filosofia da ciência, que unia aspectos de sua vida espiritual e

científica, foi fundamental.

3.2 Eddington, Thompson, Schuster e a busca

Tomando como fundamento o misticismo religioso herdado de Silvanus Thompson e o

pragmatismo científico aprendido de Arthur Schuster, Eddington construiu sua filosofia da ciência

baseada nos “valores fundamentais”, principalmente naquele chamado de busca1. A busca dentro

da perspectiva Quaker2, é um constante explorar e investigar o mundo atrás de novas descobertas,

experiências, empreitadas. De acordo com Stanley (2017), a busca significa essencialmente uma

posição anti-dogmática, que se recusa a uma certeza completa, uma vez que esta levaria à

estagnação do indivíduo e, conforme já mencionado, era uma prática derivada do misticismo

Quaker. Desta forma, os Amigos deveriam estar sempre abertos e receptivos a novos

conhecimentos, na contramão dos ditos fundamentalistas, que ressaltam o caráter imutável das

escrituras sagradas e prezam pela certeza sobre a novidade. Os Amigos, portanto, abraçavam o

progresso mesmo diante de incertezas, aspecto este extremamente presente nos trabalhos de

Eddington.

Eddington iniciou os estudos sobre a estrutura das estrelas antes de muitos dos fundamentos

deste campo estarem firmados. Portanto, para que algum aperfeiçoamento do conhecimento pudesse

ser feito, ele por vezes abria mão das “certezas” científicas diante das oportunidades de progresso.

Esta atitude recorrente dentro de sua prática religiosa mostrou-se útil também em seus trabalhos

científicos e, enfrentava, naturalmente, certas ressalvas postas pela comunidade científica da época.

James Jeans, por exemplo, argumentava que, se não são conhecidos todos os princípios em ação em

uma estrela e todos os detalhes da sua história, não se poderia saber nada do que se passava com
1Traduzido da expressão em Língua Inglesa “seeking”
2Os Quakers também eram conhecidos como “seekers”.
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ela (STANLEY, 2007, p.40). Entretanto, Eddington moldou seu trabalho em torno desta ideia de que

podemos usar teorias incompletas e incertas para resolver determinados problemas. Esta notável

característica o fez famoso na Royal Astronomical Society, uma vez que conseguia levantar algumas

suposições e aproximações bastante perspicazes para os problemas apresentados, que contornavam

adversidades teóricas complexas e que chegavam a resultados coerentes.

A rejeição às certezas em favor de uma vida de constante busca pela verdade era advinda das

influências de Silvanus Thompson sobre Eddington. Na verdade este é um princípio estabelecido

pelo Quaker Faith Practice, no qual se lê:

“Esteja ciente do espírito de Deus trabalhando nas atividades e experiências comuns da

sua vida diária. O aprendizado espiritual é contínuo ao longo da vida, e frequentemente

acontece de maneiras inesperadas. [...] Você é leal à verdade e mantém sua mente aberta

a novas ideias, independentemente de suas naturezas?” (FRIENDS, 2020, tradução nossa).

A partir desta perspectiva de se manter sempre aberto a novas ideias, Thompson enxergava a

atividade científica como um “dever sagrado” e via o dogmatismo como extremamente danoso tanto

para a ciência quanto para a religião. Dizia que “o desejo por certezas não era de forma alguma

sinal de saúde espiritual” (THOMPSON, 1917, p. 63). Eddington teve uma relação próxima com

Thompson, tendo tido com ele diversos encontros enquanto estudante e cientista, além de ser um

voraz leitor de suas obras. Esta influência, segundo Stanley (2017), foi primordial para a construção

da personalidade de Eddington, que integrava o mundo místico ao mundo moderno.

Para Eddington o princípio da busca era o que resumia aquilo que ficara estabelecido na

Conferência de Manchester: uma visão conciliadora entre os pensamentos religioso, científico e

moderno. Neste sentido, Eddington, refletindo sobre a busca a partir de um interessante paralelo

entre a origem do universo e a evolução humana, afirma em seu livro “Science and Unseen World”

“As teorias científicas erraram no passado e erram ainda hoje; mesmo assim não

podemos duvidar que, juntamente com o erro, vêm vislumbres de verdade pela qual a

mente humana é impelida a lutar. Um resumo tão breve [fazendo referência ao que foi

discutido previamente] não pode transmitir o verdadeiro espírito e intenção desta

sondagem científica do passado, assim como o espírito da história não pode ser

transmitido por uma tabela de datas. Nós buscamos a verdade; mas se uma voz nos

dissesse que dentro de alguns anos veríamos o final de nossa jornada, que as nuvens da

incerteza seriam dispersas diante de nós e nos seria possível então perceber toda a

verdade do mundo físico, isto não seria por nada alegrador. Na ciência, bem como na
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religião, a verdade cintila à nossa frente como um farol que ilumina o caminho. Não

queremos atingi-lo, mas pelo menos, podemos nos guiar por ele” (EDDINGTON, A. S.,

1929, p.16, tradução nossa).

Para Eddington, o fundamento para compreender a relação entre ciência e religião estava na

experiência, já que as duas lidavam com ela de alguma forma. Em suas palavras:

“Qual o ponto a ser considerado quando discutimos o possível conflito das perspectivas

científica e religiosa? Penso que, no que diz respeito à Sociedade dos Amigos, esta

relação deva ser analisada na perspectiva da experiência - isto é, o problema da

orientação adequada de nossas mentes para os diferentes elementos de nossa

experiência. Se a ciência afirma ser de alguma maneira um guia para nossas vidas é

porque ela lida com a experiência, ou com parte dela. E se a religião não é uma atitude

em relação à experiência, se é apenas um credo que postula um ser inefável que não

tem contato conosco, a Sociedade deve rejeitar esta religião. A nossa interação com o

meio é o que define e compõe a experiência” (EDDINGTON, A. S., 1929, p.25, tradução

nossa).

E continua:

“Parte dessa interação consiste nas sensações associadas aos impulsos que atravessam

nossos órgãos dos sentidos. É acompanhando esse elemento da experiência que

atingimos o problema científico do mundo físico. Mas certamente a experiência é bem

mais ampla que isso e não se limita somente à interpretação das impressões sensoriais”

(EDDINGTON, A. S., 1929, p.26, tradução nossa).

Conforme argumenta Stanley (2007), assim como os jovens Quakers provenientes da

Conferência de Manchester embasaram sua fé na experiência religiosa, a ciência deveria ser

embasada na experiência do indivíduo diante do mundo físico. É neste ponto que o misticismo

Quaker e a experiência (do mundo físico) deveriam se unir, complementando-se e formando a

concepção de mundo dos Amigos.

Eddington, buscando um equilíbrio entre as perspectivas científica e religiosa, observa que

“Assim como um autêntico místico, o cientista também se guia por um farol, por uma

luz interior. Luz esta que não é falsa ou inferior à nossa Luz Interior. Ademais, as

respostas apresentadas pela ciência trazem consigo uma perfeição singular que lhes

garantem maior credibilidade devido a todo trabalho e dificuldade apresentada em sua

construção” (EDDINGTON, A. S., 1929, p.26, tradução nossa).
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Naturalmente, nem todas as ciências permitiam esse equilíbrio e convivência com o misticismo

Quaker. Ao lado da física e dos físicos, estão a matemática e os seus estudiosos que:

“[...] não escondem sua discordância com os métodos mais elásticos que são aceitos pela

Física. Ainda assim, o conhecimento cresce em todos os ramos da ciência. Onde quer

que um caminho se abra, somos impelidos a procurar pelos únicos métodos que podem

ser criados para essa abertura em particular, não superestimando a segurança de nossa

descoberta, mas conscientes de que nessa atividade mental estamos obedecendo à luz

que está em nossa natureza” (EDDINGTON, A. S., 1929, p.47-8, tradução nossa).

Assim, a busca, atitude que permitia aos Amigos o crescimento espiritual, era o exemplo perfeito de

um valor que poderia ser compartilhado tanto pela perspectiva religiosa, quanto pela científica, e a

Física era o modelo ideal de uma ciência em que a busca poderia ser empregada, isto é, na rejeição

de certezas em busca de aprimoramentos. Nas palavras de Eddington

“Não se compreende o verdadeiro espírito da ciência nem da religião amenos que a busca

seja colocada em primeiro plano” (EDDINGTON, A. S., 1939, p.54, tradução nossa).

Em Eddington, pode-se perceber como seu misticismo e sua ciência cooperammutuamente entre

si. A alegoria do farol, da luz que guia o caminho, não era aleatória, mas significava realmente buscar

e perseguir a verdade continuamente. Era um profundo processo de observação que abrangia o

misticismo e, em certo sentido, incluía o processo científico na busca mística (STANLEY, 2007).

Na contramão de estudos teológicos que os antecederam, Eddington e os seus mentores

Quakers não buscavam estabelecer uma relação entre ciência e religião a partir do mundo físico,

mas sim criaram sua própria epistemologia, na qual olhavam para ambas as disciplinas de forma

mais ampla, estendendo seus campos de atuação. Neste contexto, o cientista religioso era

legitimado não pelas mãos de alguma figura divina - Deus - mas sim pelo princípio da busca,

compartilhado pelas duas perspectivas. Eddington via sua ciência como uma busca constante pela

verdade e esta perspectiva, por vezes, legitimava alguns saltos poucos justificados que dava em

seus trabalhos, mas que promoviam de alguma forma o avanço de sua ciência. A busca era o

fundamento sobre o qual a identidade mística e científica de Eddington se erguia, e assim como

fundadores da Sociedade Religiosa dos Amigos denominavam a si mesmo “exploradores”, era desta

forma que ele talvez também se via, como um explorador, buscando pelo “tesouro” da verdade.
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3.3 Antagonismos Epistemológicos: o debate Eddington vs.

Jeans

Apesar de já ter construído certa fama dentro da Europa devido aos trabalhos sobre a estrutura

e a dinâmica estelar, o que de fato tornou Eddington famoso mundialmente foram seus trabalhos

em prol das investigações experimentais e divulgação da Teoria da Relatividade de Albert Einstein.

Para além da Relatividade, a astrofísica teórica e o estudo da estrutura interna das estrelas através

de modelos matemáticos, tópicos a que se dedicou entre 1916 e 1926, podem ser considerados como

sua maior contribuição para a ciência moderna. É neste campo que a epistemologia de Eddington é

melhor exemplificada e se torna mais evidente. Todo o empenho dedicado à criação de modelos que

explicassem a estrutura das estrelas e sua dinâmica foi essencial não somente para que seu campo

de pesquisa pudesse avançar, mas para evidenciar como seus valores impactaram diretamente em

sua ciência.

Os primódios da Cosmologia Moderna

O século XIX já chegava ao fim e as pesquisas que usavam da espectroscopia para investigar a

natureza das estrelas iam se acumulando. Talvez, um dos mais interessantes resultados extraídos

por meio desta técnica era a observação de que tanto o Sol, como as estrelas mais distantes de nós

eram constituídas dos mesmos elementos químicos encontrados aqui no planeta Terra. A descoberta

de que o carbono, o ferro e o sódio também eram encontrados em estrelas fora feita pelos astrônomos

Williams Huggins e Norman Lockyer e, estes resultados foram logo incorporados aos trabalhos de

Helmholtz e Lord Kelvin que se dedicavam ao estudo das fontes da energia solar e ao processo de

contração estelar, o mecanismo de Kelvin - Helmholtz (HEARNSHAW, 2014).

Tendo por base os trabalhos de Kelvin e de Helmholtz, o físico-matemático americano Jonathan

Homer Lane (1819 – 1880) produziu, por volta de 1870, os primeiros modelos teóricos da estrutura

interna do Sol, investigando as condições nas quais esta estrela não mais se contrairia. Os estudos de

Lane o levaram a construir ummodelo bastante generalizado e confuso, no qual as estrelas assumiam

as características de uma esfera líquida ou gasosa, de alta densidade, e cuja energia era transportada

em seu interior através de processos de convecção (POWELL, 1988). Este modelo foi aprimorado

pelo físico germano-suíço Robert Emden (1862 - 1940), que descrevia as estrelas como sendo esferas

politrópicas, isto é, esferas de gás mantidas por pressão interna variável ao longo desta. O modelo,

apesar de ter convencido a comunidade astronômica da época, mostrava-se de pouca aplicabilidade

prática, além do fato de que a física e a matemática desenvolvidas até então não eram suficientes
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para descrever com maior precisão a estrutura das estrelas. O que eram as estrelas e como elas se

comportavam era algo vagamente compreendido até então.

Esta compreensão da insuficiência física e matemática na explicação dos fenômenos estelares era

compartilhada também pelo físico e matemático britânico James Hopwood Jeans (1877 - 1946). Jeans,

assim como Eddington, passou pelo Trinity College, foi vencedor do Smith’s Prizeman e também

se tornou um Wrangler em seus anos iniciais naquela universidade. Suas habilidades científicas

acabaram por lhe garantir um posto de docente em Cambridge e, posteriormente, em Princeton,

nos EUA. Entretanto, retornou a Cambridge em 1910 e aposentou-se das atividades de ensino em

1912 para que pudesse se dedicar exclusivamente à física e à matemática, de forma que se mantinha

através de uma considerável fortuna que sua esposa possuía (WARWICK, 2003).

Jeans construiu sua reputação científica precocemente. Aos trinta anos já havia escrito os três

grandes trabalhos monográficos que o alçaram à fama, são eles: The Dynamical Theory of Gases

(1904), Theoretical Mechanics (1906), e Mathematical Theory of Electricity and Magnetism (1908). Já

mais velho dedicou-se também à divulgação científica escrevendo basicamente sobre os avanços

que a ciência havia feito na sua época. Escreveu, dentre outros, os seguintes livros de divulgação:

The Stars in Their Courses (1931), The Universe Around Us, Through Space and Time (1934), The New

Background of Science (1933), e The Mysterious Universe.

Na companhia de Eddington, J. H. Jeans foi um dos precursores da excelência inglesa nos

campos da Astronomia e da Cosmologia. Entretanto, apesar de ter desenvolvido trabalho nestes

dois campos, Jeans entendia a astronomia como um campo bastante limitado afirmando que “os

matemáticos de hoje, que desejam aplicar suas habilidades ao campo da astronomia, encontram-se

numa posição particularmente difícil” (JEANS, 1909). Jeans entendia que, em se tratando de

astronomia, era bastante restrita a quantidade de fatos científicos aos quais a matemática poderia

ser aplicada diretamente. Compartilhava de uma perspectiva dividida entre muitos astrônomos

ingleses de que a ciência busca descrever a realidade e, portanto, o conhecimento e os modelos

matemáticos da mecânica celeste deveriam ser baseados em premissas verdadeiras, com respaldo

na realidade, não em suposições, em busca de um “absoluto” do conhecimento científico. Esta

postura se mostra evidente em um dos seus trabalhos, “Problems of Cosmogony and Stellar

Dynamics”, publicado pela primeira vez em 1919, onde Jeans afirma que

“O principal objetivo deste ensaio é construir uma estrutura de verdade matemática

absoluta; a espinha dorsal da estrutura é a investigação teórica sobre o comportamento

das massas rotativas. Diante de um firme arcabouço teórico construído, nos parece
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permitido e adequado tentar encaixar os fatos da astronomia observacional em seus

devidos lugares” (JEANS, 1919b, p.6, tradução nossa).

Ambos, Jeans e Eddington, eram nomes afamados na academia britânica do início do século

XX e, naturalmente, as concepções que tendiam a uma espécie de realismo científico do primeiro

entravam em confronto com as “deduções funcionais” ou o subjetivismo seletivo do segundo. Nas

páginas seguintes nos debruçamos um pouco sobre este debate, que forma alguma deve ser posto em

lugar “especial” dentro da História da Ciência. A Ciência é e foi construída sobre inúmeros outros

debates e este é apenas mais um. A “richa” entre Jeans e Eddington só toma lugar de destaque neste

trabalho porque deixa evidente alguns aspectos que são de interesse desta pesquisa.

O Debate, as Estrelas, a Busca e o Avanços

Em seus primeiros tratados sobre a estrutura das estrelas, Eddington não costumava se ater às

práticas matemáticas costumeiras de apresentar uma proposição, prová-la e então seguir em frente,

“ao contrário, ele, rápida e habilidosamente, ia para além daquilo que podia provar

tentando simplesmente avançar com sua teoria. Os parâmetros iniciais, que por vezes

se mostravam pouco fundamentados, eram justificados ao final do trabalho quando

Eddington mostrava que seus resultados não eram sensíveis àqueles parâmetros

inicialmente estabelecidos. Numa espécie de rompimento com a mecânica celeste

tradicional, para Eddington o valor de uma teoria estava em sua capacidade de

promover a compreensão e permitir maiores investigações sobre um determinado

fenômeno, e não numa relação que pudesse ser deduzida dos fatos” (STANLEY, 2007a,

p.57, tradução nossa).

Em 8 de dezembro de 1916, Eddington apresenta em um encontro da Royal Astronomical Society

(RAS) seus primeiros resultados sobre o trabalho realizado em estrutura estelar, intitulado “On the

Radiative Equilibrium of the Stars”. Neste trabalho, Eddington revisa e expande a teoria do

equilíbrio radiativo da atmosfera de uma estrela, proposta por Karl Schwarzschild em 1906. Ele

argumenta que Schwarzschild, que havia se dedicado ao estudo das regiões mais externas da

atmosfera solar, não havia estendido sua teoria ao interior das estrelas e, para que isso fosse feito,

seriam necessárias algumas modificações no formalismo matemático então adotado. Eddington

discorre que tal modificação não seria difícil de ser feita e que a partir dela, a distribuição de

densidade e temperatura no interior de uma estrela poderia ser descrita em termos de uma lei

bastante simples. Neste mesmo trabalho, o autor relata ter inspirado suas investigações em artigos
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recentes que afirmavam que a densidade das estrelas Cefeidas variáveis era tão baixa, que elas

poderiam ser estudadas usando a lei ordinária dos gases perfeitos (EDDINGTON, A. S., 1916).

Os resultados - ou teoria - obtidos por ele apontavam que estrelas gasosas e rarefeitas poderiam se

ajustar para um estado de equilíbrio no qual a pressão de radiação compensaria a força gravitacional

no interior das estrelas. Esta condição levaria então a uma relação entre massa e densidade que se

aproximaria grosseiramente de resultados observacionais, e neste sentido Eddington argumenta que

“não é necessário dizer que as conclusões aqui apresentadas são tentativas baseadas

somente em análises que buscam obter aproximações prováveis. Entretanto, até onde se

sabe, os resultados apresentados aparentam estar em conformidade com as observações

feitas até então” (EDDINGTON, A. S., 1916, p.17, tradução nossa).

No que se tornaria prática rotineira, Eddington argumentava pela validade dos resultados

tentativos com base na concordância, ou mesmo numa possível concordância, com as observações.

A chave era encontrar fundamentos que tinham aplicabilidades gerais seguidos por premissas

especiais sobre grandezas que não eram conhecidas, ou que não se podia conhecer” (STANLEY,

2007).

Eddington argumenta sobre a aplicação destes fundamentos e premissas no seguinte sentido:

“É claro que não podemos ter certeza sobre as condições no interior de uma estrela,

exceto pelo fato de que as suposições que faço estão baseadas nas leis mais gerais da

natureza. Existem algumas leis físicas tão fundamentais que não devemos hesitar em

aplicá-las mesmo nas condições mais extremas. Por exemplo, a densidade de radiação

varia com a quarta potência da temperatura, as capacidades de absorção e emissão de

uma substância são iguais, a pressão de um gás com certa densidade varia de acordo

com a temperatura, a pressão de radiação é determinada a partir da conservação de

momento - e estes pontos fornecem sólidas fundamentações para a discussão proposta.

O ponto fraco desta investigação é que eu assumi, sem muitas justificativas, que o

produto é constante ao longo da estrela. Entretanto, apresento algumas evidências de

que se o produto 𝜅𝜖 for variável o aspecto geral do resultado não seria muito afetado;

logo, caminhando em direção à elucidação do fenômeno da temperatura estelar,

aceitemos provisoriamente essa suposição artificial” (EDDINGTON, A. S., 1916, p.17,

tradução nossa).

A variável 𝜅 citada por Eddington refere-se à opacidade (ou a constante de absorção de uma dada

substância), isto é, à probabilidade de que um próton seja absorvido ao atravessar um certo material,
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por exemplo. Por outro lado, a variável 𝜖 é a capacidade de produção de energia em qualquer ponto de

uma estrela. Eddington claramente admite não ter base teórica ou experimental para a determinação

destas constantes, e o fez por meio de tentativa e erro, assumindo um valor aproximado para a

temperatura. Para ele, uma estrelamédia teria temperatura, em escala absoluta, de aproximadamente

6500º, dando-lhe um valor para 𝜅 de 6.2𝑥106, que em suas palavras era um “absurdo”. Para um valor

de opacidade desta magnitude, a radiação seria absorvida tão logo fosse emitida pela estrela, ademais

existia ainda o fato de que tal ordem de magnitude não era condizente com aquilo que se sabia até

então sobre as propriedades da matéria, isto é, não poderia existir material com uma capacidade de

absorção desta ordem (EDDINGTON, A. S., 1916).

Eddington então inverte o argumento, assumindo um valor mais razoável para 𝜅, por volta de 40.

Este valor lhe retornou uma temperatura efetiva de 130.000ºC, o que naturalmente também estava

fora de questão. Interessantemente mais adiante, nesse mesmo artigo, Eddington admite não ter

base teórica ou experimental para determinar o valor da constante, assumindo um valor para 𝜅 de

“aproximadamente 30 unidades no sistema CGS, e esta deve ser, provavelmente, a

constante de absorção do material estelar em temperaturas entre 106 e 107 graus,

predominante no interior das estrelas. Infelizmente não há evidência alguma que

indique se este valor está ou não próximo da realidade” (EDDINGTON, A. S., 1916,

p.34, tradução nossa).

Apesar destes pormenores, o artigo “On the radiative equilibrium of the stars” foi uma espécie

de divisor de águas no campo da astrofísica estelar já que permitia aos astrônomos, com certa

acurácia, modelar as condições no interior de uma estrela. Naturalmente, o trabalho causou

espanto e admiração em alguns cientistas e descontentamento em outros. Stanley (2007) comenta

que os astrônomos H. H. Turner, Frank Dyson e H. F. Newall se empolgaram bastante com os

resultados e ansiavam por novas investigações. Entretanto, apesar de animados, H. H. Turner e

Ludwik Silberstein olhavam e pediam cautela na análise dos resultados.

Ocorreu, entretanto, que os resultados apresentados neste primeiro artigo não eram

condizentes com as estrelas reais, já que Eddington havia negligenciado um fato importante: os

átomos no interior das estrelas estariam em temperaturas muito elevadas, o que acarretaria um

processo de ionização (GLASS, 2006). A perda de elétrons faria com que estes agissem como

partículas independentes, além de diminuir a massa molecular média das partículas que

compunham as estrelas. Após ser chamado a atenção sobre este “detalhe”, Eddington publica um

novo trabalho no qual apresenta novas análises levando em conta os aspectos apontados pela

crítica. No trabalho “Further Notes on the Radiative Equilibrium of Stars” ele destaca que:
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“No primeiro artigo, os cálculos foram feitos com base no pressuposto de um peso

molecular médio de 54 para o material de uma estrela. De maneira diferente, no

presente trabalho tomaremos dois valores diferentes. O primeiro valor representa a

hipótese de que as partículas, que se movem independentemente, são átomos. O

segundo valor representa a hipótese de que os átomos são altamente ionizados, de

modo que a maioria ou todos os elétrons fora do núcleo foram quebrados e se movem

como partículas independentes. A sugestão de que nessas altas temperaturas

estaríamos lidando com partículas menores que o átomo foi feita a mim, de forma

independente, por Newall, Jeans e Lindemann. Por um argumento que agora parece

insuficiente, eu supunha que a desintegração atômica, embora sem dúvida ocorresse,

não poderia ter ido muito longe; mas Jeans me convenceu de que é possível um estado

extremo de desintegração, um fato mais plausível. . . O principal resultado apresentado

neste artigo é que a temperatura efetiva de uma estrela gigante - que varia com a raiz

sexta da densidade - não é afetada pelo processo de ionização” (EDDINGTON, A. S.,

1917, p.597, tradução nossa) .

O alerta sobre a ocorrência de ionização nas estrelas veio em momento bastante oportuno e

orientou os trabalhos de Eddington na busca de um eventual combustível que alimentasse a

ocorrência do processo, já que era necessária uma inimaginável quantidade de energia para que a

ionização acontecesse por toda a estrela. Eddington supôs que este suprimento de energia era

devido a um processo de aniquilação de matéria, no qual, em suas palavras, “elétrons e prótons se

aniquilam mutuamente numa fonte quase inesgotável de energia” (EDDINGTON, A. S., 1917,

p.611).

Os trabalhos de Eddington em astrofísica e modelagem estelar foram influenciados grandemente

por seu contato com trabalhos publicados previamente por Henry Norris Russell sobre evolução

estelar emodelização das Cefeidas variáveis. Atualmente, sabe-se que as Cefeidas são estrelas jovens,

gigantes e variáveis, isto é, sua magnitude varia ao longo do tempo entre 0,1 a 2. Na realidade, não

somente o brilho, mas seu tamanho também varia em intervalos bastante regulares (entre 1 e 135

dias). Curiosamente, existe uma grande correlação entre o período de pulsação, o brilho e a distância

que a estrela se encontra do observador. Ao medir-se o período de pulsação de uma cefeida, deduz-se

a sua luminosidade e, consequentemente, a sua distância (ASTRONOO, 2014). No caso de Eddington,

seu objetivo era saber se “variável” significava também “pulsante”, isto é, se as dimensões das estrelas

também se alteravam de forma periódica.
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Estas questões foram abordadas por Eddington no trabalho “The Pulsation Theory of Cepheid

Variables” de 1917. Acreditava-se até então que apesar das estrelas do tipo Cefeidas apresentarem

variações na sua velocidade radial, as opiniões que ganhavam força naquele momento eram de que

elas não eram sistemas binários. As razões que faziam com que sua luminosidade fosse variável

eram desconhecidas, fato que causava certa perplexidade na comunidade acadêmica. Segundo

Eddington, as modelagens matemáticas não previam tal acontecimento e algumas outras

explicações não davam conta da complexidade do fenômeno. Harlow Shapley foi quem apresentou

a objeção contra a hipótese do sistema binário alegando que, caso as Cefeidas se comportassem

desta forma, os raios de suas órbitas deveriam ser bem menores do que a estrela em si, não

havendo então espaço para uma estrela “companheira” (EDDINGTON, A. S., 1917c).

Uma hipótese alternativa alegava que a variação de luminosidade era devida à pulsação de uma

única estrela, o que provocava a variação na emissão de luz. Segundo Eddington

“Parece não haver razão para duvidar da realidade das velocidades radiais observadas;

portanto, podemos assumir que elas indicam a taxa de movimento da superfície, ou a

parte mais luminosa dela, no curso da pulsação. Como o tipo mais simples de oscilação,

a estrela pode se expandir e contrair simetricamente” (EDDINGTON, A. S., 1917c, p.290,

tradução nossa).

Ele alegava ainda não ter plena certeza de que suas suposições sobre as Cefeidas encontrariam

respaldo nos dados experimentais, mas que qualquer outro tipo de pulsação levaria a resultados

semelhantes.

Eddington havia apresentado até então alguns resultados bastante inovadores para o campo de

pesquisa e não tardou para que as primeiras críticas mais severas começassem a aparecer. Em

novembro de 1917 o Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publicou um artigo de

autoria de James Jeans tecendo diversas objeções aos trabalhos de Eddington. Nas palavras de

Jeans

“O Professor Eddington apresentou, em dois trabalhos recentes, equações de

transferência [de calor no interior de uma estrela] que eu acredito estarem incorretas

(pelo menos considerando a aplicação que ele as dá), e as quais, eu acredito, o levaram

a um resultado também equivocado” (JEANS, 1917, p.28, tradução nossa).

Mais adiante, no mesmo trabalho, Jeans aponta que Eddington havia complexificado demais

as leis de transferência de calor ao incluir a geometria das estrelas em seu modelo. Para Jeans, o

modelo e a lei de transferência apresentados por Eddington poderiam, assim como as leis ordinárias
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de condução de calor, ser utilizadas de forma geral, isto é, independentemente das características

dos problemas aos quais elas eram aplicadas.

Nos resultados apresentados por Eddington em 1916, ele assumiu que a energia gerada por uma

estrela em seu interior era proveniente de algum mecanismo desconhecido, o qual ele não podia

explicar. Jeans, numa afirmação irônica, afirma que:

“o Professor Eddington obteve alguns resultados que me pareciam bastante

surpreendentes, e pensei em examinar se sua matemática está acima de suspeitas”

(JEANS, 1917a, p.432, tradução nossa).

Jeans se debruçou sobre o trabalho de Eddington, e, analisando seus resultados, considerou-os

inválidos na ausência do suposto mecanismo de geração de energia. Concluindo, Jeans afirma que

ao contrário de Eddington, que era incapaz de fazer uso de suas próprias equações, ele podia fazer

isso muito bem (JEANS, 1917). O cientista tinha uma visão, talvez mais tradicional, de que a energia

produzida por uma estrela era devida somente àquela energia perdida para o efeito da força da

gravidade que impelia a estrela a diminuir de tamanho.

Eddington prontamente protestou afirmando que

“Gostaria de fazer alguns comentários, principalmente sobre a primeira parte das

observações do Sr. Jeans, nas quais vi minhas equações serem tiradas de mim sem

piedade e adotadas pelo Sr. Jeans, enquanto eu era proibido de usá-las”

(EDDINGTON, A. S., 1917a, p.434, tradução nossa).

O que Eddington buscava fazer nestes primeiros trabalhos era estabelecer alguns fundamentos

sobre o campo de pesquisa e replicou Jeans afirmando que suas equações eram funcionais

independentemente da existência do tal mecanismo desconhecido, que hoje chamamos fusão

nuclear, e continuou dizendo que

“De qualquer maneira, parece-me que, quer a energia seja fornecida por radioatividade

ou não, deve haver processos radioativos em andamento - desintegração ou formação

de elementos radioativos -, de forma que eu não penso que a energia produzida por

uma estrela corresponda apenas à contração gravitacional” (EDDINGTON, A. S., 1917a,

p.434, tradução nossa).

As críticas de Jeans subiram de tom quando ele afirmou que Eddington havia sido desleixado ao

tentar avançar sua teoria a qualquer custo. Este desmazelo era devido principalmente, nas palavras

de Jeans, “pela falta de rigor matemático, especulação e imprecisão física”. Em trabalho posterior,
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Jeans além estender suas críticas a H. Russell, apresentou um modelo no qual acreditava ser uma

melhor representação das formas de transferência de calor dentro da estrela. As críticas a Russel iam

no sentido de que seu modelo de evolução estelar não fazia distinção entre características inerentes

às estrelas nas proximidades da Terra e as demais estrelas. No caso de Eddington, Jeans criticava o

fato dele fazer afirmações ditas “universais” sobre mecanismos que, pelo menos por enquanto, não

se tinha conhecimento algum (JEANS, 1917).

A rivalidade entre Jeans e Eddington perdurou por longos anos. Sempre que um deles publicava

algum trabalho, as reuniões da Royal Astronomical Society (RAS) tornavam-se um verdadeiro palco

de debates, no qual os dois cientistas regozijavam-se competindo entre si. Stanley (2007) comenta

que os salões da RAS sempre foram famosos por conta de seus acalorados debates, mas que Jeans e

Eddington haviam conseguido levar estas contendas ao estado da arte. O autor segue comentando

que ambos eram detentores de grandes habilidades retóricas que eram levadas ao último nível de

refinamento.

“Farpas verbais acompanhavam réplicas matemáticas, e os dois homens iam se

superando. Eddington provou ser especialmente provocativo e competitivo: uma vez,

sabendo que Jeans faria um colóquio sobre viscosidade radiativa na RAS, ele

rapidamente calculou os resultados que Jeans apresentaria e os enviou, alegremente,

em um cartão postal momentos antes da palestra” (STANLEY, 2007, p.54, tradução

nossa).

Os membros da RAS naquela época afirmavam que estas ocasiões eram extremamente divertidas

em termos intelectuais dado o alto nível do debate entre os dois cientistas. Havia inclusive aqueles

que se juntaram à RAS para que pudessem acompanhar mais de perto os debates, como foi o caso

do matemático Godfrey Harold Hardy (1877-1947).

Muitos desses embates acirrados eram devidos, principalmente, ao fato de um não compreender

a forma com que o outro desenvolvia seu trabalho. Eddington, por exemplo, nunca afirmou que

seus modelos correspondiam de fato à realidade, mas representavam algum avanço para o campo da

astronomia, pelo menos do ponto de vista teórico. Tendo isto emmente, talvez fizesse algum sentido

dar alguns passos sem muitas justificativas.

Uma evidência desta falta de compreensão mútua pode ser observada numa nota publicada na

revista Nature por Jeans, rebatida no número seguinte por Eddington. Jeans inicia sua crítica

afirmando que a relação entre pressão de radiação e gravidade apresentada por Eddington era tão

elegante que, aqueles que eventualmente lançassem os olhos sobre ela, relutariam em colocá-la em

dúvida. Afirmava ainda haver claramente erros nas relações, mas como, apesar de equivocadas, as
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ideias de Eddington caíram em solo fértil, dificilmente seria possível refutá-las no futuro (JEANS,

1917b). Talvez o ponto que mais incomodava Eddington era o fato de Jeans dar demasiada ênfase à

pontos que ele afirmava serem “universais”. De fato, o que James Jeans afirmava era que Eddington

derivava suas conclusões simplesmente reescrevendo e dando outra “cara” a afirmações

apresentadas anteriormente. Nas palavras de Jeans

“parece que a suposta lei não é, como pode ser pensado a partir de uma leitura casual

do artigo da NATURE, uma dedução de leis já conhecidas da Natureza, mas sim uma

transformação das suposições muito especiais de que toda a matéria estelar é igual e

uniformemente radioativa, e que essa radioatividade é a origem de toda a energia

irradiada de uma estrela” (JEANS, 1917b, p.365, tradução nossa).

3.4 A Relação Massa – Luminosidade (L ∝ KM)

Pouco tempo depois dos primeiros entreveros com Jeans, Eddington apresentou algumas ideias que

relacionavam a massa (M) de uma estrela à sua luminosidade (L). A partir das informações

disponíveis até então, ele plotou um gráfico massa - luminosidade que apresentava alguns

resultados bastante condizentes com sua hipótese inicial. Deste gráfico, pôde-se concluir também,

que as estrelas se comportavam como esferas gasosas, não sendo líquidas ou sólidas, resultado

alinhado com algumas das crenças de J. Jeans.

Figura 3.1: A “Curva de Massa-Luminosidade”.

Fonte: (EDDINGTON, A. S., 1926).
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Quanto a este trabalho, Jeans questionava que a relação massa - luminosidade não fornecia

nenhuma informação precisa sobre o fenômeno, uma vez que K era uma constante desconhecida.

Em contrapartida, Eddington argumentava que estava somente tentando mostrar que existia, entre

as duas grandezas, alguma proporcionalidade. Não era seu objetivo determinar matematicamente a

luminosidade das estrelas, mas apenas mostrar que suas ideias tinham alguma relação, mesmo que

tênue, com a realidade. Entretanto, Jeans ainda assim, acusava Eddington de manipular suas

equações para que elas se adequassem a dados experimentais (EDDINGTON, A. S., 1917c).

Concordando com Jeans, Eddington afirma em trabalho posterior, que tratava do período de

oscilação de estrelas gasosas, que seus cálculos foram guiados pelos dados experimentais.

“Uma solução completa do problema seria bastante difícil; mas parece possível

determinar o caráter geral da oscilação e obter resultados que possam ser comparados

com as observações” (EDDINGTON, A. S., 1918, p.177, tradução nossa).

Eddington, em momento algum em seus trabalhos produzidos até então, apelava para uma

palavra ou verdade final. Neste último, ele afirmou ter somente levado sua teoria a uma posição

extrema, não tendo como objetivo chegar a verdades finais. Afirma ainda que desejava usar de

todas as oportunidades possíveis para descobrir, por comparação com a observação, em quais

pontos o seu modelo teórico poderia ser aprimorado (EDDINGTON, A. S., 1918). Agindo

deliberadamente desta maneira, isto é, atacando a teoria pelos seus extremos, Eddington

caminhava no sentido de uma verdade objetiva que residia em algum ponto entre os extremos da

teoria que por ora havia sido proposta. Desta maneira, trabalhando a partir dos extremos,

Eddington podia encontrar pontos de convergência entre uma teoria ainda em gestação e as

observações já estabelecidas (STANLEY, 2007a).

Esta metodologia de trabalho permitiu a Eddington, por exemplo, lançar as primeiras bases no

sentido do estabelecimento definitivo das estrelas Cefeidas como sendo de luminosidade variável.

Naturalmente esta afirmação enfrentou objeções de alguns astrônomos que argumentavam que as

oscilações das cefeidas seriam rapidamente amortecidas, o que levaria a uma significante

diminuição na pulsação da estrela. Para refutar este argumento, partindo das clássicas 1ª e 2ª Leis

da Termodinâmica, Eddington mostrou que este amortecimento realmente acontecia, entretanto,

numa escala de tempo de milhares de anos e, sendo assim, mal poderia ser percebida

(EDDINGTON, A. S., 1918a). Ao fazer tal afirmação, ele novamente afirma não estar apresentando

uma verdade definitiva, por isso,
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“É importante que se compreenda que esta dissipação de energia foi calculada para um

caso particular, sendo que não consideramos eventuais processos que possam

contrabalancear esta perda de energia, como o trabalho realizado pela pressão de

radiação, por exemplo. Assim, o cálculo não deve ser tomado como uma descrição fiel

da vida das cefeidas; ele lida meramente com uma formidável objeção que foi levantada

sobre o caráter pulsante delas, mostrando que a objeção apresentada não seria quanto

parece (EDDINGTON, A. S., 1918a, p.179, tradução nossa).

Sob a alegação de falta de embasamento em fatos, os resultados acima foram, mais uma vez,

prontamente criticados por Jeans que, em contrapartida, apresentou uma proposta alternativa. Ele

discutia que o brilho variável das cefeidas era devido a explosões que ocorriam na superfície da

estrela enquanto ela girava, e sua proposta alternativa nadamais era do que uma função que ajustava

os dados experimentais obtidos até então sobre as Cefeidas (JEANS, 1919a). Aqui, ironicamente,

Jeans repete o mesmo erro do qual ele havia acusado Eddington, isto é, manipular suas relações

matemáticas de forma que elas se adequassem aos dados experimentais.

Em 14 demarço de 1919, Jeans publica o artigo “The Internal Constitution and Radiation of Gaseous

Stars”, no qual, mais uma vez, faz ataques a Eddington. Jeans inicia seu trabalho afirmando que

Eddington havia recentemente, nos trabalhos “On the Pulsations of a Gaseous Star and the Problem

of the Cepheid Variables. Part I” e “Further Notes on the Radiative Equilibrium of the Stars: (Plate

10.)”, apresentado alguns resultados bastante impressionantes, e que tais resultados, por conta de

sua importância, merecia uma discussão profunda. Em seguida, novamente Eddington é acusado de

repaginar resultados previamente apresentados, isto é, apresentar como novo um conhecimento já

estabelecido com uma nova roupagem. Nas palavras de Jeans:

“Já apresentei os motivos pelos quais discordo dos trabalhos do Professor Eddington, e

neste último, ele chega a conclusões já conhecidas, mas por caminhos diferentes. No

presente artigo, apresento argumentos para que o último trabalho de Eddington não

seja aceito, ou pelo menos, seja visto com consideráveis ressalvas” (JEANS, 1919a, p.89,

tradução nossa).

e continua:

“O ponto central do último trabalho do Professor Eddington é a afirmação de que H, o

fluxo de energia para o exterior da estrela, é proporcional a g (aceleração da gravidade do

interior da estrela), ao longo da estrela. Para esta e outras afirmações, a única explicação

que o Professor apresenta é que: "seria mais fácil justificá-las depois de deduzir suas
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consequências, já que tais consequências parecem estar de acordo com as observações

experimentais” (JEANS, 1919a, p.89, tradução nossa).

Outro aspecto da crítica de Jeans era o fato de Eddington, neste trabalho, usar a relação H/g =

constante como uma relação física fundamental, e não como uma mera aproximação numérica. O

argumento de Jeans era que Eddington havia agido desta forma para evitar algumas relações

matemáticas bastante complexas (JEANS, 1919a). De fato, para que o fenômeno em questão

pudesse ser tratado com maior rigor físico e matemático, essa relação matemática deveria ser

levada a cabo. Entretanto, até aquele momento, as informações as quais os astrônomos tinham

acesso não davam conta da resolução da equação, tornando-a assim, sem solução (STANLEY, 2007).

Eddington entretanto, não respondeu às últimas críticas de Jeans porque já estava, neste momento,

a caminho da Ilha do Príncipe para testar uma das previsões de Albert Einstein.

Uma Breve Trégua...

Entre 1919 e 1924 uma espécie de acordo de paz tácito entre Arthur Eddington e James Jeans foi

estabelecido. Em momento algum houve um pedido formal de “cessar fogo”, simplesmente o que

aconteceu foi que ambos passaram a se dedicar a outros assuntos dentro da ciência, que, no caso de

Eddington, foi a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein.

O já citado trabalho que estabelecia a relação massa - energia foi o responsável por acender

novamente os debates entre os dois quando da publicação do artigo em que este tema era tratado.

Esta relação (𝐿 ∝ 𝐾𝑀) surgiu num momento em que Eddington se dedicava aos estudos das estrelas

gigantes e, numa atitude cautelosa, ele afirmava que apesar de não estar totalmente certo a respeito

da relação massa - luminosidade, o que ele tinha encontrado até então se encaixava, “dentro de

limites bastante estreitos”, aos dados experimentais existentes (EDDINGTON, A. S., 1918).

Esta relação foi construída a partir dos dados de massa e luminosidade obtidos através da

observação da estrela Capella. A partir destas duas grandezas a constante 𝐾 presente na relação

pôde ser determinada. Curiosamente, percebeu-se que a relação proposta inicialmente para

estrelas gigantes, poderia também ser aplicada às estrelas de dimensões menores, conforme fica

evidente nas palavras do próprio autor:

“Com a constante determinada a partir dos dados da estrela Capella, percebemos que a

fórmula da teoria, aparentemente, prediz corretamente a magnitude de todas as outras

estrelas ordinárias cujos dados estavam disponíveis para teste, independentemente de

serem estrelas gigantes ou anãs” (EDDINGTON, A. S., 1918, p.308, tradução nossa)
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Neste artigo, Eddington procurou ainda discutir os limites da teoria, apresentando algumas

condições e/ou concessões que precisaram ser postas e feitas. Primeiro, 𝜅, isto é, o coeficiente de

absorção da estrela, deveria ser constante; segundo, a massa molecular na estrela também deveria

ser constante. No primeiro caso, porque a afirmação estava em consonância com a lei da opacidade

de Kramer e, no segundo caso porque, a constância nos valores da massa molecular fornece valores

teóricos de luminosidade bem próximos dos reais (EDDINGTON, A. S., 1918).

O debate foi reacendido logo no início de 1925, quando James Jeans publica um artigo afirmando

que os trabalhos de Eddington eram fundados em afirmações que extrapolavam as leis da Física.

Jeans afirmava que as concessões e suposições feitas no último artigo levaramEddington a resultados

que não condiziam com a realidade e, portanto, seu artigo tentava

“estudar a constituição física das estrelas pondo de lado as suposições especiais que

subjazem o trabalho do Professor Eddington sobre o mesmo problema. Somente depois

de esclarecer o problema dessas afirmações é que será possível dizer quais das equações

do Professor Eddington representam propriedades genuínas das estrelas e quais delas

adequam as estrelas a estas suposições (JEANS, 1925, p.196, tradução nossa).

e Jeans prossegue:

“Quando o problema é tratado com o devido rigor, as propriedades bastante

surpreendentes que o professor Eddington atribui às estrelas, desaparecem. Em

particular, verifica-se que não há relação geral entre as massas e a luminosidade das

estrelas - a suposta lei de massa-luminosidade desaparece completamente como uma

lei teórica, de modo que uma estrela de determinada massa sempre pode se ajustar de

forma que sua radiação de energia esteja em conformidade com aquilo que é produzido

em seu interior. Verificou-se que existe uma relação geral entre a massa, a

luminosidade e a temperatura da superfície de uma estrela, e isso mostra que o ajuste

mencionado acima pode ser feito de apenas uma maneira. Em outras palavras, toda a

constituição interior de uma estrela é determinada exclusivamente por sua massa e sua

taxa de geração de energia” (JEANS, 1925, p.196, tradução nossa).

Um dos pontos nos quais as duas investigações divergiam era na constância ou não da relação

pressão de gás e pressão de radiação. Para Eddington, a razão entre as duas grandezas deveria ser

constante dentro da estrela, para Jeans, não. Para Jeans, considerar a razão variável não representava

uma grande diferença, em termos de resultados numéricos, daquilo que Eddington havia encontrado,
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mas esta consideração levaria, entretanto, a uma interpretação diferente dos resultados, implicando

em outra concepção acerca da natureza das radiações estelares.

Jeans e Eddington não conseguiram chegar a ponto de convergência. O primeiro sempre

acusava o segundo de fazer afirmações irresponsáveis , baseadas em uma física que ele mesmo

criara; o segundo, argumentando em contrapartida, dizia que suas suposições permitiam que o

campo vislumbrasse algum avanço científico e, desta forma, o debate nunca chegou a bom termo.

Como o próprio Jeans afirmou, sua discordância de Eddington se devia a “princípios matemáticos”.

Entretanto, na contramão de Jeans, a Royal Astronomical Society recebeu com bons olhos a relação

massa – luminosidade de Eddington que, na ocasião, acabou se tornando um conceito fundamental

no estudo da estrutura estelar (STANLEY, 2007a).

3.5 A Constituição Interna das Estrelas

Arthur Eddington retomou as críticas levantadas por James Jeans quando escreveu seu célebre

livro “A Constituição Interna das Estrelas”. Jeans, acompanhado por Walther Nernst, havia fadado

ao fracasso o procedimento criado por Eddington para a determinação do fluxo de radiação de uma

estrela. Segundo eles, a produção de energia térmica pela estrela deveria ser determinada por

fatores inteiramente diferentes. O suprimento de calor que reabastece o que a estrela irradia para o

espaço deveria originar da conversão de outras formas de energia. Como a estrela permanece

aparentemente estável por períodos excessivamente longos, a radiação da estrela deve ser igual à

quantidade de energia convertida no interior (EDDINGTON, A. S., 1926).

Quando da publicação do livro, em contrapartida às objeções apresentadas pelos citados autores

Eddington afirma que

“Acredita-se agora que esse processo de conversão energética é advindo da liberação

de energia subatômica. Os críticos argumentam que, como o calor liberado representa

a energia liberada pelos processos subatômicos, a quantidade só pode ser calculada se

conhecermos as leis de liberação da energia subatômica. . . ” (EDDINGTON, A. S., 1926,

p.4, tradução nossa).

Ao olharmos com mais atenção para este e outros livros de Eddington percebemos que estas

afirmações baseadas simplesmente em sua “intuição física” era algo recorrente. No próprio livro ele

admite que, a depender da forma como certas questões fossem levantadas, ele estaria encurralado e

a pesquisa empacada. Podemos observar esta preocupação na seguinte passagem, na qual comenta

sobre a opacidade do material que compõe as estrelas:
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“A pergunta feita ao físico émais oumenos assim: dada uma camada dematerial com um

centímetro de espessura, com densidade e temperatura conhecidas, qual proporção da

radiação que atinge um lado do material será transmitida ao outro? Antes de responder,

o físico poderia nos perguntar: qual o tipo do material? Se ele perguntar isso, podemos

parar por aí, já que temos pouco ou nenhum conhecimento da composição do material

na estrela. Não há razão para supor que a observação espectroscópica das camadas

superficiais seja um guia para a composição interna. Felizmente, o físico não faz essa

pergunta, mas substitui outra. Que tipo de radiação? E a isso nós podemos responder”

(EDDINGTON, A. S., 1926, p.194, tradução nossa).

Ou seja, na falta de fundamentação física para contornar e responder um problema desconhecido,

Eddington inverte o argumento para desta forma poder “deduzir” a solução para o problema. A

radiação a qual Eddington faz menção é aquela cujas equações já haviam sido alvo das críticas de

Jeans, quando este tentou apresentar para elas uma solução exata. Em “A Constituição Interna das

Estrelas” a polêmica entre os dois astrônomos é retomada, principalmente no aspecto em que Jeans

afirma que as equações de radiação somente poderiam ser usadas na ocasião em que todos os seus

termos pudessem ser conhecidos. Defendendo sua abordagem, Eddington chama a atenção para

algumas diferenças entre os físicos e os matemáticos. Ele afirma que:

“Uma certa controvérsia ocorreu em relação à derivação dessa equação [de radiação de

calor] que reflete a diferença de visão de longo prazo entre o físico e omatemático. Talvez

uma breve digressão sobre esse antagonismo possa ser permitida, pois é provável que

isso dê origem a muitos mal-entendidos em problemas do tipo que devemos considerar”

(EDDINGTON, A. S., 1926, p.102, tradução nossa).

E continua:

“Penso que o principal objetivo do físico ao discutir um problema teórico é obter um

“insight” - ver quais dos inúmeros fatores estão particularmente ligados a algum

fenômeno e como eles interagem entre si. Para esse fim, uma aproximação legítima

não é apenas um mal inevitável, mas um discernimento de que certos fatores e

complicações do problema não contribuem efetivamente para o resultado esperado

(EDDINGTON, A. S., 1926, p.102, tradução nossa).

Assim,
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“Nós nos convencemos de que se estes fatores forem deixados de lado o fenômeno em

estudo se destaca mais claramente, livre de irrelevâncias. Esse discernimento é apenas

a continuação de uma tarefa iniciada pelo físico antes que as premissas matemáticas do

problema possam ser declaradas, pois em qualquer problema natural, as condições reais

são de extrema complexidade e o primeiro passo é selecionar aquelas que têm relevante

influência nos resultados” (EDDINGTON, A. S., 1926, p.102, tradução nossa).

Finalmente,

“O uso correto desse “insight”, antes ou depois da formulação do problema matemático,

é uma faculdade a ser cultivada, não uma propensão cruel a ser oculta aos olhos do

público. É desnecessário dizer que o físico deve, se desafiado, estar preparado para

defender o uso de seu discernimento, mas a menos que a defesa envolva algum ponto

sutil de dificuldade, esta sutileza pode muito bem ser deixada até que o desafio seja

feito” (EDDINGTON, A. S., 1926, p.194, tradução nossa).

Portanto, para “fugir” de eventuais dificuldades matemáticas impostas pelos fenômenos em

estudo, Eddington apelava para esta intuição física desde que elas lhe ajudassem a fazer algum

avanço na pesquisa, mesmo não conseguindo chegar a um veredicto, a uma verdade final. Para

Eddington, conforme aponta Stanley (2007), o capricho e obsessão dos matemáticos em busca da

exatidão era algo perigoso para o conhecimento físico, já que lhe impunha restrições à

aplicabilidade dos resultados obtidos. E neste sentido, Eddington comenta que

“quando [nós físicos] provamos um resultado sem entendê-lo - quando ele sai

imprevisível de um labirinto de fórmulas matemáticas - não temos motivos para

esperar que ele se aplique somente quando as premissas matemáticas forem todas

rigorosamente satisfeitas - a menos que estejamos lidando com algo como o éter ao

qual a "perfeição"pode ser razoavelmente atribuída. Mas quando obtemos, por análise

matemática, a compreensão de um resultado - quando discernimos quais das condições

contribuem essencialmente para ele e quais são relativamente sem importância -

obtivemos conhecimento adaptado às premissas fluidas de um problema físico natural”

(EDDINGTON, A. S., 1926, p.103, tradução nossa).

Para exemplificar esta diferença e a importância desta abordagem metodológica, mais adiante

no mesmo livro, Eddington apresenta a situação na qual ele supôs as estrelas como esferas gasosas.

Esta suposição inicialmente feita sem muita fundamentação, segundo ele, se mostrou correta mais
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adiante, na medida em que permitiu que os estudos sobre a estrutura interna das estrelas

progredissem. Da forma como foi feita, assumindo as estrelas como esferas de gás perfeito, a

suposição permitiu a Eddington ter novos “insights” sobre o problema em questão, o que não

poderia acontecer caso se prendesse ao formalismo matemático exigido por Jeans, por exemplo

(STANLEY, 2007a).

Retoma, em capítulo específico, uma discussão levantada anteriormente sobre o processo de

suprimento de energia da estrela, o qual ele supunha se dar através de “aniquilação de matéria”.

Esta questão também foi alvo de polêmica entre astrônomos e, Eddington, argumentando em seu

favor comenta que:

“o físico puro pode, eventualmente, estar inclinado a considerar nossa discussão dos

detalhes da energia subatômica como mera especulação. Nesse caso, ele entende muito

mal a posição do astrônomo. Não se trata de conjecturas desenfreadas, afastadas dos

fatos observacionais. O astrônomo que tem uma quantidade qualquer de fatos para

construir não pode escapar do dever de tentar combinar os fatos em algum tipo de

ordem. . . Certamente nos é permitido ordenar estes fatos de forma que leis e teorias

possam ser aventadas sem que caiamos em especulações vãs” (EDDINGTON, A. S.,

1926, p.296-297, tradução nossa).

No aritgo “On the Sources of Stellar Energy” de julho de 1919, Henry Russel Norris também

aventa algumas possibilidades para a geração de energia nas estrelas, mas optando por um

caminho intermediário, nem tanto a Eddington, nem tanto a Jeans. Ele aponta que apesar de

enorme, o suprimento de energia de uma estrela é finito, e que sua transformação em calor –

radiação - depende da quantidade de combustível disponível para a queima. Para além disso,

afirmou apenas que as estrelas possuiam um núcleo de onde a radiação era emanada, e uma

atmosfera ou casca externa, na qual pouca ou quase nenhuma energia era produzida. Ao contrário

de Eddington por exemplo, Russel se absteve completamente de tecer eventuais suposições sobre a

natureza da fonte de radiação das estrelas (RUSSELL, 1919).

Nas páginas finais de sua obra “A Constituição Interna das Estrelas”, Eddington se propõe a

levantar algumas ponderações acerca do campo da astronomia como uma ciência em plena

evolução e que permitia algumas investigações que extrapolavam o campo da “física tradicional”

(STANLEY, 2007). Para Eddington, havia ainda alguns aspectos que impediam o progresso a passos

largos da astrofísica estelar. Em suas palavras:

“há duas nuvens obscurecendo a teoria da estrutura e funcionamento das estrelas. Uma

delas é a discrepância persistente, em quantidade absoluta, entre a opacidade
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astronômica e os resultados baseados na física teórica ou experimental. O outro é o

fracasso de nossos esforços para reduzir o comportamento da energia subatômica a

algo que se aproxime de um esquema consistente. Se essas nuvens serão dissipadas

sem uma revisão fundamental de algumas das crenças e conclusões que aqui

consideramos, não podemos prever. A história do progresso científico nos ensina a

manter a mente aberta. Acho que não precisamos nos sentir muito preocupados se

essas rudes tentativas de explorar o interior de uma estrela nos levaram a algo como a

verdade final. Vimos o quão intimamente as manifestações dos maiores corpos do

universo estão ligadas àquelas dos menores” (EDDINGTON, A. S., 1926, p.393,

tradução nossa).

E encerra afirmando que

“Os resultados parciais obtidos até então nos incentivam a pensar que não estamosmuito

longe do caminho certo. Especialmente, percebemos que a temperatura incrivelmente

alta no interior de uma estrela não é um obstáculo à investigação, pelo contrário, tende

a atenuar as dificuldades. Nas temperaturas terrestres, a matéria possui propriedades

complexas que provavelmente se revelam mais difíceis de desvendar; mas é razoável

esperar que em um futuro não muito distante seremos competentes o suficiente para

entender uma coisa tão simples como uma estrela” (EDDINGTON, A. S., 1926, p.393,

tradução nossa).

Sendo um Quaker, Eddington comparecia com certa frequência às reuniões da Sociedade, mas

como aponta Glass (2006), ele raramente se propunha a fazer alguma fala. Certa feita, convidado

pelo Swarthmore College, também uma instituição Quaker, ele proferiu a conferência “Science and

the Unseen World”, que se tornaria mais uma de suas publicações. Os colóquios do Swarthmore

College tinham dois objetivos principais: primeiro, apresentar para além da Sociedade dos Amigos

qual era a sua missão e mensagem e, em segundo lugar, trazer ao público o espírito, os objetivos e

os princípios fundamentais da Sociedade (EDDINGTON, A. S., 1929).

Ao comentar sobre as dificuldades impostas pelos dogmas e credos religiosos à ciência, ele afirma

que a crença religiosa é um dos grandes obstáculos para qualquer conciliação entre a perspectiva

científica e a religiosa. Entretanto, o Quakerismo, ao abrir mão dos dogmas e do absolutismo das

escrituras sagradas, estende amão à ciência e ao cientista. O espírito da busca que “habita” os Amigos

se recusa a considerar qualquer crença como seu objetivo final, entretanto, ao abrir mão dos dogmas

da religião, os Amigos não estão abrindo mão de determinados valores pelos quais desejam guiar
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suas vidas. Para Eddington a ciência, diferentemente dos textos sagrados, não tem a capacidade de

revelar a verdade do Universo, mas ele mantem sua crença porque ela alimenta a sua busca, mantém

sua mente aberta, isto é, ela é um dos caminho para a verdade. Assim também deveria ser a religião,

que como a ciência, ao invés de apresentar certezas, se contenta em estar segura dos resultados que

apresenta (EDDINGTON, A. S., 1926). A prática científica de Eddington baseava-se neste princípio,

evitando sempre o absolutismo em seus resultados, apesar de na maioria dos casos, estar seguro

deles.

A rivalidade entre Jeans e Eddington, apesar da aspereza em certas situações, tinha também

seus momentos mais amenos. Chandrasekhar (1983) narra uma situação que lhe foi contada pelo

matemático Godfrey Harold Hardy, que se passou durante uma corrida de cavalos. Hardy sabia que

Eddington, acompanhado de sua irmã, tinha o costume de assistir a essas corridas, e ao perguntá-lo

se já havia apostado em algum cavalo, Eddington lhe respondeu:

"Apenas uma vez". Hardy estava curioso para saber em qual ocasião, e Eddington

explicou que um cavalo chamado Jeans estava correndo e que ele não resistiu à

tentação de apostar nele. Questionado se ele havia vencido, Eddington respondeu com

seu sorriso característico e um "NÃO!"(CHANDRASEKHAR, 1983, p.21, tradução

nossa)

Quando da publicação de “A Constituição Interna das Estrelas”, livro que se tornou um

importante marco no desenvolvimento da astrofísica moderna, Eddington já havia se tornado um

cientista bastante afamado, não apenas por seus estudos em astrofísica, mas também por todo

trabalho em favor dos testes experimentais da Teoria da Relatividade Geral e sua posterior

divulgação. Por conta desta fama, ele era frequentemente procurado para seminários, palestras,

exposições e reuniões de divulgação científica, nas quais ele fazia questão de abordar os avanços

promovidos pela ciência moderna, bem como suas implicações filosóficas.

A Filosofia da Ciência, bem como todas as reflexões inerentes a ela, também era assunto

recorrente nos trabalhos de Eddington, tanto que ele mesmo chegou a desenvolver alguns textos

filosóficos tomando como ponto de partida sua prática científica. Um dos aspectos interessantes

sobre a filosofia da ciência de Eddington, era o fato de que, em sua concepção, esta somente

poderia vir a partir da prática científica, isto é, não poderia haver filosofia da ciência sem o

trabalho do cientista.

Assim como hoje, também na época de Eddington não havia um consenso entre os cientistas

sobre uma escola filosófica que governasse suas práticas científicas, mas ainda assim, ele acreditava

existir uma filosofia que fosse inerente à atividade do físico. Em suas palavras
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“Costuma-se dizer que não existe "filosofia da ciência", mas várias filosofias de alguns

dos homens da ciência. Mas na medida em que reconhecemos a existência de uma

doutrina de autoridade para decidir qual deverá ser o conteúdo aceito na Física atual,

há também uma doutrina que pode ser reconhecida como a atual Filosofia da Física,

isto é, uma Filosofia que impõe sua própria prática às pessoas que trabalham de acordo

com os padrões aceitos na ciência. Esta filosofia está implícita nos métodos pelos quais

o progresso científico é produzido, embora, às vezes, os mesmos que os aplicam não

entendam claramente por que o fazem. Está implícito também no procedimento pelo

qual os físicos reconhecem que obtiveram, com certeza, uma verdade, embora muitas

vezes não examinem a natureza da certeza que possuem” (EDDINGTON, A. S., 1939,

p.i, tradução nossa).

Conforme bem nos esclarecem os escritos do Professor Matthew Stanley, em seus trabalhos

filosóficos, o principal objetivo de Eddington ao discutir a Natureza da Ciência, era tentar entender

se a ciência era algo estático ou dinâmico (STANLEY, 2007; 2007a). Ao lermos seus trabalhos,

fica-nos explícita a posição de Eddington quanto à dinamicidade da ciência, como um

empreendimento em constante contrução, em constante busca (EDDINGTON, A. S., 1935). Busca

esta que tem a mesma natureza daquela reafirmada pelos Amigos na Conferência de Manchester.

Carregava também consigo, sendo este outro aspecto bastante recorrente em suas falas, a

descreça em verdade finais e, partindo desta concepção, acreditava que todo resultado por ele

apresentado era reflexo daquele momento e que tal conhecimento deveria ser substituído em

momento futuro por aqueles que detivessem maiores informações e conhecimentos que ele. No

fundo acreditava que os cientistas não deveriam ser seres apegados às suas ideias, mas ao

contrário, deveriam manter suas mentes abertas a novos fatos e descobertas, buscando entender a

ciência como um processo em constante transformação. Essa crença, em suas palavras, poderia ser

traduzida na seguinte expressão: “Na ciência, não esperamos por verdades em caráter definitivo”

(EDDINGTON, A. S., 1935, p.290, tradução nossa).

No ano de 1926 Eddington publica também o livro “Stars and Atoms”. Este livro que era

inicialmente notas de alguns seminários que ele havia ministrado anteriormente, tinha por objetivo

apresentar os resultados de “Internal Constitution of Stars” de forma mais palatável ao público

geral, não científico. Nesta obra Eddington também se preocupara em tecer alguns comentários

sobre a natureza da ciência. Em suas palavras

“A ciência não é somente um catálogo no qual arquivamos os fatos mais recentes sobre

o Universo, ela é também um modo de progresso, às vezes tortuoso, às vezes incerto.
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Nosso interesse na ciência não deve se restringir somente a ouvir os tais fatos sobre

o Universo, mas sim discutir nossas esperanças, medos, expectativas e possibilidades”

(EDDINGTON, A. S., 1926a, p.53, tradução nossa).

Em outra interessante passagem do livro, buscando discutir a necessidade de se pôr ênfase na

busca em detrimento do dogma, Eddington usa a famosa lenda de Dédalo e Ícaro para ilustrar a

situação. Na lenda, para fugir da ilha a qual o rei Minos os havia condenado a cumprir pena, pai e

filho decidem construir para si asas, de forma que pudessem fugir voando de seu cárcere. Na fulga,

Dédalo fez um voo mais conservador, baixo e longe do Sol. Ícaro, mais ousado e empolgado com

o sucesso da experiência voou alto, mas tão alto que o Sol derreteu a cera de suas asas. Dédalo

infelizmente assistiu, sem ação, a queda e morte de seu filho no mar Egeu. Neste sentido, Eddington

comenta que

“Imagina-se, geralmente, que Ícaro estava querendo aparecer com suas façanhas. Eu

prefiro pensar que ele foi o homem que lançou luz sobre um seríssimo problema na

construção de máquinas voadoras no seu tempo. Assim também é a ciência. O

precavido “cientista” Dédalo somente irá explorar situações e locais nos quais ele se

sente confortável, e este conforto, certamente irá esconder suas fraquezas. Por outro

lado, Ícaro, um “cientista” mais ousado, levará suas teorias aos extremos de validade.

Tudo isso somente pela aventura? Talvez, isso também é parte da natureza humana.

Mas se Ícaro ainda não está destinado a alcançar o Sol e resolver finalmente os enigmas

de sua constituição, nós podemos pelo menos aprender com sua jornada algumas dicas

para construir uma máquina melhor” (EDDINGTON, A. S., 1926a, p.53).

A fábula de Dédalo e Ícaro, comumente contada para admoestar aquele que exagera em suas

ações, era adotada em perspectiva contrária por Eddington, isto é, ele a usava no sentido de

incentivar o indivíduo a ir mais além, conhecer seus limites e medos. Tal postura também era

incentivada por ele nos processos educacionais. Eddington foi durante algum tempo o presidente

da Associação dos Amigos Professores, e com frequência falava aos membros daquele grupo sobre

esta perspectiva.

Em vias de conclusão, creio que podemos perceber nos trabalhos de astrofísica de Arthur

Eddington, nuances de sua crença religiosa permeando seu trabalho científico. O misticismo, a

aversão a verdades finais e certezas e a busca, valores pelos quais os Amigos guiam suas vidas, se

misturam com diversas perspectivas científicas, dando origem à obra de Eddington e à sua filosofia

da ciência. Os “valores fundamentais”, e, neste caso, o da busca, mostraram-se de grande
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importância para que a astrofísica do início do século XX pudesse se desenvolver. Não

estranhamente, o princípio por trás deste valor fundamental fora amplamente aplicado para que

outros ramos da Física Moderna pudessem ser desenvolvidos.



91

Capítulo 4

Eddington, Ciência e Religião

“Minha objeção à guerra é baseada em fundamentos religiosos.

Não posso acreditar que Deus esteja me chamando para

massacrar homens...”

- Arthur Stanley Eddington, 1918.

4.1 Introdução

Os próximos dois capítulos talvez sejam os grandes motivadores de todo este trabalho de mestrado.

Foi através de um artigo do Professor Matthew Stanley - “An Expedition to Heal the Wounds of War:

The 1919 Eclipse and Eddington as Quaker Adventurer” 1 - que me interessei pelos trabalhos de Arthur

Eddington e sua Filosofia da Ciência. Se ainda restam dúvidas sobre a não neutralidade da ciência,

a expedição do eclipse solar de 1919 derruba, de uma vez por todas, esta crença. Ela deixa evidente

como a política, a guerra, as ideologias, os valores morais e a religião influenciam no fazer científico.

Ouso dizer, e talvez possa soar prepotente, que não conheceríamos a Teoria da Relatividade Geral

da forma como a conhecemos hoje se não fosse justamente por conta de uma ciência não neutra.

A Teoria da Relatividade Geral é tida hoje como um dos maiores feitos já concebidos pela

mente humana, e Albert Einstein será, por um longo tempo, conhecido como um dos mais célebres

cientistas a ter pisado neste planeta. Entretanto, ambos, criador e criatura, somente começaram a

despontar e ganhar notoriedade para o público em geral em 1919, quatro anos após Albert Einstein

ter publicado o artigo no qual apresentava ao mundo seu novo feito e, praticamente quinze anos

após ter começado seus trabalhos nesta nova teoria. Anteriormente a isto, ele era conhecido por

um grupo bastante restrito de físicos teóricos. Entender os motivos que justificam este pequeno
1Em tradução livre: Uma Expedição para Sarar as Feridas da Guerra: o eclipse de 1919 e Eddington como Quaker

aventureiro. Isis 94.1 (2003): 57 – 89. Isis 94.1 (2003): 57 – 89.
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reconhecimento, como Albert Einstein veio a se tornar essa figura caricaturesca e o nome mais

conhecido da ciência até então, é uma longa jornada que passa também por diversos outros nomes

da ciência. A imagem midiática de Einstein foi construída sobre uma concepção bastante ingênua

de cientista: do gênio obstinado que trabalha solitário em seu laboratório na construção de

"teorias", de respostas para o mundo. Não é nosso objetivo aqui negar ou diminuir a genialidade e

perspicácia de Einstein, mas mostrar que um empreendimento teórico com as dimensões da Teoria

Relatividade não se constrói sozinho. É, ao contrário, fruto de inúmeras mãos.

Esta jornada atravessa períodos de paz e os horrores da guerra, lida com ideologias, com

questões geopolíticas, nacionalismo, ódio, xenofobia e porque não, caprichos pessoais. Mas

também deixa evidente como ações motivadas por crenças e valores pessoais são de suma

importância no desenvolvimento da ciência, e tais influências são, de certa forma, bastante

frequentes na história da ciência moderna. Desta forma, é nosso objetivo, neste e no capítulo

seguinte, delinear alguns aspectos que influenciaram os trabalhos de Arthur Eddington em favor

da Teoria da Relatividade Geral e, como suas ações, crenças e valores foram primordiais para a

ascensão de Einstein e sua teoria. Naturalmente, a História não nos permite dizer que as ações de

Eddington foram determinantes, mas acreditamos que elas têm seus méritos.

4.2 O Internacionalismo e o Pacifismo como Valores da

Sociedade Religiosa dos Amigos

Até agora tratamos de alguns aspectos fundamentais na vida dos Amigos e, portanto, na vida de

Arthur Eddington também: i) a Conferência de Manchester e a forma como ela fez aflorar valores

latentes da Sociedade na busca por uma adequação ao mundomoderno; ii) a busca, que é uma prática

derivada daquilo que a Sociedade chama de Misticismo. A busca pode ser entendida como uma

posição anti-dogmática, de recusa às certezas, já que estas levariam à estagnação do indivíduo -

prática amplamente utilizada por Eddington em seus trabalhos em astrofísica estelar. Nas páginas

seguintes trataremos demais dois valores fundamentais à Sociedade e comoEddington os incorporou

a sua ciência: o pacifismo e o internacionalismo.

A Sociedade Religiosa dos Amigos é reconhecida mundialmente por conta de seu Pacifismo e

Internacionalismo. Por conta de sua objeção de consciência, os membros desta Sociedade, desde sua

fundação, têm se recusado a pegar em armas e participar de conflitos e guerras. Na Conferência

de Manchester esta característica não somente foi reforçada por seus preletores, como também os

Amigos eram incentivados a trabalhar de forma que tais conflitos fossem evitados. Na ocasião em
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que o conflito fosse inevitável ou já tivesse se estabelecido, a Sociedade deveria trabalhar no sentido

de remediar seus efeitos (STANLEY, 2007).

Para JohnWilliamGraham o pacifismo o era o valor que deveria definir a vida do Quaker. Em sua

concepção, para a Sociedade moderna, pacifismo implicava em internacionalismo, isto é, posicionar

e trabalhar contra o nacionalismo e divisões históricas que levavam os povos aos conflitos. Era

natural que Graham, enquanto mentor de Arthur Eddington, tenha despertado nele estes mesmos

valores e tradições do zelo pela paz e respeito entre os povos.

A historiadora Jenny Carson, citando o teólogo norte americano Stanley Hauerwas, afirma que

“os Quakers não têm uma tradição internacionalista, mas pelo contrário, a Sociedade Religiosa dos

Amigos é uma tradição internacionalista em si” (CARSON, 2009, p.67). O argumento do teólogo se

fundamenta no fato de que a Sociedade sempre se demonstrou preocupada com questões de

diplomacia internacional, por assim dizer, tanto em tempos de paz, como em tempos de guerra. A

questão que eventualmente se coloca é como esta tradição internacionalista se converte em prática,

isto é, como a crença religiosa era posta em prática em ações do dia-a-dia. No Quaker Faith

Practice encontramos a seguinte afirmação

“Como Quakers, nós somos compelidos por nossa fé a fazer de nossas vidas um

testemunho de paz e justiça. Nosso testemunho histórico de igualdade, justiça, paz,

simplicidade e verdade nos desafiam a aliviar o sofrimento e a buscar mudanças sociais

positivas.” (FRIENDS, 2020, tradução nossa).

E, desta forma, transformar a abstração da crença religiosa em ações diante da tragédia humana

era entendido como uma forma na qual a Sociedade buscava aliviar o sofrimento humano ou mesmo

remediar seus efeitos. Afora isto, os Amigos também acreditam e trabalham de forma a erradicar as

eventuais causas das guerras por meio do diálogo, da mediação de conflitos, do desarmamento, da

educação e também através do exemplo pessoal.

No que tange os aspectos práticos do seu “assistencialismo”, os Quakers insistem que as ajudas

humanitárias devem ser oferecidas durante os conflitos tanto a nações amigas, quanto a nações

inimigas, sem se prender a orientações políticas ou mesmo religiosas. Tal princípio teve implicações

bastante profundas já que os trabalhos de ajuda humanitária e reconstrução nos quais a Sociedade

se envolvia estavam imbuídos

“pelo espírito e pela prática da reconciliação entre velhos inimigos. Todos os Quakers,

organizações e pessoas, concordam que deve ser concedida assistência a cada indivíduo

como filho de Deus, de maneira a promover a boa vontade e reforçar a dignidade do

assistido” (YARROW, 1978, p. 65-6, tradução nossa).
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Na Sociedade existe a crença de que a filantropia privada, voltada somente ao indivíduo, não é

suficiente diante das emergências internacionais. Ao longo da história os Quakers pressionaram

consistentemente políticos e governantes para que se posicionassem e assumissem suas

responsabilidades diante de tais acontecimentos. Mas, ao mesmo tempo, eles reconhecem o valor

inerente à assistência individual. Para tanto, eles argumentam que governos e organizações

não-governamentais, muitas vezes, preparam missões humanitárias tão grandiosas e conduzidas de

forma tal que acabam se esquecendo que por trás daquele estômago vazio e da ferida a ser tratada,

existe um ser humano a ser assistido (CARSON, 2009).

Esta tradição transnacional e filantrópica de envolvimento em ações de pós-guerra acompanha

a Sociedade por um longo tempo. Os membros da Sociedade Religiosa dos Amigos são famosos

também por seus testemunhos em favor da verdade, da igualdade, da paz, dentre outros. Conforme

já mencionamos, o mais famoso destes testemunhos é o de Paz, no qual fica evidente não somente

a objeção de consciência, mas também o empenho em despertar nos indivíduos uma índole pacífica

e compreensiva. A crença de que Deus está em todos os indivíduos é basilar entre os Amigos e,

portanto, atos de crueldade, racismo e toda sorte de menosprezo dirigidos a outros indivíduos seriam

uma agressão ao próprio Deus (FRIENDS, 2020).

Como uma organização, de acordo com Fry (1927), a Sociedade Religiosa dos Amigos sempre

esteve particularmente interessada em ajudar em situações onde as necessidades daqueles

atingidos por conflitos eram impopulares, isto é, provavelmente, devido a circunstâncias diversas,

outros grupos não estariam dispostos a ajudar grupos específicos de indivíduos. Um exemplo deste

tipo de situação foi a Grande Guerra (1914 – 1918), já que o conflito impedia que provisões e ajuda

humanitária chegassem aos alemães que haviam perdido seus familiares e suas posses em

decorrência das atrocidades da guerra.

Neste contexto, muitos Quakers da Inglaterra se dirigiam a campos de refugiados alemães de

forma que pudessem trabalhar e oferecer algum apoio. Estes Amigos que enfrentaram o caos da

guerra e do pós guerra ficaram conhecidos pelo apelido de “Aventureiros”, isto é, “homens emulheres

que guiados por convicções religiosas deixavam o conforto e segurança de seus lares para trabalhar

em favor da paz” (FRY, 1927; STANLEY, 2007). Por conta desses trabalhos em prol do “inimigo”, o

jornal britânico Evening News chegou a os taxar de “defensores da barbárie”2.

Ao final da Grande Guerra, já com muitas fronteiras das nações europeias completamente

redesenhadas, a Sociedade participou de programas transnacionais que buscavam ajudar grupos

étnicos minoritários que tentavam manter suas identidades nacionais, mas passaram a sofrer

opressão por parte dos grupos majoritários das nações às quais as minorias haviam sido anexadas.
2A expressão original no inglês é “Hun-Coddler”.
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Onde quer que as minorias perseguidas estivessem, independentemente de suas orientações

políticas, os Quakers estavam lá, tentando argumentar com as autoridades constituídas (YARROW,

1978; CARSON, 2009).

Entretanto, a historiadora nos adverte que, apesar de todas as suas características e esforços, a

Sociedade Religiosa dos Amigos resistiu longamente a se enxergar como uma “agência humanitária”.

Ao contrário, preferiam ser conhecidos

“como uma sociedade religiosa convicta de que o discipulado cristão se expressa em

serviço e não como uma organização de socorro com ideias religiosas peculiares,

provavelmente inadequadas às necessidades espirituais daqueles a quem desejamos

servir” (CARSON, 2009, p.69).

Até as proximidades da II Guerra Mundial podemos encontrar na literatura diversos trabalhos

de cunho acadêmico que narram os trabalhos dos “aventureiros” em prol dos refugiados e afetados

por guerra. Temos exemplos destes relatos em conflitos ocorridos na Irlanda, na Rússia, Alemanha,

dentre outros. Entretanto, após esse período histórico, trabalhos neste sentido se tornaram bastante

escassos já que a redação da maioria deles ficou restrita aos membros do Friends Relief Service (FRS),

nome oficial dado aos trabalhos de assistência. Entretanto, a falta de documentação acadêmica sobre

as atividades da Sociedade nos campos de refugiados podem nos induzir a pensar que seus esforços

e trabalhos eram insignificantes, conclusão que está sobremaneira incorreta. Embora o trabalho de

assistência realizado pelos Quakers tenha sido frequentemente ofuscado pelas quantias substanciais

de dinheiro doadas por governos e outras organizações voluntárias, suas atividades são lembradas na

Alemanha e em outros lugares porque insistiram no fornecimento de ajuda para além das condições

políticas ou religiosas (YARROW, 1978).

Nas páginas seguintes tentamos relacionarmais estes valores fundamentais à Sociedade Religiosa

dos Amigos, o internacionalismo e o pacifismo, às práticas científicas de Arthur Eddington.

4.3 Um Cientista numa Nação em Guerra

Até meados do ano de 1914, o cidadão britânico comum, que observava as leis impostas por aquele

Estado, poderia passar seus dias tranquilamente sem sequer perceber a existência deste último. A

existência deste, conforme aponta Taylor (1965), seria percebida somente pela presença de policiais

nas ruas e pelas agências de correio. O historiador prossegue ao afirmar que não existia sequer

carteiras de identidade. Os britânicos poderiam deixar seu país e retornar sem a necessidade de

passaportes ou alguma autorização do Estado; o câmbio monetário poderia ser feito da forma e
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na quantidade que o cidadão bem entendesse; o serviço militar era facultado àqueles que assim o

desejassem.

O mesmo era válido para estrangeiros, que poderiam passar suas vidas inteiras naquele país

sem que houvesse a necessidade de vistos ou autorizações. Intervenções e controles estatais eram

percebidos, de fato, somente em alguns aspectos: existia um rígido controle dos alimentos que

chegavam ao Reino Unido para que a população não ingerisse comida adulterada; a Coroa tinha

também um cuidado severo com doenças contagiosas. Nas relações de trabalho, existia o cuidado

para que os operários não trabalhassem por longos turnos, e na educação, o Estado garantia o

acesso à escola para crianças de até treze anos de idade (TAYLOR, 1965).

Quando os Liberais (na perspectiva britânica) assumiram o poder, em 1905, a Coroa começou a

adotar uma posturamais socialmente responsável, na qual pessoas necessitadas e com idade superior

a setenta anos passaram a receber uma pensão. Foram criadas políticas de salário mínimo, contra

o desemprego e contra doenças do trabalho (MARWICK, 1991). Ainda assim, de um modo geral, “o

Estado agiu apenas para ajudar aqueles que não podiam se ajudar, deixando o cidadão adulto em

paz” (TAYLOR, 1965, p.2).

Entretanto, a Grande Guerra conseguiu mudar drasticamente este cenário. O cidadão passou a

trabalhar mais para servir aos interesses do Estado do que aos seus próprios. A quantidade e a

qualidade da comida diminuíram por ordens governamentais, o cidadão já não podia mais se

movimentar livremente pelo seu país ou pelo mundo. Somando-se a isso, houve redução da

atividade industrial, e em alguns casos, o fechamento de fábricas; os homens, a depender de sua

faixa etária, passaram a ser obrigados a se alistarem no exército para servirem na guerra e, até

mesmo as bebidas inglesas diminuíram ou ficaram mais ralas. Os impactos da Grande Guerra sobre

a sociedade Britânica foram devastadores e, naturalmente, a ciência inglesa, e a astronomia

especialmente, sofreram bastante também.

A British Association for the Advancement of Science (BAAS) tinha por costume realizar seus

encontros anuais nas diferentes colônias do Império Britânico. O encontro do ano de 1914

aconteceu na Austrália, e por uma infeliz coincidência, enquanto os cientistas discutiam seus

últimos experimentos, resultados ou avanços teóricos, a guerra estourou a milhares de quilômetros,

na Europa, no quintal de suas casas. Neste encontro se faziam presentes vários dos grandes nomes

da ciência europeia, dentre os quais, Arthur Eddington. A Crise de Julho se asseverou ainda mais

com o atentado que vitimou o Arquiduque Ferdinando, da Áustria, no dia 28 daquele mês. No

encontro na Austrália, “os sentimentos oscilavam entre o pavor e a euforia” (STANLEY, 2007, p.81).

Até aquele momento a participação inglesa na Grande Guerra ainda não era confirmada. Tal

confirmação se deu somente no dia 4 de agosto quando o Rei George II, em um conselho privado
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no qual se faziam presentes o Rei, um Ministro e dois funcionários da corte, decretaram estado

de guerra contra o Império Alemão a partir das 23 horas daquele dia. Vale a pena destacar que o

conselho se reuniu às 22:30hs daquela mesma noite (TAYLOR, 1965). Esta notícia caiu como um

balde de água fria sobre os cientistas que se encontravam na Austrália. A BAAS tinha membros de

diversas nacionalidades, e entre elas alemães. Tentando contornar o clima tenso que pairou sobre o

encontro, diversos cientistas discursavam buscando amenizar a situação e fazer com que os alemães

ali presentes pudessem se sentir mais confortáveis, ou no mínimo, menos desconfortáveis. Talvez,

dentre esses discursos, a fala mais famosa seja do cientista britânico Oliver Lodge, o qual durante o

importante jantar no encontro, afirmou: “A ciência está acima de toda a política” (LODGE, O., 1914).

Já de volta à Inglaterra, os impactos da guerra sobre a ciência foram notados de imediato. O clima

hostil que crescia na Europa levou, por exemplo, ao corte de diversas linhas telegráficas ao longo do

continente. Essa medida impedia que as descobertas científicas pudessem se espalhar rapidamente

pelo continente e até mesmo pelo mundo. A comunidade astronômica europeia e seus respectivos

observatórios haviam construído um complexo sistema telegráfico que os permitia compartilhar

com rapidez e eficiência suas descobertas observacionais. Como que por uma ironia do destino, o

centro nervoso deste sistema de telégrafos se localizava ao norte da Alemanha, na cidade de Kiel,

e devido aos cortes nas linhas, nas palavras do Astrônomo Real, “não há mais meios oficiais pelos

quais possamos nos comunicar sobre nossas descobertas astronômicas” (RGO, 8/104).

Houve um movimento encabeçado por cientistas dinamarqueses, neutros na guerra, para que a

central de telégrafos fosse transferida para aquele país. Esse movimento foi puxado pelo astrônomo

sueco-dinamarquês Svante Elis Strömgren (1870-1947) que, por ter se doutorado naAlemanha e viver

na Dinamarca, tinha bom trânsito entre a Tríplice Entente (Inglaterra, França e Rússia) e a Tríplice

Aliança (Alemanha, Áustria-Hungria e Itália). O astrônomo assumiu para si a responsabilidade de

mediar e estabelecer contato entre as nações de ambos os lados da guerra. Ao mesmo tempo, no

ReinoUnido, o AstrônomoReal tentava negociar com as autoridades locais a liberação dos telégrafos.

Asmensagens trocadas entre os observatórios eram geralmente codificadas e Dyson se dispôs a ceder

às autoridades uma cópia do código que utilizavam, mas o governo não estava muito afeito à ideia

de mensagens codificadas sendo trocadas com países inimigos.

Apesar desta insatisfação, o governo britânico não havia imposto nenhuma sanção a essas

trocas de mensagens e os astrônomos continuaram se comunicando normalmente através da

central dinamarquesa. Entretanto, com o avançar do conflito, o Escritório de Guerra passou a

requerer autorização especial até mesmo para que as comunicações fossem feitas via Dinamarca.

Era comum que cientistas fossem chamados a prestar esclarecimentos às autoridades sobre o
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conteúdo dos telegramas que enviavam ou recebiam, e mesmo diante de tais esclarecimentos,

muitos foram acusados de estarem atuando como informantes das nações inimigas 3.

Além de medidas institucionais como as mencionadas acima, começou a despertar em parte

considerável da ciência e na população britânica um sentimento xenofóbico bastante pronunciado.

Os jornais4 ingleses chegaram a anunciar diversos protestos e manifestações populares de cunho

“anti-germânico”. Os ânimos da sociedade Britânica começaram a se exaltar contra o povo Alemão

e contra o seu Kaiser, de forma que tudo e todos aqueles que tivessem procedência ou nacionalidade

alemã eram vistos com desconfiança, eram dignos de ódio. A ciência, claro, não estava de fora.

A intelectualidade britânica começou a se movimentar contra os alemães principalmente após a

invasão por parte daquele exército à cidade de Louvain, na Bélgica. As tropas alemãs marchavam em

direção à França, e durante sua passagem pela cidade de Louvain, sob o argumento de “abrigarem

snipers”, inúmeros prédios daquela cidade foram destruídos. A estes prédios inclui-se também a

Biblioteca de Louvain, cuja data de construção remonta ao século XIV. A biblioteca foi incendiada

pelas tropas invasoras, e nesta tragédia foram perdidos cerca de trezentos mil livros e mais de mil

manuscritos antigos. Este episódio, que foi visto como um ataque direto ao ensino e à cultura,

causou indignação extrema em diversas instituições acadêmicas internacionais, fazendo com que a

reputação alemã fosse implodida de uma vez por todas (STANLEY, 2007).

Os intelectuais alemães responderam através do “Manifesto ao Mundo Civilizado”, conhecido

popularmente por “Manifesto dos 93”. Este documento publicado em 4 de outubro de 1914 por

“Professores Alemães” e subscrito por noventa e três proeminentes nomes da ciência, das artes e da

cultura alemã, endossava e dava apoio inequívoco às ações militares de sua nação naqueles primeiros

momentos da Grande Guerra. Este episódio em particular ficou conhecido como o “Estupro da

Bélgica”. O Manifesto galvanizou o apoio à guerra nas escolas e universidades alemãs, mas muitos

intelectuais estrangeiros ficaram indignados (BITUNIJAC, 2015).

No Manifesto, os alemães alegavam ser vítimas de

“mentiras e calúnias com as quais nossos inimigos estão se esforçando para manchar

a honra da Alemanha em uma luta, que lhe foi imposta, pela existência” (BITUNIJAC,

2015, p.126).

No início da Grande Guerra, em agosto de 1914, o exército alemão violou leis internacionais e

marchou sobre uma nação neutra, a Bélgica, sem uma declaração formal de guerra. Naquele
3Royal Greenwich Observatory Archive, Londres. Correspondências de Frank Dyson (RGO:8/104). 20 de outubro de

1914.
4Edição de 4 de agosto de 1914 do jornal “Times” e edição de 5 de agosto de 1914 do jornal “Daily News”, ambos

londrinos.
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momento, o objetivo alemão era chegar à França, conquistar aquele país no menor tempo possível

e depois se mover contra a ofensiva russa que avançava. Passar sobre a Bélgica era o caminho mais

rápido para isso, e esta atitude foi vista como escabrosa pelas demais nações. O Manifesto alega,

em defesa das tropas alemãs que

“Não é verdade que nossas tropas trataram Louvain com brutalidade. Habitantes

furiosos avançaram traiçoeiramente sobre os soldados em seus alojamentos, e nossas

tropas, com corações partidos, foram obrigadas a incendiar parte da cidade como

punição. A maior parte de Louvain foi preservada (BITUNIJAC, 2015, p.127).

Sobre a destruição de obras de arte e da Biblioteca de Louvain, o manifesto afirma que

“Todo alemão se sentiria profundamente arrependido se, no curso desta guerra terrível,

alguma obra de arte fosse destruída agora ou no futuro. Entretanto, apesar de todo nosso

amor pela arte, não podemos aceitar a derrota alemã ao custo de salvar uma obra de arte”

(BITUNIJAC, 2015, p.127).

O Manifesto, felizmente, não era unanimidade na nação alemã, tanto que nomes como Albert

Einstein, Georg Friedrich Nicolai e Wilhelm Föster não só se recusaram a assinar o documento, mas

escreveram um contra - manifesto no qual repudiavam a posição dos colegas em relação à guerra.

Nesta carta eles afirmavam que

“Nunca antes uma guerra causou tal interrupção na cooperação entre as nações

civilizadas. . . Homens educados, de todas as nações, não somente podem, mas devem

exercer toda sua influência para que a paz seja preservada” (NICOLAI, 1918, p.17-19,

tradução nossa).

Stanley (2003) comenta que a carta assinada por Einstein, Nicolai e Föster não teve

praticamente nenhuma repercussão dentro da Alemanha, enquanto fora dela, a carta era

completamente desconhecida. O Manifesto, ao contrário, e talvez pela quantidade de pessoas

influentes que o assinaram, teve ampla divulgação. Os ânimos se exaltaram ainda mais quando

refugiados, belgas em particular, começaram a desembarcar no Reino Unido trazendo consigo

relatos de assassinatos e incêndios propositais quando da invasão alemã (TAYLOR, 1965).

As atrocidades da guerra foram narradas em primeira pessoa numa das reuniões da Royal

Astronomical Society pelo astrônomo francês Robert Jonckheere, do Observatório de Lille.

Jonckheere contou em reunião ocorrida no dia 3 de novembro de 1914 que fora obrigado a fugir de

Lille descalço após as tropas alemãs bombardearem a cidade. Seu relato descrevia ainda situações
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nas quais civis eram simplesmente assassinados sob suspeita de serem “snipers”. O astrônomo

manifestava ainda sua preocupação com a integridade física do Observatório de Lille, uma vez que

estava sem notícias da instituição desde sua fuga (JONCKHEERE, 1915).

A Royal Astronomical Society passou a registrar em seu periódico, o Observatory, as reações da

comunidade astronômica diante dos atos de guerra. Ao contrário do pronunciamento de Oliver

Lodge, a ciência já não mais estava acima da política e a guerra já havia se tornado algo corriqueiro

no meio científico. Era bastante comum que as reuniões da RAS fossem interrompidas ao som de

alarmes de bombardeios e as publicações do Observatory trouxessem notícias de colegas cientistas

mortos ou feridos em combate.

O periódico Observatory contava com uma seção chamada “Oxford Note-Book” na qual os

membros da RAS poderiam trazer relatos sobre amenidades da vida científica. Na edição de maio

de 1916 a seção foi tomada por uma explosão de raiva por parte da comunidade astronômica.

Diversos nomes da ciência advogavam por um corte completo nas relações com a Alemanha,

incluindo no campo científico, sob o argumento de que os próprios alemães, por conta de seus atos,

haviam minado qualquer possibilidade de que algum acordo diplomático fosse sequer pensado. O

texto publicado pelo astrônomo britânico Herbert Hall Turner (1861 – 1930), até então um grande

defensor das colaborações internacionais entre cientistas, e por conta disso, indicado por

Eddington ao cargo de Secretário de Relações Internacionais da RAS, ditou o tom daquela edição.

Em suas palavras

“Na declaração de guerra o sentimento geral dos cientistas foi expresso pelo presidente

da BAAS, Sir Oliver Lodge, que declarou que “a ciência estava acima de toda política” e

aproveitou a oportunidade para propor um brinde aos convidados estrangeiros da

Associação. Já não seria mais possível adotar essa atitude agora. As relações que

pensávamos estar seguras e “acima de toda política” mesmo em tempos de guerra,

foram quebradas e postas de lado no momento em que a Alemanha achou que lhe fosse

conveniente. . . ” (TURNER, 1916, p.240, tradução nossa).

O posicionamento de Arthur Eddington diante de tais eventos foi pautado pelo Testemunho de

Paz da Sociedade Religiosa dos Amigos. Ruth Fry (1927) aponta que o Testemunho de Paz

“nasce da nossa crença na potencialidade da existência do Divino em todos os seres

humanos - a Luz Interior, como a chamamos, que está em todos, por mais oculta e

obscura que possa estar. O ódio e a violência alimentam apenas a chama do mal. Se

isso é verdade nas relações pessoais, acreditamos que seja verdade igualmente nas

relações cívicas e internacionais” (FRY, 1927, p.xvii).
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Desta maneira, diante da crescente violência, os Amigos mais uma vez se mobilizaram de forma

que pudessem trabalhar em favor de relações pacíficas. Diversas reuniões e conferências foram

organizadas de maneira a definir as ações da Sociedade frente ao conflito. Numas dessas reuniões a

fala de Rufus Jones pautou aquilo que definiria a atitude dos Amigos durante a guerra. Em suas

palavras: “Nosso dever é odiar o ódio e nos posicionar claramente em favor do amor” (JONES,

1920, p.3). Para a Sociedade, apesar de todo militarismo alemão, aquela nação não poderia ser vista

imediatamente como uma inimiga. A inimiga, ao contrário, era a miséria humana, que é inerente a

toda e qualquer guerra (STANLEY, 2003).

As duras palavras de H. H. Turner foram respondidas por Eddington na edição seguinte da

Observatory. Em referência ao corte das relações científicas com a Alemanha, Eddington responde

que

“a astronomia tem se mostrado até agora como a mais organizada das ciências, e no

que tange às relações internacionais, ela tem se mostrado como a mais proeminente

e produtiva das ciências. Acredito que os astrônomos desta nação imaginam o quão

desastroso seria para o progresso científico um completo rompimento de relações com a

Alemanha, já que não há motivos para menosprezar suas contribuições ao nosso campo”

(EDDINGTON, A. S., 1916d, p.270-271, tradução nossa).

E prossegue:

“Alguns dos problemas de nossa ciência somente podem ser atacados através de uma

ampla cooperação mundial... As linhas de latitude e longitude não se prendem a

fronteiras internacionais. Acima de tudo, existe a concepção de que a busca pela

verdade, esteja ela na minúscula estrutura atômica ou na imensidão dos sistemas

estelares, transcende todas as diferenças humanas. Usar tais diferenças como barreiras

para fortalecer feudos internacionais é um completo desserviço à ciência”

(EDDINGTON, A. S., 1916d, p.271, tradução nossa).

Numa tentativa de humanizar o inimigo, Eddington comenta que cinco dos mais distintos

assinantes do “Manifesto dos 93” haviam expressado publicamente seu arrependimento em ter

subscrito o documento, explicando que o fizeram no calor do momento. Afirma ainda que havia

um movimento que buscava uma condenação geral da nação alemã, mas que em sua concepção

“esta condenação ganha um aspecto completamente diferente quando se analisa

comportamentos individuais. Felizmente, a maioria de nós conhecemos muito bem
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muitos dos homens com os quais agora, supostamente, não mais podemos nos associar.

Pense, não em um alemão genérico, mas no seu ex-amigo professor X, por exemplo -

chame-o de bárbaro, pirata, matador de bebês e tente criar um pouco de fúria. Sua

tentativa falha ridiculamente... O culto à força, o amor ao imperialismo, um

patriotismo estreito e a perversão da ciência levaram o mundo ao desastre

(EDDINGTON, A. S., 1916d, 271, tradução nossa).

Eddington termina sua carta fazendo referência à fala do presidente eleito da British Association

for the Advancement of Science, Sir Arthur Evans que afirma que

“Nós ainda dividimos interesses em comum com aqueles que hoje chamamos de

inimigos. Não podemos fugir do fato de que amanhã poderemos estar novamente

trabalhando juntos e, portanto, não devemos nos portar de forma que a falta de

cooperação mútua possa prejudicar nosso campo de pesquisa...” (EDDINGTON, A. S.,

1916d, p.272, tradução nossa).

A carta de Eddington buscava introduzir no diálogo científico a mesma postura humanitária que

Amigos estavam adotando internacionalmente nas relações diplomáticas. Entretanto, essa postura

de viés pacifista enfrentava certa inércia e resistência daqueles que já haviam adotado a Alemanha

como inimiga.

A edição de julho da Observatory publicou uma carta resposta a Eddington, assinada por

Joseph Larmor (1857 – 1942). Larmor inicia sua carta reconhecendo que muitos dos argumentos

apresentados por Eddington eram bastante pertinentes, mas que ele, Larmor, gostaria de apontar

alguns outros aspectos. O primeiro deles era o fato de que todas as sociedades científicas da

Inglaterra haviam decidido por unanimidade pelo corte das relações com as nações inimigas “até

que tempos mais felizes viessem”. O segundo aspecto era o de que até então, “julgamentos

individuais” estavam sendo evitados pelos órgãos oficiais e que o rompimento de relações era

devido aos atos de uma nação, não de um “professor X” conforme Eddington havia comentado

(LARMOR, 1916).

Em sua resposta, Larmor aponta ainda certa ambiguidade da parte de Eddington quando este

afirma que

“Mesmo a tentativa de ver as condutas do nosso governo a partir da perspectiva alemã é

desencorajada por se tratar de uma ameaça ao Estado” (LARMOR, 1916, p.313, tradução

nossa) .
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Para Larmor, esta frase era ambígua já que nenhuma outra nação, neutra ou aliada, havia feito crítica

alguma à Inglaterra e às suas políticas frente às ações da Alemanha. Endossando e justificando as

posições tomadas até então, Larmor afirmou que se vivia

“[. . . ] um tempo em que tudo aquilo que torna nossa vida uma bênção está em perigo

de iminente e irreversível destruição” (LARMOR, 1916, p.314, tradução nossa).

Da parte de Joseph Larmor, a carta “Future of International Science” foi relativamente bem

recebida e vista, de certa forma, com bons olhos e uma maneira “tolerante e prudente” (STANLEY,

2007) de advogar pela manutenção das relações científicas com o inimigo. Entretanto, a principal

discordância entre eles estava no fato de que Eddington buscava humanizar os inimigos, ponto no

qual Larmor era irredutível. Para Larmor, a coroa já havia feito concessões a diversos grupos,

incluindo-se aí a Sociedade Religiosa dos Amigos, a se oporem à guerra e exercerem sua objeção de

consciência, e Eddington deveria se contentar com isso ao invés de buscar aproximações ou

conciliações (LARMOR, 1916).

A edição de agosto de 1916 da revistaObservatory publicou uma nova carta-resposta assinada por

H. H. Turner contrapondo a “Future of International Science”, na qual severas críticas foram tecidas

ao fato de Eddington ter levantado o seguinte questionamento

“O bem estar da astronomia urge a manutenção das cooperações [com os alemães]: o

que nos impede?” (EDDINGTON, A. S., 1916d, p.271, tradução nossa).

Turner foi implacável ao afirmar que os terríveis fatos, nunca antes imaginados, eram os impeditivos

à retomada das relações. Afirmou ainda que Eddington, por meio de sua proposta, estava pedindo

que a comunidade fechasse os olhos às atrocidades que estavam acontecendo embaixo dos seus

narizes. Em suas palavras

“[. . . ] O Prof. Eddington está aqui usando de suas concepções criadas antes da guerra e

sua pequenez diante dos horrores ocorridos para ignorar os fatos? Não é fato que bebês

têm sido assassinados de maneiras inconcebivelmente brutais, não apenas como um

excesso individual, mas como uma política declarada e deliberada por parte do exército

alemão? Não é fato que o navio Lusitânia foi afundado a sangue frio para o deleite

alemão? Não é fato que os homens da ciência alemã têm declarado apoio a essas coisas?”

(TURNER, 1916a, p.23, tradução nossa).

A “pequenez diante dos horrores” a qual H. H. Turner faz referência, provavelmente era um

ataque à objeção de consciência de Eddington. Provavelmente existia a crença por parte de Turner
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que um objetor de consciência não poderia compreender por completo a natureza da guerra e que

desta forma os Quakers estariam ignorando a realidade. Um outro aspecto interessante a ser

levantado era o fato de que a ideia de Eddington, de olhar para o corte das relações a partir da

perspectiva do oponente, foi completamente perdido nessas discussões, algo bastante sugestivo

para deixar evidente o clima de hostilidade na sociedade inglesa durante a guerra.

A declaração de Turner sobre o fato dos Amigos estarem ignorando a realidade provavelmente

não faria muito sentido no caso de Eddington. A morte de seu amigo, o astrônomo Karl

Schwarzschild, o deixou bastante abalado. Schwarzschild, até 1912, era membro da Academia

Prussiana de Ciências, e com o início da Grande Guerra ele acabou se juntando ao exército alemão,

já com quarenta e três anos de idade. Durante a guerra, ele desenvolveu uma doença de pele auto

imune que acabou levando-o a morte em maio de 1916.

O obituário do astrônomo alemão foi publicado na edição de agosto de 1916 do Observatory e

assinado por Arthur Eddington. No texto, o astrônomo inglês comenta que novamente a guerra,

exercendo seu pesado papel sobre a vida humana, havia feito mais uma vítima. Nas palavras de

Eddington, a vida de Karl Schwarzschild chegava ao final depois

“[. . . ] de uma triste história de um longo sofrimento causado por uma doença contraída

ainda nos campos de batalha, mas que foi suportada com grande coragem e paciência.

O mundo perde um astrônomo excepcional, um dos líderes nos avanços dos métodos

observacionais e na pesquisa teórica"(EDDINGTON, A. S., 1916e, p.336, tradução nossa).

Além de prestar homenagem ao amigo e relembrar suas contribuições, que iam da óptica

geométrica à navegação de balões, Eddington utilizou o espaço para mais uma vez buscar

humanizar, na pessoa de Schwarzschild, o povo alemão. Ressaltou as habilidades físicas e

matemáticas do amigo no sentido de mostrar o quanto a contribuição alemã era válida para a

astronomia. No último parágrafo de seu texto, Eddington provoca a comunidade astronômica ao

afirmar que

“As características de Schwarzschild não eram como aquelas com as quais geralmente

os alemães são associados. . . Seus escritos são modelos de clareza e expressão concisa;

ele nunca nos infligiu com detalhes desequilibrados ou com a "rigorosidade alemã", que

tornam, por vezes, pouco atraentes tantos escritos científicos daquele país. Ele ia direto

ao ponto, sem rodeios. . . Podemos dizer que através dele uma nova mentalidade estava

sendo criada e disseminada na astronomia alemã e confiamos que, apesar de sua partida,

sua influência irá alargar e reviver as antigas tradições” (EDDINGTON, A. S., 1916e,

p.339, tradução nossa).



Capítulo 4. Eddington, Ciência e Religião 105

Detalhe interessante a se notar é que toda esta discussão em torno da Grande Guerra, do corte de

relações científicas com as nações inimigas, por exemplo, era feita nummomento em que Eddington

ia ganhando escala dentro da comunidade científica. Por exemplo, seus estudos sobre a estrutura

estelar e os debates com James Jeans eram feitos ao mesmo tempo em que tentava convencer a

comunidade de que a astronomia não iria adiante semmútua cooperação entre as nações. Entretanto,

apesar dos avanços observados no campo da astrofísica estelar, a guerra era assunto recorrente nos

meios acadêmicos da época e agora, o “Oxford Note-Book” contava com a opinião de cientistas do

outro lado do oceano Atlântico, dos Estados Unidos.

Um exemplo dessas participações vem do astrônomo Edwin Frost (1866 – 1935), que numa das

publicações afirmou que

[. . . ] Devemos nos preparar, ao final da guerra, para tornar nossas relações ainda mais

próximas. Devemos buscar alcançar a solidariedade de acadêmicos de todas as nações

(FROST, 1916, p.435, tradução nossa).

Mas o posicionamento de Edwin Frost foi prontamente rechaçado por H. H. Turner, que não era

muito afeito à ideia de indivíduos desaprovando as políticas e medidas tomadas por parte do Império

Britânica. Estes episódios de intensos debates entre anti e pró – germânicos deixa bastante evidente

o clima de polarização observado entre os membros da Royal Astronomical Society. O grupo pró-

germânicos era representado por Eddington, enquanto os anti-germânicos eram capitaneados por

H. H. Turner, e nesses últimos existia uma espécie de sociabilização da culpa, isto é, todo e qualquer

indivíduo alemão, cientista ou não, era culpado pelos atos protagonizados pelos chefes de sua nação.

Em contrapartida, Eddington entendia que o povo alemão era tão vítima quanto aqueles famintos e

desabrigados pela guerra (STANLEY, 2003).

Enquanto isso, nos campos de batalha, a Sociedade Religiosa dos Amigos se mobilizava e

desenvolvia atividades em prol daqueles atingidos pela guerra. Havia “aventureiros” em campos de

batalha que iam da França à Rússia, buscando aliviar o sofrimento de civis ou militares, aliados ou

inimigos. Acreditavam que através de suas ações em nações estrangeiras poderiam contribuir para

amenizar as terríveis memórias da guerra e reforçar laços de irmandades entre nações para além de

meros interesses comerciais ou estratégicos dos países.

Entretanto, ainda devido ao clima extremamente polarizado no Reino Unido, as ações dos

Amigos em nações estrangeiras, e por vezes inimigas, não eram vistas com bons olhos. Membros

do governo chegaram inclusive a acionar um tratado assinado pelo Rei Edward III, em 1351, no

qual Sua Majestade tornava crime qualquer espécie assistência oferecida aos inimigos do Império.

Apesar da alegação de crime ter sido descartada, os trabalhos humanitários dos Amigos
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continuaram, mas sempre sendo alvo de desconfiança, ameaças e vigilância por parte das

autoridades inglesas (BRAITHWAITE, 1920).

As campanhas humanitárias das quais os Amigos faziam parte eram das mais diversas. Iam da

alimentação de refugiados à vistoria de campos de prisioneiros de guerra, com o objetivo de

verificar se eram garantidas aos internos as condições mínimas de subsistência. A ideia de que

mesmo prisioneiros de guerra deveriam ter acesso a um tratamento digno não era muito bem

recebida pela comunidade britânica. Braithwaite (1920) traz diversos relatos de publicações

jornalísticas da época na qual britânicos diziam que os alemães deveriam sofrer “porque eles nos

colocaram em guerra”, enquanto outros tentavam mobilizar a população contra qualquer melhoria

nas condições dos campos de prisioneiros e refugiados. Por conta de sua postura mais humanista, a

Sociedade passou a ser enxergada por alguns como apoiadora das atrocidades inimigas. A

crescente demanda de pessoal para a guerra e a recusa dos Amigos em pegar em armas foi outro

fator a exaltar ainda mais os ânimos do povo inglês contra os Quakers.

4.4 O Pacifismo e a Objeção de Consciência

A Grande Guerra avançava impiedosa sobre a Europa vitimando um número cada vez maior de

pessoas, fossem civis ou militares. A morte de militares tornou-se um problema particularmente

preocupante para a Inglaterra. Inicialmente existia a crença de que o cidadão comum praticamente

não seria afetado pela guerra, mas a ferocidade do conflito deixou claro que logo seriam

necessários mais homens no front, e não tardou para que políticas de recrutamento voluntário ou

compulsório começassem a ser postas em prática. Inicialmente, sob o argumento de ataque às

liberdades individuais do povo britânico, o alistamento obrigatório foi posto de lado, mas ainda

assim, muitos advogavam por um serviço militar obrigatório (TAYLOR, 1965).

O historiador inglês Arthur Marwick afirma que logo nos primeiros momentos da guerra, ainda

no dia 6 de agosto de 1914, o Parlamento aprovou a adição de mais quinhentos mil homens às fileiras

do exército de Sua Majestade, o Rei Jorge V. No dia seguinte, o primeiro aviso de recrutamento foi

publicado com os seguintes dizeres:

“O seu Rei e a sua Nação precisam de você. Chamado às armas. Um adicional de

100.000 homens ao Exército de Sua Majestade é imediatamente necessário diante do

atual quadro de emergência nacional. O Lord Kitchener5 está confiante de que este

apelo será prontamente atendido por aqueles que prezam pela segurança do seu

Império” (MARWICK, 1991, p.75, tradução nossa).
5Então Secretário de Estado da Guerra.
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O chamado esclarecia ainda que naquele momento somente homens solteiros entre dezenove

e trinta anos de idade seriam aceitos, e que o tempo de serviço seria de pelo menos três anos (ou

até o findar da guerra), o que demonstra certa sensação por parte das autoridades de que a guerra

não terminaria tão cedo. Os primeiros cem mil voluntários foram conseguidos em cerca de vinte

dias, e no dia 25 de agosto um segundo chamado, de mais cem mil homens, foi feito. Neste segundo

momento, o recrutamento fora estendido a homens com até trinta e cinco anos de idade e casados.

Era grande também a demanda por oficiais, de forma que todo cidadão que possuísse um diploma de

curso superior e se juntasse ao exército, logo era promovido ao posto de tenente. As universidades de

Oxford e Cambridge viram seu número de alunos cair rapidamente. Por volta do dia 15 de setembro

o exército já contava commais de quinhentos mil “bravos jovens, heroicamente comprometidos com

uma causa maior que eles próprios” (MARWICK, 1991).

Os ânimos se exaltavam de tal forma, que aqueles homens que estivessem em condições de

servir seu país e assim não o fizessem, eram chamados de preguiçosos, indolentes. Não existia

ainda nenhum mecanismo formal que obrigasse os homens a servir na guerra, mas existia uma

crescente pressão moral e social sobre eles. O próprio governo chegou a organizar grupo de

mulheres para constranger aqueles homens que “faltassem com seus deveres”, enquanto aqueles

que estavam dispostos a servir a seu país, recebiam braceletes atestando que estavam em dia com

suas obrigações (HAYES, 1949).

Naturalmente, havia exceções. Por exemplo, comerciantes, industriais, agricultores etc.,

poderiam solicitar a um tribunal específico que seus funcionários fossem dispensados do serviço

militar por desempenharem funções entendidas como essenciais ao Estado. A partir daquele

momento, quase toda função passou a se tornar essencial e os pedidos de dispensa se amontoavam.

Quase metade dos homens em idade e condições físicas de servir ao exército solicitaram dispensa e,

diante de tal quadro, o Parlamento aprovou a Lei do Serviço Militar em janeiro de 1916, que

obrigava todos os homens solteiros, com idade entre dezoito e quarenta e um anos de idade a

servirem ao exército. Por pressão de alguns parlamentares, a lei não se aplicava, ainda, aos que se

declarassem objetores de consciência, portanto aos Quakers e a outros grupos religiosos. Apesar de

ter tido sua dispensa garantida por lei, a cláusula em favor dos objetores de consciência ficou

conhecida popularmente como “cláusula dos preguiçosos” (GRAHAM, J. W., 1922; STANLEY, 2007).

Mesmo antes do alistamento militar se tornar lei, diversos grupos começavam a manifestar sua

oposição a essas medidas. No caso da Sociedade Religiosa dos Amigos, já antevendo uma possível

obrigatoriedade de servir na guerra, começou a se movimentar e pensar em soluções. Servir no

front era algo que estava fora de questão, mas se os membros da Sociedade fossem, de fato,

obrigados a servir, trabalhar em hospitais e em serviços auxiliares poderia se tornar uma
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possibilidade. Entretanto, no encontro anual da Sociedade, ficou decidido que os Amigos deveriam

se recusar a trabalhar mesmo em hospitais, serviços auxiliares ou qualquer coisa que fizesse parte

das engrenagens da guerra (KENNEDY, 1984).

A Ciência e os Cientistas na Guerra

A sociedade britânica como um todo buscou se mobilizar diante dos esforços de guerra. A Royal

Society, a Royal Astronomical Society e a British Association for Advancement of Science se

organizaram e colocaram seus serviços à disposição do Escritório de Guerra. Entretanto, não havia

por parte do governo, interesse algum naquilo que não pudesse ser imediatamente utilizado nos

campos de batalha. Estranhamente, de acordo com Stanley (2019), ciência e tecnologia não eram de

interesse imediato para o esforço de guerra, havendo inclusive certo desprezo a esses campos.

Diante deste quadro, as sociedades científicas britânicas organizaram aquilo que ficou

conhecido como Comissão Conjunta de Sociedades Científicas, para que, em conjunto, pudessem

chamar a atenção das autoridades naquele momento. A Comissão redigiu e dirigiu às autoridades

uma carta na qual reclamava e externava sua frustração diante da posição de desprezo para com a

ciência britânica (DREYER, 2014). A Royal Society, em documento interno6 publicado após o final

da guerra, externou sua decepção diante da dificuldade em convencer as autoridades dos diversos

auxílios que os cientistas poderiam prestar a uma nação em guerra. O documento listava ainda as

diversas vantagens obtidas por nações como a França e a própria Alemanha ao empregarem

cientistas em seus esforços de guerra.

Os efeitos da guerra sobre a ciência foi uma preocupação imediata da comunidade científica.

Para os astrônomos ingleses, existia certa preocupação sobre o pleno funcionamento do

Observatório de Cambridge, um dos principais daquele país. Na eventualidade de Eddington ser

convocado para a guerra, o observatório seria obrigado a interromper suas atividades já que a

maioria dos funcionários estariam no front. Diante deste cenário, os funcionários do observatório

enviaram uma carta à diretoria da Universidade de Cambridge para que providências pudessem ser

tomadas. Se elas foram de fato tomadas, não se sabe, mas a certeza é que Eddington era a única

pessoa trabalhando no observatório a partir de março de 1915. Diversos outros professores,

preocupados com suas pesquisas, técnicos e assistentes de laboratórios, escreviam às diversas

sociedades científicas solicitando apoio em pedidos de dispensa dos serviços militares, mas as

sociedades, apesar de manifestar sua solidariedade aos colegas, “não gostariam de passar a
6Science and the Service – Royal Society Library
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impressão às autoridades de que os cientistas não estariam dispostos a lutar por seu país”

(STANLEY, 2007, p.132).

Fato é que, por mais que as sociedades agissem em prol dos seus associados, para o Escritório

de Guerra este pessoal teria maior utilidade nos campos de batalha que em seus laboratórios. De

toda forma, todos os pedidos de dispensa deveriam ser encaminhados a tribunais específicos que

analisariam e dariam seu parecer diante das diversas situações apresentadas. Os critérios de

julgamento eram bastante elásticos, de forma que diante de duas solicitações idênticas, os juízes

poderiam dispensar um solicitante e enviar outro para a guerra, sob o argumento de que “apesar de

certas atividades serem classificadas como indispensáveis para a nação, isso não significa que todo

indivíduo exercendo esta atividade possa ser classificado da mesma forma” (SNOWDEN, 1916).

Com o avançar da guerra um número cada vez mais reduzido de indivíduos tinha direito à

dispensa de suas obrigações militares. Este direito era concedido basicamente a objetores de

consciência, pessoas com doenças, limitações físicas ou mentais, ou que prestassem, de fato,

serviços entendidos como essenciais à nação. E mesmo os objetores deveriam provar diante do júri

que não eram detentores de uma crença rasa, e o júri decidiria se esta crença era mesmo genuína.

Desta forma, os tribunais de dispensa haviam sido pensados com o objetivo de identificar esses

casos e garantir que aqueles que prestassem serviços essenciais não fossem enviados ao front.

Snowden (1916) aponta que a despeito das diferenças de crenças entre o júri e o solicitante, os

casos deveriam ser analisados de forma que as convicções dos julgadores não interferissem nas

tomadas de decisões, mas não era o que geralmente acontecia. Durante as audiências o júri

costumava ser bastante duro com os solicitantes. Os objetores geralmente eram vistos pelos juízes

como “antipatriotas, preguiçosos e fracos” e eram bastante constrangidos nas audiências

(GRAHAM, J. W., 1922). Uma dispensa completa dos compromissos militares era realmente difícil

de ser conseguida e muitos dos objetores eram enviados a unidades não combatentes ou a campos

de trabalho forçado.

As universidades britânicas, diante do conflito, dividiram-se em dois grupos: aquele

encabeçado pela Universidade de Oxford era mais adepto à guerra, enquanto o grupo chefiado por

Cambridge reunia aqueles contrários ao combate. A Universidade de Cambridge contava com um

número considerável de objetores de consciência em seu quadro de colaboradores, Eddington e

Bertrand Russell dentre eles, e não tardou para que eles começassem a ser convocados aos

tribunais. No caso de Eddington, na medida em que mais e mais indivíduos passaram a ser

convocados para a guerra, a Universidade de Cambridge logo tratou de providenciar para ele uma

dispensa sob a alegação de que seu trabalho como diretor do observatório daquela instituição era

de suma importância para a nação (STANLEY, 2007). Russell, por conta de suas manifestações
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pacifistas, foi preso, julgado e demitido de Cambridge. Sua pena seria cumprir dois meses de prisão

ou pagar uma multa de £100. Ele preferiu a segunda opção7.

Conforme mencionado acima, o ato que instituía o serviço militar obrigatório na Inglaterra

previa dispensa para objetores de consciência e para aqueles indivíduos exercendo atividades

essenciais ao Estado. Arthur Eddington encontrava-se numa posição no mínimo estranha frente

aos episódios, já que enquanto Quaker ele poderia ser dispensado por objeção de consciência e,

enquanto cientista e diretor do Observatório de Cambridge, poderia ser dispensado por

desempenhar atividade essencial. A solicitação de dispensa feita pela Universidade de Cambridge

em favor de Eddington se baseava neste segundo aspecto, mas não o eximia de comparecer ao

tribunal para que seu caso fosse analisado.

A estranheza desta situação está no fato de que, tanto a profissão quanto a religiosidade de um

indivíduo podem ser vistas como características inerentes e indissociáveis deste, mas, para o

Estado inglês daquele contexto, aquele que para fins de dispensa de obrigações militares se

declarasse religioso, não poderia dizer-se cientista. Eddington estava na interseção entre esses dois

mundos, portanto, caso se declarasse objetor de consciência, não poderia se declarar cientista.

Caso se declarasse cientista, não poderia se declarar objetor de consciência.

Os cientistas da Universidade de Cambridge com concepções pacifistas passaram a ser vistos

com certo descrédito pelos demais colegas sob a alegação de que estes se empenhavam em

convencer a outros a não apoiarem a guerra. O termo “pacifista” passou a ser completamente

banalizado e utilizado como forma de agressão, de modo que todo aquele que não apoiasse a

qualquer preço os esforços da guerra, era assim classificado. Eddington em seu ambiente de

trabalho estava em constante pressão, já que colegas, como J. J. Thomson, afirmavam que aqueles

que haviam conseguido uma dispensa dos campos de batalha tinham como obrigação moral apoiar

os esforços de guerra por meio de suas atividades. As tensões aumentaram de tal forma que os

colegas se evitavam pelos corredores da universidade (HARDY, 2009).

Para além da universidade, Eddington sofria pressão em outros círculos sociais. Os Quakers da

comunidade local também passaram a ser vistos com maus olhos e até mesmo perseguidos quando

tentavam reforçar seu Testemunho de Paz. Um número cada vez maior deles era levado aos tribunais

para que suas crenças pudessem ser atestadas diante de juízes não muito afeitos às suas causas.

Enquanto os julgamentos se mantinham severos para muitos Amigos, e eram usados como espaços

de humilhação pública, nas ruas, eles eram vítimas de ataques verbais e até mesmo físicos. Eram

atacados com declarações do tipo: “Liberais, socialistas e pacifistas são piores que judeus” 8. A
7Coordinating Committee For Research Into The Use Of The University For War. Cambridge and War. Cambridge,

1917
8Ibid 9
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situação era menos complexa, mas ainda assim degradante, para aqueles que eram Quakers desde

nascença, já que os tribunais geralmente os reconheciam como genuínos objetores de consciência.

Ainda assim, sob o risco de serem presos, muitos eram obrigados a servir em atividades que não

envolviam combates. Stanley (2007) afirma que, por conta da guerra, Eddington passou a ver cada

vez menos Amigos nos encontros dominicais da comunidade.

4.5 Valores Julgados: Eddington no Tribunal

Devido a diversas questões delicadas que cercavam o serviço militar obrigatório durante e após a

Primeira Guerra Mundial, o governo inglês ordenou que fossem destruídas as atas que registravam

as audiências de julgamento daqueles que, por motivos diversos, solicitavam ser dispensados de suas

obrigações militares. O governo emitiu instruções aos Tribunais Locais de que todo o material do

tribunal deveria ser destruído, exceto os registros de apelação de Middlesex, Lothian e Peebles na

Escócia, que deveriam ser mantidos como referência para possível uso futuro. Dentre os documentos

destruídos estão os registros das audiências que Eddington fora convocado. Felizmente, a imprensa

local relatou amplamente as audiências que Eddington participou, e as matérias que dão inúmeros

detalhes destes julgamentos estão disponíveis no British Newspaper Archive.

Entre 1916 e 1918, Eddington compareceu cinco vezes ao Tribunal para que pudesse solicitar,

prestar esclarecimentos e renovar sua dispensa das atividades militares. As audiências ocorridas

entre 1916 e 1917 foram menos documentadas, mas ainda assim é possível encontrar alguns relatos.

Por exemplo, em matéria de 11 de maio de 1916, o “Coventry Evening Telegraph” destaca que:

“A Universidade de Cambridge apelou na quarta-feira ao tribunal militar pela isenção

absoluta dos Professores Arthur Pigou (Professor de Economia Política), Arthur

Eddington (Professor Plumiano de Astronomia, diretor do Observatório de

Cambridge), Sr. Thomas Bedford, Sr. Ernest Beyons (diretor de estudos) e Walter

Nalder Williams (secretário assistente do sindicato dos exames locais de Cambridge).

Foi concedido... isenção condicional para todos os solicitantes”9.

A dispensa conseguida pela Universidade de Cambridge em favor de Eddington não o eximiu

de comparecer ao tribunal novamente. As ofensivas de abril de 1918 da Tríplice Aliança contra a

Tríplice Entente estavam custando muitas vidas inglesas, de forma que o governo inglês, diante da

necessidade de mais homens para o front, começou a rever as dispensas previamente concedidas, de

forma que dispensas anteriormente permanentes passaram a se tornar temporárias. A de Eddington,
9Coventry Evening Telegraph. Edição de 11 de maio de 1916, p.3, Warwickshire - Inglaterra.
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neste caso, venceria em 30 de abril de 1918. Em ata de reunião, datada de 12 de março de 1918, o

Sindicato do Observatório de Cambridge registra que:

“ODiretor [Eddington] relatou que o Tribunal Local examinou seu certificado de isenção

do Serviço Militar e o substituiu por uma dispensa válida até 30 de abril do presente ano”

(OBSERVATORY, 2014, tradução nossa).

Diante desta circunstância, seria necessário que um novo pedido de dispensa fosse apresentado,

e ainda nesta reunião, o Sindicato aprovou solicitação de dispensa em favor de Eddington baseada

no seguinte argumento:

“O Sindicato do Observatório considera que é seu dever afirmar que o trabalho

científico do Observatório de Cambridge, que é um dos mais importantes observatórios

da Inglaterra, seja salvaguardado na medida daquilo que é permitido pelas

necessidades nacionais. Ao solicitar a isenção do Diretor, o Prof. A. S. Eddington,

deve-se afirmar que, em consequência da morte do Primeiro Assistente na explosão da

Vanguarda e da morte do Segundo Assistente em ação na França, o Diretor é o único

membro restante do quadro de funcionários do observatório” (OBSERVATORY, 2014,

tradução nossa).

O pedido apresentado pelo Sindicato dos Funcionários do Observatório foi analisado pelo

Tribunal de Borough no dia 15 de maio de 1918. Novamente, o “Cambridge Daily News” relata a

sessão na matéria “Vice-Chancellor on Government Demands on University”, na qual se lê:

“O professor H. F. Newall compareceu [ao Tribunal de Borough], em nome do

Vice-Chanceler e em apoio ao pedido de isenção do professor Arthur Stanley

Eddington (35), solteiro, professor de Astronomia e Filosofia Experimental, Diretor do

Observatório de Cambridge. O professor Newall disse que o Sindicato do Observatório

gostaria de salientar que era importante que o trabalho do Observatório fosse

realizado, e o professor Eddington era o único membro da equipe restante desde que o

primeiro assistente foi morto pela explosão da Vanguard e o segundo assistente foi

morto em ação na França"10

A matéria prossegue:
10Cambridge Daily News - "Vice-Chancellor on Government Demands on University". Edição de 16 de maio de 1918,

p.4, Cambridge, Inglaterra.
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"A manutenção da continuidade das observações é de suma importância. O professor

Eddington, além dos trabalhos astronômicos, ensina àqueles que se tornarão professores

nas próximas gerações. - O Presidente [do júri]: Se o professor Eddington for à guerra,

os estudos astronômicos cessariam? Newall: É o que preocupa o Observatório. - Isenção

de três meses"11.

Entretanto, antes mesmo que o Observatório e a Universidade de Cambridge tomassem frente no

caso de Eddington, ele já estava disposto a se declarar objetor de consciência, fato que não agradava

alguns de seus colegas e superiores, como Joseph Larmor e Hugh Frank Newall. Entretanto, os

valores que ele trazia da Sociedade Religiosa dos Amigos, não o permitia mais se manter silente

diante dos fatos (STANLEY, 2007).

Em 14 de junho de 1918, Eddington retorna ao County Hall, Cambridge, já que o Serviço

Representativo Nacional havia apelado da decisão anterior que garantia a ele três meses de

dispensa a pedido do Observatório. Nesta ocasião, H. F. Newall novamente encontrava-se presente

na audiência falando em nome da Universidade de Cambridge e em favor de Eddington. Newall

atuava, neste momento, como uma espécie de “testemunha de defesa” de Eddington. O “Cambridge

Daily News” publicou, na edição daquele dia, um breve relato da audiência em que Eddington fora

ouvido. Na matéria intitulada “Professor of Astronomy “C.O.” Refused Exemption” 12 lê-se

“O Serviço Representativo Nacional apelou da decisão de dispensa de Arthur Stanley

Eddington (35 anos), Professor Plumiano de Astronomia da Universidade de

Cambridge, diretor do Observatório e Secretário da Royal Astronomical Society). O

pedido foi apresentado pela Universidade, na pessoa do Prof. Newall, que estava

presente na ocasião por solicitação do Vice – Chanceler. O diretor do tribunal afirmou

que as habilidades do Prof. Eddington poderiam ser melhor empregadas se estiverem à

disposição do Governo e em prol do esforço de guerra que por ora nos aflige. De toda

forma, o diretor não acredita que o Prof. Eddington atuará como um soldado

ordinário"13.

Segundo a matéria, diante da decisão do tribunal, Eddington declarou:

“[...] sou objetor de consciência”. Prof. Newall então disse que “Prof. Eddington pertence

aos Quakers”. Em resposta, o diretor do tribunal esclareceu que a objeção de consciência
11Ibid 12
12O termo C.O. faz referência às expressão Conscientious Objector – objetor de consciência.
13Cambridge Daily News - "Professor of Astronomy “C.O.” Refused Exemption". Edição de 14 de junho de 1918, p.3,

Cambridge, Inglaterra.
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não seria alvo de análise daquele tribunal. Prof. Eddington explicou ao tribunal que já

havia enviado um pedido pessoal de dispensa alegando objeção de consciência, mas que

não havia sido considerado devido ao fato de ter sido dispensado por conta de suas

atividades profissionais” 14.

E a matéria prossegue:

“Após o Tribunal ter discutido o caso a portas fechadas, o Diretor afirmou que diante de

análise cuidadosa do caso, ficou decidido que os serviços do Prof. Eddington seriammais

úteis ao Governo que ao Observatório. Entretanto, foi autorizado ao Prof. Eddington

uma nova audiência de apelação para que sua alegação de objeção de consciência fosse

analisada, uma vez que não era objetivo daquela audiência analisar esta questão. O Prof.

Newall lamentou, por ora, a decisão do tribunal” 15.

Por conta da decisão do Tribunal, a dispensa de Eddington estava, por enquanto, cassada. A

matéria do “Cambridge Daily News” esclarece ainda que a audiência que analisaria a alegação de

objeção de consciência de Eddington deveria ocorrer até o dia 1º de agosto daquele ano e que,

portanto, a cassação de sua dispensa só entraria em vigor a partir daquela data. Não era comum

que os tribunais oferecessem uma “segunda chance” aos casos analisados. Eddington

provavelmente recebeu esta “regalia” por conta de sua relativa influência na comunidade local.

Ainda no dia 14 de junho de 1918 uma subcomissão da Joint Permanent Eclipse Committee,

composta por Frank Dyson, Herbert Hall Turner e Ralph Howard Fowler, se reuniu nos salões da

Royal Astronomical Society para deliberar sobre alguns assuntos relativos à expedição do eclipse de

maio de 1919. Desta reunião, ficou decido que

“[. . . ] provisoriamente, os possíveis observadores [do eclipse de maio 1919] serão o Prof.

Eddington e o Sr. Cottingham. As equipes serão compostas, em princípio, por Eddington

e Cottingham [indo à Ilha do Príncipe] e Sr. Davison e Padre Cortie [indo ao Brasil”]

(OBSERVATORY, 2014, tradução nossa).

Eddington voltou ao Tribunal no dia 27 de junho de 1918, e desta vez, sua alegada objeção de

consciência seria analisada. A edição do dia seguinte do “Cambridge Daily News” publicou a fala de

Eddington quando este foi chamado a falar em sua defesa. Quando questionaram os motivos de seu

pedido de dispensa, Eddington respondeu:
14Ibid 15
15Ibid 15
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“Minha objeção à guerra é baseada em fundamentos religiosos. Não posso acreditar que

Deus esteja me chamando para massacrar homens... Afirmar que é nosso dever religioso

rejeitar o progresso moral de séculos e participar das paixões e barbáries da guerra é

contradizer toda a minha concepção daquilo que significa a religião Cristã. Mesmo que

a abstenção de objetores de consciência faça a diferença entre vitória e derrota, não

podemos realmente beneficiar a nação por desobediência voluntária à vontade Divina”16.

Diante de tal afirmação, um dos membros do júri responsável pelo caso de Eddington afirmou

não ter conhecimento das suas concepções pacifistas e que também não se recordava de seu pedido

de dispensa baseado em sua objeção de consciência. Eddington se viu obrigado a explicar novamente

sua situação, alegando que, pelo fato de a Universidade de Cambridge ter conseguido para ele uma

dispensa por execução de “atividade essencial”, ele acabou abrindo mão de seu pedido de dispensa

por objeção de consciência, sendo orientado pelo júri à época a utilizá-lo quando necessário. Após ter

ouvido Eddington, o júri se retirou para deliberar sobre o caso a portas fechadas. Após a audiência ter

sido retomada, o presidente do júri afirmou estar diante de um caso especialmente complexo e que

temia ter que tomar uma decisão contra Eddington. Justamente por conta dessas dificuldades, o júri

decidiu adiar o fechamento do caso por mais alguns dias para que alguns pontos fossem esclarecidos.

Numa interessante passagem transcrita de um colóquio apresentado por Subrahmanyan

Chandrasekhar e publicado pelo “American Journal of Physics”, o físico hindu-americano narra que

entre as audiências de Eddington, diversos esforços foram feitos buscando a dispensa de seu então

orientador. Chandrasekhar conta que a Inglaterra da Grande Guerra era bastante hostil contra os

objetores de consciência, e ser identificado como um, naquela época, era considerado uma grande

desgraça social (CHANDRASEKHAR, 1969).

Parte deste esforço fora feito novamente por Joseph Larmor e Hugh Frank Newall, que

buscaram motivos pelos quais Arthur Eddington poderia ser dispensado de suas obrigações

militares sem que suas concepções pacifistas fossem levadas em consideração. Larmor e Newall

redigiram uma carta argumentando que, a exemplo do que acontecera com o físico Henry Moseley

(1887 – 1915), convocado e morto17 em combate, não seria de interesse da nação que um cientista

tão proeminente como Eddington fosse enviado para a guerra. A carta endereçada às autoridades

da Inglaterra, foi enviada primeiramente a Eddington para que ele a assinasse e devolvesse a

Larmor e Newall. O documento foi assinado e devolvido por Eddington acompanhado de uma nota

na qual ele afirmava que independentemente de sua dispensa ser ou não aprovada, ele ainda assim
16Cambridge Daily News - "Cambridge Tribunal: The Cambridge Tribunal held a Lengthy Sitting at the Guildhall

Yesterday". Edição de 27 de junho de 1918, p.2, Cambridge, Inglaterra.
17Moseley morreu após ser atingido na cabeça por um atirador de elite turco numa frente de combate nos Dardanelos,

atual Turquia. O físico havia sido indicado ao Prêmio Nobel de Física, mas morreu antes que pudesse receber o título.
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alegaria ser objetor de consciência, fato que aborreceu bastante seus colegas (CHANDRASEKHAR,

1969)

O aborrecimento se deu devido ao fato de que os objetores de consciência estavam sendo

mandados aos montes para campos de trabalho forçado, e diante dessa alegação, Larmor e Newall

estavam certos do destino de Eddington, mas ele confessou nunca ter entendido o aborrecimento

dos colegas já que muitos de seus amigos Quakers estavam descascando batatas em campos no

norte da Inglaterra, e que ele não veria problema algum em se juntar a eles (CHANDRASEKHAR,

1969).

O caso de Eddington teve um desfecho no Tribunal de Cambridge no dia 11 de julho de 1918,

mais uma vez sob destaque da mídia local e com um fortíssimo aliado. O seu amigo de longa data e

Astrônomo Real, Sir Frank Dyson, resolveu tomar partido e se posicionar em seu favor. A edição de

12 de julho de 1918 do “Cambridge Daily News” reproduz a carta escrita por Dyson e apresentada ao

Tribunal por Eddington, na qual se lê:

“Gostaria de trazer ao conhecimento do Tribunal o grande valor dos trabalhos em

astronomia desenvolvidos pelo Prof. Eddington, que, na minha opinião, são tão bons

quanto os trabalhos de seus antecessores em Cambridge - Darwin, Ball e Adams. Eles

mantêm a alta posição e as tradições da ciência britânica em um momento em que é

muito desejável que elas sejam mantidas, particularmente em vista de uma noção

amplamente difundida, mas errônea, de que as pesquisas científicas mais importantes

são realizadas na Alemanha. Um livro escrito pelo Prof. Eddington há alguns anos,

tornou-se um trabalho de referência para astrônomos em todos os países que estão

investigando a extensão e a natureza do universo estelar. Espero fortemente que a

decisão do Tribunal permita que esse importante trabalho continue"18.

O Astrônomo Real prossegue:

"Há outro ponto ao qual gostaria de chamar atenção. O Joint Permanent Eclipse

Committee da Sociedade Astronômica Real, do qual sou Presidente, recebeu uma

doação de 1000 libras para a observação de um eclipse total do sol em maio do próximo

ano, devido à sua importância excepcional. Nas condições atuais, o eclipse será

observado por um número bastante reduzido de pessoas. O professor Eddington é

particularmente qualificado para fazer essas observações, e espero que o Tribunal lhe

dê permissão para realizar essa tarefa” 19

18Cambridge Daily News - "Astronomer C.O. Given One Year Exemption". Edição de 12 de julho de 1918, p.3, Cambridge,
Inglaterra.

19Ibid 20
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A matéria destaca ainda a declaração de Eddington na qual ele afirmava ser membro da

Sociedade Religiosa dos Amigos desde o nascimento, já que este era um critério que poderia

garantir sua dispensa, e o que de fato era verdade. Ele expressou ainda em audiência sua

preocupação diante do fato de que não haveria nenhuma garantia, estando ele no exército, de que

lhe seriam delegadas somente atividades que não envolvessem o combate, isto é, atividades que

não atentassem contra suas convicções. Ele também afirmou que estaria disposto a se voluntariar

como trabalhador não qualificado nas lavouras, alegando que seria mais útil para sua nação

trabalhando desta forma.

Aparentemente o júri estava mais interessado na expedição do eclipse que na objeção de

consciência de Eddington, tanto que ele foi questionado pelo Presidente da sessão sobre o

fenômeno. Em sua resposta, Eddington afirmou que

“o eclipse de maio próximo seria visível no exterior e, se possível, gostaria de observá-

lo. O eclipse é extremamente importante e uma oportunidade igualmente propícia para

fazer observações científicas que, provavelmente, não ocorrerá novamente por séculos”
20.

Novamente, o Tribunal se retirou para deliberar sobre o caso e, ao retornar, o Presidente da sessão

afirmou que sua decisão não tinha por objetivo antagonizar com as sentenças previamente dadas

afirmando que a decisão daquele Tribunal, apesar de bastante convencido da objeção de consciência

de Eddington, não se pautava neste aspecto. O Tribunal considerou que os trabalhos de Eddington

em astronomia eram

“de grande importância, não apenas para este país, mas para o mundo - para o

conhecimento em geral. Portanto, o Tribunal concluiu que era de interesse nacional

que o Prof. Eddington continuasse neste trabalho, mais especialmente com referência

ao eclipse que lhes disseram que ocorreria no próximo ano. Portanto, foi dado ao Prof.

Eddington, para cobrir esse período, dispensa de 12 meses, sob a condição de que ele

continuasse seu trabalho atual” 21.

Sabe-se que Frank Dyson, na condição de Astrônomo Real, tinha forte influência política entre

as autoridades britânicas, mas ainda hoje não se pode concluir se a dispensa de Eddington foi

devida à influência política de Dyson ou por conta de medidas tomadas pela Universidade de

Cambridge. Quanto às medidas tomadas por Cambridge, especialmente a última carta escrita por
20Ibid 20
21Ibid 20
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Larmor e Newall, cujo teor é desconhecido, sabe-se que esta perdeu bastante do seu efeito prático

frente às autoridades quando Eddington, após assiná-la, fez uma nota dizendo que seguiria firme

em seus princípios pacifistas. Larmor e Newall tinham certeza de que Eddington seria enviado para

uma prisão ou campo de trabalho forçado diante dessa alegação.

Por outro lado, Eddington não hesitou em aceitar a ajuda de seu amigo Frank Dyson, já que a

diferença entre a intervenção de Cambridge e do Astrônomo Real estava no fato de que

“a dispensa conseguida com a ajuda de Dyson o ajudaria a manter seu protesto contra a

guerra, algo que para ele era tão legítimo e importante quanto aqueles protestos feitos

por seus amigos oficialmente classificados como objetores de consciência. Eddington

se recusava a aceitar a ajuda da Universidade de Cambridge, baseada em sua relevância

científica, sem que pudesse anunciar também sua identidade religiosa” (STANLEY, 2007,

p.150).

Na França, em 18 de novembro de 1918, o Armistício de Compiègne, que pôs fim à Grande

Guerra foi assinado antes que os dozes meses de dispensa de Eddington vencessem. Muitos

Quakers e outros pacifistas que foram presos por conta de suas convicções, permaneceram detidos

por meses após a assinatura do ato que colocava um fim à guerra. Outros tantos morreram na

cadeia devido aos maus tratos e condições degradantes a que eram submetidos. Os registros

oficiais que dão conta da situação dos objetores de consciência naquela época são poucos, já que

muitos foram deliberadamente destruídos (GRAHAM, J. W., 1922).

A Guerra havia terminado, mas não o trabalho da Sociedade Religiosa dos Amigos. A fome

era um dos sérios problemas enfrentados pela Alemanha do pós-guerra e a Sociedade, contrariando

ordens governamentais, comprava alimentos e outros artigos de ajuda humanitária e enviavam para

aquele país (FORBES, 1962). À sua maneira, o que os Amigos buscavam por meio de suas ações era

dar passos em direção a um restabelecimento de relações, era mostrar que a

“irmandade entre os homens transpassa as barreiras artificiais erguidas pela política,

pelas fronteiras, pela raça ou crença. [...] esta irmandade devia ser o fundamento sobre

o qual a relação entre as nações deve estar fundada” (FRY, 1927, p.312).

Os trabalhos da Sociedade também estiveram voltados a reerguer o sistema educacional e

intelectual da Alemanha. Programas que levavam alimentos a estudantes foram criados, sendo que

aproximadamente 16.000 deles foram alimentados (FRY, 1927).

A Grande Guerra impôs a Eddington um grande desafio: conciliar sua religião e seu trabalho

científico numa sociedade em que estranhamente um indivíduo não poderia se declarar membro das
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duas “comunidades” ao mesmo tempo. Entretanto, Eddington se recusou a separar sua identidade

Quaker da identidade científica, mostrando que a interseção entre estes dois mundos se manifestava

não somente em concepções abstratas, mas tinha consequências em atitudes cotidianas. A interseção

entre o quakerismo e a astronomia determinou a forma como Eddington agiu numa sociedade em

que o Estado não reconhecia a multiplicidade de sua identidade. A guerra e os atos que impunham

aos homens a obrigatoriedade do serviço militar deixou ainda mais evidente esta identidade.

Finalmente, como Eddington, apesar de sua objeção de consciência, foi dispensado da guerra por

sua relevância à ciência e por sua participação na futura expedição do eclipse que ocorreria em maio

do seguinte ano, analisaremos novamente as atitudes de Eddington frente a essa expedição e como

ela foi de suma importância para que a Teoria da Relatividade Geral ganhasse visibilidade em todo

o mundo.
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Capítulo 5

A Expedição do Eclipse Solar de 29 de Maio

de 1919

“Quem é a terceira?1”

- Arthur S. Eddington, 1919

5.1 Introdução

Uma vez livre das obrigações militares, Arthur Eddington deveria voltar suas atenções para aquilo

que muitos classificam como um dos mais celebrados experimentos do século XX, o século mais

celebrado por seus avanços científicos.

O experimento em questão dizia respeito ao fato da luz ser ou não afetada, no caso, desviada,

por ação gravitacional. O experimento e as expedições por trás dele, são, nas palavras do Professor

Daniel Kennefick, “um daqueles rarosmomentos nos quais uma observação astronômica redefiniu os

fundamentos da Física” (KENNEFICK, 2012). Neste caso, a imaculada Lei da Gravitação Universal de

Newton era “derrubada” pela Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, ou seja, por ironia do

destino, a lei proposta pelo físico inglês em seu clássico Philosophiae Naturalis PrincipiaMathematica,

em 1687, era destronada 232 anos depois, por um físico alemão, ainda sobre os escombros e fuligens

da I Guerra Mundial.

Neste capítulo, é nosso objetivo olhar para a expedição do eclipse de maio de 1919 em seus dois

campos de observação: Sobral, no Ceará, e na Ilha do Príncipe, na África Ocidental. Continuamos

seguindo os passos de Eddington analisando como os valores construídos dentro da Sociedade

Religiosa dos Amigos guiaram suas atitudes no preparo e no decorrer desta jornada. Entramos
1Eddington, respondendo ao suposto comentário de Ludwig Silberstein, afirmando que ele [Eddington] era uma das

três pessoas que compreendiam a Teoria da Relativdade. A primeira pessoa seria Albert Einstein.
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também em alguns aspectos controversos, como a alegação de Eddington, diante de sua manifesta

admiração pelas ideias de Albert Einstein, tê-lo favorecido em suas análises, e finalmente,

discutimos como a expedição e seus resultados alçaram Albert Einstein ao posto de cientista mais

conhecido da história.

5.2 Uma Bela Teoria para Reconstruir Pontes

De volta a 1916, quando a Grande Guerra cumpria commaestria seu papel na destruição das relações

diplomáticas, Eddington, ainda na condição de secretário da Royal Astronomical Society, era um dos

poucos cidadãos ingleses que conseguiam manter relações com cientistas de nações inimigas ou

neutras na guerra. Entre esses cientistas estava o holandês Willem de Sitter (1872 -1934) que alertou

Eddington sobre uma nova teoria da gravitação em desenvolvimento na Alemanha, ao enviar ao

“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, uma cópia doDie Feldgleichungen der Gravitation

(As Equações de Campo da Gravitação) de Albert Einstein para publicação.

Diversos autores argumentam que foi imediato o fascínio e identificação de Eddington com as

ideias de Einstein (KENNEFICK, 2012; STANLEY, 2007; CHANDRASEKHAR, 1983). Muito

provavelmente Eddington tinha alguma lembrança dos resultados preliminares sobre a

Relatividade Geral publicados por Einstein em 1911, até porque é grande a possibilidade de que ele

e Charles Perrine tenham conversado sobre isso naquele jantar ocorrido no Rio de Janeiro, em

1912, quando ambos se dirigiam a Minas Gerais para observar o eclipse solar daquele ano.

Os resultado apresentados em 1915 eram muito mais abrangentes e revolucionaram a

compreensão que se tinha até então sobre o tempo e o espaço. Somando-se a isso, a Relatividade

Geral forneceu uma explicação coerente e convincente sobre o valor residual do avanço do periélio

de Mercúrio, sobre o deslocamento para o vermelho e a deflexão da luz por campos gravitacionais

(SANTOS; AURETA, 1992). Entretanto, devido a todo contexto político daquele ano e as

dificuldades que a circulação de informação enfrentava, a teoria permaneceu desconhecida pela

grande maioria dos círculos acadêmicos da época. Seu conhecimento estava restrito a um pequeno

grupo de cientistas, que mesmo assim enxergavam com desconfiança essas novas ideias. Desta

forma, a Teoria da Relatividade Geral permaneceu desconhecida, como uma espécie de bomba

relógio programada para explodir quase cinco anos após o momento em que fora implantada. E

quando enfim o fizesse, essa explosão abalaria completamente as estruturas da Física.

Para Eddington, que classificava a Relatividade Geral como “uma bela teoria” (MACHADO,

2019), o surgimento dessa nova interpretação da gravitação poderia ser uma oportunidade de

reconstruir as pontes entre a ciência inglesa e a alemã, reparando assim os danos causados pela
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guerra. Quando em 1 de novembro de 1916, Willem de Sitter, em carta, comunica a Albert Einstein

o fato de ter enviado suas ideias para uma publicação astronômica inglesa, Einstein não

escondendo suas aspirações pacifistas o agradece, em resposta, com os seguintes dizeres

“Estimado colega, é muito bom saber que você esteja construindo esta ponte sobre este

abismo de desilusão. Você receberá os artigos solicitados e mais algumas cópias para

que envie ao nosso colega... Tão logo a guerra termine, eu o enviarei também uma carta.

Caso você escreva para ele antes, avise-o que suas impressões sobre meu artigo de 1914

não estão incorretas...” (EINSTEIN, 1917, p. 279 - 280, tradução nossa).

Figura 5.1: Trecho da Carta de Albert Einstein a Willem De Sitter. 17 jan. 1917.

Fonte: The Collected Papers of Albert Einstein.

Nesta carta, ao se referir ao fato de de Sitter estar buscando “construir pontes sobre o abismo

desilusão”, certamente Einstein faz referência ao esforço do colega holandês para que suas ideias

fossem conhecidas pela ciência inglesa. Quanto ao “nosso colega”, provavelmente Einstein faz

referência a Eddington, então Secretário da Royal Astronomical Society, que havia afirmado em

carta enviada a de Sitter alguns meses antes que a Teoria da Relatividade Geral era completamente

desconhecida entre os físicos britânicos (EINSTEIN, 1917).

Entretanto, após a publicação pelo “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, as ideias

de Einstein começaram a circular pela Inglaterra, e a reboque dessa circulação, surgiram também

diversos questionamentos sobre o mérito desta nova teoria, sendo os principais deles, a carência de
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evidências experimentais e a descrição matemática bastante complexa. Poucos cientistas eram

capazes de manipular a matemática envolvida na Relatividade Geral havendo uma suspeita

generalizada de que ela se trataria de uma teoria altamente abstrata e com afirmações abrangentes

de que a gravidade era apenas uma propriedade do espaço (STANLEY, 2003).

Contudo as ressalvas sobre a Relatividade Geral não se restringiam somente ao campo puramente

científico e teórico. Surgia no Observatory questionamentos xenofóbicos, que colocavam em dúvida

inclusive a capacidade dos alemães de fazerem boa ciência. H. H. Turner, por exemplo, afirmava

que assim como a invasão da Bélgica fez da Alemanha uma nação indigna de confiança no campo

político, no campo científico, os cientistas alemães eram “inúteis, não confiáveis e suas contribuições

acadêmicas deveriam ser postas sob suspeita” (TURNER, 1918). Na edição de fevereiro de 1919 da

revista Nature2 podia-se ler comentários que relacionam os sucessos da ciência alemã ao “plágio e à

pirataria de nações civilizadas”.

Figura 5.2: Trecho do artigo “American & German Sciece”.

Fonte: Nature, 1919.

2Disponível em: https://www.nature.com/articles/102446a0

https://www.nature.com/articles/102446a0
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O corte nas relações científicas talvez tenha sido um primeiros atos tomados pela Inglaterra

diante do avançar da guerra. O corte começou com a interrupção das linhas telegráficas, o que

impedia que novas descobertas e resultados pudessem ser comunicados com rapidez a outros

laboratórios, observatórios e sociedades científicas Europa afora. Seguiu-se a isto o fato de o

Conselho da Royal Astronomical Society, com o apoio de nomes como James Jeans, H. H. Turner

dentre outros, passar a recusar o envio de suas publicações a sociedades científicas de nações

inimigas. A RAS chegou a abrir certas exceções para alguns países da Europa Central enviando

artigos e outros materiais para bibliotecas e universidades daquelas nações, mas esses envios eram

sempre vistos com maus olhos por membros da sociedade (STANLEY, 2019). O autor comenta

ainda que Eddington, na condição de secretário daquela instituição, recebia com frequência cartas

de pesquisadores solicitando o envio, ou até mesmo a troca de artigos publicados pela RAS. Essas

solicitações acabaram se tornando um mecanismo pelo qual Eddington poderia “forçar” dentro da

RAS uma retomada de relações internacionais, mas esta não era a intenção dos membros da

sociedade. O que eles de fato desejavam era que qualquer resquício de relação com nações inimigas

fossem cortados de uma vez por todas, inclusive por meio da expulsão dos membros alemães da

Royal Astronomical Society (STANLEY, 2007).

5.3 Um Favor da Realeza...

A ciência vinha se tornando cada vez mais partidária e nacionalista, levando Eddington, mais uma

vez, a recorrer ao seu amigo e Astrônomo Real Frank Dyson. Já havia algum tempo que Eddington

vinha se dedicando aos aspectos teóricos e filosóficos da Teoria da Relatividade, desta forma, o

auxílio que ele buscava em Dyson, um cético em relação à teoria alemã, não tinha relação com

esses aspectos. Conforme mencionado, para além de manifestações xenofóbicas, a principal

ressalva da ciência inglesa diante da relatividade estava no campo das evidências empíricas, que

até aquele momento não existiam. Desta forma o “favor” que Eddington buscava neste momento

era uma autorização e recursos para que a teoria de Einstein pudesse ser testada.

Detalhe interessante com relação a esta passagem vem de uma conversa privada entre

Subrahmanyan Chandrasekhar e Eddington. Chandrasekhar afirma que

“Certa vez, expressei a Eddington minha admiração por sua sensibilidade científica em

planejar as expedições diante daquelas circunstâncias em que o futuro parecia tão

sombrio. Para minha surpresa, Eddington rejeitou os créditos pelo sucesso das

expedições e me disse que, no que dependesse dele, ele não teria planejado expedição
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alguma, já que estava completamente convencido sobre a Teoria da Relatividade Geral”

(CHANDRASEKHAR, 1983, p. 24-25).

Diante de tal afirmação, cabem aqui duas suposições. O ato que instituiu o serviço militar

obrigatório foi aprovado na Inglaterra em 1916, e Eddington, estando em plenas condições de ser

enviado à guerra e já antevendo os impactos que as ideias relativísticas trariam na ciência

moderna, utilizou das expedições como uma espécie de “carta na manga” para se livrar da guerra,

cabendo somente a Dyson tomar partido em seu favor e exercer sua influência; ou ele de fato

desejava mostrar para a comunidade britânica que a Relatividade Geral era coerente e devia ser

levada a sério. Diante de sua certeza sobre a “verdade” da teoria, um teste experimental somente

reforçaria sua posição em relação a ela, e desta forma, Eddington poderia caminhar para

restabelecer novamente as relações entre as nações inimigas. Particularmente, acreditamos que a

primeira suposição seja bastante conspiratória, e diante de todos valores pelos quais Eddington

buscava guiar suas relações pessoais e científicas, a segunda suposição nos parece fazer mais

sentido.

Fato é que apesar do ceticismo de Dyson, ele foi paulatinamente sendo convencido por Eddington

sobre a importância científica da Relatividade Geral e não tardou para que ambos começassem a

pensar em formas se testar aquelas ideias alemãs, de forma que elas pudessem ser descartadas de

uma vez por todas ou passassem a ganhar maior circulação na ciência britânica e mundial. Diante

disso, tentar provar a teoria através do estudo do avanço do periélio de Mercúrio era uma boa ideia,

mas seria insuficiente; testar o redshift também era uma possibilidade, mas os testes feitos até então

eram pouco promissores e não apresentavam evidências da ocorrência do fenômeno; a deflexão da

luz pela gravidade era o teste mais tangível, mas dependia do acontecimento de um eclipse solar

(SANTOS; AURETA, 1992). A opção foi atacar esta última proposição.

Tentativas anteriores de se medir tal desvio da luz já haviam sido feitas. A primeira da qual se

tem notícias foi feita em 1912 a pedido de Erwin Freundlich a Charles Perrine, do Observatório de

Córdoba, quando da expedição argentina ao Brasil para a observação do eclipse solar daquele ano.

Aquela tentativa, como sabemos, foi frustrada pelas chuvas que caíram no dia do eclipse. A

segunda tentativa se daria em 21 de agosto de 1914, durante um eclipse solar visível ao norte da

América do Norte, Noruega, Países Bálticos, Rússia e Oriente Médio. Países como a Alemanha,

Argentina, Estados Unidos e Inglaterra enviaram expedicionários à Crimeia (Rússia) para esta

observação, que desta vez fora frustrada pelo estourar da guerra. Em carta de 31 de maio de 1915,

Perrine conta a George Hale (1868 - 1938) que uma semana após sua chegada à Crimeia, as notícias

sobre a guerra começaram a se agravar e as tropas russas começaram expulsar os cidadãos alemães
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residentes naquele país (PAOLANTONIO, 2019). Nesta ocasião, os membros da expedição alemã

composta por Freundlich e seus colegas, não chegaram sequer a montar seus equipamentos de

observação já que os astrônomos, reservistas do exército alemão, foram tomados pelo exército

russo como prisioneiros de guerra (EINSENSTAEDT; VIDEIRA, 1995).

Na Inglaterra, as ideias relativísticas ainda enfrentavam forte oposição, sendo Oliver Lodge um

dos “líderes da oposição”. Lodge era um fortíssimo defensor do éter e rejeitava por completo as

ideias advindas da Relatividade Restrita. Mas Eddington havia conseguido convencer um forte

aliado, Frank Dyson, que de acordo com Stanley (2007), foi convencido frente aos argumentos

técnicos apresentados e por sua amizade por Eddington. Não se tem muitas informações sobre o

posicionamento político do Astrônomo Real, mas sabe-se que ele não era muito afeito à ideia de se

aproximar dos alemães.

Uma vez convencido o Astrônomo Real um certo “efeito cascata” começou a ocorrer e, aos

poucos, outros astrônomos passaram a olhar com mais atenção para a Relatividade Geral. A ideia

de se enviar uma expedição para observar o eclipse solar de maio de 1919 e testar essa nova teoria

começou a ganhar força na Inglaterra. Em março de 1917 Frank Dyson, através de publicações no

“Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, começou a fazer declarações públicas em prol

da Relatividade Geral. O Astrônomo Real argumentou em seu artigo que no eclipse de maio de

1919 o Sol passaria pela região da Híades, um aglomerado numeroso e bastante brilhante de

estrelas. Dyson apontou ainda que apesar do eclipse poder ser visto em sua totalidade em regiões

remotas do planeta, próximas ao Equador e sobre o Atlântico, esta seria uma oportunidade única

de “verificar ou não a teoria de Einstein” (DYSON, 1917).

Ainda no artigo de 1917, Dyson esclarece que o astrônomo e geógrafo Arthur Hinks (1873 - 1945)

estava trabalhando para levantar eventuais sítios de observação. Hinks determinou quatro possíveis

localizações: i) a oeste do lago Tanganyika, localizado entre a Tanzânia e a República Democrática do

Congo; ii) nas vizinhanças de Libreville, capital do Gabão; iii) Ilha do Príncipe, na África Ocidental;

iv) Sobral, no estado do Ceará, Brasil. Comentam Eisenstaedt e Videira (1995) que as três primeiras

estações foram prontamente rejeitadas ou pela posição do sol muito próxima ao horizonte, o que

implicaria numa forte influência da refração, ou devido a condições meteorológicas. Entretanto, em

sessão da Joint Permanent Eclipse Committee, talvez em face dos imprevistos ocorridos nas tentativas

anteriores, o comitê decidiu por enviar também uma expedição à Ilha do Príncipe.

A expedição era um exemplo de um trabalho que exigia completa cooperação internacional em

prol do conhecimento científico, algo que Eddington sempre advogou, já que acreditava que a

astronomia somente poderia progredir diante da ampla cooperação entre os povos. Ademais, uma

expedição deste tipo seria um ótimo momento para que ele pudesse atuar de forma semelhante a
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seus amigos Quakers, os aventureiros, que neste caso, ao invés de levar conforto ao afligidos pela

Grande Guerra, o objetivo era buscar o apaziguamento das relações entre povos inimigos nos

âmbitos social e científico, usando como ferramenta justamente a ideia de um “inimigo”.

Eddington foi se transformando aos poucos em um grande divulgador da Teoria da

Relatividade Geral na Inglaterra. De fato, foi Eddington que por meio de traduções de trabalhos,

escrita de livros e artigos começou a divulgar a Relatividade Geral pelo mundo anglófono e

tornou-se um dos seus grandes defensores. Tornou-se um “bulldog de Einstein” (NOVAES;

STUDART, 2019, p.2). Seu esforço na divulgação dessas ideias deixou claro toda a importância

científica que tinha o eclipse de maio de 1919 teria.

Divulgar a relatividade era somente mais umas das atividades dentre as quais Eddington estava

envolvido. O ano era 1917, Eddington se envolvia num grande debate com James Jeans sobre a

estrutura interna das estrelas, some-se a isso todo o imbróglio envolvendo as audiências de dispensa

das obrigaçõesmilitares, e agora, já evidente a necessidade da observação do eclipse solar, era preciso

planejar uma expedição em meio a guerra.

Entretanto, apesar de Dyson e Eddington já terem conseguido um bom apoio da comunidade

científica inglesa, ainda existiam opositores à ideia da expedição, alegando que esta seria uma “perda

de tempo” (STANLEY, 2007, p.102). Algumas ressalvas no campo teórico afirmavam que: i) existiriam

muitosmecanismos que poderiam imitar a deflexão da luz fazendo com que as observações do eclipse

fossem inúteis; ii) a refração da luz na atmosfera solar criaria um efeito similar à deflexão prevista

por Einstein; iii) efeitos ópticos causados pelas partículas responsáveis pela Luz Zodiacal também

poderiam gerar efeito semelhante; iv) até mesmo a condensação de éter em torno do Sol poderia

causar tal fenômeno. Páginas e mais páginas de artigos foram publicadas nas revistas da RAS de

forma a desencorajar qualquer tentativa de investigação da Relatividade (SANTOS; AURETA, 1992).

5.4 Preparativos para a Expedição

Apesar das oposições, os preparativos para a expedição tiveram início ainda em 1917, em reunião

da Joint Permanent Eclipse Committee, ocorrida em 10 de novembro. Eddington, que ainda não era

membro daquele comitê, fora convidado para participar das reuniões por Frank Dyson, então

Presidente da JPEC. Desde este primeiro convite, Eddington compareceu a todas as reuniões do

JPEC, exceto naquela ocorrida em 14 de junho de 1918 - na qual ficou decidido também quais

seriam os observadores do eclipse - já que nesta data seu pedido de dispensa militar estava sendo

analisado no Tribunal de Cambridge (GREENWICH, 2014). Nesta reunião a Teoria da Relatividade

e a imperdível oportunidade proporcionada pelo eclipse de 29 de maio de 1919 foram os únicos
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assuntos da pauta, já que uma oportunidade semelhante a este não ocorreria novamente por

muitos anos.

Ao final daquela reunião estava decidido: Arthur Eddington e Edwin Cottingham embarcariam

rumo à Ilha do Príncipe, enquanto Charles Davidson e o Padre Aloysius Cortie se dirigiriam ao

Brasil. Financiar uma empreitada científica desta magnitude foi um problema imediato, já que

conseguir verba em tempos de guerra não era das tarefas mais simples. Um subcomitê formado por

Dyson, Eddington, Fowler e Turner ficou responsável por angariar os fundos para a expedição, mas

o Astrônomo Real conseguiu uma doação de £1100 do governo inglês. Deste valor, £100 deveriam

ser destinadas à modificação e reformas de instrumentos, enquanto as outras £1000 deveriam

cobrir as demais despesas da expedição. Neste ínterim, o Padre Aloysius Cortie, já bastante

experimentado neste tipo de expedição, precisou retirar sua participação por conta de problemas

pessoais, sendo então substituído por Andrew Crommelin (EINSENSTAEDT; VIDEIRA, 1995).

Enquanto isso no Brasil, Henrique Morize, do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, era

informado por seu colega argentino Charles Perrine, de suas intenções de enviar, se a guerra assim

o permitisse, uma expedição ao Brasil para observar o eclipse de maio de 1919. Em duas

correspondências, de 20 de abril e 1º de junho de 1917, Perrine afirma que

“Há algum tempo estou pensando em lhe escrever pedindo informações sobre estações

de observação para o eclipse de 1919. Espero enviar uma expedição e ficaria muito

grato se você pudesse obter informações sobre os melhores e mais acessíveis locais,

aqueles que você escolheu etc. . . Se esta guerra continuar por mais tempo, a tarefa de

observar este eclipse será quase que completamente dos Observatórios da América do

Sul” (VIDEIRA, 2019, p.2, tradução nossa.).

E Perrine continua

“As expedições que serão enviadas de todas as partes do mundo, se a guerra assim o

permitir, dependerão do vosso observatório para todo tipo de informação. . . ” (VIDEIRA,

2019, p.2, tradução nossa.).

Morize tratou logo de conseguir as informações necessárias e publicá-las de forma a auxiliar as

eventuais expedições que desejassem se dirigir ao Brasil, concluindo, assim como os ingleses, que o

melhor local para a observação seria na cidade de Sobral - CE. Na revista francesa L’Astronomie, da

Sociedade Astronômica Francesa, ele informava sobre as condições meteorológicas, sobre as

condições de acesso e sobre o povo local (VIDEIRA, 2019). Nas palavras de Morize
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“O clima de toda a região norte do Ceará é absolutamente salubre. O calor é alto e a

temperatura pouco variável. [...] A raça que habita essa região é dotada de notável

vitalidade. Apesar da imigração ser praticamente nula, a emigração é intensa. . .

Terríveis secas se manifestarem a cada dez anos, os números da população crescem

constantemente. Isso prova, na minha opinião, que o clima é saudável, e que não se

deve temer o contato com uma latitude quase equatorial. Se, portanto, meus colegas

quiserem vir ao Ceará observar o eclipse, eles podem fazê-lo com toda a segurança”

(MORIZE, 1919, p.51).

Sendo a Ilha do Príncipe uma possessão portuguesa, era então necessário que as tratativas

burocráticas fossem feitas também junto ao governo de Portugal. O primeiro contato da JPEC com

os portugueses foi feito por meio da Sociedade de Geografia de Lisboa, no qual os ingleses

solicitaram mapas e informações meteorológicas sobre a Ilha do Príncipe. Num segundo momento,

houve uma extensa troca de correspondências entre Eddington e o senhor Frederico Tomás Oom

(1864-1930), Subdiretor do Observatório de Lisboa, para que a viagem pudesse ser marcada e

acomodações arranjadas (SIMÕES, 2019).

Além de questões diplomáticas e burocracias, era ainda necessário definir quais seriam os

equipamentos destinado à expedição. Simões (2019) comenta que apesar do apoio financeiro do

governo britânico

[...] não houve direito a novos equipamentos e o rigor das medições dependeu de

instrumentos construídos ou adaptados de partes pré-existentes, dispersas por vários

observatórios britânicos e recolhidas no Observatório Real de Greenwich para os

preparativos finais (SIMÕES, 2019, p.39).

Diante das circunstâncias, as duas equipes usaram telescópios astrográficos idênticos de 11 pés

e 3 polegadas de distância focal. O equipamento levado a Sobral foi emprestado à JPEC pelo

Observatório Real de Greenwich, enquanto o telescópio levado à Ilha do Príncipe fora emprestado

pelo Observatório de Oxford. Para que o transporte e manuseio dos telescópios pudessem ser feitos

sem danificar os equipamentos, foram construídos tubos de aço nos quais a parte óptica dos

instrumentos eram abrigadas. No tubo, as lentes ficavam posicionadas numa extremidade,

enquanto um suporte para placas fotográficas fora adaptado na outra extremidade. Os telescópios

deveriam ser montados na horizontal e a imagem do Sol seria refletida na placa fotográfica por um

espelho plano.
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Figura 5.3: Telescópio Astrográfico do Observatório de Greenwich.

Fonte: The Royal Greenwich Observatory.

O espelho plano, ou celóstato, que no caso da expedição tinha 16 polegadas, era um mecanismo

que movia-se lentamente seguindo o Sol usando um relógio mecânico de pêndulo. O mecanismo

funcionava por cerca de trinta minutos, e após este intervalo era necessário “dar corda” para que

ele voltasse a funcionar novamente. Os telescópios deveriam ser posicionados 20 cm afastados dos

celóstato para a melhor qualidade possível das imagens.

O Padre Aloysius Cortie emprestou ao grupo de Sobral um telescópio de 4 polegadas e outro

celóstato pertencente ao Stonyhurst College. Este equipamento também já havia sido usado em

outras expedições e apresentou resultados satisfatórios. Todos os equipamentos deveriam ser

montados horizontalmente já que a configuração equatorial exigia um trabalho de alinhamento

muito complexo para ser feito fora do observatório. Numa configuração horizontal, o telescópio

está menos sujeito à influência do vento, mas a adição de mais um elementos óptico, o celóstato,

pode gerar distorções de imagem que eventualmente podem prejudicar a observação. As reformas

e reparos necessários nos equipamentos ficaram sob responsabilidade de Cottingham

(GREENWICH, 2014a).

Uma vez resolvidos os aspectos diplomáticos e logísticos era chegada a hora da partida. Nas

semanas anteriores à viagem Eddington procurou inteirar-se sobre as características químicas das

placas fotográficas que seriam utilizadas, uma vez que, sendo elas fabricadas por diferentes

companhias, algumas delas poderiam conter substâncias que não interagissem muito bem com o

calor dos trópicos. Revelar as fotografias em ambiente não controlado também era algo que
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preocupava os expedicionários e este aspecto também fora levado em consideração quando da

preparação da expedição.

Talvez buscando maior publicidade da expedição diversos trabalhos foram publicados meses

antes da partida. Andrew Crommelin publicou na revista Nature, em fevereiro de 1919, um artigo

no qual relatava brevemente do que se tratava a Relatividade Geral e os objetivos da expedição. Ele

chamava atenção sobre as dificuldades enfrentadas para que qualquer expedição científica fosse

sequer pensada desde os incidentes ocorridos no verão de 1914, no qual alguns cientistas foram

presos e outros expulsos da Rússia com o estourar da Grande Guerra. Com o armistício, nas

palavras de Crommelin,

[...] aproveitou-se para que expedicionários pudessem ser enviados a campo para

observar o eclipse que ocorrerá em maio próximo. . . Este eclipse é digno de nota por

conta da longa duração de sua totalidade, que é de 6m50s no Atlântico e 5m e 13s nas

estações de observação selecionadas (CROMMELIN, 1919, p.369).

Na publicação, Crommelin comenta ainda sobre as regiões do globo terrestre cobertas pela totalidade

do eclipse e que devido às facilidades de acesso e posição do Sol em relação ao horizonte, haviam sido

escolhidos como sítios de observação: a cidade de Sobral, afastada cerca de 130 km do litoral e cujo

acesso poderia se dar por meio de transporte ferroviário, e a Ilha do Príncipe, afastada pouco mais

de 200 km da costa oeste da África e cujo acesso era possível somente por via marítima a partir de

Lisboa. Em relação ao continente africano, os expedicionários manifestavam preocupação frequente

com o clima quente, úmido e bastante propício a chuvas, o que poderia jogar por terra meses de

planejamento.

Sobre a expedição, o autor chama a atenção ao fato de que

“para além do longo período de totalidade, o eclipse é digno de nota devido o rico

campo de estrelas em torno do Sol, cujo diagrama foi apresentado pelo Astrônomo

Real na publicação de março de 1917, no Monthly Notices, nos chamando atenção para

a oportunidade que o momento nos oferece de expandir nossos conhecimentos em

Física. Se os resultados forem favoráveis a Einstein, poderá, em combinação com o

sucesso deste último em explicar o avanço do periélio de Mercúrio, levar à sua

aceitação como o sistema real do Universo. Sua refutação definitiva também será útil,

uma vez que evitará o dispêndio de mais energia em sua elaboração, embora ainda

mereça nossa admiração como um engenhoso sistema de geometria ideal”

(CROMMELIN, 1919, p.370).
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Diferentemente das outras expedições cujo objetivo central era estudar a estrutura solar, a

expedição de maio de 1919 tinha como único e exclusivo objetivo obter fotografias do aglomerado

de estrelas ao redor do Sol, as Híades, para que a teoria de Einstein pudesse ser testada.

No caso de Eddington, os meses que precederam a partida para a observação do eclipse foram

dedicados à publicação do Report on the Relativity Theory of Gravitation, livro que destaca-se por seu

pioneirismo em apresentar aos falantes da língua inglesa as ideias de Albert Einstein em maiores

detalhes. Nas palavras de Eddington

“Quer a teoria, em última análise, se prove estar correta ou não, ela nos chama atenção

como um dos mais belos exemplos do poder do raciocínio matemático geral”

(EDDINGTON, A., 1920a, p. v, tradução nossa.).

5.5 As Expedições ao Brasil e à Ilha do Príncipe

Nesta sessão é nosso objetivo descrever as expedições do eclipse demaio de 1919. No que diz respeito

à Ilha do Príncipe, seguiremos os passos de Eddington dando enfoque a aspectos mais pessoais e

menos técnicos, a partir de correspondências que ele enviava a sua mãe e irmã contando sobre a

viagem. Quanto ao Brasil, buscaremos narrar a expedição a partir dos relatórios, artigos nacionais

e notícias de jornais publicadas à época, que apresentam nuances bastante interessantes sobre o

fenômeno, que vão desde a reação popular diante do eclipse até à burocracia enfrentada pela equipe

de astrônomos brasileiros para conseguir recursos para financiar sua ida à cidade de Sobral.

Dos Objetivos da Expedição Inglesa

Aexpedição inglesa tinha por objetivo determinar, no caso dele existir, o efeito produzido pelo campo

gravitacional sobre o trajeto de um raio de luz. Afora eventuais surpresas, existiam três alternativas

apresentadas por Dyson, Eddington e Davidson (1920). São elas:

1. o trajeto da luz não é alterado pela gravidade.

2. a energia, ou massa de luz, é sujeita à gravidade, do mesmo modo que a matéria, de forma

que se a lei regente da gravidade for a newtoniana, haverá um deslocamento aparente de uma

estrela próxima ao Sol de 0,87”.

3. o trajeto do raio de luz é determinado de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein:

nesse caso, o deslocamento aparente de uma estrela junto ao bordo solar apresenta um valor

de 1,75”.
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Nas duas últimas situações, o deslocamento é inversamente proporcional à distância da estrela

em relação ao centro do Sol, sendo o valor do deslocamento na alternativa (3) o dobro do apresentado

em (2). Nota-se que as alternativas (2) e (3) admitem a hipótese da luz estar sujeita à gravidade

assim como a matéria, a diferença reside no fato que (2) pressupõe como legítima a lei de Newton,

enquanto (3) endossa a lei da gravitação de Einstein. O pequeno desvio em relação à lei de Newton,

que segundo a Einstein explica o avanço residual de Mercúrio, torna-se significante à medida que a

velocidade aumenta, até se obter um valor duplo do encurvamento da trajetória quando se atinge a

velocidade da luz.

O valor (2) foi sugerido por Einstein em 1911 (EINSTEIN, 1911), baseando-se no princípio da

equivalência, ou seja, na ideia de que não se pode distinguir o campo gravitacional de um campo

de forças fictício produzido pela aceleração dos eixos de referência. Apesar da validade do princípio

da equivalência, havia razões para pensar que a radiação eletromagnética de um raio de luz estaria

sujeita à gravitação a partir do momento em que se verificou que a radiação de partículas radioativas

de urânio também era influenciada pela gravidade (DYSON; EDDINGTON, A.; DAVIDSON, 1920).

Em 1915, Einstein descobriu que o princípio da equivalência exigia umamodificação da lei deNewton

e que a nova lei deveria admitir o valor (3).

O Início da Jornada

Depois de quase dois anos de preparativos era chegada a hora da partida, programada para a

manhã de 8 de março de 1919. No dia em questão a equipe formada por Eddington, Cottingham,

Crommelin e Davidson chegou à Euston Railway Station, em Londres aproximadamente uma hora e

meia antes do trem partir para a cidade de Liverpool, de onde embarcariam no navio Anselm rumo

à primeira parada na cidade de Lisboa. O time trazia consigo cerca de quatro toneladas somente em

equipamentos. A equipe com destino a Sobral tinha ainda pela frente cerca de 7200 km, enquanto

os que rumavam à Ilha do Príncipe tinham mais 5800 km de viagem marítima (SIMÕES, 2019).

Após terem despachado toda a bagagem e serem ainda taxados pela quantidade de material, o

grupo embarcou rumo a Liverpool, chegando naquela cidade por volta das 15:45hs. Em Liverpool

algumas dificuldades começaram a aparecer, já que o grupo não encontrava empresas disponíveis

para fazer o transporte dos equipamentos da estação para o porto. Após alguma procura, o grupo

encontrou um funcionário de uma empresa que se responsabilizou pelo transporte. O Anselm

partiria somente no dia 9 de março, e desta forma, era necessário que o grupo pernoitasse naquela

cidade para que pudesse embarcar no dia seguinte. Encontrar um hotel foi outro problema que,

após três ou quatro tentativas, foi resolvido. Na manhã seguinte o grupo dirigiu-se às docas por
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volta das dez horas da manhã para que pudessem tratar do despacho das bagagens e embarcar.

Eddington comenta que suas impressões sobre o Anselm foram bastante positivas, já que se tratava

de um vapor maior e mais confortável do que o esperado. Ele destaca ainda as confortáveis cabines

duplas, colocadas a boa altura em relação ao mar. A viagem entre a Inglaterra e Portugal fora

relativamente tranquila, exceto pela turbulenta travessia do Golfo de Biscaia, que deixaram

Crommelin e Cottingham bastante enjoados3.

Ainda sobre os rescaldos da guerra, Eddington comenta que no trecho entre Liverpool e Lisboa

“[...] tínhamos uma noção bem vaga de nossa localização já que ainda estava em vigor

um regulamento de guerra que impedia a tripulação de nos informar onde nós estávamos

e qual rumo seguíamos”4.

Além disso, lhe causava estranheza a fartura de alimentos disponíveis no navio, uma vez que

abundavam açúcar, carne, pães e quitutes, enquanto na Inglaterra, apesar do armistício ter sido

assinado, ainda existia um grande controle ao acesso a alimentos.

Figura 5.4: O RMS Anselm no porto de Liverpool.

Fonte: The Royal Greenwich Observatory.

3Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/51). Carta de Arthur Stanley
Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 11 de março de 1919.

4Ibidem
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Na mesma carta Eddington conta a sua mãe que encontrou um velho conhecido com quem se

correspondia há algum tempo, o Senhor Walkey, que era astrônomo amador e estava de mudança

para a Amazônia onde atuaria como missionário pela Sociedade Bíblica da Inglaterra. No navio,

Eddington “matava o tempo” lendo e jogando xadrez com companheiros de viagem.

A chegada em Lisboa foi no dia 12 de março pela manhã e a recepção dos expedicionários ficou

a cargo de Frederico Oom, do Observatório de Lisboa. Do porto, Oom os levou ao Observatório

para que pudessem conhecer seu diretor, Cesar Augusto Campos Rodrigues (1836 - 1919), que nas

palavras de Eddington era um “senhor velho e bem apresentado com ares de Almirante”5.

Saindo do Observatório o grupo pode dar um breve passeio de carro pela cidade tendo Oom

como guia. Eddington observou que Lisboa tinha aspectos diferentes das demais capitais

europeias, assemelhando-se, em suas palavras, “a um entreposto comercial, a um grande mercado”.

Observou também que a capital portuguesa parecia ser um local bastante pacífico, apesar da

quantidade de militares nas ruas. Desde o final de 1917, Portugal vinha passando por uma grande

instabilidade política que exaltou os ânimos da população, motivo pelo qual Eddington via uma

quantidade incomum de militares pela cidade.

Figura 5.5: Bilhete de Frederico Oom.

Fonte: (SIMÕES, 2019).

A instabilidade política em Portugal afetava inclusive os transportes com destino àquele país,

tanto que em carta enviada a Frederico Oom em 4 de fevereiro de 1918, Eddington comenta que
5Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/55). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 15 de março de 1919.
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“Verificamos que todas as viagens de barco para Lisboa estão atualmente canceladas,

suponho que devido à revolução. Esperamos que o senhor e oObservatório se encontrem

ilesos” (SIMÕES, 2019, p. 41).

Ainda no dia 12 de março, após o passeio por Lisboa, os ingleses embarcaram no final da tarde

rumo à cidade de Funchal, na Ilha da Madeira. Após quarenta horas de viagem a Ilha da Madeira

despontou no horizonte. O desembarque da equipe aconteceu no final da manhã do dia 14 de março

e, após conferir sua bagagem, saiu novamente para um passeio pela ilha. O passeio foi finalizado

com um almoço de despedida, já que Davidson e Crommelin retornariam ao Anselm para seguir

viagem ainda naquela tarde rumo a Belém do Pará6.

A Ilha da Madeira também sofreu com os terrores da Grande Guerra, e Eddington comenta que

o hotel onde estavam hospedados, mantido por uma família de cidadãos ingleses,

“tinha passado por maus momentos durante a guerra - faltava quase todo tipo de

alimento, exceto o açúcar, que é barato e bastante produzido por aqui. Plantações de

banana e cana de açúcar estão por todos os lados...” 7.

Em outro momento ele comenta ainda que

“[...] três navios foram torpedeados por submarinos no porto da Ilha da Madeira durante

a guerra e pode-se ver ainda os mastros de dois deles apontando para fora d’água. A

cidade também foi bombardeada e é possível ver alguns traços desses acontecimentos

por aqui”8.

O gosto pelas atividades físicas não era posto de lado, nem mesmo durante as expedições.

Eddington e Cottingham esperaram por quase um mês da Ilha da Madeira para que pudessem

seguir viagem rumo à Ilha do Príncipe e, neste intervalo, eles puderam fazer longas caminhadas,

que passavam dos 30 km, pelas trilhas da ilha 9. Eddington, aparentemente, era uma pessoa muito

detida a detalhes e fazia questão de contá-los de forma minuciosa nas cartas a sua mãe. Contava

sobre o relevo bastante acidentado das trilhas, sobre o clima da ilha, sobre os alimentos que

levavam consigo nas caminhadas, sobre a beleza da vegetação e como ela era diferente daquela que

estava acostumado a ver na Inglaterra, da forma como se surpreendia com os sabores dos
6Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/55). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 11 de março de 1919.
7Ibidem 5.
8Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/56). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 15 de março de 1919.
9Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/58). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 27 de março de 1919.
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alimentos da Madeira etc. Para ele era surpreendente que alguma coisa pudesse ser plantada na

ilha devido ao seu relevo bastante íngreme. Em suas palavras:

“É extraordinário o quanto se cultiva por aqui. As plantações são feitas em pequenos

terraços na encosta da montanha que sobem até uma grande altitude. Existe também

um sofisticado sistema de irrigação composto por pequenos canais - chamados de

“levadas”...10

Eddington eCottinghampassavamo tempo entre uma caminhada e outra no cassino da ilha, onde

os ingleses aproveitavam também para tomar o chá da tarde, que segundo eles, era bem melhor que

aquele servido no hotel. Ali eles aproveitavam para assistir e jogar algumas partidas na roleta, jogo

que o próprio Eddington afirma ser proibido na ilha, mas que as autoridades faziam “vista grossa”.

Uma situação bastante curiosa e interessante é narrada em carta enviada à sua mãe em 27 de março

de 1919. Eddington diz que suas idas ao cassino se restringiam somente a tomar o chá da tarde e

assistir à “jogatina” dos frequentadores daquele local11. Entretanto, em carta de 5 de maio de 1919,

ele confessa à sua irmã, Winifred, que espera

“[...] que nossa mãe mostre minhas cartas aos nossos parentes, então eu não mencionei

nelas o fato de eu ter jogado na roleta. Nada sério, mas deu para se ter uma boa ideia

de como o jogo funciona e experimentar os altos e baixos da sorte. Como quase todo

mundo, comecei perdendo, mas depois a sorte virou. Parei quando estava com quase £1

de prejuízo. . . ”12.

Jogos de azar, teatros e bebidas alcoólicas era algo que não fazia parte do cotidiano dos Quakers,

sendo eles desencorajados a participarem destas atividades. A confissão sobre os jogos no cassino

fora feita à sua irmã Winifred, muito provavelmente, devido ao fato de que sendo sua mãe e seus

familiares de uma geração mais conservadora da Sociedade Religiosa dos Amigos, certamente não

veriam com bons olhos que Eddington estaria participando de jogatinas em suas viagens.

Nos últimos dias na Ilha da Madeira a equipe ficou por conta de resolver burocracias

alfandegárias relacionadas à sua saída daquele local. Com a ajuda de um jovem morador da ilha

que falava inglês Eddington foi resolvendo suas pendências com o governo local. Entre um

escritório e outro ele foi apresentado pelo rapaz ao Governador da Ilha do Príncipe, de passagem

pela Ilha da Madeira e a caminho de Lisboa. Sobre o governador, Eddington comenta que
10Ibidem 8.
11Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/57). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 27 de março de 1919.
12Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/74). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua irmã Winnifred Eddington. 5 de maio de 1919.
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“[...] ele me fez uma série de perguntas sobre Cambridge e disse que seu filho estudava

na Universidade de Coimbra. . . Acabei descobrindo que ele [o governador] era editor de

um jornal local e acabei lhe passando algumas informações sobre a expedição que foram

publicadas já no dia seguinte. Ele estava me ajudando por mera educação”13.

O embarque no vapor “Portugal” rumo a Cabo Verde, penúltima parada antes da Ilha do Príncipe,

aconteceu na tarde de 7 de abril, e antes de zarpar, um bom tempo foi gasto novamente com o

despacho da bagagem. Incluindo Cottingham e Eddington, eram sete passageiros de origem britânica

no navio: três funcionários da estação de telégrafo de São Vicente (Cabo Verde), uma missionária e

um gerente de uma refinaria de açúcar. Junto deles embarcaram também alguns atores que inclusive

encenaram algumas peças para distrair os passageiros. Eddington chegou a comparecer numa dessas

apresentações, mas sem entender muito do que se tratava, já que eram apresentadas em português.

A passagem pelo arquipélago de Cabo Verde foi breve, de forma que tiveram tempo somente

de conhecer a estação de telégrafo da Ilha de São Vicente, que segundo Eddington, era a segunda

maior do mundo 14.. No trecho entre Cabo Verde e a Ilha do Príncipe, Eddington conta que passou

o tempo participando de alguns jogos e brincadeiras de rodas organizadas pelos demais passageiros

e tentando aprimorar seus português através da leitura de “O Vigário de Wakefield” neste idioma.

Em suas palavras,

“Eu consigo ler [em português] com bastante facilidade, mas ainda tenho muita

dificuldade em entender o que as pessoas falam, porque é bem difícil compreender os

sons”15.

Eddington e Cottingham chegaram na Ilha do Príncipe na manhã de 23 de abril de 1919, pouco

mais de um mês antes da ocorrência do eclipse, num local “densamente arborizado e verde quando

comparado à São Vicente e São Tiago” em Cabo Verde. Os anfitriões da Ilha do Príncipe foram

recepcionar, ainda no navio, a comitiva britânica que estava chegando16.

Enquanto isso, no Brasil...

Após se separarem de Eddington e Cottingham em Funchal em 14 de março, Davidson e Crommelin

seguiram viagem no Anselm rumo ao estado do Pará, onde chegaram no dia 23 de março. Após a
13Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/64). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 13 de abril de 1919.
14Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/65). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 13 de abril de 1919.
15Ibidem 13.
16Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/67). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 20 de abril de 1919.
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chegada, os expedicionários tinham a opção de seguir diretamente para Sobral ou esperar por mais

algumas semanas e então seguir viagem. Crommelin comenta que

“Na nossa chegada ao estado do Pará nossas bagagens passaram pela alfândega sem a

necessidade de serem abertas, graças à pronta ajuda do Consulado Britânico. Tínhamos

a chance de seguir imediatamente para Sobral ou esperar por quase um mês; optamos

pelo segundo caso, o que certamente foi a escolha correta, já que descobrimos depois

que não havia nada preparado para nossa estadia em Sobral” (CROMMELIN, 1919, p.

368, tradução nossa.).

Os ingleses tiraram proveito do “atraso” ocorrido em Sobral e seguiram viagem no Anselm até

Manaus, no Amazonas, destino final daquele navio. Na viagem entre o Belém e Manaus

“[...] tivemos a oportunidade de ver 1000 milhas da exuberante Floresta Amazônica e

seus habitantes indígenas. Contrastamos as águas amarelas e turvas do Rio Amazonas

com as verdes e claras do Rio Tapajós e as escuras do Rio Negro” (CROMMELIN, 1919,

p. 368, tradução nossa.).

Já em Manaus

“Passeamos de barco e vimos a floresta mais de perto. Fomos de trem ao bairro de Flores

em duas ocasiões e caminhamos a partir de lá floresta adentro. Vimos café e abacaxis

sendo cultivados em pequenas plantações em frente às cabanas, além de uma planta

bem sensível chamada Melissa, que se encolhe ao ser tocada. Vimos também exércitos

de formigas cortadeiras carregando folhas verdes” (CROMMELIN, 1919, p. 368, tradução

nossa.).

De volta ao Pará a comitiva britânica foi apresentada ao Clube Anglo-Americano e seus

associados, dentre os quais estavam o então Cônsul dos Estados e o gerente da companhia local de

bonde, que lhes concedeu passes-livre para que pudessem passear por Belém. Em 24 de abril os

ingleses embarcaram no navio “Fortaleza” com destino a Camocim e, posteriormente, seguiram de

trem para Sobral, onde chegaram no dia 26. Na estação de trem, ao desembarcarem

“muitas comitivas estavamna estação para nos recepcionar; confesso que amaioria deles

esperava pelo Padre Cortie, cuja carta expressando sua incapacidade de viajar nunca

chegou a Sobral. De toda forma, não demorou muito para que as boas vindas fossem

rapidamente transferidas para nós” (CROMMELIN, 1919, p. 369, tradução nossa.).
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Crommelin e Davidson hospedaram-se numa propriedade cedida pelo Coronel Vicente Saboya.

A família Saboya era dona de fábricas de algodão na cidade de Sobral, sendo que as suas residências

eram das poucas que possuíam acesso a água encanada. Os demais moradores, observou Crommelin,

“carregavam diariamente em baldes a água coletada em buracos feitos no leito seco do rio”. Nesta

mesma residência instalam-se, nove dias depois, dois membros da comitiva norte-americana vindos

de Washington.

No Brasil, o processo de decisão do melhor local para a montagem dos equipamentos e posterior

observação foi rápido e simples, uma vez que a casa dos Saboya localizava-se em frente ao Jockey

Club. Segundo Crommelin

[...] rapidamente decidimos que montaríamos acampamento na pista de corrida em

frente à nossa casa certificando-nos de que não haveria corridas ali durante nossa

estadia. O solo [na pista] era mais firme e menos arenoso que nos outros locais. . .

Pedreiros e carpinteiros foram colocados à nossa disposição; estes últimos construíram

tablados para o celóstato e para o tubo astrográfico (CROMMELIN, 1919, p. 369,

tradução nossa.).

Henrique Morize chegaria em Sobral somente no dia 9 de maio de 1919, acompanhado por 17

colegas, parte considerável dos colaboradores do Observatório do Rio de Janeiro e suas esposas.

Morize já havia ido a Sobral meses antes para assegurar que toda assistência e hospitalidade fossem

dispensadas aos célebres visitantes. Os membros de todas as comissões que vieram ao Brasil para

a observação do eclipse foram recebidos como convidados do Governo Brasileiro. Entretanto, já

em 1919, a morosidade, a burocracia e o pouco caso com a ciência brasileira já eram características

bastante presentes no meio político, e o caminho que levou ao sucesso das observações daquele ano

não foi de forma alguma simples.

5.6 O Eclipse e a Burocracia Brasileira

A organização da expedição brasileira e a recepção das demais expedições que foram a Sobral

observar o eclipse de 29 de maio de 1919 esteve a cargo do astrônomo franco-brasileiro Henrique

Morize (1860 - 1930), do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, instituição da qual tornou-se

diretor em 1908. Nas palavras de Videira (2019), os trabalhos de Morize por ocasião do eclipse

“devem ser vistos como sua maior contribuição no campo da astronomia”.

No Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, ainda de acordo com Videira (2019), a

astronomia em seu sentido mais estrito, sempre foi uma atividade secundária, não regular. Via de
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regra, os cientistas que ali trabalhavam se ocupavam mais com tarefas como a determinação da

hora legal e compilação de dados meteorológicos do que com a observação e estudos dos astros em

si. Eventos atípicos como os eclipses de 1912 e 1919 eram momentos bastante promissores para o

Observatório se voltar à sua real natureza e até mesmo chamar atenção das autoridades

responsáveis para a importância do financiamento científico, que geralmente cediam diante da

publicidade que acompanhava esses eventos.

Enquanto esteve à frente do Observatório do Rio de Janeiro três grandes eventos astronômicos

puderam ser observados a partir do Brasil: i) a passagem do cometa Halley, em 1910, cuja

observação foi frustrada pelo mau tempo; ii) o eclipse solar de 1912, também frustrado pela chuva;

iii) eclipse solar de 1919, cuja observação foi um sucesso. Apesar das intercorrências de 1910 e

1912, que naturalmente fugiam ao domínio de Morize, seu trabalho frente aos três eventos é digno

de nota. Nas palavras de Videira (2019)

“Morize conseguiu superar uma série de obstáculos, que se interpuseram à sua frente,

conseguindo preparar-se adequadamente para observá-los. . . o principal objetivo de

Morize ao tomar parte em certames que despertaram curiosidade em todo o mundo

era mostrar a competência científica da instituição que estava sob sua responsabilidade,

além de contribuir para o avanço da ciência” (VIDEIRA, 2019, p. 1-2).

Eventos como os citados acima eram momentos através dos quais Morize poderia mostrar à

sociedade como a astronomia ainda era uma prática pouco rotineira e que carecia de apoio no

Brasil. Assim como os trabalhos em prol da expedição de 1912, ele

“entendia essa expedição [de 1919] comomais do que a simples observação de um evento

astronômico. Sua defesa pela ciência pura e sua necessidade de chamar a atenção do

governo federal a essa causa persistiam desde aquela época (BASILIO, S. G., 2020, p.

105).

Diversos foram os momentos em que Morize se posicionou abertamente em favor do apoio, por

parte da máquina pública, às ciências. Por exemplo, durante um discurso no Clube de Engenharia

do Rio de Janeiro, em 1908, Morize chama a atenção de sua plateia ao fato de que o progresso das

nações passava pelo apoio à ciência e criticava

“o afastamento voluntário e quase constante do Brasil das diversas agremiações ou

convenções em que se reúnem os países adiantados para promover o progresso da

ciência e da indústria [o que] importa em uma espécie de suicídio intelectual, que
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contrasta com a sofreguidão com que outros países, entretanto, em menos favoráveis

condições, buscam a oportunidade de assim manifestar sua vitalidade espiritual

(MORIZE, 2012, p. 252).

Em outra ocasião, durante o lançamento da pedra fundamental da nova sede do Observatório

Nacional, Henrique Morize, em discurso, afirma:

“Poderia, se não temesse vos cançar, multiplicar os exemplos, mas creio que a rapida

resenha a que acabo de proceder é sufficiente para demonstrar que as sciencias que vão

ser cultivadas nesta amena collina, não são estereis ornatos e que merecem a judiciosa

protecção dos estadistas que nos governam” (MORIZE, 2012, p. 255).

Apesar das constantes falas de Morize em favor da ciência nacional, convencer as autoridades

brasileiras da importância dos eventos que estavam por vir não foi tarefa fácil, uma vez que elas

não compreendiam muitas das demandas tidas como normais para um observatório astronômico,

mas por vezes incomuns para o público em geral. Os jornais brasileiros da época já anunciavam o

fenômeno em suas páginas, e junto deles, a epopeia de Morize para conseguir algum financiamento

para a expedição. Talvez a descriçãomais caricata da situação tenha sido feita pela revista “OMalho”,

em publicação de 26 de abril de 1919, na qual o então “Director de Despeza Pública”, diante da

impossibilidade de liberação de recursos, sugeria que o eclipse fosse adiado para outra data. Na

matéria intitulada “O Eclipse e a Burocracia” lê-se:

“Foi muito comentado o caso de ser preciso que o Lloyd Brasileiro adiantasse ao diretor

do Observatorio Astronomico a quantia necessária para as despesas com a recepção e

instalação dos scientistas estrangeiros, que vêm observar o próximo eclipse total do sol,

no Ceará.

-Não houve meio do Sr. Morize conseguir que o Theosouro o embolçasse do crédito para

esse fim votado pelo Congresso Nacional! Não, não era possível. As praxes burocráticas

não podiam ser revogadas... O diretor do Observatório que se arranjasse: que partisse

sem o dinheiro ou esperasse...

- Como?! Tratava-se de um caso sério e urgente. Os delegados estrangeiros já se

aproximavam do Ceará.... Era indispensável partir no vapor “João Alfredo”, para

chegar a tempo de os receber e de observar também o importante fenômeno...

- Mas... em que dia se dá isso? – interrogou o Director da Despeza Publica.

- A 10 de maio próximo...
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- Impossível Não há tempo! Transfira-se o eclipse para quando se anunciar... Foi o

último despacho do Thesouro. D’ahi o Dr, Henrique Morize pedir a intervenção do

Dr. Barboza Lima que salvou a situação declipsando os nossos créditos scientificos e

cavalheirescos. . . ” (O MALHO, 1919, p.21).

Figura 5.6: O Malho - O Eclipse e a Burocracia.

Fonte: (O MALHO, 1919).

Ainda como parte dos preparativos para recepcionar as delegações estrangeiras, Morize e

Domingos Costa (1880 - 1956) visitaram a cidade de Sobral por duas semanas, entre março e abril

de 1919, com alguns objetivos: i) buscar apoio da população local para que os estrangeiros fossem

bem acolhidos; ii) levantamento de eventuais sítios de observação e alojamento e; iii) instruir a

população quanto a comportamentos indevidos (VIDEIRA, 2019). O citado autor comenta ainda

que o apoio da população sobralense era essencial para o bom andamento das observações e

assinala que Henrique Morize recorre às noções de civilidade para definir aquilo que entendia

como sendo um comportamento adequado durante o eclipse. Nas palavras de Morize

“Quanto aos homens ignorantes das regiões selvagens, produz-se entre eles verdadeiro

panico. Pensam que as divindades infernaes vão destruir o deus bemfazejo do Sol, e

procuram se oppor a isto fazendo toda a espécie de ruido, como o rufar de tambores, o
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bater de latas e o clangor das trombetas. O homem verdadeiramente civilizado, porém

não comete nenhum desses absurdos. Sabe elle que se trata de um fenômeno natural,

obedecendo as leis eternas traçadas pela Providencia, e cujo conhecimento habilita os

homens de sciencia a prever com todas as minudencias, aquillo que parece ao vulgo,

mysterioso prodígio” (MORIZE, 1919 apud VIDEIRA, 2019, p. 4).

5.7 Os Preparativos Finais e a Observação do Eclipse de 29 de

Maio de 1919

O Eclipse na Ilha do Príncipe

Eddington e Cottingham foram recepcionados ainda no navio “Portugal” pelo Governador da Ilha do

Príncipe, Sr. Vasconcelos, pelo Sr. Carneiro e pelo Sr. Gragera. Carneiro era um toureiro de origem

portuguesa, cuja família era dona da maioria das plantações de cacau da ilha. Ele seria responsável

por hospedar a comitiva inglesa em sua propriedade. O Sr. Gragera era gerente da Sociedade de

Agricultura Colonial e também tinha terras na Ilha do Príncipe. Nas palavras de Eddington

“todos têm sido bastante solícitos. Eles não só estão ansiosos para que tenhamos uma

boa estadia, como estão nos dando toda ajuda possível no nosso trabalho, de forma que

nosso progresso por aqui tem sido bem fácil”17.

Após algum descanso da longa viagem, no dia 25 de abril o grupo iniciou a busca por um sítio

no qual poderiam montar acampamento e equipamentos para a observação. O Sr. Gragera havia

oferecido sua propriedade, a Roça Esperança, para esta finalidade, mas após ser visitada pelo grupo,

a propriedade acabou sendo descartada já que era cercada por montanhas. Visitaram também a Roça

São Joaquim, que era “um local satisfatório”, mas acabaram optando por um terreiro na Roça Sundy,

propriedade do Sr. Carneiro. Não houve dúvidas sobre este ser o local ideal, já que a Roça Sundy,

além de ser o local no qual estavam hospedados, ela se localizava no

“[...] lado nordeste da ilha, afastada das montanhas, sobre um platô 150m acima do nível

do mar. [O local] é protegido a leste por um prédio e aberto a oeste, na direção do mar,

no caminho do eclipse...” 18.
17Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/67). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 20 de abril de 1919.
18Ibidem 16.
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Os dias 29 e 30 de abril foram gastos na montagem das tendas que abrigariam os aparatos de

observação, enquanto o dia 1º de maio foi dedicado à montagem dos equipamentos em si. Logo

que terminaram a montagem das tendas, o clima resolveu colocá-las à prova derramando sobre elas

sobre uma forte chuva que serviu, de forma bastante providencial, para testar sua resistência à água.

Eddington parecia prever que justamente a chuva seria novamente seu maior problema ao afirmar

ter

[...] medo das previsões meteorológicas, já que pelo o que temos ouvido, não são boas.

Teremos sorte se tivermos céu aberto” 19.

Os dias que antecederam o eclipse eram divididos entre momentos de lazer e trabalho. No

tempo livre, Eddington e Cottingham, acompanhados pelos moradores da ilha, passeavam de barco

e pelas plantações, jogavam tênis, faziam piqueniques e aproveitavam a fresca brisa marítima

noturna ao som da pianola do Sr. Carneiro20. Os momentos de trabalho eram divididos entre

ensaios que simulavam o dia da observação e ajustes finais nos equipamentos.

Na última carta endereçada à sua mãe, escrita em 21 de junho de 1919, a bordo do “S.S. Zaire”

retornando à Europa, Eddington narra em detalhes os dias finais antes do eclipse e o momento no

qual o experimento foi conduzido.

Em 16 de maio Eddington e Cottingham começaram a produzir as primeiras placas fotográficas

das Híades, aglomerado de estrelas pelo qual passaria o eclipse. Essas fotos deveriam ser tiradas,

segundo Eddington, entre meia noite e meia e uma hora da manhã, processo que se repetiu por três

noites seguidas. Ainda de acordo com Eddington, a revelação das fotografias também tinha de ser

feita durante a noite, já que neste processo eles precisavam de água fresca, algo complicado de se

obter em abundância durante o dia. O trabalho durante o dia se resumia em realizar medições nas

placas obtidas durante a noite 21.

A última grande chuva havia caído em 9 de maio, pouco depois do início da “Gravana” (a estação

fria) começar. Após este dia praticamente não houve chuva, mas o céu permanecia encoberto e

“as condições pareciam menos favoráveis ao eclipse que durante a estação chuvosa.

Entretanto, tivemos muitos dias bem bonitos, com pelo menos uma parte do dia com

céu claro. Os últimos dois dias antes do eclipse foram sem dúvidas os piores que

tivemos.”22.
19Ibidem 16.
20Ibidem 16.
21Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/78). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 21 de junho de 1919.
22Ibidem 20.
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No dia do eclipse, ainda pela manhã, o Sr. Carneiro acompanhado por mais seis colegas foi ao

encontro de Eddington e Cottingham. Tão logo chegaram

“uma tremenda tempestade desabou, a maior que tínhamos visto até então, algo

incomum naquela época do ano, mas favorável ao eclipse já que ajudava a limpar o

céu. A chuva parou ao meio dia (o eclipse ocorreria às 14:15hs). Houve algum

vislumbre de sol após a chuva, mas logo o céu estava encoberto novamente”23.

E continua

“Por volta de 13:30hs, quando a fase parcial do eclipse já estava bastante avançada,

começamos a ver alguns raios solares; às 13:55hs podíamos ver (entre nuvens) a fase

crescente quase de forma contínua, e havia largas porções de céu aparecendo entre as

nuvens. Tivemos que tocar nosso programa de fotografias na base da fé. Como eu

estava ocupado trocando as placas fotográficas, praticamente não consegui ver o

eclipse, exceto por alguns breves momentos nos quais conferia se ele já havia

começado e a situação das nuvens. Tiramos 16 fotografias (das quais somente quatro

ainda não foram reveladas). São todas fotografias muito belas do sol, mas as nuvens

interferiram muito nas imagens das estrelas. As dez primeiras fotografias não mostram

praticamente nenhuma estrela. Nas outras seis aparece alguma coisa, e eu espero que

elas nos mostrem o que queremos; mas é muito decepcionante” 24.

Eddington comenta ainda que

“Tudo indica que nossos preparativos foram satisfatórios e com o céu um pouco mais

claro teríamos resultados esplêndidos. Nos minutos após o eclipse o céu estava

extraordinariamente limpo, mas não demorou a encobrir novamente. Nós revelamos

duas fotografias por noite durante seis noites seguidas após o eclipse e passávamos os

dias fazendo medições. O céu nublado atrapalhou meus planos e tive que tratar as

medidas de maneira diferente daquela que tinha planejado; consequentemente, eu não

consigo fazer por enquanto nenhum anúncio preliminar dos resultados. Mas uma

medição que fiz numa das fotografias que ficaram boas deram resultados que

concordam com Einstein, e acho que tenho uma pequena confirmação a partir da

medição em outra placa” 25.
23Ibidem 20.
24Ibidem 20.
25Ibidem 20.
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O Eclipse em Sobral

Enquanto isso no Brasil, a chegada e a rotina dos astrônomos que se instalaram em Sobral era motivo

de ampla cobertura por parte da imprensa local. O jornal sobralense “A Ordem” publica em 16 de

maio de 1919, a matéria “O Eclipse Solar de 29 de Maio”, na qual fazia amplo relato das expedições e

de seus objetivos. O artigo inicia recordando a população local sobre a chegada da expedição inglesa:

“Como é do domínio publico, desde o dia 30 de Abril ultimo, Sobral tem a honra de

hospedar os eminentes scientistas Doutores A. C. D. Crommelin e C. Davidson, do

grande Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra. Como sabemos S. S.

representam a Commissão Ingleza, vinda a esta cidade fazer estudos especiaes de

princípios puramente scientificos sustentados pelo luminoso scientista Einstein, cujas

conclusões serão agora rezolvidas, aproveitando-se o momento do Eclipse total, que

vae ter logar no dia 29 actual” (A ORDEM, 1919).

A matéria prossegue anunciando a chegada dos membros da expedição brasileira:

“Em trem especial chegaram nesta cidade, á tarde de sexta-feira ultima, as Commissões

Brasileira e Americana trazendo, cada uma, uma questão scientifica a resolver por

occasião de haver logar o phenomeno que vamos observar. A Commissão Brasileira é

composta dos seguintes membros: - Dr. Henrique Morize, director do Observatorio

Nacional do Rio de Janeiro e Professor de physica e meteorologia da Escola

Polytechinica daquela capital; Dr. Domingos Costa, astronomo, assistente do mesmo

Observatório; Dr. Lelio Gama, calculador; Dr. Theophilo Lee, chimico de nomeada do

Ministério da Agricultura, adido à Commissão Brasileira; Dr. Luiz Rodrigues,

meteorologista; Dr. Allyrio de Mattos, mechanico do Observatorio Nacional e Primo

Flôres, auxiliar” (A ORDEM, 1919).

A comissão americana também é apresentada na matéria:

“A Commissão Americana é composta de 3 membros Mrs. Daniel M. Wise e Andrew

Thompson, ambos do Departamento of Terrestre af Magnetism Carnegie Institution of

Washington [sic]. Esse monumental estabelecimento scientifico fundado em

Washington, pelo patriotismo immortal do benemerito millionario Adrew Carnegie. O

Dr. Daniel Wise é um grande especialista do magnetismo terrestre e o Dr. Thompson

um habil e profundo conhecedor dos phenomenos athmosphericos. O Snr. Antonio C.

de Lima, completa, como auxiliar, a Comissão Americana” (A ORDEM, 1919).
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Após tecer inúmeros elogios à personalidade e habilidades de Henrique Morize, o jornal segue

explicando à população sobralense sobre a causa do eclipse solar:

“A causa é a passagem da Lua exactamente entre a Terra e o Sol, lançando sua sombra

sobre a superfície da Terra. Assim, vê-se que não há maior perigo do que resulta do

lançamento da sombra de uma pessoa por uma lâmpada sobre a parede de uma casa!

Ninguem se deve encommodar por um momento por causa de um acontecimento tão

simples que, si a lua se movesse n’um plano fixo em redor da Terra, repetir-se-ia com

todas as luas novas” (A ORDEM, 1919).

A matéria encerra-se dando destaque aos objetivos de cada uma expedições presentes naquela

cidade:

“A Commissão Ingleza dedicar-se-ha exclusivamente à photographia da corôa [solar],

com fim especial de submetter a theoria de Einstein acima exposta a uma prova pratica.

Para o perfeito desempenho deste papel, permanecerá aqui até poder photographar de

novo esta região depois da passagem do sol para outra parte do céu” (A ORDEM, 1919).

Quanto aos objetivos dos cientistas americanos:

“Esta commissão não estuda propriamente o eclipse, mas sim os efeitos sobre o

magnetismo terrestre e sobre as propriedades electricas do ar na auzencia dos raios

solares directos. Sabe-se que o sol é, como a Terra, um enorme iman e que ondas

magneticas acompanham a luz solar. É portanto, mister medir o effeito no campo

magnético na ausencia da radiação solar directa” (A ORDEM, 1919).

Finalmente, eram apresentados os objetivos da expedição brasileira:

1. Photographia da corôa com fim especial de determinar sua extensão. 2. Photographia

da corôa em maior escala, com o mesmo fim e com o intuito. . . de ensaiar a theoria de

Einstein. 3. Photographar o espectro da corôa para determinar a sua composição, e de

medir se fôr possível a velocidade de sua rotação (A ORDEM, 1919).



Capítulo 5. A Expedição do Eclipse Solar de 29 de Maio de 1919 149

Figura 5.7: “O Eclipse Solar de 29 de Maio” - A Ordem, 16 de maio de 1919.

Fonte: (A ORDEM, 1919).

O dia 29 de maio, dia do eclipse, começou pouco promissor em Sobral, com céu encoberto

praticamente em sua totalidade. Havia, entretanto, algum vislumbre do Sol, o que permitiu à

comissão inglesa o posicionamento apropriado do sol em suas placas fotográficas. O eclipse teria

início às 7:46hs e, segundo Crommelin, houve bastante nebulosidade devido à queda de

temperatura causada pela ocultação do Sol, mas

“um grande buraco nas nuvens atingiu a vizinhança do Sol e durante quatro dos cinco

minutos de totalidade, o céu ao redor do Sol estava bastante limpo. Por um minuto,

durante a meia totalidade, havia uma fina camada de nuvens que escondeu as estrelas e

nos permitiu obter excelentes imagens da coroa solar interna e suas protuberâncias. . . ”

(CROMMELIN, 1919, p. 370, tradução nossa.).

A edição de 1º de junho de 1919 do jornal “O Paiz” trouxe um interessante relato momento do

eclipse. Segundo o jornal,

“O phenomeno teve começo às 7 horas e 45 minutos. Às 9 horas a lua bloqueou

completamente o sol, fazendo então uma escuridão semelhante ao crepúsculo

vespertino, que durou precisamente cinco minutos. Foi muito interessante a

observação de pequenos discos avermelhados em redor do sol e no disco da lua. Ao
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começar o eclipse, os animaes manifestaram como que um pavor, procurando todos os

seus logares de repouso. As ovelhas foram para seus apriscos e as galinhas para os

poleiros. Algumas plantas leguminosas mostraram-se sensíveis à variação da luz” (O

PAIZ, 1919).

A revelação das placas fotográficas, 19 ao total, ficou a cargo de Charles Davidson e, assim como

na Ilha do Príncipe, devido às altas temperaturas, tiveram de ser feitas durante a noite entre os dias

29 de maio e 5 de junho. Após a revelação, chamou atenção da equipe a quantidade de estrelas

visíveis nas placas, 12 ao todo. Com relação ao telescópio de 4 polegadas, emprestado pelo padre

Cortie, Crommelin destaca a qualidade das imagens fornecidas por aquele aparelho.

Na Inglaterra após o eclipse, Frank Dyson recebia sucintas notícias de seus colegas nos trópicos.

Apesar de breves, os telegramas ditavam bem o estado de espírito dos dois grupos. Do Brasil lia-

se “Eclipse esplêndido”, enquanto da Ilha do Príncipe, um modesto “Entre nuvens. Esperançoso”

(STANLEY, 2003).

Terminado o trabalho com as placas fotográficas no Brasil e na África, ambos os times tiraram

alguns dias para um merecido descanso. Davidson e Crommelin partiram em um passeio de um

mês na cidade de Fortaleza, retornando a Sobral em meados de Julho para obter as placas de prova

(CROMMELIN, 1919). Eddington e Cottingham, aguardando o navio que os levaria de volta à Europa,

aproveitavam os dias com caçadas, passeios pelas plantações de cacau, piqueniques e banhos de mar
26.

Resultados Obtidos e Aceitação da Teoria da Relatividade Geral

Conforme mencionado, a expedição “sobralense” trouxe consigo dois instrumentos ópticos: um

telescópio astrográfico de 3,43m de distância focal, emprestado pelo Royal Greenwich Observatory,

e outro telescópio de 19 pés de distância focal e 4 polegadas de abertura, emprestado pelo Padre

Aloysius Cortie. A partir do telescópio astrográfico a equipe obteve chapas fotográficas de 16”x16”,

enquanto o telescópio do Padre Cortie produziu chapas menores, de 10” x 8” polegadas.

Por conta de suas dimensões, a base do telescópio astrográfico não pode ser levada a campo, e

daí veio a necessidade de uso do celóstato, instrumento que acabou gerando alguns problemas nas

imagens obtidas. De experiências anteriores já se sabia que o espelho daquele instrumento possuía

certas deformidades que foram, aparentemente, ampliadas devido ao calor brasileiro. O relatório da

expedição evidencia o desapontamento dos britânicos após terem revelado as fotografias obtidas a

partir daquele instrumento:
26Trinity College Library, Cambridge. Correspondências de Eddington (TCL: EDDN A4/78). Carta de Arthur Stanley

Eddington à sua mãe Sarah Anne Eddington. 21 de junho de 1919.
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“quando as chapas foram reveladas, os resultados obtidos deixaram-nos muito

desapontados. As imagens eram pouco nítidas e pareciam desfocadas, embora, durante

a noite de 27 de maio, a focagem estivesse de fato boa. Pior ainda, esta variação foi

apenas provisória, já que, na ausência de qualquer ajustamento, o instrumento tinha

voltado por si só à focagem quando as chapas de comparação foram tiradas em Julho.

Devemos atribuir estas variações ao efeito do calor do Sol no espelho, mas é difícil

dizer se foi só este efeito que provocou a variação de escala nas fotografias resultantes

ou se apenas desfocou as imagens” (DYSON; EDDINGTON, A.; DAVIDSON, 1920, p.

309-10, tradução nossa).

O grupo observou também que o mecanismo de movimento do celóstato não estava funcionando

apropriadamente e para evitar imagens borradas, eles acabaram optando por fazer fotografias com

um tempo de exposição menor, variando entre 5 e 10 segundos. Tanto a focagem como as fotografias

de prova foram feitas tendo como referência a estrela Arcturus, na constelação do Boieiro.

Ao todo, em Sobral, foram feitas 27 chapas fotográficas: 19 delas obtidas através do telescópio

astrográfico e 8 com a lente de 4 polegadas de abertura. Na maioria das fotografias do telescópio

astrográfico apareciam 12 estrelas, sendo que 7 delas apareciam em praticamente todas as chapas,

enquanto nas chapas da outra lente, de 4 polegadas, apareceram 7 estrelas (umas das placas não

apareceu estrela alguma já que no momento da fotografia o céu estava encoberto). Em meados

de julho, após um mês passeando por Fortaleza, Crommelin e Davidson retornaram a Sobral para

fazerem as fotografias de prova (DYSON; EDDINGTON, A.; DAVIDSON, 1920).

Enquanto isso, na Ilha do Príncipe, Eddington e Cottingham tinham consigo somente um

instrumento de observação, o telescópio astrográfico, cujas dimensões eram semelhantes àquele

usado em Sobral. De forma idêntica, o grupo “africano” usou como referência a estrela Arcturus.

Foram produzidas 16 chapas fotográficas, mas em decorrência do mal tempo, somente duas delas

estavam em condições de uso e apresentavam somente 5 estrelas cada. Diferentemente do grupo

“sobralense”, o grupo “africano” não conseguiu fazer as fotografias de prova na Ilha do Príncipe

(elas foram produzidas ainda na Inglaterra) por conta do horário do eclipse e dificuldades com o

transporte de volta à Inglaterra. Segundo o relatório

“Ao contrário da expedição de Sobral, não foi possível tirar fotografias de comparação

do campo de eclipse da Ilha do Príncipe porque o eclipse ocorreu à tarde: seria

necessário esperar muitos meses antes de poder fotografar de novo o campo de

visualização na mesma posição. As chapas de comparação eram para nós, portanto, de
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grande importância” (DYSON; EDDINGTON, A.; DAVIDSON, 1920, p. 317, tradução

nossa).

Das imagens obtidas a partir dos três instrumentos era consenso entre os expedicionários que

aquelas fotografias tiradas a partir do telescópio emprestado pelo Padre Cortie eram as melhores,

apesar de haver ainda certa falta de foco nas imagens. Os próprios expedicionários comentando

sobre as imagens afirmam que

“dada a superioridade das imagens e a maior escala das fotografias, é ainda possível

concluir que estas se consideram mais fidedignas” (DYSON; EDDINGTON, A.;

DAVIDSON, 1920, p. 317, tradução nossa).

A deflexão da luz foi medida a partir da superposição entre as fotografias do eclipse e as fotografias

de prova, e os pormenores deste processo são descritos por Dyson, Eddington e Crommelin (1919). A

partir do telescópio de 4 polegadas (que registrara chapas com 7 estrelas) determinou-se um desvio

da luz no bordo do Sol de 1,98”, com uma incerteza de ± 0.12”, resultado que concordava com a

previsão de Einstein.

As 19 imagens obtidas através do telescópio astrográfico passaram pelo mesmo processo descrito

acima e a partir delas pôde-se obter uma deflexão média de 0,86” no bordo do Sol, resultado que

concordaria com a previsão clássica de Isaac Newton de meia deflexão (DYSON; EDDINGTON, A.;

DAVIDSON, 1920).

As chapas obtidas na Ilha do Príncipe eram as piores, mas ainda assim, “aproveitáveis”. Para

analisar as duas placas nas quais apareciam algumas estrelas, Eddington precisou adotar um

procedimento diferente daquele usado nas imagens de Sobral. Ao invés de superpor as placas do

eclipse com as de prova, medir a deflexão, fator de escala, de rotação, de translação e coeficiente de

deflexão, Eddington obteve seus resultados indiretamente, a partir das placas de prova. O relatório

da expedição detalha que Eddington superpôs as fotografias de prova obtidas na Inglaterra com as

fotografias do eclipse, calculando o desvio da luz e a diferença de escala a partir do método dos

mínimos quadrados (DYSON; EDDINGTON, A.; DAVIDSON, 1920). Uma vez determinado o fator

de escala, Eddington tomou as medidas do deslocamento das imagens das estrelas nas placas do

eclipse e determinou, para cada par de placa do eclipse e placa de comparação, o deslocamento

translacional e rotacional, assumindo que a deflexão pela gravidade estaria entre o valor proposto

por Newton e Einstein.

A partir dos deslocamentos translacional e rotacional foi possível então determinar a deflexão

provocada pela gravidade sobre a luz. Este processo mostrou que o valor obtido se aproximava mais
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da deflexão prevista por Einstein e então, usando o valor da Teoria da Relatividade Geral, Eddington

refez os cálculos para os deslocamentos translacional e rotacional, obtendo um valor final médio

para a deflexão de 1,61” segundo de arco com uma incerteza de 0,30” segundo de arco (DYSON;

EDDINGTON, A.; DAVIDSON, 1920).

O Anúncio Público dos Resultados

Era então chegado o momento do anúncio público dos resultados, agendado para a tarde de 6 de

novembro de 1919, sexta-feira, em reunião conjunta da Royal Society e da Royal Astronomical Society.

A reunião, que seria presidida por J. J. Thomson, então presidente da Royal Society, chegou inclusive

a ser tema de uma matéria publicada pela revista Nature ao final de outubro de 1919 (SANTOS;

AURETTA, 1992). Em Whitehead (2011) podemos encontrar uma descrição do clima que pairava

nos salões da Royal Society no tão aguardado dia

“A atmosfera estava tensa, exatamente como nas tragédias gregas: éramos o coro

comentando a decisão do destino revelado no desenvolvimento de um incidente

supremo; havia essa qualidade dramática em toda a encenação – a cerimônia

tradicional, e lá no fundo o retrato de Newton para nos lembrar que a maior das

generalizações científicas estava agora, depois de dois séculos, recebendo suas

primeiras modificações. Tampouco faltavam os interesses pessoais: uma grande

aventura de pensamento tinha finalmente chegado a uma costa segura”

(WHITEHEAD, 2011, p.10, tradução nossa).

Após a abertura da reunião feita por J. J. Thomson, a palavra foi passada ao Astrônomo Real,

Sir Frank Dyson, que, para fins burocráticos, era o responsável pela expedição. Em sua fala inicial,

Dyson apresentou ao público uma breve revisão da Teoria da Relatividade Geral, deu um panorama

da expedição e de seus objetivos, destacando tentativas que fracassaram anteriormente em medir o

desvio causado na luz pela ação da gravidade, deu destaque e fez os devidos agradecimentos àqueles

que de alguma maneira contribuíram na organização da expedição, e ao final de sua fala declara que

“Após cuidadoso estudo das placas fotográficas eu estou preparado para afirmar que não

há dúvidas que eles [fazendo referência aos expedicionários] confirmaram a predição de

Einstein. O resultado obtido é que a luz é defletida de acordo com a lei da gravitação de

Einstein” (THOMSON, 1919, p. 391, tradução nossa).

Crommelin foi o segundo a se dirigir ao público e, em sua fala, não tendo muito a acrescentar

em relação à fala de Dyson, agradece ao Governo Brasileiro pela ajuda que lhes fora dispensada,
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destacando especialmente os esforços de Henrique Morize, que esteve em Sobral preparando o sítio

de observação, acomodações, tomando frente em questões burocráticas, captando informações

meteorológicas e afins. O agradecimento foi também estendido ao povo de Sobral e demais

membros do Observatório Nacional do Rio de Janeiro que contribuíram sobremaneira para o

sucesso das expedições britânicas.

Eddington foi o último a falar antes que fosse aberto espaço para que o resultado fosse

discutido. Durante sua participação, ele fez um brevíssimo relato da viagem destacando o apoio

recebido na Ilha do Príncipe pelos moradores locais e os prospectos meteorológicos, que não eram

nada favoráveis. Comenta também que, apesar do tempo nublado, no momento do eclipse, o

programa de fotografias seguiu normalmente, sendo que os resultados obtidos por meio das poucas

chapas utilizáveis corroboram os resultados obtidos a partir das chapas de Sobral. Durante sua

apresentação ele relata novamente seu processo de tratamento dos dados, conforme já mencionado

acima (THOMSON, 1919).

Consta do relatório daquela sessão, assinado por J.J. Thomson, que Eddington preocupou-se

durante sua fala em apresentar o significado daqueles resultados obtidos pela expedição. Nas

palavras de Eddington:

“A interpretação mais simples para o desvio do raio luminoso seria considerar este

fenômeno como consequência do peso da luz. Sabemos que a luz carrega momentum

ao longo de sua trajetória de deslocamento. A ação da gravidade gera momentum

numa direção diferente daquela em que se desloca o feixe luminoso, fazendo com que

ele se curve. Para meia-deflexão temos que assumir que a gravidade obedece às leis de

Newton; para o que foi verificado, isto é, uma deflexão completa, devemos assumir que

a gravidade obedece à nova lei proposta por Einstein” (THOMSON, 1919, p. 393,

tradução nossa).

Para Eddington, a capacidade em explicar o avanço no periélio de Mercúrio, e agora o

demonstrado efeito da gravidade sobre a luz, deveria ser suficiente para promover a então “Teoria”

da Relatividade Geral à “Lei” da Relatividade Geral de Einstein. Faltava ainda detectar o

deslocamento das linhas Fraunhofer para o caso do Sol, já que até então, todas as tentativas haviam

falhado. Mas para Eddington este seria o menor dos problemas, já que esta não detecção não

invalidaria os resultados obtidos até então com respeito à gravidade. Seria necessário apenas uma

revisão na lei para que suas inconsistências internas fossem encontradas. Em suas palavras

“A lei está correta, entretanto, as ideias fundamentais subjacentes a ela ainda estão

abertas a questionamentos” (THOMSON, 1919, p. 393, tradução nossa).
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Terminada a fala de Eddington, a palavra foi passada novamente a J. J. Thompson que conduziria

as discussões dali em diante. As palavras de Thomsom que introduziram a discussão destacavam o

caráter revolucionário dos resultados ali apresentados. Em suas palavras,

[. . . ] os resultados obtidos não são isolados, mas sim fazem parte de todo um

continente de ideias científicas que afetam os conceitos mais fundamentais da Física.

Para a audiência é complexo sopesar por completo o significado disso que nos é aqui

apresentado, mas o Astrônomo Real e o Prof. Eddington estudaram cuidadosamente

este material e consideram que as evidências são favoráveis ao valor previsto por

Einstein. Este é o mais importante resultado obtido em relação à teoria da gravitação

desde os dias de Isaac Newton, e é oportuno que ele seja anunciado durante um

encontro desta Sociedade tão intimamente ligada a ele (THOMSON, 1919, p. 394,

tradução nossa).

O presidente da Royal Astronomical Society, Ralph Howard Fowler, também falou durante a

cerimônia, chamando a atenção ao fato das expedições terem sido preparadas em tempos de muitas

incertezas. Para ele, os resultados apresentados naquela sessão eram tão importantes, que esforços

não deveriam ser poupados em investigações de outras naturezas que eventualmente

confirmassem os valores ali apresentados. Sugeriu ainda que pesquisas como as feitas por A. F.

Lindemann (1846 – 1931), que fotografava estrelas próximas ao Sol durante o dia utilizando filtros

infravermelhos, fossem continuadas.

Lindemann, também presente na reunião, afirmou que a técnica citada por Fowler fora

desenvolvida para que testes da teoria de Einstein pudessem ser feitos sem a necessidade de se

esperar pela ocorrência de um novo eclipse solar, já que tais fenômenos são relativamente raros.

Entretanto, apesar de congratular Einstein por sua teoria, Lindemann lamentava o complexo

caráter matemático por trás da notação tensorial, que naquela época ainda era pouco difundida.

Fica subentendido na fala de Lindemann um pedido para que Eddington traduzisse tal notação para

algo mais “palatável” (THOMSON, 1919).

Hugh Frank Newall, numa postura mais cética, preferiu não congratular os expedicionários e

Einstein pelos resultados apresentados. Preferiu, alegando “liberdade de pensamento”, manter a

interpretação corrente (newtoniana) acerca da gravitação. Suas oposições quanto ao resultado

tinham caráter mais qualitativo, frente àqueles quantitativos apresentados, mas, preferiu manter-se

aberto a outras possíveis explicações para o desvio na trajetória da luz. Lindemann acreditava na

existência de matéria na região do entorno do Sol, e esta matéria em conjunto com forças de

natureza elétrica, numa interação ainda desconhecida, atuariam sobre a luz provocando seu desvio.
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Ludwik Silberstein (1872 – 1948) foi outro a contestar os resultados. Contrariando Thomson, ele

afirmou que o que fora apresentado ali se tratava sim de fatos isolados, já que a deflexão por si só não

provaria a dita teoria de Einstein. Segundo Silberstein, apesar de ter sido demonstrada a deflexão,

a teoria não poderia ser aceita ainda sem a “prova” dos demais resultados, no caso, o deslocamento

das linhas de Fraunhofer, que de observações e testes anteriores ainda não pode ser verificada. Nas

palavras de Silberstein é

“anti-científico assumir, neste momento, que a deflexão da luz seja causada pela

gravidade. É por isso que afirmo que este fato é isolado. A descoberta feita pela

expedição do eclipse, muito bela, diga-se de passagem, não prova diante das

circunstâncias, a teoria de Einstein. Nós devemos [a teoria da gravitação universal] a

este grande homem [apontando para o retrato de Newton], e qualquer modificação ou

retoque que venha a ser realizado em sua teoria, deve ser feito com extremo cuidado; e

isso de forma alguma é uma postura conservadora... Sem o deslocamento das linhas de

Fraunhofer provado, a teoria, da forma como ela se apresenta hoje, colapsa, e o

fenômeno observado precisará de outra explicação” (THOMSON, 1919, p. 397, tradução

nossa).

Em resposta a Silberstein, Eddington afirma que

“Quando um resultado anteriormente previsto e obtido, nós, naturalmente, procuramos

por qual parte da teoria ele confirma exatamente. Neste caso, foi confirmada a lei da

gravitação de Einstein e não sua teoria como um todo. Ainda existem pontos a serem

testados. . . (THOMSON, 1919, p. 397, tradução nossa).

Diversos outros astrônomos levantaram objeções aos dados e aos resultados, e diante disso a

JPEC disponibilizou cópias das chapas fotográficas aos interessados que desejassem refazer as

análises dos dados. Críticas com relação a aspectos estéticos, conceituais e matemáticos também

foram levantadas, mas surtiram pouco ou nenhum efeito na discussão que se pusera entre os

astrônomos.

Charles St. John, outro cético da Relatividade Geral, externou seus sentimentos dicotômicos em

relação aos resultados. Em suas palavras

“As observações feitas pelos astrônomos britânicos durante o eclipse do último 29 de

maio foram tão bem sucedidas que seus promotores e observadores merecem

generosas congratulações. O desvio da luz ao passar pela vizinhança do Sol é agora um
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fato observado e destinado a influenciar profundamente nossa atitude em relação às

concepções de espaço e tempo, como as envolvidas na teoria da relatividade

generalizada, ou a servir como um base para o avanço da ciência em outras direções”

(ST. JONH, 1920, p. 159, tradução nossa).

Fato é que as observações e os resultados obtidos a partir dela estavam em acordo com aquilo

que fora previsto por Einstein, e sua lei, agora, tinha respaldo empírico. Apesar das dúvidas sobre

o deslocamento das linhas de Fraunhofer para o caso do Sol, a influência da gravidade sobre a luz e

a explicação para o avanço do periélio de Mercúrio praticamente “verificavam” a Lei da Gravitação

de Einstein.

As Sombras de Dúvidas...

Algo que Eddington nunca se preocupou em esconder foi sua admiração pelas ideias de Einstein

desde o seu primeiro contato. Tamanha era sua convicção quanto à “verdade” por trás da Teoria da

Relatividade Geral que ele chegou a anunciar por diversas vezes que, a depender dele, a expedição

do eclipse jamais teria ocorrido, já que somente as leituras dos escritos de Einstein foram suficientes

para convencê-lo. Este apreço por tais ideias se tornou motivo de desconfiança nas últimas décadas

levando ao surgimento de acusações como “análise enviesada dos dados” e até mesmo “fraude” para

que Einstein pudesse ser favorecido (KENNEFICK, 2012, 2019).

Uma das críticas mais ácidas com relação a este assunto vem de um trio de trabalhos publicados

por John Earman e Clark Glymour no início da década de 1980, que levantam alguns pontos

interessantes quanto à condução do clássico teste da Teoria da Relatividade. Talvez o aspecto mais

importante da crítica de Earman e Glymour (1980) ao teste da Relatividade diz respeito à

aproximação dada por Eddington à teoria, tratando-a como um confronto com a teoria da

gravitação de Newton. De acordo com os autores, essa aproximação desempenhou um papel crítico

e pouco observado na aceitação da teoria, uma vez que Eddington tinha uma posição “tricotômica”

sobre a teoria, ou seja, ele somente aceitava os resultados preditos por Einstein, isto é, a luz poderia

sofrer nenhuma deflexão, meia deflexão e uma deflexão total. De acordo com Kennefick (2019) esta

posição fazia com que as pessoas enxergassem a Relatividade Geral a partir da perspectiva

preferida de Eddington, facilitando sua campanha e de Dyson na “derrubada” da gravitação

newtoniana. Em outro trabalho, Kennefick (2012) comenta que a ampla publicidade feita por

Dyson e Eddington em favor da Relatividade também foi responsável por sensibilizar astrônomos

inicialmente céticos a esta teoria, como o astrofísico Charles St. John.
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Earman e Glymour criticam ainda o método utilizado pelos britânicos na análise das chapas

fotográficas. Einstein sugeriu em seus artigos de 1911 e 1915 sobre a Relatividade Geral que suas

previsões sobre a deflexão da luz poderiam ser testadas aquando da ocorrência de um eclipse solar.

Tal deflexão deveria ser radial e se afastar do Sol, e o procedimento para sua medição, tal qual

Einstein orientava, foi o mesmo adotado pelos expedicionários, isto é: i) fotografar um campo de

estrelas sem a presença do Sol; ii) fotografar omesmo campo na ocorrência do eclipse; iii) superpor as

duas chapas fotográficas e finalmente medir o deslocamento. Uma vez sabendo a escala (a distância

focal adotada) das chapas fotográficas, este deslocamento seria medido inicialmente em frações de

milímetros e posteriomente convertido para graus (segundo de arco).

O que os críticos apontam é que

“qualquer alteração mecânica mínima nos telescópios feita entre o momento em que

se fotografa a chapa de prova e a chapa do eclipse provocará uma mudança de escala

nas chapas: um milímetro na chapa do eclipse irá corresponder a um valor diferente

de segundos de arco na chapa de prova. Assim, um deslocamento irá ocorrer devido à

mudança de escala. Uma vez que as chapas do eclipse e as chapas de comparação foram

feitas commeses de diferença, divergências significativas entre as escalas são esperadas”

(EARMAN; GLYMOUR, 1980, p. 59, tradução nossa).

Ainda é apontado que, para além do deslocamento devido às razões elencadas acima, a

mudança na orientação das chapas fotográficas em relação ao seu eixo óptico também poderia

gerar desvios. Diante disso, assumindo que o foco dos telescópios não tenha sido alterado entre o

momento do eclipse e o momento em que se obteve as chapas de prova, o fator de escala pode ser

determinado com certa precisão. Essa afirmação, de certa forma, tem por objetivo contrapor

justamente as falas dos observadores que relatavam problemas encontrados quando da revelação

das fotografias, já que as relatadas deformidades nas imagens atribuídas às altas temperaturas

certamente causariam inúmeros problemas no momento da análise dos dados. Na defesa deste

ponto, os críticos argumentam que

“As fotografias do eclipse foram tiradas durante o dia e as chapas de prova [em Sobral],

à noite, em diferentes temperaturas. O telescópio teve de ser movido para obter chapas

de prova. Uma vez que mudanças na distância focal, tão pequenas quanto um centésimo

de milímetro, em um telescópio astrográfico padrão podem ter efeitos significativos no

valor de escala determinado a partir das placas de verificação, mudanças de temperatura

e deformaçõesmecânicas podem ser fontes graves de erro” (EARMAN; GLYMOUR, 1980,

p. 59, tradução nossa).
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Os autores discutem que no processo de sobreposição e medição dos desvios, deveriam ser

observados valores diferentes para estrelas diferentes. Ainda assim, os desvios medidos seriam

devidos à ação de várias causas diferentes, sendo as mais significativas as já citadas acima. Assim,

seria pouco provável que o valor medido pela expedição britânica seja, de fato, causado pela ação

da gravidade sobre a luz.

Outro ponto que intriga os já citados autores é o fato de Frank Dyson, falando em nome das

duas expedições na reunião de 6 novembro de 1919 na Royal Society, ao citar a expedição à Ilha

do Príncipe, não menciona os resultados obtidos por Eddington e Cottingham. Aparentemente,

Dyson decidiu por “descontar”, nas palavras do autores, os resultados obtidos a partir dos telescópios

astrográficos (tanto de Sobral, quanto da Ilha do Príncipe), dando maior peso aos resultados obtidos

a partir da lente de 4 polegadas usada em Sobral, que, no final das contas, confirmaram sozinhas as

predições de Einstein (EARMAN; GLYMOUR, 1980, p. 77).

O cálculo de erros e incertezas utilizado no tratamento dos dados também é outro aspecto que

é levantado no artigo de Earman e Glymour (1980). De acordo com os autores os erros estimados

no experimento são dados em termos de “erros prováveis”, técnica não mais utilizada neste tipo

de análise, mas que pode ser convertida em “desvio padrão” através do uso da distribuição normal.

O que se põe em questionamento então é o fato de os britânicos não terem apresentado os “erros

estimados” para o caso do telescópio astrofísico usado em Sobral, que caso fossem calculados a partir

do valor obtido para a deflexão da luz, seria de 0,444” e 0,480” para o caso dos telescópios astrográficos

de Sobral e Ilha do Príncipe respectivamente, e 0,178” para o caso da lente de 4 polegadas. Nas

palavras dos autores

“A dispersão das medidas do astrográfico de Príncipe é quase a mesma que a dispersão

do astrográfico de Sobral. As placas deste último são ligeiramente melhores do que as do

primeiro e muito mais estrelas aparecem sobre eles. A determinação de Príncipe usou

placas de verificação, a de Sobral não. Ao todo, esses conjuntos de medidas parecem

ter aproximadamente o mesmo peso, e é difícil ver motivos decisivos para descartar um

conjunto, mas não o outro” (EARMAN; GLYMOUR, 1980, p. 75, tradução nossa).

E continuam

“Os resultados obtidos através da lente de 4 polegadas foram muito mais

impressionantes, tanto na qualidade de imagem quanto na dispersão da medição. Mas

a própria qualidade dos resultados da lente de 4 polegadas de Sobral os impede de

constituir uma confirmação inequívoca da deflexão prevista por Einstein de 1,74”: o
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valor médio é muito alto e a dispersão muito pequena. . . Dito de outra forma, a

evidência de que o desvio calculado a partir das chapas de Sobral, 1,98” (valor médio)

com desvio padrão de 0,178"fornece o valor de Einstein de 1,74” não é muito melhor do

que o valor obtido a partir do astrográfico de Príncipe 1,61"(valor médio) e desvio

padrão de 0,444” que fornece o valor de Newton” (EARMAN; GLYMOUR, 1980, p. 75-6,

tradução nossa).

A conclusão dos autores, feita a partir das análises acima, é que de fato a gravidade atua sobre a

luz desviando-a. Entretanto, o valor medido para a deflexão no bordo do Sol estaria entre algo um

pouco abaixo de 0,87” e ligeiramente acima de 2,0”, isto é, a deflexão calculada levando em

consideração a análise de erros, deveria estar entre o valor de Newton e o de Einstein. Mesmo

levando-se em conta somente o valor da lente de 4 polegadas, o valor de 1,98”, nas palavras dos

autores, estaria bem acima daquele previsto pela Teoria da Relatividade Geral, e é por isso que eles

concluem que a afirmação de Frank Dyson de que “a previsão de Einstein estava confirmada”,

proferida durante a reunião de 6 de novembro de 1919, foi no mínimo, muito forte.

Nos trabalhos de 2012 e 2019, Daniel Kennefick busca contrapor as críticas levantadas por

Earman e Glymour (1980), argumentando que as técnicas de análise e redução de dados utilizadas

pelos britânicos em 1919 estavam em completo acordo com os padrões da época, desmontando a

suposição destes últimos de que Eddington teria fraudado os dados para que Einstein pudesse ser

favorecido. Apresentamos a seguir os principais argumentos de Kennefick.

No que diz respeito à análise dos dados, Kennefick (2012; 2019) aponta que os métodos

utilizados pelas duas equipes são bastante similares, apesar de terem sido feitas em momentos e

locais diferentes, e que da forma como fora feita, a hipótese de ter ocorrido alguma fraude ou

favorecimento é bem pequena. O grupo que se dirigiu à Ilha do Príncipe fazia parte do quadro de

funcionários da Universidade de Cambridge, enquanto a equipe que se dirigiu a Sobral era do

Royal Greenwich Observatory. Eddington e Cottingham chegaram à Inglaterra em meados de

julho, enquanto Davidson e Crommelin chegaram ao final do mês de agosto. As evidências

apontam que Eddington fez sozinho o trabalho de redução e análise dos dados em Cambridge sem

tomar conhecimento dos trabalhos feitos pela equipe de Greenwich, sob responsabilidade dos

experientes calculadores do observatório Charles Davidson e Herbert Henry Turner. Frank Dyson,

provavelmente, acompanhou bem de perto o trabalho de Davidson e Furner.

No mês de setembro daquele ano, durante reunião da British Association for the Advancement of

Science, Eddington chegou a falar brevemente sobre a expedição e os resultados obtidos até então.
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De forma geral, a fala dava maior ênfase às proeminências solares observadas nas placas fotográficas

que à Teoria da Relatividade em si, mas quanto a essa última, Eddington afirma que

“a observação foi parcialmente viciada pela presença de nuvens, mas as placas jámedidas

indicam a existência de uma deflexão intermediária entre os dois valores teoricamente

possíveis 0,87 ”e 1,75”” (EDDINGTON, A.; COTTINGHAM, 1920, p.156, tradução nossa).

Entretanto, a menção aos resultados feita durante esta reunião ficou restrita aos dados da Ilha do

Príncipe, indicando umpossível desconhecimento do que se passava com os dados de Sobral. Pode-se

notar também a cautela de Eddington ao evitar “cravar” um valor, afirmando que o resultado estava

entre os valores teoricamente preditos. Um comentário interessante com respeito a esta questão é

apresentado por Daniel Kennefick, ao afirmar que

“O resultado de Príncipe, como foi publicado mais tarde, estava muito mais próximo do

maior valor relativisticamente “correto” publicado em 1915, mas em vista das

limitações de seus dados, Eddington estava compreensivelmente relutante em

reivindicá-los antes dos resultados de Sobral. No entanto, ele estava confiante neste

estágio de que a curvatura da luz era um fato estabelecido. Ele conseguiu pesar a luz.

Restava apenas verificar se o espaço-tempo era curvo” (KENNEFICK, 2012, p. 9,

tradução nossa).

No trabalho de 2019, Daniel Kennefick afirma que foi por volta do dia 3 de outubro de 1919

que Eddington tomou conhecimento, através de carta enviada por Dyson, das análises dos dados

das “placas de Cortie", forma como chamavam as placas fotográficas obtidas por meio da lente de 4

polegadas levada a Sobral. Eddington, em resposta a Dyson, afirma estar:

“[. . . ] muito feliz por receber sua carta emedidas. Fico feliz que as placas de Cortie deram

a deflexão total não apenas por causa da teoria, mas porque eu estava me preocupando

com as placas de Príncipe e não conseguia ver nenhumamaneira possível de conciliá-las

com a meia deflexão” (KENNEFICK, 2012, p. 142, tradução nossa).

Assim, o trecho citado acima nos apresenta uma forte evidência do não envolvimento de

Eddington com os dados de Sobral antes de sua publicação. Outra questão solucionada nesta troca

de cartas é o suposto “sumiço” dos dados dos telescópios astrográficos usados nas duas expedições.

O que os documentos indicam é que a decisão de rejeitar os dados astrográficos e aceitar os dados

da lente de 4 polegadas como o resultado da expedição de Sobral, ficou a cargo de Dyson

(KENNEFICK, 2012). Earman e Glymour (1980), Stanley (2003; 2007), Kennefick (2012; 2019) dentre
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outros, reconhecem a posição cética de Dyson diante das “ideias relativísticas”, desta forma,

podemos imaginar que esse descarte de dados não foi feito de forma deliberada, para favorecer

uma ideia na qual ele não cria, ou mesmo para levantar uma bandeira política de reconciliação

científica. Vale também acrescentar outro comentário bastante pertinente feito por Kennefick

(2019) no qual ele afirma que Dyson, na condição de Astrônomo Real, não arriscaria arruinar sua

reputação escondendo ou falsificando dados apenas para o agrado de Eddington. Em defesa de

ambos, o autor argumenta que em qualquer trabalho científico, chega-se num momento em que o

pesquisador se convence do resultado obtido, tornando-se então um propagandista deste. Este

convencimento provavelmente se deu no momento em que Dyson, após obter os resultados finais

do telescópio astrográfico (que endossava a teoria newtoniana) e da lente de 4 polegadas (que

endossava Einstein), obter um valor final médio para a deflexão da luz de 1,83”, um valor muito

próximo ao previsto por Einstein. Diante dessa “mistura” de valores, e entendendo este processo

como não adequado, Eddington objetou afirmando não gostar

“da combinação dos resultados astrográficos com os outros resultados de Sobral -

particularmente porque torna a média muito próxima da verdade. Não acho que possa

ser justificado; os erros prováveis de ambos são inferiores a 0,1”. Se os resultados forem

aceitos com os pesos atribuídos, o erro provável da média (julgado pela sua

concordância) é de cerca de ± 0,20”, o que certamente não parece fazer justiça aos

resultados obtidos. Eu gostaria de omitir as últimas 5 linhas da p.4. Parece arbitrário

combinar um resultado que definitivamente discorda [de Einstein] a um resultado que

concorda e, assim, obter um acordo ainda melhor” (KENNEFICK, 2012, p. 12, tradução

nossa).

Portanto, diante dos trechos apresentados acima, extraídos de fontes históricas, o Professor

Daniel Kennefick questiona as acusações de favorecimento postas por John Earman e Clark

Glymour. Os argumentos de Kennefick são bastante eficientes em provar seu ponto, mas vale

salientar que a dupla de autores que criticam os trabalhos da expedição britânica certamente não

teve acesso à gama de documentos históricos que o primeiro teve. No texto de Earman e Glymour

não é feita em momento algum, menção a documentos históricos, mas somente a livros e artigos

escritos pelos britânicos e, naturalmente, os meandros, os atalhos, as dificuldades e as surpresas do

trabalho científico, na grande maioria dos casos, não aparecem nos trabalhos finalizados.

Entretanto, a partir das críticas levantadas interessantes questões podem ser discutidas, dentre

elas: i) quais seriam os impactos para a Teoria da Relatividade Geral de uma análise enviesada por

parte de Eddington?; ii) pode, de uma análise enviesada, surgir boa ciência?; iii) as suspeitas de
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favorecimento invalidam o resultado científico obtido? Retornaremos a estas questões em

momento oportuno.

A Mídia e a Ascensão de Einstein

Dentre os diversos nomes da ciência presentes na reunião de 6 de novembro de 1919 estavam

também na plateia alguns jornalistas representando, principalmente, a mídia da Inglaterra e dos

Estados Unidos. O jornal inglês “Times” vinha dando certa cobertura às expedições desde seu

anúncio em 1917 (SPONSEL, 2002), e talvez tenha sido deste jornal a matéria mais famosa a

anunciar os resultados ali apresentados. “Revolução na Ciência: Nova Teoria do Universo – Ideias

Newtonianas Derrubadas”, era o que anunciava o jornal na manhã de sexta-feira, 7 de novembro de

1919.

A participação de Eddington na expedição do eclipse foi importante não somente por conta de

toda influência que ele poderia exercer nos preparativos e execução desta empreitada. No pós eclipse,

segundo Videira (2005), ele

“organizou uma propaganda na imprensa que foi muito favorável à recepção das idéias

de Einstein. O cientista inglês, ajudado por colegas e membros da imprensa, montou

uma cuidadosa estratégia de propaganda nos jornais britânicos. Durante dez meses, o

The Times publicou vários artigos tratando do eclipse de 1919” (VIDEIRA, 2005, p. 85).

O próprio Albert Einstein chegou a publicar no neste mesmo jornal, em 28 de novembro de

1919, o artigo “Time, Space and Gravitation: The Newtonian System”, no qual, dentre outros aspectos,

destacou o caráter internacional daquela expedição. Nas palavras de Einstein foi

“Depois da lamentável ruptura nas relações internacionais existentes entre os homens

da ciência, é com alegria e satisfação que aceito a oportunidade de me dirigir aos

astrônomos e físicos da Inglaterra. Foi em acordo com altaneira tradição científica

inglesa que cientistas ingleses dispensaram seu tempo, trabalho e meios materiais para

testar uma teoria desenvolvida e publicada no país de seus inimigos de guerra”

(EINSTEIN, 1919, tradução nossa).

Mantendo a tradição internacionalista, os esforços em prol da Teoria da Relatividade Geral

cruzaram o oceano Atlântico novamente e chegaram à redação do “The New York Times”, nos

Estados Unidos. A matéria, publicada em 10 de novembro de 1919, destacava o triunfo da teoria de

Einstein, afirmando em sua manchete que “As Luzes se Entortam nos Céus” (Lights All Askew in

the Heavens). A matéria destaca ainda a complexidade subjacente à teoria e afirma que poucos
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homens sábios, doze ao total, seriam capazes de compreendê-la em sua plenitude. Esta matéria do

“The New York Times” é particularmente importante já que ela pavimentou o caminho para

diversas outras publicações nos Estados Unidos. De acordo com Marshall Misner (1985) a imprensa

americana foi de suma importância para que Einstein se tornasse uma celebridade.

O Professor Danilo Cardoso, em sua tese de doutorado analisa algumas matérias que

noticiaram os resultados da expedição do eclipse de maio de 1919 e discute interessantes aspectos

presentes nessas publicações e que foram preponderantes para que a Teoria da Relatividade Geral

fosse difundida e aceita. A seguir, apresentamos os principais pontos elencados pelo autor após o

estudo de três matérias publicadas na época, a saber: i) Revolution in Science (The Times); ii)

Einstein on His Theory (The Times); iii) Lights All Askew in the Heavens (The New York Times)

(CARDOSO, 2019).

Conforme mencionado, a matéria “Revolution in Science: New Theory of the Universe” 27 foi

publicada pelo jornal inglês The Times em 7 de novembro de 1919. O texto se inicia colocando as

duas teorias, a Relatividade Geral e a Gravitação Universal, em posições antagônicas e de disputa

ao afirmar que

“Omaior interesse possível havia sido despertado nos círculos científicos pela esperança

de que teorias rivais sobre um problema físico fundamental fossem postas à prova, e

houve um grande comparecimento de astrônomos e físicos” (THE TIMES, 1919).

A matéria segue colocando em destaque a grandiosidade daquilo que estava para ser anunciado

naquela reunião ao reproduzir uma fala de J. J. Thomson afirmando que a descoberta ali

apresentada era a maior já feita desde o descobrimento do planeta Netuno. Talvez pelo fato de ser

uma autoridade, a fala de Frank Dyson sobre a preparação e procedimentos adotados aquando das

observações recebe bastante atenção por parte do jornalista redator, enquanto as falas de

Eddington e Crommelin são brevemente mencionadas neste momento inicial da matéria. O The

Times evidencia em certo sentido a complexidade da empreitada ao trazer novamente uma fala de

Thomson afirmando que apesar de terem ficado claras as previsões relativísticas, ninguém havia

conseguido colocar em linguagem inteligível e não matemática o que de fato era aquela teoria.

Sabia-se até que então que das três previsões feitas, duas haviam sido verificadas, mas apesar de

ainda restarem dúvidas sobre a terceira hipótese, existia algum otimismo quanto a sua verificação.

A matéria é encerrada com uma explicação bastante genérica da Teoria da Relatividade

comparando-a com a Gravitação Universal e afirmando que na perspectiva de Einstein, ao
27Disponívelem:https://www.thetimes.co.uk/article/revolution-in-science-f63xmv8207t.

Dispon�vel em: https://www.thetimes.co.uk/article/revolution-in-science-f63xmv8207t. 
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contrário de Newton, as características do espaço e do tempo antes consideradas como absolutas

são, na verdade, relativas às circunstâncias (THE TIMES, 1919).

No que diz respeito à matéria “Revolution in Science: New Theory of the Universe”, Cardoso (2019)

levanta alguns pontos interessantes que elencamos a seguir

• a posição antagônica em que o The Times coloca a Gravitação Universal e a Teoria da

Relatividade Geral foi preponderante para atrair o interesse dos cientistas da época para

aquela apresentação de 6 de novembro de 1919, já que o resultado ali presentado colocava em

xeque as duas teorias.

• Além da posição antagônica, o apelo a aspectos epistemológicos é outro ponto a ser

considerado. O próprio Eddington entendia a observação do eclipse de maio de 1919 como

sendo o “experimento crucial entre as leis de Newton e a de Einstein” (STANLEY, 2003, p.

79), e diante disso, os cientistas da época se achavam num contexto de

“justificação de uma teoria diferente da que se tinha usualmente. É tentador, neste

sentido, colocar este episódio como um verdadeiro “experimento crucial””

(CARDOSO, 2019, p. 106).

Eventualmente, o aspecto “revolucionário” evidenciado na matéria surge de uma concepção

de que teorias científicas são construídas de forma gradativa, lenta e por meio do acúmulo de

conhecimentos, o que na concepção do The Times não teria acontecido no caso da Relatividade

Geral, que foi “dramaticamente confirmada por um evento” (MISSNER, 1985).

• A Grande Guerra ainda exercia certa influência sobre a opinião pública e

“Colocar Alemanha e Inglaterra em oposição, ainda que indiretamente através de

uma suposta disputa entre duas teorias físicas, pode ter acentuado o interesse dos

cientistas ingleses, a partir de posturas céticas, em discutir a relevância teórica da

Relatividade Geral, proposta por Einstein, um físico alemão” (CARDOSO, 2019, p.

108).

Pairava ainda no pós-guerra o sentimento expresso por diversos cientistas de que a ciência

alemã era inferior ou mesmo fruto de plágio. Diante disso, após o anúncio dos resultados, as

discussões na Royal Society se centravam muito mais nas implicações teóricas da Relatividade

Geral que em seus resultados em si e se argumentava que, apesar das divergências nos valores,

o desvio experimentado pela luz já havia sido previsto por Newton.
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• O alto nível de abstração e formalismo matemático da Teoria da Relatividade é outro aspecto

que a reportagem destaca, chamando atenção para a não validade dos princípios que regiam

a geometria de Euclides, já que ela faz uso de geometria diferencial. Cardoso (2019) comenta

que os críticos e céticos se referiam àquela matemática como sendo uma “bestialidade” e

comparavam-na com atrocidades que ocorreram no período da Grande Guerra, como o

incêndio da Biblioteca de Louvain e o ataque ao navio “Lusitânia”.

• A matéria destaca ainda o fato de que as discussões em torno da Teoria da Relatividade

estiveram centradas muito mais em suas implicações que na teoria em si. Restavam dúvidas

sobre a real validade dos resultados das observações: eles endossavam somente a “lei de

Einstein” sobre o desvio da luz próximo a corpos massivos ou sua teoria como um todo? Para

Eddington, os resultados confirmavam a “lei de Einstein” (DYSON; EDDINGTON, A.;

DAVIDSON, 1920) e de acordo com Cardoso (2019),

“embora ele certamente não achasse que a distinção entre a comprovação da lei de

Einstein ou da teoria como um todo fosse válida, ela foi particularmente útil para

Eddington, na medida em que permitia-lhe publicar uma confirmação de Einstein,

mesmo na ausência dos resultados espectroscópicos (CARDOSO, 2019, p. 112).

A matéria também chama a atenção ao fato de que um dos principais críticos da Teoria da

Relatividade Geral, Sir Oliver Lodge, ter deixado a reunião logo após o anúncio dos resultados

como sinal de sua reprovação. Um fato interessante ocorre ao final da matéria, já que ela deixa em

aberto as discussões sobre a validade da Teoria da Relatividade Geral, não colocando os resultados

apresentados como prova definitiva dela. Finalmente, Cardoso (2019) afirma que a matéria do

jornal londrino apresenta uma postura contraditória ao noticiar o acontecimento de uma

“revolução” cujas ideias que a sustentavam eram ainda discutíveis.

A matéria “Lights All Askew in the Heavens” 28 foi publicada em 10 de novembro de 1919 pelo

jornal norte americano The New York Times e chama a atenção em sua manchete para a

complexidade dos conceitos que constituem a Teoria da Relatividade Geral.

A notícia destaca a dificuldade de se colocar a teoria que fora “provada” em palavras inteligíveis

para o público não especializado e faz, de acordo com Cardoso (2019), apelos ao sensacional que

chegam a extrapolar, espetacularizar a realidade dos fatos com afirmações de “que ninguém no

mundo poderia entender a relatividade”, ou que “as descobertas, embora muito importantes não

dizem respeito a seres humanos comuns, apenas astrônomos são afetados.” Esta postura de
28https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1919/11/10/118180487.pdf
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supervalorização por parte da mídia das complexidades inerentes à Teoria da Relatividade Geral foi

uma das responsáveis pela criação da figura mitológica de Albert Einstein (MISSNER, 1985 apud

CARDOSO, 2019).

Talvez o aspecto mais importante a ser destacado em toda a matéria é o tratamento dado por ela

à pessoa de Albert Einstein. O The New York Times o descreve como um

“cidadão suíço, com cerca de 50 anos de idade. Depois de ocupar uma posição como

Professor de Física Matemática na Escola Politécnica de Zurique e depois disso na

Universidade de Praga, ele foi eleito membro da William’s Scientific Academy em

Berlim, na eclosão da guerra. Dr. Einstein protestou contra o manifesto dos professores

alemães aprovando a participação da Alemanha na guerra, e nesta conclusão ele

acolheu a revolução”.

Para Cardoso (2019), o jornal ao distanciar Einstein da Alemanha, o eleva à posição de aliado

e detentor de um inimigo em comum com os Estados Unidos, além de criar uma imagem de um

cientista que não havia encorajado nem mesmo ajudado na Grande Guerra.

Quanto ao texto, ao contrário do The Times, que apesar do título de sua matéria deixa certa

margem para discussões, o The New York Times se posiciona em favor da teoria de Einstein e critica

aqueles cientistas que demonstraram-se céticos quanto a ela, chamando de “cínicos” aqueles que

relacionavam o desvio gravitacional da luz à refração.

Após a apresentação dos resultados houve uma série de troca de cartas entre Eddington e

Einstein, nas quais pode-se perceber as intenções políticas e sociais do astrônomo britânico. Em

carta de 1º de dezembro de 1919, Eddington, contando a Einstein sobre os resultados afirma que

“Nossos resultados foram anunciados em 6 de novembro e você provavelmente sabe

que desde então toda a Inglaterra tem falado sobre sua teoria. Causou uma sensação

tremenda e, embora o interesse popular venha a diminuir, não há como duvidar do

genuíno entusiasmo nos círculos científicos e talvez mais particularmente nesta

universidade. É a melhor coisa que poderia ter acontecido para as relações científicas

entre a Inglaterra e a Alemanha. Não prevejo um progresso rápido em direção a um

restabelecimento oficial de relações, mas há um grande avanço em direção a um estado

de espírito mais razoável entre os cientistas, e isso é ainda mais importante do que

ações formais” (EDDINGTON, A., 1919c, tradução nossa.).

Neste período, Eddington esteve bastante ocupado dando palestras e colóquios, escrevendo

artigos sobre a Teoria da Relatividade Geral e sobre a expedição. O livro “Report on the Relativity
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Theory of Gravitation”, segundo a carta citada acima, já estava esgotado nas livrarias e prestes a ser

reeditado e impresso com um novo prefácio no qual a expedição era narrada. Todo este trabalho

tinha inspiração naqueles Amigos que ao final da Grande Guerra trabalharam pela manutenção da

paz e pela reconstrução da Europa. Para Eddington, a reconstrução das relações científicas entre as

nações europeias seria um processo lento, mas que deveria começar com a reconstrução das

relações pessoais e, de certa forma, ele sentia que esta relação estava sendo restabelecida já que

suas palestras sobre a nova teoria gozavam de boa receptividade do público inglês lotando os

auditórios. Segundo ele, isso era um sinal objetivo da solidariedade da ciência britânica para com a

ciência alemã mesmo em tempos de guerra (EDDINGTON, A., 1919c).

A resposta de Albert Einstein veio numa carta escrita em 15 de dezembro de 1919, na qual

Eddington era congratulado pelo sucesso obtido na “difícil” expedição e por seu interesse na Teoria

da Relatividade Geral. Einstein também expressava sua surpresa diante do grande interesse

demonstrado pelos colegas ingleses por sua teoria, “apesar de sua complexidade”, além de fazer

alguns comentários sobre as discussões em torno do deslocamento das linhas de Fraunhofer,

afirmando estar

[. . . ] convencido de que o desvio para o vermelho das linhas do espectro é uma

consequência absolutamente convincente da teoria da relatividade. Se for provado que

esse efeito não existe na natureza, toda a teoria terá que ser abandonada (EINSTEIN,

1919, tradução nossa.).

Interessantemente, tanto Einstein quanto Eddington reconhecem em suas cartas os esforços e

trabalhos pioneiros de Erwin Freudenlich na busca das primeiras evidências experimentais da “lei

de Einstein”.

O mês de novembro foi bastante movimentado na Royal Astronomical Society. Além da sessão

conjunta para o anúncio do resultado das expedições, no dia 14 daquele mês ocorreu o Council of

the Royal Astronomical Society, no qual Albert Einstein, Henry Norris Russell e Annie Jump Cannon

(1863 - 1941) foram indicados a receber a maior honraria daquela instituição científica por conta

de suas contribuições para o conhecimento: a Gold Medal. A indicação de Einstein era devida,

naturalmente, à sua Teoria da Relatividade Geral; a de H. N. Russell, por sua teoria sobre a evolução

estelar; e a da astrônoma norte americana Annie Cannon pela catalogação do espectro estelar. Nas

atas daquela reunião encontra-se um fato interessante: tamanho era o burburinho em torno da teoria

da relatividade que foi necessário que o presidente da sessão, Alfred Fowler, deixasse claro que este

assunto não seria discutido naquela reunião já que as demandas eram muitas e, provavelmente, as

discussões tomariam bastante tempo da reunião. A Teoria da Relatividade Geral seria discutida no
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mês seguinte, dezembro, numa sessão coordenada por Eddington e James Jeans (FOWLER, 1919). Foi

na sessão de dezembro que Albert Einstein foi também escolhido vencedor da honraria oferecida pela

Royal Astronomical Society, mas a confirmação ainda era bastante incerta, já que muitos membros

daquela sociedade não se conformavam em premiar alguém que fosse nativo de uma nação que há

pouco estavam em guerra.

Diante do anúncio do nome do vencedor do prêmio, Eddington se apressou em avisar Einstein

da novidade. A notícia chegou a Berlim através de Ernest B. Ludlam (1879 – 1958), um químico

amigo de Eddington e membro da Sociedade Religiosa dos Amigos, que estava partindo para a

Alemanha para ajudar nos trabalhos sociais desenvolvidos pela Sociedade Religiosa dos Amigos.

Entretanto, apesar da Teoria da Relatividade Geral ter ganhado espaço na Inglaterra, o sentimento

anti-germânico ainda existia e um grupo de astrônomos resolveu apresentar uma moção de

repúdio à nomeação de Einstein, já que não era aceitável que um inimigo fosse premiado. A

pressão foi tal que a nomeação de Einstein foi retirada e Eddington teve que se dar ao inglório

trabalho de avisá-lo que a premiação não havia sido confirmada pela Royal Astronomical Society.

Este episódio é narrado em carta datada de 21 de janeiro de 1920, na qual Eddington se desculpa e

expressa seu desapontamento diante da situação:

“Lamento dizer que algo inesperado aconteceu, e na reunião de 9 de janeiro, o

Conselho da R.A.S. rejeitou o prêmio que havia sido aprovado por uma grande maioria

na reunião anterior. Os fatos (que são confidenciais) são que três nomes foram

propostos para a Medalha. Você foi escolhido por uma maioria esmagadora em

dezembro. Enquanto isso, os “irreconciliáveis” ficaram alarmados, reuniram todas as

suas forças em janeiro e conseguiram derrotar a confirmação. Portanto, pela primeira

vez em cerca de 30 anos, nenhuma medalha de ouro será concedida! Confesso que

fiquei muito surpreso quando a moção foi apresentada (ela foi proposta por dois

colegas que durante a guerra foram violentamente "patriotas"), mas até um ou dois

dias antes da reunião de janeiro, todos considerávamos a confirmação como garantida”

(EDDINGTON, A., 1920, tradução nossa).

De fato, fica esclarecido posteriormente em Einstein (1998), que sua nomeação tinha se dado,

por maioria simples, na reunião ocorrida na Royal Astronomical Society em 14 de dezembro de 1919.

Entretanto, a confirmação da nomeação, que ocorreria na reunião de 9 de janeiro de 1920, exigia

pelo menos três quartos de votos favoráveis, o que por conta de moção de repúdio não ocorreu.

Ludlam também escreve a Einstein em 23 de janeiro de 1920 informando, lamentando, criticando

e repudiando a mentalidade daqueles que moveram a moção. Para Ludlam era
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“[...] difícil acreditar que os cientistas ingleses possam realmente ser tão tacanhos.

Acho que uma das principais dificuldades é que os cientistas trabalham tão

arduamente e têm tanto para ler que não têm tempo para estudar os reais fatos das

relações internacionais, aceitando com demasiada facilidade as opiniões da imprensa

comum. Sua visita à Inglaterra deverá ser adiada, mas espero que não por muito

tempo. É mais evidente do que nunca que há uma necessidade de que todos os esforços

sejam envidados para superar essa pobreza de espírito e preconceitos tolos. É um

consolo para mim sentir, nestas circunstâncias, que sua reputação mundial o coloca em

posição de ver a ação da R.A.S com indiferença e com o desprezo que ela merece...”

(LUDLAM, 1920, tradução nossa).

Pode-se perceber que Eddington e Ludlam, ambos membros da Sociedade Religiosa dos Amigos

e pacifistas, compartilhavam um sentimento de indignação diante da atitude de certos colegas frente

a Einstein. Para eles a honraria que seria oferecida pela Royal Astronomical Society não tinha apenas

um valor científico, mas tinha também uma carga política muito expressiva, somada ao desejo de

reconciliação entre os “homens da ciência”. Stanley (2007) comenta que uma nova indicação de

Einstein para o prêmio foi feita por Eddington em 1920 mas acabou não recebendo apoio na ocasião.

Foi somente em 1925, após já ter sido laureado com o Prêmio Nobel de Física, que a premiação da

Royal Astronomical Society foi concedida a Albert Einstein.

A visita de Albert Einstein à Inglaterra em 1921 mostrou que avanços estavam sendo feitos para

que as relações científicas pudessem ser restabelecidas. Durante a visita aconteceram jantares,

coquetéis e até mesmo uma aula pública que foi muito bem recebida pelo público, apesar de

ministrada em alemão (CLARK, 2011). Sua fala na Royal Astronomical Society merece destaque já

que demonstra que o ódio à Alemanha, ao seu povo e à sua ciência estavam paulatinamente

perdendo espaço. Para Stanley (2003) a visita de Albert Einstein representava uma vitória dos

princípios Quaker de Eddington que buscavam enfraquecer os antagonismos e promover a

cooperação e o entendimento entre os povos, seja no campo político, social ou científico. Nas

palavras de Matthew Stanley,

“[...] Eddington desempenhou na comunidade científica o mesmo papel que seus

amigos E. B. Ludlam e Anna Braithewaite Thomas desempenharam em outras esferas

da sociedade britânica, isto é, lembrar que o inimigo era humano, e ele próprio,

também uma vítima da guerra. A expedição do eclipse se tornou um ponto focal

discreto e dramático para evidenciar este aspecto e influenciar a opinião pública.

Eddington apresentou a expedição como um marco nas relações internacionais e no
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pensamento humano, e foi essa apresentação que entrou na imaginação do público e

no registro histórico” (STANLEY, 2003, p. 88, tradução nossa).

A expedição do eclipse de maio de 1919, seu planejamento e execução, deixam evidente que

subjacentes a uma significativa mudança nos fundamentos da Física ou da Ciência em geral, existem

inúmeros outros debates que fogem, num primeiro momento, ao seu escopo. É latente no episódio

em questão os debates e relações entre a ciência, sociedade, política, a guerra, paz, ideologias...

Tanto para Eddington, que buscou a reaproximação com os ditos “inimigos”, como para outros que

desejavam o completo isolamento da Alemanha, a ciência e seu avanço estavam intimamente ligados

a aspectos como civilidade, patriotismo, ou mesmo à religião (STANLEY, 2007). Os esforços de

Eddington na promoção de Einstein e da Teoria da Relatividade Geral tornam esses aspectos ainda

mais evidentes ao trazer valores e concepções embasados numa orientação religiosa para o fazer

científico. É notório, diante do episódio exposto, que crenças e valoresmorais têm papel fundamental

no fazer e no desenvolvimento da ciência. Mas para Eddington, o trabalho em prol da Relatividade

não tinha somente caráter científico, mas buscava, no final das contas, “sarar as feridas da guerra”

(STANLEY, 2007, p. 12).
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Capítulo 6

Intervenção Didática: Narrativas

Históricas no Ensino de Ciências

- “Os humanos pensam em forma de narrativas e não de fatos,

números ou equações, e, quanto mais simples a narrativa, melhor.”

- Yuval Noah Harari, 20181, 2018.

6.1 Sobre o Gênero Narrativo e seu Potencial no Ensino de

Ciências

Diversos pesquisadores do campo do Ensino de Ciências têm destacado e defendido a importância

de que as narrativas sejam sistematicamente integradas ao mais diversos níveis de ensino. Entre os

diversos argumentos, as similaridades que existem entre o sistema cognitivo humano e a estrutura

das narrativas, é dos principais deles (LEVINSON, 2006; AVRAAMIDOU; OSBORNE, 2008;

ARROIO, 2011; KLASSEN; KLASSEN-FROESE, 2014; REVEL CHION, 2014; HADZIGEORGIOU,

2016; SCHIFFER; GUERRA, 2018; SCHIFFER, 2012; ADÚRIZ-BRAVO; CHION, 2016; SCHIFFER,

2019).

Entretanto, a tarefa de encontrar uma definição acurada, ou mesmo um consenso sobre o que

seja uma narrativa, não é das mais simples. Por outro lado, apesar da não existência de um

consenso, o gênero narrativo é visto com bons olhos pelo Ensino de Ciências justamente por sua

“capacidade de estimular e fortalecer a relação entre o leitor / ouvinte de uma narrativa a nível

emotivo – despertando sentimentos como a empatia e a identificação - e cognitivo – levando a um

maior envolvimento, compreensão e memorização dos tópicos narrados (SCHIFFER, 2019).
1Trecho do Livro “21 Lições para o Século XXI” do professor e historiador israelense Yuval Noah Harari.
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Portanto, os já citados apelo emocional e constância no desenvolvimento humano possam

representar alguns critérios de validação que justifiquem seu uso em sala de aula.

As narrativas são partes constantes e inerentes à existência humana, de forma que podemos

encontrá-las em todos os lugares, povos e sociedades. Elas podem se apresentar das mais diversas

formas, por meio de linguagem oral ou escrita, imagens, filmes (BARTHES, 2004), e podem ser

entendidas, finalmente, como uma espécie de sistema através do qual os seres humanos lidam com

o tempo, com processos e suas transformações (GRAHAM, S.; HARRIS, 2018). Entretanto, para o

pesquisador David Herman, definir se um discurso ou texto é uma narrativa não é uma tarefa

simples. No livro “Basic Elements of Narratives”, David Herman caracteriza as narrativas como:

“[...] (i) um modo de representação que está situado – e deve ser interpretado à luz de - um

contexto ou discurso específico. Este modo de representação (ii) concentra-se em um curso de

tempo estruturado de eventos particularizados. Além disso, os eventos representados são (iii)

tais que introduzem algum tipo de interrupção ou desequilíbrio em um mundo da história, seja

esse mundo apresentado como real ou fictício, realista ou fantástico, lembrado ou sonhado, etc.

A representação também (iv) transmite o que é viver por meio deste mundo em fluxo de

história, destacando a pressão dos eventos em consciências reais ou imaginárias passando pela

experiência disruptiva em questão” (HERMAN, 2009, p. 30, tradução nossa).

Agrande dificuldade em definir se um texto ou discurso trata-se de uma narrativa está justamente

no fato de que a existência dos fatores elencados acima não garante completamente que o texto o

seja, isto é,

“[...] o critério de classificação de um texto não é binário, não bastando a presença de um conjunto

único de elementos ou características para se classificar um texto como narrativo ou não. Apesar

de não podermos traçar elementos únicos e exclusivos que definam o gênero narrativo, é possível

elencar uma série de características que, somadas, são capazes de identificar o gênero de um

texto. É possível haver um gradiente da presença dessas características em um texto, de forma

que podemos chamar um texto de “mais narrativo” que outro”(HERMAN, 2009 apud SCHIFFER,

2019, p.30).

Desta forma, para que possamos atingir uma definição mais rigorosa do que seja uma narrativa,

é necessário que recorramos a elementos mais fundamentais, evocando estudos de outros autores.

Há um consenso de que a narrativa requer, em sua forma mais básica, o relato de uma

sequência de eventos, e é normal que nela se faça uso do tempo verbal passado, já que narra

eventos já acontecidos (BRUNER, 1990; BERGER, 1997; HERMAN, 2009). A sequência de eventos é
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quebrada posteriormente, isto é, havia um estado inicial de equilíbrio que é então perturbado,

desestabilizando aquele momento inicial (HERMAN, 2009; KLASSEN, 2010; SCHIFFER; GUERRA,

2018). Não há a necessidade de que a sequência de eventos seja cronológica, da mesma forma que é

desnecessária a existência de estágios iniciais, intermediários e finais; as mudanças de estado são

mais importantes ao longo do texto (HERMAN, 2009).

É necessário também em um texto narrativo a existência de agentes humanos - ou

humanizados, pelo menos - já que estes serão os responsáveis pelas mudanças de estado ocorridas

ao longo da história (SCHIFFER; GUERRA, 2018). Os mesmos autores destacam que a variedade de

agentes aproxima o leitor da história que é narrada, fazendo com que ele vivencie os eventos em

questão, já que o agente de uma narrativa pode vir de posições sociais, condições financeiras,

posições ideológicas, políticas e éticas bastante diferentes. Pedagogicamente, esta multiplicidade de

agentes é particularmente valiosa, já que permite ao aluno o acesso a múltiplas concepções e

contextos de mundo (TERRA, 2013).

Quanto às ações praticadas pelos agentes da narrativa, elas nunca são por acaso, ou determinadas

por relação de causa-efeito, ao contrário, as atitudes são geralmente motivadas por crenças, desejos,

teorias, valores etc. As ações executadas pelas personagens de uma narrativa exigem um caráter

intencional (BRUNER, 1996; KLASSEN, 2010). Diante do exposto, para Schiffer (2019),

“[...] é possível contextualizar ou, ao menos, promover discussões na leitura de narrativas com

esse objetivo, buscando motivações ou correlacionando fatores para entender como certo evento

veio a ocorrer. Por isso, é possível que esses elementos sejam destacados de forma a inspirar

discussões em sala de aula (SCHIFFER, 2019, p. 31).

Outro elemento fundamental às narrativas é a existência de um narrador, explícito ou oculto,

personagem ou não da narrativa (LODGE, D., 1986; KELLOGG; SCHOLES; PHELAN, 2006; BAL;

BOHEEMEN, 2009; KLASSEN, 2010). Lodge (1986) é quem trata de forma mais enfática sobre a

existência do narrador, já que em sua concepção, uma história não existe sem um narrador. É ele

quem pega uma simples sequência de eventos e a transforma em um todo com significado. O

narrador define o propósito da narrativa.

À sequência de eventos, aos agente humanos / humanizados e ao narrador, Schiffer (2019) aponta

que outros elementos constituintes de uma narrativa podem intensificar sua relação com leitor /

ouvinte. De forma a prender a atenção do ouvinte, despertar sua curiosidade e vontade de saber

sobre o desenrolar dos fatos narrados, o narrador pode lançar mão de elementos como a criação de

expectativa, suspense, reviravolta, inconsistência na vida das personagens, etc (KLASSEN, 2010), o

que novamente reforça o papel do narrador e a maneira com a qual ele organiza a narrativa.
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O “não-falado”, isto é, informações de toda sorte que não são apresentadas ou que não

apareçam de forma explícita na narrativa, é outro aspecto destacado por Schiffer (2019) uma vez

que se todas as informações forem entregues ao leitor / ouvinte, ele pode perder seu interesse pela

história narrada. Deve haver portanto um meio termo entre as informações ditas e não ditas, de

forma que o leitor / ouvinte não perca o interesse pela narrativa nem pelo excesso, nem pela falta

de informações. O autor sugere ainda que, para narrativas usadas para fins didáticos, o não falado

pode ser relacionado a conteúdos históricos e científicos, não explicando, por exemplo, algum

conceito científico citado no decorrer do texto, ou omitindo eventos que foram importantes no

desenrolar da história. Desta forma, é importante que o professor ao fazer uso de narrativas

históricas em sala de aula, atue também como um mediador entre o texto e os estudantes,

levantando questões e promovendo debates (SCHIFFER; GUERRA, 2019a).

Ao discutir a relação entre as narrativas e o ensino de ciências, o psicólogo Jerome Bruner

caracteriza a primeira como um autêntico veículo de conhecimento (BRUNER, 1990), adequado às

mais diversas disciplinas, especialmente aquelas que modelam fenômenos com complexidades

históricas e causais, a exemplo das ciências naturais (Física, Química e Biologia). Outros, na mesma

linha, entendem que as narrativas têm por propósito não somente alcançar uma compreensão da

esfera humana, mas também colaborar na nossa explicação do mundo natural e, portanto, indicam

que o ensino de ciências, que visa construir coletivamente explicações causais, plausíveis e

consistentes em sala de aula, pode ser fortalecido por meio do uso do formato narrativo

(AVRAAMIDOU; OSBORNE, 2008; ADÚRIZ-BRAVO; CHION, 2016). Concordando com as ideias

apresentadas e defendidas por esses autores, optamos em nossa proposta, pelo uso das chamadas

“narrativas históricas” (CLOUGH, M. P., 2011; SCHIFFER, 2019).

Na literatura, o termo “narrativa histórica” é empregado de diferentes formas por diferentes

autores. Optamos aqui pela definição de Clough (2011), que as define como um texto narrativo

curto, com caráter histórico, e que no caso da ciência, ilustra o desenvolvimento e a aceitação de

ideias científicas fundamentais, além de importantes concepções sobre a Natureza da Ciência (METZ

et al., 2007).

O argumento de Clough (2011) em favor das narrativas históricas parte de uma conclusão, de

certa forma amplamente aceita, de que a compreensão dos estudantes e do público em geral sobre a

Natureza da Ciência é bastante desanimadora, decepcionante. Isso se deve, sobremaneira, à forma

como os livros de ciências, as atividades de laboratório e a maioria dos materiais audiovisuais e de

divulgação ignoram e controlam as influências humanas na pesquisa científica, apagando

processos que eventualmente resultam em conhecimento, retratando a ciência como uma retórica

de conclusões (CLOUGH, M. P., 2011). O autor destaca algumas tentativas passadas, isto é,
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materiais didáticos que buscaram abordar com precisão e rigorosidade tópicos de Natureza da

Ciência e tratar de episódios históricos a partir de fontes primárias. As propostas foram

problemáticas por duas razões:

“Em primeiro lugar, os editores resistem a modificar os livros tradicionais de ciências com

medo de perder participação no mercado. Em segundo lugar, o corpo docente de ciências hesita

quando tal instrução diminui significativamente a instrução de conteúdo de ciências. Por

exemplo, esforços anteriores como Harvard Case Histories in Experimental Science e History

of Science Cases, apesar de sua natureza bem considerada, estão agora esgotados. Ambos

enfatizaram a história da ciência a tal ponto que muitos professores de ciências perceberam o

conteúdo de ciências como secundário...” (CLOUGH, M. P., 2011, p. 703, tradução nossa).

Diante desta evidente tensão, o que o autor propõe é a criação e uso de narrativas históricas, ou

seja, textos curtos que tragam consigo tanto questões históricas e epistemológicas, mas que

também busquem abordar questões conceituais. Em termos pedagógicos, as narrativas históricas

compartilham das mesmas potencialidades já elencadas previamente, a saber: i) desperta empatia e

melhora a relação do leitor / ouvinte com o texto; ii) facilita a imersão do leitor / ouvinte no

contexto histórico-temporal e no cenário no qual a narrativa se passa; iii) ajuda a compreender e

inserir o leitor / ouvinte numa nova cultura; iv) abre espaço para que diferentes facetas da condição

humana sejam explorada; v) melhora o envolvimento e auxilia numa melhor compreensão de

questões que os alunos trazem para a classe; vi) impõe coerência a um conjunto de eventos, o que

torna a narrativa um veículo adequado para a integração da história da ciência na educação

científica; vii) auxilia o professor, de acordo com a escolha do episódio histórico a ser estudado, a

incrementar e tornar mais produtivas as discussões em sala de aula, dando especial atenção às

práticas científicas do período em questão; contribuem no balizamento de objetivos didáticos, o

que também depende da escolha do recorte histórico de interesse; viii) estimula a imaginação do

leitor / ouvinte, característica importante no trabalho científico e na construção de conceitos, etc

(EGAN, 1986, 1989; BRUNER, 1990, 1996; HERMAN, 2009; ADÚRIZ-BRAVO; CHION, 2016;

SCHIFFER; GUERRA, 2018).

A literatura destaca ainda que a leitura das narrativas históricas deve ser orientada, já que a falta

de orientação, aparentemente, não trás à tona todas as potencialidades pedagógicas inerentes a elas,

além de levar os estudantes a se alinharem à autoridade científica, aceitado como absoluto aquilo

que está descrito no texto (NORRIS et al., 2005; SCHIFFER, 2019).



Capítulo 6. Intervenção Didática: Narrativas Históricas no Ensino de Ciências 177

6.2 Sobre os Objetivos e os Sujeitos da Pesquisa Empírica

Dos Objetivos da Pesquisa Empírica

Na presente pesquisa, utilizamos de um episódio histórico da Teoria da Relatividade Geral,

apresentado na forma de narrativa histórico-didática, com o objetivo de promover e contextualizar

debates sobre a ciência e sua natureza, sua relação com o contexto sócio-histórico, além da

influência de aspectos que fogem aos domínios científicos sobre a ciência, entendendo como tais

aspectos influenciaram no estabelecimento da teoria em questão.

As discussões foram propostas e conduzidas de forma a nos permitir identificar e classificar as

concepções epistemológicas dos sujeitos envolvidos na pesquisa. As classificações, orientadas em

sua grande maioria por Bagdonas (2018), cria um espectro de concepções epistemológicas que vão

desde aquelas tidas como de “senso comum” até o chamado “relativismo ingênuo”.

Dos Sujeitos da Pesquisa

A proposta foi desenvolvida junto a estudantes2 do curso de Licenciatura em Física da Universidade

Federal de Lavras (UFLA), localizada no sul do estado deMinas Gerais, durante os meses de setembro

e outubro de 2021. Mais especificamente, o desenvolvimento se deu no contexto da disciplina de

“Física Moderna e Contemporânea no Ensino de Física”, ministrada virtualmente, dadas as restrições

impostas pela pandemia de COVID 19, pelo coorientador desta pesquisa.

A disciplina em questão está inserida no “Subgrupos de Disciplinas Eletivas”, sendo ofertada aos

estudantes do 7º período. De acordo com sua ementa3, a ela tem por objetivo

“Reconhecer o que apontam as pesquisas em Ensino de Física quanto à inserção de Física

Moderna e Contemporânea no Ensino de Física na Educação Básica. Selecionar temas atuais de

Física na perspectiva de inseri-los no ensino de Física. Avaliar de forma crítica como os temas

estão apresentados em artigos e livros didáticos. Desenvolver materiais didáticos, estratégias de

abordagem dos temas avaliados, identificar momentos propícios para a inserção dos temas e

elaborar planejamento adequado às propostas apresentadas.”

A disciplina conta com uma carga horária semanal de quatro créditos (aproximadamente 4h),

dos quais dois são destinados a encontros síncronos e dois à realização de atividades e leituras.
2Neste trabalho, a fim de preservar suas identidades, os nomes dos licenciandos foram trocados por nomes de

personagens da teledramaturgia.
3Disponível em: https://sig.ufla.br/modulos/publico/matrizes_curriculares/index.php.

https://sig.ufla.br/modulos/publico/matrizes_curriculares/index.php.
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6.3 Estratégias Didáticas

A Construção da Narrativa Histórico - Didática

Com base no estudo histórico desenvolvido ao longo deste trabalho, criamos uma narrativa histórico

- didática que cobre um período de pouco mais de dois anos: inicia-se em março de 1917 e finda em

novembro de 1919, isto é, do momento em que então Astrônomo Real, Sir Frank Dyson, começa fazer

declarações públicas em favor, e inicia os preparativos para a expedição do eclipse, até o momento

em que os resultados da expedição são divulgados pela Joint Permanent Eclipse Committee (JPEC),

em novembro de 1919.

A expedição do eclipse estava organizada em duas frentes - a africana e a brasileira - que

buscavam solucionar um problema em comum. Assim também se deu a construção da nossa

narrativa: um texto, abordando o mesmo caso histórico, a partir de duas frentes. “Até que as Luzes

se Curvaram”, foi o título escolhido para esse texto, e tal título busca demonstrar o longo e penoso

processo pelo qual uma teoria científica precisa passar até sua aceitação. A frente - ou narrativa -

africana, de autoria de Polati e Cardoso (2017)4 e incorporada a este trabaho, recebeu o título de

“Arthur Stanley Eddington e a Expedição do Eclipse Solar de 1919”, enquanto a “frente brasileira”,

de nossa autoria, se chama “A Expedição do Eclipse Solar a Sobral e as Minúcias da Ciência

Brasileira”.

A construção da narrativa foi orientada e adaptada a partir de trabalhos com propostas e

objetivos semelhantes (CARDOSO; POLATI; BAGDONAS, 2016; POLATI; CARDOSO, 2017;

BASILIO, S.; POLATI; CARDOSO, 2018) e buscando ser fiel aos fatos históricos. Sua construção é

baseada em estudos historiográficos feitos pelos diversos autores citados ao longo desta dissertação

(sendo ela mesma também uma referência para a construção da narrativa), e também por matérias

de mídia impressa publicadas à época do evento.

Outro aspecto a ser destacado na construção da narrativa é que ela foi escrita de forma que, de

tempos em tempos, o texto é interrompido para que o professor possa discuti-lo e levantar

questões pertinentes a ele, além de permitir ao aluno fazer algumas inferências ou predições.

Trata-se, portanto, de uma narrativa interrompida, e tais interrupções são usadas para “promover

discussões que oportunizem uma melhor compreensão da Natureza da Ciência” (METZ, 2007, p. 6).

O pesquisador norte americano Douglas Allchin e colaboradores trazem propostas bastante

semelhantes à de Metz (2007). O autor defende que estudos de casos históricos concretos são mais
4Nas páginas seguinte apresentaremos um breve panorama do processo de construção da narrativa por parte dos

citados autores. Ao leitor que queira maiores detalhes sobre este processo, indicamos a leitura do trabalho original de
Polati e Cardoso (2017), disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/
T1326-1.pdf

https://sec.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/T1326-1.pdf
https://sec.sbfisica.org.br/eventos/snef/xxii/sys/resumos/T1326-1.pdf
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adequados à aprendizagem de aspectos de Natureza da Ciência do que a mera apresentação de

conceitos e situações abstratas (ALLCHIN; ANDERSEN; NIELSEN, 2014). Dentre as diversas

estratégias desenvolvidas, chamamos atenção para aquela a qual o autor denomina de “Think!” -

“Pense!” em tradução livre -, no qual em momentos chave, a narrativa deve ser interrompida e uma

questão deve ser posta para que os alunos possam refletir e discutir.

As questões (ou “Pense!”), no caso da proposta desenvolvida neste trabalho, convidam o

estudante a tomar partido das personagens que compõem a narrativa, colocando-o, de certa forma,

como parte integrante da história e podendo experimentar alguns dos dilemas e decisões

envolvidos no trabalho científico (ALLCHIN, 2013; POLATI; CARDOSO, 2017). A título de

exemplo, apresentamos o “PENSE!” 1 da narrativa “Arthur Stanley Eddington e a expedição do

eclipse solar de 1919”:

“PENSE 1: Imagine que você está nesta reunião e que após este jantar um cientista pergunta sua

opinião sobre o pronunciamento de Lodge. O que você responderia? De que forma você acredita

que os conflitos políticos podem afetar ou não a conduta da ciência?!

Os “Pense!” têm a característica de serem questões abertas, sendo aceitas, portanto, múltiplas

respostas. Seu propósito consiste em fazer com que o estudante se posicione e atue como um

“cientista” diante do fato ocorrido. Em última instância, os “Pense!” buscam promover

engajamento dos estudantes em reflexões e questões acerca da construção do conhecimento

científico, evidenciando como seu desenvolvimento está intimamente relacionado a assuntos que

fogem ao domínio da ciência, tais como, crenças pessoais, morais, aspectos culturais e sociais

dentre outros (POLATI; CARDOSO, 2017).

Em 2019 a expedição do eclipse, bem como a primeira comprovação experimental da Teoria da

Relatividade Geral, completaram seu primeiro centenário. Devido a importância dos

acontecimentos que sucederam àquela observação, considerada como um dos mais importantes

experimentos científicos realizados durante o século XX, e a inegável importância de entidades e

personalidades científicas brasileiras para o sucesso daquela empreitada, o aniversário da

expedição foi amplamente celebrado por diversas agremiações científicas brasileiras e

internacionais.

A título de exemplo, a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência (SBPC), dentre outras, divulgaram e celebraram amplamente o evento em

questão. Periódicos como a Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF) e a revista Ciência

Cultura publicaram números especiais com espaço exclusivo à comemoração do centenário da

Teoria da Relatividade Geral. Livros e inúmeros artigos dedicaram páginas e mais páginas ao
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acontecimento e seus desdobramentos. Quanto às revistas nacionais, parte considerável dos

trabalhos publicados buscavam dar destaque às contribuições brasileiras para a observação do

eclipse total do Sol (SALINAS, 2019; VIDEIRA, 2019, 2020; CRISPINO, 2018, 2019; RODRIGUES,

2019; CASTIÑEIRAS; CRISPINO, 2019; MOREIRA, 2019).

Diante do exposto, entendemos, apesar de não ser objetivo da presente dissertação, ser

importante jogar luz sobre o trabalho daqueles que, a partir do Brasil, contribuíram para o sucesso

da expedição, de forma que decidimos incluir na narrativa o importante trabalho desempenhado

por Henrique Morize, o então diretor do Observatório Nacional, e demais colaboradores, na

organização tanto da expedição brasileira, quanto dos preparativos para receber a expedição

inglesa, que foram a Sobral em 1919. Para Morize

“[...] o que realmente estava em jogo era mostrar que a sua instituição podia desempenhar tarefas

científicas comuns, o que nem sempre era o caso do Observatório Nacional, uma vez que o apoio

do governo federal não era regular” (VIDEIRA, 2019, p.1).

No acompanhar dos preparativos para a recepção de expedições estrangeiras e envio da

expedição nacional, podemos perceber como diversas intercorrências que a ciência brasileira

experimenta hoje, no século XXI, são bastante semelhantes àquelas enfrentadas no século início do

século XX, tais como a falta de apoio financeiro público, negacionismos, pouca valorização por

parte da sociedade, dentre outras. A chamada “narrativa brasileira” foi construída a partir de

trabalhos recentes publicados pelos físicos e historiadores brasileiros Antonio Augusto Passos

Videira, Ildeu de Castro Moreira, Joyce Rocha e por jornais publicados à época.

Desenvolvimento da Proposta de Ensino

A Proposta Inicial

A proposta aqui descrita havia sido pensada inicialmente para ser desenvolvida de forma

presencial, junto aos licenciandos em Física da Universidade de São Paulo, na disciplina de Práticas

em Ensino de Física. Cada uma das frentes da narrativa divide-se em quatro momentos5 e cada um

desses momentos seriam trabalhados em uma aula de duas horas, ou seja, na primeira aula seriam

trabalhados os momentos 1 da frente africana e brasileira; na aula dois, os momentos 2 das duas

frentes e assim por diante.

A proposta foi dividida conforme o exposto para que ao longo das aulas: i) as frentes da

narrativa pudessem ser lidas em conjunto; ii) para que intervenções de caráter histórico ou
5Os quatro momentos citados já foram explorados ao longo de outras publicações dos autores (DOMINGOS;

BAGDONAS; ZANETIC, 2018; 2019).
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conceitual pudessem ser feitas pelo professor ao longo da leitura; iii) e que discussões mais

aprofundadas pudessem ser feitas levando-se em consideração os objetivos de cada uma das

frentes. A coleta de dados seria feita por meio da gravação de áudio e vídeo das intervenções e da

produção de material escrito pelos licenciandos.

A Proposta Desenvolvida

Infelizmente esta intervenção didática encontrou uma pandemia em seu caminho e tudo aquilo que

havia sido inicialmente pensado e planejado precisou ser revisto. A proposta inicial e presencial

precisou ser adaptada ao digital e, por conta de todos os transtornos e alterações de calendário

impostas, acabamos perdendo o espaço que teríamos na disciplina de Práticas em Ensino de Física.

De certa forma, a proposta acabou ficando mais pobre, uma vez que perdemos o valor das relações

pessoais. Por outro lado, os meios virtuais nos permitem acesso a uma vasta gama de recursos que

certamente contribuíram para a coleta de dados.

Com a retomada das atividades acadêmicas de forma virtual na Universidade Federal de Lavras,

nos foram oferecidas duas aulas para que a intervenção pudesse ser feita e, desta forma, a proposta

foi novamente adaptada para se adequar a este cenário. Diante da conjuntura que se apresentou,

fizemos a opção por discutir uma frente inteira por aula, sendo que a leitura da narrativa era feita

previamente. A intervenção foi dividida em três atividades conforme apresentamos abaixo:

Atividade 0 - Apresentação da Proposta

A “Atividade 0 - Apresentação da Proposta”, conforme bem aponta o nome, consistiu de um vídeo6

de apresentação da ideia geral e dos objetivos da intervenção didática. Foi uma atividade pensada

visando um melhor gerenciamento do tempo de aula, na qual questões marginais foram

apresentadas. No vídeo, de aproximadamente 40 min, apresentamos os pesquisadores por trás do

trabalho, as motivações da pesquisa, um panorama da pesquisa histórica, isto é, da construção

teórica que orienta e contextualiza a narrativa (e suas frentes) e detalhes de sua construção. O

vídeo é finalizado com orientações gerais sobre a participação na pesquisa, o que incluía o

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido7 (TCLE).
6Postado na plataforma Google Classroom, utilizado como ambiente virtual da disciplina de Física Moderna e

Contemporânea no Ensino de Física.
7Disponível em: https://forms.gle/B7hBoawzz8VSNfoY8

https://forms.gle/B7hBoawzz8VSNfoY8
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Atividade 1 - Arthur Stanley Eddington e a Expedição do Eclipse Solar de 1919

Orientados pela proposta de Polati e Cardoso (2017) e Basílio, Polati e Cardoso (2018), essa

atividade buscou explorar e demonstrar certas relações entre Ciência e Sociedade, além de

proporcionar engajamento e reflexão aberta e explícita sobre diversos aspectos da Natureza e da

prática da Ciência a partir de um estudo de caso. A narrativa problematiza diversos aspectos de

Natureza da Ciência, tais como: i) a relação entre Ciência e Sociedade; ii) a influência de crenças

pessoais, político-ideológicas e religiosas, além de conflitos armados (tais como a I Guerra

Mundial) no trabalho científico; iii) o papel do experimento e do erro no desenvolvimento do

conhecimento científico; iv) a comunicação científica aos pares e à sociedade.

Atividade 2 -AExpedição do Eclipse Solar deMaio de 1919 a Sobral e asMinúcias daCiência

Brasileira

Os objetivos desta atividade são idênticos aos da “Atividade 1”, ou seja, explorar e demonstrar

certas relações entre Ciência e Sociedade, além de proporcionar engajamento e reflexão aberta e

explícita sobre diversos aspectos da Natureza e da prática da Ciência a partir de um estudo de caso.

Entretanto, a frente brasileira, busca problematizar outros aspectos da Natureza da Ciência, tais

como: i) a importância da ciência para o desenvolvimento de uma sociedade; ii) quais critérios

definem a competência científica de um grupo ou nação?; iii) a percepção pública do investimento

em ciência frente à carência de outros recursos mais básicos; iv) a relação entre Ciência e Política e

a interferência de questões burocráticas no trabalho científico; v) o papel da imprensa para a

compreensão pública da ciência e seus processos.

Cada uma das atividade apresentadas acima foi dividida em dois momentos:

• Momento 1 - Atividade Pré - Aula: consistiu na leitura da narrativa histórica e resposta aos

respectivos “PENSE!”. A leitura foi feita de forma individual e as respostas foram entregues

em data anterior ao encontro síncrono por meio de questionário disponibilizado via Google

Forms8.

• Momento 2 - Atividade de Aula: consistiu na discussão conjunta da narrativa e dos “PENSE!”.

A aula e a discussão foram orientadas pelas respostas elaboradas pelos estudantes noMomento

1, buscando englobar os aspectos que a narrativa busca problematizar (já elencados acima).
8Atividade 1: https://forms.gle/qmwA1f3ANEb7sZFU7.

Atividade 2: https://forms.gle/mRePq73dNT325zcs6.

https://forms.gle/qmwA1f3ANEb7sZFU7
https://forms.gle/mRePq73dNT325zcs6
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Para a condução das atividades - cujas discussões foram gravadas e transcritas9 posteriormente -

a turma foi dividida em quatro duplas, de forma que cada uma delas ficou responsável por conduzir a

discussão de três “PENSE!”. Cada dupla deveria fazer uma breve apresentação (de 5 min.) do trecho

lido, de suas respostas aos "PENSE!"e introduzir a discussão, que era posteriormente coordenada

pelos pesquisadores. Desta forma, para a “Atividade 1 - Arthur Stanley Eddington e a Expedição do

Eclipse Solar de 1919”, os grupos foram divididos da seguinte maneira:

Tabela 6.1: Atividade 1 - Duplas e “PENSE’s!”

Grupo Membros "PENSE!"
1 Chaves / Quico 3, 4, 5
2 Godinez e Chiquinha 6, 7, 8
3 Madruga / Jaiminho 9, 10, 11
4 Barriga / Florinda 12, 13, 14

Por possuírem características que convidam os estudantes a se posicionarem de forma mais

veemente, todos os grupos deveriam responder aos "PENSE!"1, 2, 14 e 15.

Tabela 6.2: Atividade 2 - Duplas e “PENSE’s!”

Grupo Membros "PENSE!"
1 Chaves / Quico 2, 3, 4
2 Godinez / Chiquinha 5, 8, 9
3 Madruga / Jaiminho 10, 11, 12
4 Barriga / Florinda 13, 14, 15

Todos deveriam responder aos “PENSE!” 1, 6, 7 e 15 pelas mesmas razões apresentadas acima.

Todas as respostas aos “PENSE!”, bem como as transcrições das discussões realizadas encontram-se

na seção de apêndices deste trabalho. Incluímos também as respostas do aluno Barriga, que apesar

de não ter participado das discussões durante as aulas, respondeu aos questionários referentes às

duas atividades. As personagens Girafales e Inhonho correspondem aos autores desta pesquisa.

6.4 Instrumentos de Investigação das Concepções

Epistemológicas

A presente intervenção, uma pesquisa de caráter qualitativo, trata-se de um estudo de caso, devido

ao contexto e à realidade específica na qual foi desenvolvida. Assim sendo, a análise subsequente
9As transcrições são encontradas nos apêndices deste trabalho.
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também parte do contexto no qual a proposta foi introduzida, não cabendo, desta forma,

generalizações dos resultados observados (LUDKE; ANDRÉ, 1986).

Conforme mencionado, a leitura da narrativa era interrompida de tempos em tempos por

questões que convidam os sujeitos a refletirem sobre aspectos de natureza ciência e, tais questões,

juntamente com as gravações das discussões em sala de aula, constituíram nosso corpus de dados a

serem analisados. Na seção seguinte detalhamos nossos instrumentos de coleta de dados.

A Coleta de Dados

A coleta de dados foi feita, essencialmente, por meio dos “PENSE!”, que nada mais são do que

questionários. Conforme mencionado, o “Momento 1” (ou a atividade pré-aula), consistiu da leitura

da narrativa e posterior resposta aos respectivos questionamentos. Por outro lado, o “Momento 2”

(o encontro síncrono), tinha por objetivo a discussão conjunta dos “PENSE!”, discussões essas que

foram gravadas e posteriormente transcritas10 e que também serviram como fonte de dados para a

investigação pretendida. Ressalta-se que as discussões desenvolvidas no “Momento 2” também

orbitam os “PENSE!”.

Dentre os diversos instrumentos existentes para se avaliar o aprendizado sobre ciências

(questionários, entrevistas, atividades escritas e observações em sala de aula), o questionário é o

mais utilizado deles (ROZENTALSKI, 2018). Conforme aponta o citado autor, os questionários

podem ser abertos (dissertativos), fechados (nos quais respostas previamente formuladas devem ser

assinaladas) ou mistos (que reúne características dos outros dois) e podem utilizados em diferentes

momentos da intervenção como pré-teste, ou pós-teste.

Durante o processo de desenvolvimento, costumeiramente, os questionários passam por um

processo de validação por pares (não envolvidos na pesquisa), de forma a verificar se as questões e

as possíveis respostas correspondem aos objetivos inicialmente propostos (LEDERMAN, N. G.;

ABD-EL-KHALICK et al., 2002). Pode-se dizer que nossa proposta passou por uma validação

parcial: a narrativa correspondente à “Atividade 1 - Arthur Stanley Eddington e a Expedição do

Eclipse Solar de 1919”, desenvolvida por Polati e Cardoso (2017) e incorporada a este trabalho, foi

concebida como uma tarefa final de uma disciplina de pós-graduação ministrada pelo professor e

historiador Douglas Allchin na Universidade de São Paulo, em 2015, ou seja, a narrativa e seus

respectivos “PENSE!” foram desenvolvidos e analisados por pesquisadores da área. Por outro lado,

a narrativa correspondente à “Atividade 2 - A Expedição do Eclipse Solar de Maio de 1919 a Sobral

e as Minúcias da Ciência Brasileira”, apesar de ter sido desenvolvida por pesquisadores da área
10As transcrições encontram-se na seção de anexos.
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tomando como base a primeira, não passou pelo crivo de pesquisadores externos à pesquisa, não

passou pelo processo de validação.

Os questionários, apesar de serem de fácil aplicação e permitirem o acesso a uma grande massa

de informações, podem, por outro lado, “ser restritivos, incapazes de acomodar significados sutis,

e suscetíveis de interpretações equivocadas por parte dos investigadores” (ROZENTALSKI, 2018, p.

125). O autor prossegue afirmando que:

“Uma mesma resposta assinalada pode ser fruto de raciocínios muito diferentes, assim

como raciocínios semelhantes podem se referir a respostas diferentes. Nos

questionários fechados, as escolhas são restritas, forçando a resposta para uma das

escolhas possíveis. A complexidade e sutileza das idéias envolvidas na Natureza da

Ciência dificulta a seleção de uma linguagem apropriada para elaborar as questões, o

que pode resultar em dificuldade para expressar o que se pretende investigar de uma

forma que seja inteligível pelo participante” (ROZENTALSKI, 2018, p.125 apud

HODSON, 2014).

Ainda de acordo com o autor, o problema evidenciado acima poderia ser remediado, ou aomenos,

amenizado, por meio do emprego de entrevistas semi-estruturadas para que as concepções ou as

posições apresentadas pelos sujeitos da pesquisa pudessem ser melhor exploradas. Entretanto, não

tínhamos em mente a realização de entrevistas e, mesmo que tivéssemos, não teríamos tempo hábil

para que todo o processo pudesse ser feito com o rigor devido.

Por outro lado, a literatura recente recomenda que o processo de levantamento de concepções

seja feito de forma contextualizada, recorrendo a eventos ou episódios históricos que, delineando um

cenário, leve os sujeitos da pesquisa às questões que serão postas (ALLCHIN, 2011; HODSON, 2014;

LEDERMAN, N. G.; BARTOS; LEDERMAN, J. S., 2014). Este requisito é completamente contemplado

pelas narrativas aqui apresentadas.

Finalmente, o levantamento que fizemos não teve por objetivo estabelecer ou avaliar as

concepções epistemológicas dos licenciandos a partir de uma concepção tida como ideal ou correta

de ciência. Até porque, apesar de buscarmos sempre por posturas moderadas que fujam dos

extremos, ao longo das análises foi possível perceber que não existe uma uniformidade nas

concepções epistemológicas apresentadas por um determinado sujeito: a depender do contexto ou

da questão, a concepção de um aluno pode mudar de forma radical.
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As Categorias de Análise

O estudo do episódio histórico, orientado pela leitura da narrativa histórico-didática e posterior

resposta e discussão dos “PENSE!”, nos permitiu identificar e classificar as concepções

epistemológicas apresentadas pelos sujeitos desta pesquisa. A análise das concepções de ciência foi

feita a partir de cinco categorias, as quais salientamos que são empregadas somente para fins de

análise de concepções dos licenciandos. As categorias tratam-se, portanto, de caricaturas de

concepções epistemológicas e não carregam consigo o mesmo rigor filosófico apresentado pelos

pensadores que representam cada uma delas.

Das categorias empregadas, três delas buscam enfatizar a tensão entre os epistemólogos Imre

Lakatos (1922 - 1974) e Paul Feyerabend (1924 - 1994), ou seja, a tensão entre o Racionalismo e

o Relativismo Científico (BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2018). Outras três categorias foram

adicionadas com o objetivo de classificar algumas concepções que escapam ou extrapolam a já citada

tensão. As categorias empregadas foram: i) Racionalismo; ii) Relativismo; iii) Posturas Moderadas;

iv) Positivismo ou Senso Comum; v) Relativismo Ingênuo (BAGDONAS; SILVA, 2013; BAGDONAS;

ZANETIC; GURGEL, 2014; BAGDONAS, 2015b; BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2018; EL-HANI;

TAVARES; ROCHA, 2004).

Lakatos e Feyerabend estudaram, ao longo da década de 1950, sob a orientação de Karl Popper

(1902 - 1994), então professor da London School of Economics. Feyerabend tornou-se posteriormente

um dos maiores defensores do Relativismo Científico, afastando-se drasticamente do racionalismo

de seu orientador. Em seu famoso “Contra o Método” (1975), Feyerabend mostra-se crítico tanto a

Lakatos quanto a Popper, postura que subsequentemente tornou-se conhecida como “anarquismo

epistemológico” ou “pluralismo metodológico” (BAGDONAS, 2015b, p).

Tomamos a liberdade de reproduzir as palavras de Bagdonas (2018)11 na descrição das três

primeiras categorias de análise:

1. Racionalismo: Esta categoria é inspirada principalmente na epistemologia de Lakatos e sua

defesa de que a história externalista da ciência tem um papel secundário quando comparado

com a reconstrução racional da história interna da ciência (LAKATOS, 1971; BAGDONAS,

2015b). Os adeptos dessa visão dão mais atenção aos conteúdos cognitivos da ciência, com

pouca atenção ao contexto sociocultural. Também são compatíveis com esta categoria os

valores do ethos científico, apresentados pelo sociólogo estadunidense Robert Merton (1910-

2003): universalismo, comunalidade, desinteresse e ceticismo organizado (MERTON, 2013).
11O Maior Erro de Einstein? Debatendo o papel dos erros na ciência através de um jogo didático sobre Cosmologia.

Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 35, n. 1, p. 97-117, abr. 2018. Os grifos são do autor.
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Uma versão ingênua dessa visão foi denominada racionalismo cientificista por Marco

Barbosa de Oliveira, em seus estudos sobre a epistemologia de Hugh Lacey. Nessa visão, a

ciência seria neutra, mas a sociedade pode usá-la para o bem ou para o mal (OLIVEIRA,

2003). Outra visão ingênua da natureza da ciência que se enquadra nesta categoria foi

denominada empírico-indutivista ou absolutista, por pesquisadores que adotaram visão

consensual da natureza da ciência (PÉREZ et al., 2001).

2. Relativismo: Esta categoria é inspirada principalmente no anarquismo epistemológico de

Paul Feyerabend e por autores que criticaram a autoridade científica, como certos adeptos do

Programa Forte da Sociologia das Ciências. Classificamos nela os alunos que enfatizaram

aspectos sociais da ciência, dando mais atenção ao contexto sócio-histórico que aos

conteúdos; ou que questionaram a autoridade da ciência e os valores do ethos científico,

enfatizando aspectos não racionais das condutas dos cientistas, como orgulho intelectual,

disputas por poder e prestígio, adesão dogmática ao paradigma vigente, entre outras. É

caracterizada como relativista a corrente pós-moderna de crítica à ciência, que argumenta

que a ciência não é nem neutra nem imparcial. No entanto, é importante ressaltar que há

importantes divergências entre autores pós- modernos, autores do Science Studies, muitos

dos quais não se dizem relativistas (OLIVEIRA, 2003). Essa categorização dicotômica entre

“Relativismo” e “Racionalismo” foi empregada para analisar as concepções de estudantes do

ensino médio, mas é certamente muito simplificada em relação às concepções de

profissionais dedicados a estudos sobre história, filosofia e sociologia da ciência.

3. Posturas Moderadas: Vários filósofos da ciência propuseram teorias epistemológicas

moderadas, evitando extremos do positivismo e do relativismo: Gaston Bachelard, Thomas

Kuhn, Stephen Toulmin, Larry Laudan, Gérard Fourez. No âmbito da pesquisa em ensino de

ciências, estes autores influenciaram fortemente a consolidação da chamada “visão

consensual da natureza da ciência” (BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2014). Para nossa

análise, classificamos como moderadas as visões de ciência que tendiam a um equilíbrio

entre internalismo e externalismo, conteúdo e contexto, e que defenderam os valores do

ethos científico, porém reconhecendo que eventualmente os cientistas podem agir em

desacordo com estes valores.

4. Positivista ou Senso Comum12: Entende o conhecimento científico como provado, acabado

e como verdade absoluta. As teorias científicas derivam rigorosamente de dados observáveis
12Chamamos aqui de “Senso Comum” aquilo que El-Hani; Tavares e Rocha (2004) chamaram de “concepção

inadequada”.
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e de experimentos. A ciência é construída a partir daquilo que se pode ver, ouvir, medir e

tocar (empírico-indutivismo), de forma que opiniões, suposições, especulações e preferências

não têm espaço. A ciência e seus agentes são, portanto, neutros, objetivos e racionais; seus

produtos são confiáveis porque são provados de forma objetiva; ela descobre as leis imutáveis

da natureza e ignora o papel da criatividade e da imaginação na produção do conhecimento

(BAGDONAS; SILVA, 2013; EL-HANI; TAVARES; ROCHA, 2004; PÉREZ et al., 2001; FOUREZ,

1995; CHALMERS, 1993).

5. Relativismo Ingênuo:13 Trata-se de uma radicalização (ingênua) à posição positivista.

Entende tanto a ciência quanto o cientista como oportunistas e sem escrúpulos já que seus

objetivos, intenções e interesses são orientados por questões políticas, morais ou ideológicas,

uma vez que buscam por interesses próprios. Aproxima-se, também de forma caricaturesca,

da “visão histórica da ciência” de Fourez (1995), na qual esta última é considerada como uma

construção histórica condicionada a uma época e a projetos específicos, além de ser uma

construção feita por e para humanos (PÉREZ et al., 2001; BAGDONAS; SILVA, 2013;

BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2014; MARTINS, A. F. P., 2015; BAGDONAS; ZANETIC;

GURGEL, 2018).

De forma semelhante, os “PENSE!” também podem ser agrupados em categorias que levam em

conta as similitudes dos objetivos de discussão. Foram criadas cinco categorias que são apresentadas,

com seus “PENSE!” respectivos, na tabela a seguir.

Tabela 6.3: Categorização dos “PENSE!”

Categorias Narrativa 1 - África Narrativa 2 - Brasil

1. Relação Ciência / Sociedade / Ciência 1, 2, 3, 4, 5, 8 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11
2. Relação Ciência e Valores 1, 2, 3, 5 4, 6, 7, 9
3. Perspectiva Teóricas e Metodológicas 3, 4, 9, 10, 11, 12 5, 13, 14
4. Comunicação e Divulgação da Ciência 10, 13 1, 4, 5, 9, 10, 12
5. Caráter Coletivo, Tentativo e Provisório da Ciência 2, 4, 6, 7, 8 2, 5, 6

Antes de prosseguirmos, creio que seja conveniente descrever, mesmo que de forma breve, os

objetivos de cada umas das categorias listadas acima:

1. Relação Ciência, Sociedade, Ciência: busca discutir as influências sociais no âmbito

científico e as influências científicas no âmbito social. Havíamos criado, inicialmente, duas
13Postura equivalente àquilo que Bagdonas e Silva (2013) chamaram de “tendência construtivista” (p. 218).
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categorias distintas (influências sociais na ciência e influências da ciência na sociedade) que

foram juntadas ao percebermos que as relações em questão são bilaterais, isto é, ciência e

sociedade se influenciam mutuamente.

2. Relação Ciência e Valores (não-epistêmicos): discute as relações entre ciência e aspectos

culturais, políticos e religiosos. Neste caso, a orientação política e religiosa são entendidas

como valores seguidos ou praticados pelos indivíduos.

3. Perspectiva Teóricas e Metodológicas: discute as perspectivas teóricas nas interpretações

dos dados observacionais, as relações entre lei, teorias e experimentos e o papel dos erros

instrumentais nos experimentos. Trata-se de uma categoria que se concentra nos aspectos

epistêmicos do conhecimento científico.

4. Comunicação e Divulgação da Ciência: discute questões relacionadas à comunicação

científica de forma interna, ou seja, entre os pares, e a comunicação científica à comunidade

em geral, não especializada.

5. Caráter Coletivo e Provisório da Ciência: discute o papel das cooperações internacionais

no âmbito científico, além do caráter tentativo e coletivo da ciência.

6.5 As Concepções Epistemológicas dos Licenciandos em

Física

A análise e levantamento de concepções aqui pretendidos foram orientados pelas falas dos alunos

durante os momentos de aula, bem como pelas suas respostas apresentadas aos questionários após

a leitura das narrativas. Os “PENSE!” 1, 4, 6, 7, 8 e 10 da frente africana e os “PENSE!” 5, 7, 8 e 13

da frente brasileira foram excluídos da análise por não oferecerem informações relevantes sobre as

concepções epistemológicas dos sujeitos da pesquisa.

As Concepções Epistemológicas em “Arthur Stanley Eddington e a

Expedição do Eclipse Solar de 1919”

PENSE 1: Imagine que você está nesta reunião e que após este jantar um cientista pergunta sua

opinião sobre o pronunciamento de Lodge. O que você responderia? De que forma você acredita

que os conflitos políticos podem afetar ou não a conduta da ciência?
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O pronunciamento de Oliver Lodge - “A ciência está além de qualquer política.” - desconsidera as

claras relações entre Ciência, Sociedade e Ciência, já que conflitos políticos sempre afetam, emmaior

ou menor grau, a Ciência e seus agentes. Se entendermos também a Ciência como um aspecto da

cultura, a afirmação de Lodge desconsidera o fato de que culturas são compostas pormúltiplas facetas

e sua afirmação, ao contrário, coloca a Ciência como uma entidade neutra e a parte da sociedade e,

portanto, alheia aos seus problemas. A fala de Lodge, neste contexto, pode ser enquadrada numa

perspectiva racionalista, já que diminui a importância da influência dos fatores sociais (no caso, a

I Guerra Mundial) sobre a ciência.

Ao não concordar “integralmente com o pronunciamento feito, porque a gente acredita que a ciência

não está além de qualquer política”, os alunos Chaves eQuico fazem ummovimento em direção a uma

posiçãomoderada, que tende a um equilíbrio entre aspectos epistêmicos e não epistêmicos da ciência.

Complementando sua resposta, Chaves e Quico afirmam que

[. . . ] a política é algo que engloba todos os aspectos da vida em sociedade. Tudo que é construído

socialmente é permeado de política. E ela [a sociedade] também tem influência direta na ciência

devido a questões de financiamento. . . ”

Por outro lado, a aluna Florinda, ao se colocar no lugar dos participantes daquele encontro, afirma

que “se fosse eu o cientista, [os fatores políticos domomento] nãome influenciaria. Mas no total, com

certeza influencia.” Posição semelhante é defendida pelo aluno Jaiminho, que em sua argumentação

afirma que devido à sua paixão pela ciência “concordaria com a fala do Lodge”, e que em meio a um

cenário de guerra desastroso, desanimador, “você quer se apegar à ciência. . . ” Entretanto, o aluno

têm consciência da relação entre ciência e política, ao afirmar que “a política influencia demais na

ciência...”

As posições observadas a partir das argumentações apresentadas acima são, de certa forma,

controversas. Uma interpretação possível das falas apresentadas é a de que os licenciandos,

enquanto cientistas imersos naquele contexto histórico, não veriam seus trabalhos sendo afetados

pela conjuntura posta, mas ao mesmo tempo, entendem que a ciência enquanto instituição seria

sim afetada. Assim, pode-se perceber que os alunos não enxergam, no nível individual, a influência

dos aspectos não-epistêmicos na prática científica, mas a percebem em nível coletivo. Estas

concepções podem ser enquadradas como positivistas ou senso comum, já que admitem o

cientista como neutro, como alguém alheio à sociedade e seus problemas. Ao mesmo tempo,

“flertam” com um certo relativismo ingênuo ao entenderem que “tem muito interesse político em

cima disso” [aluno Jaiminho fazendo referência à instituição ciência], o que nos leva à
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interpretação de uma ciência movida por interesses próprios ou a serviço de poderosos e grupos de

interesses.

Posição semelhante, que também faz com que sejam associados ao relativismo ingênuo, é

defendida pelos alunos Chiquinha e Godinez, que afirmam em sua resposta ao questionário que

“Lodge está certo, a ciência não deveria sofrer interferência da política. A ciência, infelizmente,

é manipulada pelos conflitos políticos, e muita das vezes acaba sendo orientada para favorecer,

enriquecer ou auxiliar alguma nação, com a ideia de mostrar ao resto do mundo, que aquela nação

é “superior” pelos avanços que a ciência produz. Seu uso deveria ser livre de qualquer questão

política.”

Num interessante contraponto à fala do aluno Jaiminho, o aluno Quico contrasta a “paixão pela

ciência” expressada pelo primeiro, afirmando que justamente

“Pela minha paixão pela ciência que eu acho que a gente tem que enxergar que realmente tem

influência política nela. . . isso acaba deixando ela mais apaixonante. Porque ela vai envolver

conflitos não somente internos, mas também externos, trazendo considerações de toda a sociedade

sobre temas importantes.”

A fala de Quico fecha o debate relativo ao “PENSE!” 1, trazendo a discussão e evidenciando sua

perspectiva maismoderada em relação à questão posta.

PENSE 2: Sendo Eddington, o que você poderia fazer para ir contra a segregação entre os

cientistas de diferentes países? Esta é uma questão que envolve a ciência ou apenas o

posicionamento político pessoal? Você acha que escrever à revista The Observatory respondendo

com uma declaração pacifista seria um bom caminho, ou isso é inadequado para uma revista

científica? O que uma carta como esta poderia dizer?

A primeira sentença do “PENSE!” 2 mostra uma atuação de Eddington enquanto cientista frente

a atos de segregação, de onde podemos induzir a existência da influência de aspectos científicos (ou

do cientista) na sociedade. Quanto à segunda sentença, a expressão “posicionamento político pessoal”

engloba diversos aspectos sociais, culturais e valores que são necessários para a formação de tal

posicionamento. Finalmente, o termo pacifista, mostra essa relação entre valores pessoais / morais /

éticos e ciência e, no caso de Eddington, evidencia a relação entre a Ciência e sua Religião.

O “PENSE!” 2 suscitou divergências dentro do próprio grupo responsável por conduzir as

discussões relacionadas a ele. O aluno Quico, ao comentar sobre a possibilidade de escrever um

manifesto pacifista, comenta que “o que o Eddington fez é legal”, já que é interessante se posicionar

contra toda segregação e xenofobia que surgia no contexto britânico da época. Segundo Quico, o
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cientista não deve se manter neutro, já que “são justamente nesses momentos que você deve expressar

sua opinião”. Entretanto, entende também que esta se trata de uma posição delicada já que “você

poderia sofrer muitas represálias. . . sofrer ataques por causa disso.” Ainda sobre a escrita do

manifesto, Quico afirma que

[...] “eu acho que essa questão envolve política, obviamente, porque está envolvendo conflitos

políticos, mas acho que ela envolve um pouco de ciência também. Porque se nós pensarmos um

pouco, se segregarmos toda uma nação, nós vamos segregar também as ideias que vão vir dela. . .

porque elas são de um contexto específico. Então, se a gente segrega as ideias dos cientistas

alemães, a gente vai segregar ideias daqueles cientistas que são únicas, porque elas são de um

contexto específico. Então, a maneira que eles pensam é única e podem gerar produtos únicos.

Então, eu acho que envolve um pouco a ciência, porque se nós quisermos uma ciência mais

generalizada assim, no contexto mais global, não seria legal segregar uma nação inteira como

aconteceu. Então acho que tem esses dois aspectos: tanto político, quanto científico. Científico no

sentido de que nós quisermos uma ciência aí de qualidade, sobretudo para a cosmologia ou a

astronomia, não seria legal fazer essa segregação.”

Por outro lado, Chaves, apesar de endossar parte da resposta dada acima por Quico, discorda

sobre a existência de uma influência científica na escrita da carta ao The Observatory. Para Chaves,

[...] “isso é uma coisa que envolve muito mais posicionamento político pessoal do que ciência de

fato. Porque não é só porque uma pessoa é um cientista que ela se sente moralmente ou eticamente

obrigada a ser contra a segregação dos cientistas de diferentes países. Eu acho que, na verdade, é

muito ao contrário até. Assim, no geral os cientistas têm um e tem um sentimento bem patriótico,

nacionalista assim. Então eu acho que isso é uma coisa muito mais de posicionamento político

pessoal da pessoa.”

O aluno Chaves, ao evocar em sua fala termos como “patriotismo” e “nacionalismo”, ao mesmo

tempo em que enfatiza os aspectos não-epistêmicos na tomada de decisão sobre a escrita do

manifesto pacifista, apresenta uma postura que tende ao relativismo, ou seja, aquela concepção

que ressalta aspectos não racionais nas práticas científicas, tais como o orgulho intelectual,

disputas por poder e prestígio, adesão dogmática ao paradigma vigente, entre outras. Posição

semelhante também pode ser associada ao aluno Jaiminho. Por outro lado, Quico, ao sopesar a

influência do científico e do não científico em sua fala, tende, novamente, à uma postura

moderada.
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PENSE 3: Como um astrônomo ou físico participante da reunião da BAAS, você se convenceria

em aceitar esta nova teoria de um alemão pouco prestigiado, de Einstein? Descreva o papel de cada

um dos fatores que podem ter influenciado em sua decisão, por exemplo: gosto estético; política do

autor; peso das provas; provas específicas; explicação teórica do problema anterior e outro (s).

O “convencimento” evocado no “PENSE!” 3 envolve aspectos relacionados às perspectivas

teórico-metodológicas nas interpretações dos dados observacionais, além da compreensão das

relações entre lei, teoria e experimento, etc. Ao se assumir o fato de Einstein ser “um alemão pouco

prestigiado” como critério de aceitação de sua teoria, podemos perceber também relações entre

ciência, sociedade, cultura, valores (aqui entra o quakerismo enquanto valor) e as mútuas

influências entre cada um desses fatores.

No que diz respeito ao “PENSE!” 3 e a citada aceitação da Teoria da Relatividade Geral, os alunos

Chaves e Quico afirmam que

“[...] a gente aceitaria [a teoria]... os fatores principais que influenciariam a gente na aceitação dessa

teoria seria o posicionamento político do autor da teoria e a coerência lógica da teoria, internamente,

em relação à sua formulação lógica, quanto externamente, que é a relação da teoria com os dados.”

Como complemento à sua resposta, os alunos evocam o conteúdo de outra aula na qual a postura

pacifista de Einstein foi destacada, afirmando que:

“[...] se a gente tivesse noção disso [do pacifismo de Einstein] enquanto cientistas, isso seria um ponto

bem importante pra gente nessa nessa aceitação.”

Ainda durante a discussão, o aluno Quico pede a palavra e propõe uma reflexão na qual os papéis

são invertidos: agora Einstein é favorável à guerra! Tal situação o coloca, em suas palavras, em um

“dilema”, já que

“[...] é difícil você levar à frente a análise de um trabalho de uma pessoa assim, porque a gente acaba

pesando muito o caráter pessoal. . . Por mais que a teoria dele não tenha nada a ver com a guerra, a

teoria dele é a Teoria da Relatividade Geral, que está desvinculada, vamos dizer assim. . . A teoria

física está desvinculada mas o cientista que a fez não está desvinculado da guerra, ele está sendo

favorável. Então esse é um dilema muito. . . A gente fica muito ali. . . Mas a gente acaba achando

que isso pesaria contra a análise do trabalho do Einstein.”

Quico, com o avançar das discussões sobre o “PENSE!” 3, reconhece que naquele contexto seria

complexo avaliar a Relatividade Geral por sua coerência lógica. Em sua fala, Quico ao comentar a

resposta apresentada inicialmente por ele e seu colega Chaves, afirma que
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“A gente já está partindo do pressuposto que ela já deu certo, que a teoria já está bem sustentada. . .

É que na época. . . em geral, quase ninguém, tirando os matemáticos, como o Hamilton. . . o pessoal

lá não sabia muito cálculo tensorial e geometria diferencial. Então se a gente estivesse naquele

contexto, provavelmente a gente não saberia também. Então não teria como validar logicamente...

Seria um empecilho.””

Quanto ao estudante Jaiminho, em sua resposta ao questionário, afirma que seu processo de

aceitação da Teoria da Relatividade Geral

“[...] eu acho que eu tenderia a acompanhar o pensamento geral ali do pessoal por conta de falta

de comprovação mesmo. A matemática era toda enroscada também, que poucos compreendiam. . .

Então eu acho que eu não aceitaria assim não. Eu sou daqueles que precisa... “tem que provar, tem

que provar, tem que provar”. Então, eu acho que não aceitaria não.”

Por outro lado, o posicionamento do aluno Madruga em relação ao “PENSE!” 3, diverge por

completo dos demais colegas no que diz respeito aos aspectos políticos envolvidos na questão. Em

sua fala, Madruga afirma que

“[...] ao contrário do que o Quico e o Chaves falaram aí, eu acho que o posicionamento político dele

não me influencia não. Até porque, como o Quico mesmo falou, essa teoria dele não tem nada a ver

com essa questão política, apesar de ciência e política andarem juntas, não serem neutras. . . ”

Com relação ao fato de ser ou não convencido pela teoria apresentada, Madruga afirma que

“[...] não me convenceria não, porque a gente está falando de um cara que não tinha muito nome

ainda, não era famoso. . . E querendo ou não, isso influencia bastante. Não dá para falar que não,

porque influencia bastante. E sem contar também que essa teoria dele iria revolucionar tudo que

a gente entendia da Física, iria bater de frente com ninguém mais, ninguém menos, que Newton.

Então assim, acho que não me convenceria não.”

As falas de Chaves e Quico no que se referem aos critérios de aceitação da Teoria da Relatividade

Geral, os colocam numa posição que tende ao relativismo, principalmente após o fato de Quico

entender que naquele momento “seria um empecilho” analisar a teoria em questão por sua coerência

lógica. Soma-se a isso o fato de que ambos afirmam em respostas posteriores que um dos principais

fatores a ser levado em conta na aceitação da teoria seria a sua posição pacifista, já que se Einstein

fosse abertamente favorável à guerra “isso pesaria contra a análise do trabalho do Einstein.”

Por outro lado, Jaiminho se prende às evidências experimentais - no caso, a falta delas - como seu

principal critério para a aceitação ou não da Teoria da Relatividade Geral, já que para ele, “tem que
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provar, tem que provar, tem que provar.” Sua fala o coloca numa posição que tende ao racionalismo,

já que ele se apega mais aos aspectos cognitivos do que ao contexto sociocultural da teoria. O

mesmo acontece com o alunoMadruga, que afirma que “o posicionamento político dele [Einstein] não

me influencia. . . ”, ao mesmo tempo que reconhece a não neutralidade da ciência.

PENSE 5: Como Dyson, quais comentários você faria a respeito do entusiasmo de Eddington?

Particularmente, como você se sente frente às motivações pacifistas e a mistura implícita entre

ciência e política?

O “PENSE!” 5, em sua última sentença, nos remete às Relações entre Ciência, Sociedade e Valores

ao fazer referência às “motivações pacifistas e a mistura implícita entre ciência e política”.

Quanto ao entusiasmo de Eddington, os alunos Chaves e Quico apontam que seria necessária

uma diminuição das expectativas “afinal poderia ser o caso do experimento não corroborar a previsão

teórica que da Teoria da Relatividade Geral em relação ao desvio.” Os alunos destacam ainda o fato de

que

“[...] observações seriam para testar [a teoria] e não para validar ela. . . . E a expectativa que ele

criou sobre a validade dessa teoria poderia corromper. . . Assim, mais que o normal, porque nossa

observação já é “corrompida” pela teoria que a gente tem. Mas talvez mais do que o normal, porque

para ele, ele já tinha aceitado que a teoria era verdadeira. E assim, foi o caso deles fazerem as

observações e as observações corroborarem, de fato, com os dados. Mas poderia acontecer e não ser o

caso. E que a gente acha quemesmo assim o Eddington acreditaria que a teoria ainda estaria... Ainda

seria correta e moveria mais esforços para fazer outras observações, etc. . . E esse é um problema. . . ”

Quanto à relação entre Ciência e Política os estudantes afirmam que

[...] é assim que funciona. A gente não tem uma opinião a favor ou contra, porque é assim que

funciona, de fato. A gente pensa que ser contra isso seria fechar os olhos para uma coisa que já

acontece. É a gente se negar a ver como a ciência realmente se constrói, evolui, se transforma e tudo

mais.

Sobre um eventual favorecimento de Einstein por parte de uma análise enviesada feita por

Eddington e os impactos de tais atitudes na validade da Teoria da Relatividade Geral, os estudantes

afirmam que

“[...] essa análise enviesada, quando muito explícita, ela é prejudicial. Porque eu não sei se dá para

você ser totalmente enviesado, porque é aquela questão que a gente sempre discute, do cientista não

ter viés nenhum, e a gente acaba vendo que não é bem assim. Você sempre tem concepções teóricas,



Capítulo 6. Intervenção Didática: Narrativas Históricas no Ensino de Ciências 196

têm umas preferências e acaba tomando partido, tomando lado. Você tenta reduzir isso, mas agora

quando você maximiza isso aí, eu acredito que seja um grande problema.”

Novamente, ao dar ênfase a aspectos não racionais dos cientistas, a saber a predileção e

convencimento de Eddington pelas ideias de Einstein mesmo antes de serem experimentadas, os

alunos apresentam uma tendência à postura relativista. Esta posição é reforçada pelo

entendimento da não neutralidade e imparcialidade da ciência nas suas relações com outras

instâncias da sociedade. Nas palavras dos estudantes, não entender essas influências mútuas “é se

negar a ver como a ciência realmente se constrói, evolui, se transforma. . . ”

PENSE 9: Sendo um cientista que irá analisar os dados coletados na expedição, você concorda

em excluir algum deles? Se não, por quê? Se sim, quais dados você excluiria da análise final? Quais

são seus critérios? Quais são suas justificativas para a exclusão desses dados?

Quanto ao “PENSE!” 9 e a exclusão de dados, Madruga e Jaiminho afirmam que

“[...] não concordaria não, porque apesar de ter dado algum erro lá na marcação e tal, seria

importante para comparar os dados ali. Eu não saberia, por exemplo, se fosse excluir, qual critério

eu iria usar. Então, não sabendo adotar esse critério, eu não descartaria nenhum deles.”

Os dois alunos acima são provocados por Girafales com a seguinte pergunta: “vocês nunca

descartaram nenhum nos relatórios de laboratório de física na faculdade não?” Girafales é

prontamente respondido por Madruga afirmando: “eu só faço dar certo. Aproxima lá e faz dar certo

na marra!”

PENSE 11: Você é um físico ou astrônomo presente nessa reunião. Como você se pronunciaria

frente à confirmação de uma nova teoria? Relacione e compare com os fatores que você apresentou

no PENSE 3.

As respostas apresentadas ao “PENSE!” 11, tendem, de forma geral, a uma postura mais

relativista. Houve certa discussão em torno desta questão em específico, entretanto, uma possível

conclusão a ser tirada, é a existência de certo ceticismo quanto a Teoria da Relatividade Geral, já

que os resultados apresentados poderiam destronar uma teoria já bem estabelecida: a Gravitação

newtoniana. O aluno Chaves levanta argumentos relacionados à disputas de poder e prestígio,

além da adesão aos paradigmas vigentes à época para embasar seu ceticismo às ideias de Einstein.

Em suas palavras: “Newton era inglês, então para eles, Newton era um herói provavelmente. Era o

símbolo da ciência inglesa.”

Outros alunos, a exemplo de Madruga e Jaiminho demonstraram animação diante dos

resultados. Entretanto, esta animação, ao nosso ver, partiu de uma análise anacrônica do momento
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em que os resultados foram apresentados. Tal análise partia de uma perspectiva na qual a Teoria da

Relatividade já estava estabelecida e não de que ela estava, naquele momento, passando por seu

primeiro escrutínio público.

PENSE 12: Você é um astrônomo e se coloca no debate travado nesta reunião acerca das relações

entre os resultados observacionais da expedição e a validação da teoria como um todo. Você acredita

que um experimento único ou uma observação do eclipse num momento pontual, demonstra uma

lei específica ou ele pode ser determinante para a validação da teoria como um todo?

A citada “validação da teoria” requer que o aluno compreenda as “perspectivas teóricas nas

interpretações dos dados observacionais”, das “relações entre lei, teoria e experimento”, além do

“papel dos erros instrumentais na execução de experimentos”. Entretanto, ao responder ao

“PENSE!” 12, a aluna Florinda se isenta de tal compreensão alegando desconhecer a teoria em

questão e afirmando que

“[...] é muito difícil eu me colocar na reunião. Eu não conheço a teoria, nem a matemática da teoria

e nem a como é feita a observação do astrônomo. Porque assim. . . Às vezes o pessoal fala muito da

matemática da teoria, mas eu fico muito impressionado com como eles fizeram essas observações,

porque o ângulo lá é muito pequeno! Então assim, eu ficomais impressionado com as observações até

do que... Então eu fico assim, será que essas observações eram uma coisa normal que os astrônomos. . .

observarem ou não? Então, é uma coisa que eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, se com esses

dados é correto, é tranquilo. . . Mesmo Eddington, sendo um dos melhores astrônomos, é uma coisa

simples ou não é? Porque naquela também nem computador tinha e o cara fez ali. . . Então eu fico

pensando nesse lado, eu fico... Eu ficaria numa posição neutra, porque eu não conheceria."

A fala de Florinda é rebatida por Girafales da seguinte forma

“Mas vocês acham que precisa conhecer amatemática dos tensores, tem que conhecer profundamente

a teoria, tem que saber os detalhes técnicos todos? Assim, a narrativa traz um pouquinho dos

detalhes. Mas realmente, eu também não sei os detalhes técnicos de porquê a observação de meia

deflexão dava amecânica newtoniana e uma de deflexão inteira dava a Teoria da Relatividade Geral.

Mas vocês acham que então, por não saber esses detalhes técnicos, não dá para a gente se imaginar

e discutir essas questões no ensino médio, por exemplo? Os estudantes teriam que saber os detalhes

técnicos para participar da discussão?”

A provocação de Girafales é respondida por Jaiminho que afirma que não saber os detalhes

técnicos “não é um problema não” e, portanto, não seria empecilho para uma eventual discussão.

Na mesma linha, Quico contra-argumenta Florinda e responde a Girafales da seguinte forma
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“Eu acho que um ponto que a gente pode levantar também é a abordagem que o Eddington ia ter na

hora da apresentação dele, porque isso conta muito também. Porque pode ter um comportamento

muito mais técnico, uma altitude mais técnica, apresentando os fatores técnicos, o que vai ficar

insuportável mesmo para quem não é astrônomo. Agora ele pode fazer uma análise mais qualitativa,

apresentando também os dados, de forma que todo mundo estivesse ali na reunião pudesse entender.

E aí, a gente poderia transpor isso para o ensino médio, que foi a pergunta que o Girafales fez. Então,

o que depende de você levar conteúdos como a Relatividade Geral para o médio é ao professor. É

a abordagem do professor. Se ele levar a matemática com o tensor, obviamente que nenhum aluno

vai entender, mas se ele levar alguma. . . conceitos mais qualitativos, aspectos conceituais, vai dar

para discutir bastante coisa no ensino médio. Então acho que uma coisa que é muito relevante

nessa discussão nossa, é a abordagem do Eddington e, no caso, no ensino médio, é a abordagem do

professor.”

Ao pautar sua “neutralidade” no desconhecimento da Teoria da Relatividade Geral, ou seja, ao se

prender a aspectos cognitivos da ciência como critério de validação, Florinda se alinha a uma postura

que tende ao racionalismo. Por outro lado, o questionamento de Girafales sobre a necessidade de

conhecer os “detalhes técnicos para participar da discussão”, o coloca numa tendência relativista. Em

posição semelhante tambémpode ser encaixada a fala do alunoQuico ao tratar do papel da linguagem

(“abordagem”, em suas palavras) na comunicação científica. Ao fazer o paralelo entre a Teoria da

Relatividade Geral e o Ensino Médio, o aluno entende que a linguagem da ciência deve ser revista

ou adaptada a depender do contexto em que se insere, o que também nos permite a interpretação de

uma percepção de ciência menos rígida, engessada.

PENSE 13: Sendo Eddington, como você apresentaria as expedições de 1919 e seus resultados

para a sociedade em geral (não cientistas)? Como esta apresentação deveria diferir da apresentação

para os especialistas?

Diante da situação exposta no “PENSE!” 12, a aluna Florinda apresenta a seguinte argumentação

[...] deveria se colocar o fato, porque lá tem uma discussão que eles fazem que é “a deflexão da luz

ao passar pela região perto do Sol agora é um fato de observação”. Então eu acho que eles deveriam

apresentar esse fato: “a gente descobriu isso mas ainda não sabe se a teoria está completa ou não,

ainda existem algumas dúvidas, mas o fato parece que era concreto.”

A fala de Florinda é contraposta por Girafales ao afirmar que

“[...] não existe fato nessa observação, nessa época. Depois, talvez, com o passar do tempo, a

comunidade fez um monte de observação em um monte de eclipse e aprimorou as coisas, e aí a
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gente pode dizer “não a gente tem mais evidências, a gente pode dizer sim, que tem aí um fato que

é que a luz desvia quando passa por uma estrela”. Na época do Eddington não tinha nada de fato!”

O termo “fato” empregado por Florinda traz para o debate a ideia de que aquilo que por ora se

apresentava era algo incontestável, do experimento como garantidor da verdade científica e que esta,

por fim, é absoluta, o que o leva a uma postura que tende ao positivismo. Por outro lado, a fala de

Girafales, que de certa forma contesta a existência do fato, o leva à posição diametralmente oposta,

neste caso, o relativismo.

PENSE 14: Quais são os principais desdobramentos do esforço de Eddington e seus colegas com

a expedição do Eclipse Solar Total em 1919? Destaque aspectos científicos, sociais, políticos e outros

que julgar importantes.

Fato interessante a ser destacado em relação ao “PENSE!” 14 é que a aluna Florinda não

percebeu “nenhum desdobramento [político e social] muito relevante” nos esforços de Eddington,

mesmo que parte considerável da frente africana da narrativa tenha se debruçando sobre esses

aspectos. Entretanto, em termos científicos o aluno afirma que a expedição do eclipse “mudou a

forma como o homem. . . vê o funcionamento do Universo.”

Diante da mesma questão e se opondo a Florinda, o aluno Quico afirma que

“Eu discordo um pouco do Florinda porque depois da expedição acabou tendo muita análise dentre

os ingleses dos resultados obtidos pelo Eddington. Então, acabou que esse promoveu um pouco a

cooperação entre cientistas ingleses ali para analisar o trabalho de um alemão, que até pouco tempo

atrás seria inviável devido à segregação. Eu acho que esse é um desdobramento político e social. E

acho que também tem a questão da divulgação dos trabalhos para a sociedade em geral. Acho que

esse é um desdobramento mais social. Quando você leva a ciência para um público mais geral, acho

que pode se levar em conta como um desdobramento social.”

A fala de Madruga diante da situação apresentada pelo “PENSE!” 14 se alinha com a fala de

Quico, reconhecendo que as atitudes de Eddington tiveram seus méritos no campo social e político.

Segundo o aluno, Eddington, “mesmo que pouco. . . contribuiu nesse início trégua.” No mesmo sentido

vai a contribuição de Godinez e Chiquinha que, respondendo ao questionário, afirmam que

“Através da expedição. . . Eddington mostrou que a cooperação entre diferentes nações auxilia muito

no progresso da ciência. Dessa maneira, demonstrou que é possível se unir no meio científico mesmo

com divergências políticas. Também com as expedições, Eddington ajudou a ciência a dar um longo

passo. . . ajudando a ascender uma nova teoria científica. Ainda sobre as expedições no Brasil, houve

todo um envolvimento da comunidade com os cientistas. Como o texto menciona, foram muito
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bem recebidos pelos locais e isso também mostrou às autoridades a importância do Observatório

Nacional.”

Ao trecho apresentado acima, adicionamos também uma parte da fala de Godinez feita durante a

aula que afirma que a expedição “mostrou para as autoridades a importância de se ter um observatório”,

destacando assim, outro desdobramento social e político interessante.

A aluna Florinda ao não reconhecer os desdobramentos políticos e sociais e dar, em sua fala,

importância maior aos aspectos ditos internalistas, tende, claramente, ao racionalismo. Seus

colegas, por outro lado, ao questionar sua fala, tendem à posição oposta, ao relativismo.

As Concepções Epistemológicas em "A Expedição do Eclipse Solar de Maio

de 1919 a Sobral e as Minúcias da Ciência Brasileira": a frente brasileira

PENSE 1: Como mostrar a uma população leiga, desinformada e desinteressada a importância e o

espaço da ciência dentro sociedade? É possível um paralelo com a situação atual do Brasil?

O “PENSE” 1 da frente brasileira, busca retomar o contexto da ciência brasileira no início do

século XX, mas especificamente, voltamos ao Observatório Nacional daquela época. A instituição,

que além de estar em situação precária quanto a sua estrutura física, sofria com a falta de verba e

atenção das autoridades da época, sendo sufocada pelo governo brasileiro por tarefas outras que

fugiam, num primeiro momento, das responsabilidades de observatório astronômico. Desta forma,

o “PENSE!” 1 busca “provocar” nos licenciandos reflexões quanto a importância da ciência dentro

de uma sociedade que, por vezes, diminui seu papel ou não consegue enxergar sua relevância.

Em sua resposta, Chaves argumenta que o problema exposto pelo “PENSE!” 1 é complexo e

envolve múltiplos fatores. Segundo o aluno,

“A falta do conhecimento. . . da importância da ciência vem em conjunto com várias outras coisas. . .

como é que uma pessoa que não goza de saúde, educação, saneamento, como é que ela vai dar

importância para essas coisas? Então, a gente problematizou muito isso, sabe?! Essa ideia de que é

uma coisa que vem num pacote, sabe?! [...] A gente não consegue ver essas coisas separadas, sabe?!

A gente vê, por exemplo, isso dentro do problema da educação. Só que para falar de educação, a gente

tem que falar de distribuição de renda, a gente tem que falar de saúde, tem que falar de não sei o

quê. E aí a ciência vem nesse pacote. Então, para dar uma resposta de fato, talvez seria tipo assim,

pensar mais nessa questão da valorização da ciência dentro da educação pública, de qualidade, para

as pessoas em geral.”
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Quico, complementando a fala deChaves, argumenta que a tarefa de demonstrar o valor da ciência

para crianças, que já estão imersas num ambiente escolar, seriamais simples. Por outro lado, segundo

o aluno, o adulto teria de ser “reeducado”, entretanto,

"[...] a pessoa [adulta] tem que se preocupar com a vida dela, tem que se preocupar com sobreviver.

E se ela não tem nem condição de sobreviver, ela tem que correr atrás e passar os perrengues dela, ela

não vai se preocupar com ciência pura. Imagina só! Então, tem que saber balancear isso, tem que dar

oportunidade para pessoa conseguir ficar bem financeiramente, para ela não ter que se preocupar

mais com a questão financeira. Aí ela começa a ampliar seus interesses. Interesses culturais, que

envolvem a ciência. . . Eu acho que é isso.

A fala de Chaves é corroborada por Quico que adiciona o fato de que a mídia de massa não dá

“muita importância para isso e você não vê publicação de ciência” em canais de TV em horários de

pico. Para Quico, um caminho para uma possível melhora na valorização da ciência pela população

em geral seria

“Tentar educar pela divulgação através da mídia. . . ao invés de ficar passando esses programas

sensacionalistas, que acabam passando uma imagem do Brasil que ele é um país somente violento.

Só tem violência e pessoas desonestas. E não é verdade. Tem violência e pessoas desonestas? Tem,

mas não é só isso não. Tem coisa boa também, tem trabalhos muito legais. Então, talvez, se alterasse

esse status quo que se tem atualmente, seria proveitoso.”

Por outro lado, Chiquinha e Godinez trazem, em sua perspectiva, um outro problema relacionado

à ciência e sua popularização. Em sua resposta ao questionário, os alunos afirmam que: “A ciência

é elitista. A compreensão, o envolvimento e a participação da população e do governo com a ciência

acontece por meio da popularização”. Esta posição é corroborada por suas falas durante a aula, já

que defendem a popularização da ciência para que ela possa “atingir a população mais pobre.” Para

Chiquinha, “o cientista tem que sair do pedestal dele e fazer a parte dele também, que é essa parte de

divulgação”.

Enquanto isso, para Jaiminho eMadruga, a solução (em resposta dada ao questionário) para uma

maior valorização da ciência passa por uma

“contextualização entre ciência e sociedade, mostrando que o desenvolvimento da última está

diretamente ligado ao desenvolvimento da primeira. Por exemplo, com o avanço da tecnologia, a

expectativa de vida da população aumentou, as condições de vida melhoraram, a comunicação foi

facilitada, tudo isso graças ao desenvolvimento da ciência.”
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Posição semelhante é defendida por Florinda no questionário, ao afirmar que devemos “mostrar

exemplos ao longo da história em que a ciência foi importante para a sociedade na solução de problemas,

como na epidemia de cólera em Londres no século XIX. . . ”

De forma geral, as concepções percebidas a partir da análise do “PENSE!” 1 tendem a uma postura

relativista, já que as respostas priorizam ou dão ênfase a aspectos sociais que tangenciam a ciência.

O destaque que Florinda dá à ciência como uma espécie de “motor” do desenvolvimento ou como

“solucionadora” de problemas sociais, pode nos levar a uma possível interpretação de que esse aluno

compartilha de uma concepção mais utilitarista do conhecimento científico, colocando-o a serviço

do avanço tecnológico.

PENSE 2: O que significa dizer que determinado grupo, instituição ou nação é cientificamente

competente? O que é necessário para que este objetivo seja atingido?

O “PENSE!” 2 está inserido num contexto no qual o então diretor do Observatório Nacional,

Henrique Morize, tentava mostrar ao mundo que o Brasil, através de sua ciência, tinha capacidade

de figurar entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Daí o questionamento sobre a competência

científica. Neste sentido, segundoQuico e Chaves, a competência científica se deve a fatores "internos

e externos”.

“Internas no sentido de ter bons pesquisadores, os grupos de pesquisas renomados. . . Ter bons

orientadores para doutorandos. . . Basicamente isso, que envolve mais a questão da ciência, interna.

Comunicação entre as Universidades eu acho que é uma coisa legal, a comunicação com a

comunidade internacional também eu acho importante. Divulgar o seu trabalho no exterior para

eles saberem o que é que a gente está fazendo aqui. E questões externas, a gente colocou mais as

questões políticas e sociais. . . de propostas políticas para a ciência, boas propostas de investimento.

Propostas que visam não somente a ciência que trás resultados mais “instantâneos”, mas a ciência

da parte prática, experimental, tecnológica. . . mas também a ciência pura, porque ela acaba

abrindo novos horizontes, justamente o ponto que Morize toca. Ele fala justamente que para o

nosso nosso país ser cientificamente competente, ele acha que a gente tem que se debruçar na

ciência pura. Ela deveria ser mais valorizada do que já é. Do que já era na época. Não sei se era

muito na época, mas ele pega muito nessa questão.”

Na busca deste objetivo, da competência científica, os citados alunos destacam que a “educação

de base” tem papel fundamental para que as crianças possam se interessar pelas carreiras

científicas. Quanto ao “PENSE!” 2, podemos afirmar que a concepção observada tende a uma

postura moderada, já que a própria fala dos alunos considera o que eles chamam de “aspectos
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internos e externos”, ou seja, há ali um equilíbrio entre fatores que consideram o conteúdo e o

contexto científico.

PENSE 3: Numa situação hipotética, quais seriam os impactos para o Brasil e sua ciência se

a primeira prova experimental da Teoria da Relatividade Geral tivesse sido feita por nós, aqui no

Brasil?

Quanto ao “PENSE!” 3, Chaves e Quico afirmam que

“Sinceramente, mesmo em uma situação hipotética, acreditamos que levaríamos pouco ou nenhum

crédito por isso. Assim como aconteceu no caso do eclipse de 1919, os pesquisadores internacionais

já estavam cientes do eclipse e já estavam procurando locais para serem realizadas as observações;

então, seria muito difícil que acontecesse de nós termos esse “privilégio” e, mesmo assim, ainda

teríamos que ser, de certa forma, convidados ao congresso deles para discutirmos nosso resultado,

porque é muito inocente acreditar que eles promoveriam o nosso país nos convidando de boa vontade,

devido a situação política do momento. No caso da gente como um país periférico e tudo mais. . . .

Também achamos que o impacto principal nos dias atuais seria o saudosismo, mas essa situação

poderia ajudar os cientistas posteriores a justificarem um maior financiamento à ciência. Contudo,

não sabemos se isso seria eficiente, já que tivemos grandes trabalhos feitos por cientistas brasileiros,

como é o caso de César Lattes e Carlos Chagas e a ciência nacional voltou a ser subfinanciada.”

A fala de Chaves e sua posição pouco otimista em relação à primeira observação experimental

do desvio da luz ser feita por brasileiros, nos remete a um relativismo ingênuo, já que ao evocar

a “situação política” daquele momento e nossa condição de “país periférico”, o aluno dá a entender

que a ciência se guia majoritariamente por interesses próprios, o que não é o caso.

PENSE 4: Como convencer pessoas que muitas vezes carecem de recursos básicos como

saneamento, saúde e segurança de que a ciência, muitas vezes produzindo conhecimentos “inúteis”

àquela camada, deve ser prioridade dentro de uma nação? É possível traçar, novamente, um

paralelo com a atual situação brasileira?

No que diz respeito ao “PENSE!” 4, Chaves e Quico retomam grande parte daquilo que foi

exposto no “PENSE!” 1, ao afirmar que “não tem como você exigir dela [da pessoa que carece de

recursos básicos] a defesa do financiamento da ciência pura”, já que ela é carente de coisas ainda

mais fundamentais. Ainda segundo os alunos, a defesa da ciência pura por parte da camada mais

pobre da população só passa a “fazer sentido a partir do ponto que você não precisa mais se preocupar

com questões sobrevivência.”

Ao traçar um paralelo com a atuação situação brasileira,Quico fundamenta o descaso com ciência

brasileira na conjuntura política corrente e na questão
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“dos cientistas nos pedestais, ou talvez a universidade que se afastou muito da sociedade. . . eu já

ouvi falar muito isso, “que a Universidade foi sempre muito afastada da sociedade. . . porque se nós

queremos que a sociedade reconheça o valor [da ciência], nós precisamos divulgar para ela.”

A fala de Quico é complementada Inhonho, que afirma

“Eu acho que nesse ponto, do afastamento, é uma visão pessoal, mas eu acho que sim. A universidade

realmente vive no mundo afastado, de certa forma, da sociedade. De novo, é uma visão pessoal... Eu

acho que está se ensaiando uma aproximação, um arremedo de aproximação, mas tem muita coisa

para melhorar aí.”

Encerrado as discussões sobre o “PENSE!” 4, Jaiminho acrescenta:

“Fazendo um paralelo com os dias de hoje, e aí pensando naqueles dias naqueles tempos. . . Naqueles

tempos você tem até mais justificativa para dizer assim “poxa, como é que eu vou fazer essas pessoas

entenderem que a ciência é importante, que a ciência vai fazer diferença na vida delas, mesmo numa

situação que se está observando o céu e as estrelas? Porque a própria tecnologia, a própria ciência,

desenvolvendo muito. . . Mas nos dias de hoje é que me espanta, entendeu?! Porque nos dias de hoje

você tem meios de mostrar as vantagens de se investir em ciência de ponta, em pesquisa, porque a

gente temmuita coisa que é produto da ciência, que facilitou a vida. Claro, é uma discussão ampla. . .

Tem gente que vai falar assim: “tem gente aí se matando... depressão e tal”. Mas não é nesse ponto.

Eu falo assim, um cidadão de classe média baixa mesmo consegue ter um notebook, um celular, uma

televisão e assistir programas que acontecem em vários locais do mundo e ter acesso à informação.

Tudo fruto da ciência. A medicina avançou bastante, fruto da ciência. Então, você pensa, “pô, não é

difícil!”, mas a ignorância continua a mesma! E isso é o que espanta, porque você tem muitas formas

de mostrar que é vantajoso. Mas a tratativa, principalmente no meio político, parece que é lá 100

anos atrás. A mentalidade parece a mesma e isso é assustador.”

Ao retomar o “PENSE!” 1, Chaves e Quico reforçam também a tendência à postura relativista

expressada naquele momento, por conta da ênfase nos aspectos sociais em detrimentos dos

aspectos conceituais da ciência. De igual forma, Jaiminho também retoma o argumento

previamente apresentado mostrando que mesmo com os avanços imensos tidos no campo

científico ao longo do último século, a mentalidade da população se mantém atrasada. Entretanto,

retomando a fala feita por Jaiminho no “PENSE!” 1, apesar do “avanço da tecnologia, da expectativa

de vida da população, das melhorias nas condições de vida. . . ”, as pessoas ainda não concebem que

tudo isso foi proporcionado pelo investimento em ciência pura e aplicada.
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PENSE 6: Imagine-se diante da situação exposta acima. De que forma você agiria ao se defrontar

com este impasse financeiro? Recorrer ao financiamento privado seria uma alternativa plausível?

Pode existir uma relação saudável entre o setor privado e a ciência? Os interesses são compatíveis?

O “PENSE!” 6 é motivado pela fala do então Secretário de Despesa Pública ao sugerir o

adiamento do eclipse, já que naquele momento não havia verba para que os brasileiros pudessem

viajar a Sobral para suas observações e recepcionar os expedicionários estrangeiros que já se

aproximavam do Brasil. Diante da necessidade de se recorrer ao setor privado para que as despesas

de viagem fossem cobertas, o “PENSE!” acima foi proposto. Com relação a uma possível parceria

entre o setor público e privado para o financiamento da ciência, Godinez afirma que

“Como o desenvolvimento de toda uma nação é uma obrigação do Estado, a gente acha que a

obrigação de financiar as ciências teria que ser do Estado. Só que a Ciência ela não pode ficar

estagnada por causa do governo, já que muita das vezes o governo se ocupa de muitas coisas que

não vão para frente. Então, dessa forma, seria interessante buscar no setor privado alguma

parceria. Claro, que no setor privado. . . o lucro é o principal. Mas eu acho que se desse para gente

buscar no setor privado, de alguma maneira. . . Às vezes alguma empresa que está a fim de. . .

alguma empresa que tenha interesse nessas questões, eu acho que seria uma boa ideia.”

Chiquinha corrobora a fala de Godinez ao afirmar que

“[...] o setor privado não pode ser descartado, apesar dos interesses dele ser, vamos dizer, o lucro.

Porque, às vezes, o fato dele querer lucro não atrapalha o avanço da ciência. Por exemplo, a gente vê

aí na indústria farmacêutica, que são as indústrias privadas, que avançam mais do que as públicas.

Então assim, em relação ao eclipse, eu não consigo enxergar um motivo para que uma empresa

privada queira financiar, você tá entendendo? [...] Então, quando a gente chega ao impasse, eu acho

que seria interessante. . . uma alternativa é buscar uma parceria mesmo, sabe?! Tentar as parcerias,

com outros países, com outros lugares, porque senão vai ficar sempre estagnado.”

Entretanto, Chaves contrapõe a fala de Chiquinha quanto ao financiamento privado da ciência,

alegando que “esse tópico é muito complicado, muito sensível e delicado, porque pode acontecer coisas

muito estranhas se você deixar esse negócio ir embora.” O aluno continua sua fala trazendo exemplos

que evidenciam essa “estranheza” citada por ele. Para ele, a relação entre o setor público e privado

pode trazer dois problemas, que são o “monopólio de patente e monopólio de mercado”. E continua:

“Um exemplo que eu coloquei lá na resposta do formulário é em relação a esse monopólio de patente,

por exemplo, a gente tem a questão do remédio para aquela doença que chama AME, que é atrofia
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muscular espinhal. O remédio chama Zolgensma e custa 10 milhões de reais por um monopólio de

patente.”

Como exemplo de monopólio de mercado, Chaves cita novamente a indústria farmacêutica,

chamando a atenção para o domínio que empresas como a alemã Bayer exercem sobre o mercado

brasileiro. O aluno aponta esse domínio do setor privado em detrimento do setor público como

uma das possíveis causas da precarização dos institutos de pesquisas brasileiros, tais como o

Butantã e a Fiocruz.

A discussão segue com a contribuição de Quico:

“Eu acho que o financiamento privado vai priorizar a ciência aplicada. . . se você liberar para as

empresas financiarem como bem quiserem, acredito que elas iriam priorizar a ciência aplicada

mesmo. Dificilmente você vai ver uma empresa privada financiando uma tese de Filosofia, da

Filosofia Medieval. Acho difícil, mas aí também entra essa questão do órgão fiscalizador. . . eu acho

que tem que ter um órgão estatal para fiscalizar, para ver se está correndo tudo bem. Mas também

tem a questão do órgão estatal fiscalizador cair em problemas para fiscalizar adequadamente. Não

sei qual a solução pra isso, porque a gente viu o caso aí da ANS, a Agência Nacional de Saúde, que

tinha que fiscalizar os planos médicos e não fiscalizou certo lá a Prevent Senior e deu problema. Eu

realmente não pensei numa solução não, para esse órgão fiscalizador público, estatal, ser eficiente.”

Por outro lado, Jaiminho, em sua resposta ao questionário afirma não achar “que recorrer ao

financiamento privado seria uma alternativa plausível, mas sim, necessária”. Sua resposta segue com

uma ressalva interessante e que evidencia bem a sua concepção epistemológica diante da questão

posta. Para ele, apesar de entender a necessidade do investimento privado em alguns momentos,

"[...] é preciso tomar cuidado com os interesses que vêm por trás do investimento. A ciência perderia

sua "neutralidade"ao favorecer quaisquer perspectivas de valor particulares. Na medida em que há

interferência de valores não-cognitivos, a ciência deixa de ser imparcial."

A posição de Barriga (encontrada no questionário) se alinha em alguns pontos à apresentada por

Jaiminho, já que afirma que “o desenvolvimento em geral, seja na área da ciência, educação, saúde. . .

depende economicamente do governo”. E continua:

“[...] sabemos que estes desenvolvimentos, quando ocorre, é bem devagar, neste sentido, recorrer ao

financiamento (isso se esse financiamento não afundasse aindamais o país em dívidas) privado seria

uma alternativa, apesar de que quando o setor privado entra com um capital, este capital emprestado

é sempre pago com juros. Esta relação pode ser saudável, contanto que a ciência se desenvolva, e

este desenvolvimento gere melhorias e novas descobertas para a sociedade.”
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As falas de Chiquinha e Godinez, ao concordarem que pode haver financiamento privado da

ciência, tende a uma postura moderada, já que, apesar de entenderem o financiamento científico

como função do função do Estado, entendem também que a depender da conjuntura política ou

econômica, o Estado pode ter outras prioridades. A morosidade do aparato estatal é outro aspecto

apontado por eles como justificativa para o financiamento privado. Por outro lado, a fala de

Chaves, que evoca uma certa “estranheza” para apresentar suas ressalvas ao financiamento privado,

o posiciona num certo relativismo ingênuo, já que uma possível interpretação para sua fala seria

a de uma ciência a serviço de grupos de interesses caso o financiamento privado fosse viabilizado.

Posições semelhantes podem ser observadas a partir das falas de Jaiminho, que argumenta ser

necessário “tomar cuidado com os interesses que vêm por trás do investimento” ; Barriga, que comenta

“que quando o setor privado entra com um capital, este capital emprestado é sempre pago com juros” ;

e Quico, que afirma que “o financiamento privado vai priorizar a ciência aplicada.”

PENSE 8: Além dos já citados exemplos, de que maneira a burocracia pode afetar o

desenvolvimento de uma nação e sua ciência? Existem aspectos benéficos em trâmites

burocráticos?

Os “PENSE!” 7 e 8, por suas similaridades, foram discutidos em conjunto. Ao comentar as

questões postas, Chaves e Quico se voltam para argumentos de cunho mais políticos e sociais para

afirmar que o aparato burocrático funciona de maneira seletiva. Para eles, a

“[...] questão da lentidão do aparato burocrático brasileiro não é dirigido apenas a ciência mas a

todos os outros trâmites que não envolvem interesse direto dos políticos. . . Então, quando se trata

de financiamento de ciência, questão trabalhista, caso de violência contra a mulher, julgamentos de

jovens e adultos moradores de periferia que, em geral, são negros, o aparato burocrático é lento. Só

que quando se trata de liberar verba para algum negócio, igual os caras comprando trator, afrouxar

lei que protege floresta e reserva indígena e ementas que prejudicam a situação do trabalhador, aí é

bem rápido o funcionamento das coisas.”

Por outro lado, Florinda (respondendo ao questionário) entende que o cientista “tem que se

adaptar às regras burocráticas. . . acho que o entusiasmo com a ciência é superior às burocracias. . . faz

parte da profissão. . . ”

Jaiminho e Madruga (no questionário) reforçam que

“[...] é preciso insistir na ciência e acreditar que um dia ela será elevada a um status social digno,

porque, se com ela já está, é difícil, sem ela ficará muito pior. É necessário brigar pelos direitos e

benefícios da ciência, mostrando os resultados positivos encontrados através de projetos e afirmar

que a ciência deve não só ser preservada, como melhorada.”
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As demais argumentações acabam por não fornecer muitas informações acerca das concepções

epistemológicas dos estudantes, mas evidenciam uma certa noção utilitarista da ciência.

PENSE 9: Os comportamentos citados acima podem ser entendidos como “absurdos”? Como

podemos conciliar, enquanto cientistas, mentalidades e visões de mundo tão complexas e distintas

como as apresentadas?

O “PENSE!” 9 se insere num contexto no qual a população sobralense do início do século XX,

com pouco acesso ao conhecimento e ignorante quanto a natureza dos eclipses, era advertida pela

mídia local a não adotar comportamentos ditos estranhos ou “absurdos” durante o acontecimento

do fenômeno. Neste sentido, Chiquinha afirma que

“ [...] a pessoa que pensa que isso é um absurdo está faltando nela um pouquinho de cultura, porque

as coisas que aconteceram lá, por exemplo, o medo, as atitudes, isso daí não é um privilégio daquela

época. Isso aí é uma coisa que é constante na humanidade. No ano passado, por exemplo, o mundo

inteiro estava em pânico por causa do coronavírus. Quanto mais a ciência foi avançando, mais as

pessoas foram entendendo e relaxando. . . E outra coisa também é que a gente tem que respeitar a

cultura do outro, porque da mesma forma que os jornalistas e cientistas têm uma cultura, vamos

dizer, acadêmica, a população local têm uma cultura que não pode ser desmerecida em relação a

eles. A partir do momento que você respeita o outro e a cultura do outro, a vida do outro, fica mais

fácil de conciliar os pensamentos, conciliar as coisas.”

Chiquinha foi a única a comentar o “PENSE!” 9. Ao dar ênfase ao respeito às diferentes culturas,

nota-se a preocupação dela com os aspectos sociais, contextuais e até mesmo um questionamento

da autoridade da cultura científica em detrimentos das demais. A fala de Chiquinha, portanto, se

encaixa numa perspectiva relativista.

PENSE 10: De que forma a comunicação pode privilegiar ou mesmo atrapalhar o avanço das

ciências? Como cientista, quais cuidados ou medidas podem ser tomadas para dirimir dificuldades

como estas?

O eclipse demaio de 1919 foi amplamente divulgado pela imprensa da época, particularmente nas

adjacências de Sobral. Matérias muito interessantes foram publicadas à época, assinadas, inclusive,

pelos próprios expedicionários, nas quais explicavam à população sobre o fenômeno e sua natureza,

sobre os objetivos dos diferentes grupos que observavam o eclipse naquele ano. Assim, os “PENSE!”

10 e 11 abordam a relação entre ciência e imprensa.

Respondendo ao “PENSE!” 10, Jaiminho afirma que a relação da ciência com a mídia pode

“[...] ajudar e pode atrapalhar. . . Para alcançar o maior número de pessoas você precisa da

imprensa, você precisa da internet para poder divulgar boa informação. Mas o problema maior que
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eu vejo mesmo é na imprensa, porque a mesma imprensa que divulga uma notícia interessante a

respeito de ciência, de algo que esteja acontecendo, chama alguém para poder falar sobre o

assunto... também a coloca notícias de outras coisas, das pseudociências que a gente chama. Acho

até bem delicado falar porque você tem coisas como horóscopo. . . Eu particularmente não acredito

nisso, não dou crédito para isso, mas muitas pessoas dão. Isso não é ciência, já é uma outra área

que acaba conflitando bastante. Aí é onde eu vejo que mora o perigo. Onde nós temos os maiores

problemas aí na comunicação.”

A fala de Jaiminho é corroborada por Madruga ao afirmar que

"[...] a comunicação ajuda no sentido de derrubar essas fronteiras que existem entre essas regiões

do planeta. Por exemplo, a Relatividade do Einstein surgiu na Alemanha e foi chegar na Inglaterra

onde o Eddington foi e fez a expedição ao Brasil e tal... Só que junto com isso tem essa especulação,

a pseudociência, que ao mesmo tempo, ou até mais rápido, ela se espalha. Então, tem que tomar

muito cuidado. Ela ajuda assim na comunicação mas ela pode atrapalhar muito também."

Os dois alunos dão ênfase a esse papel dúbio da mídia: ao mesmo tempo em que ajuda na

promoção das ideias científicas, espalha também conteúdos ditos não científicos, pseudociências,

como a astrologia, citada por Jaiminho. A tais posições podem ser atribuídas uma certa postura

moderada, já que ao mesmo tempo em que defendem e apresentam a ciência e seus produtos às

massas, a mídia também precisa “alimentar” o público alheio a essas questões, que dá menor

importância à ciência. Existe, de certa forma, um sopesar entre conteúdo e contexto, que faz com

que tais as falas apresentadas sejam alocadas na categoria em questão.

PENSE 11: A matéria apresentada acima acaba evidenciando as contradições e o jogo político

envolvendo a seca no sertão nordestino. Apesar de uma queixa corriqueira para o povo de Sobral,

os expedicionários estavam à margem deste problema, já que possuíam água em abundância. Como

conciliar as duas realidades: os locais, que vivem ali há tempos, penam com a seca e a falta d’água,

enquanto os "ilustres hóspedes” a tem em fartura?

Os alunos tiveram certa dificuldade em desenvolver a discussão envolvendo o “PENSE!” 12

devido, talvez, à complexidade da conjuntura experimentada pelo povo sobralense na época. Para

Madruga, por exemplo,

“são realidades bem contraditórias. . . . é difícil você pegar pelo lado dos locais que não tinham

nada e os recém-chegados que já tiveram tudo em fartura. Então, para chegar a um consenso, seria

importante explicar aos locais a importância da expedição. Mas eu não consigo chegar a uma

resposta concreta a partir disso não..."
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Jaiminho, por outro lado, responde questionando a responsabilidade dos expedicionários sobre

a situação enfrentada pela população local.

“Vou fazer o quê? Vou falar assim: “vocês vão ter que passar a sede e fome, vão ter que vestir mal?”

É diferente, são situações diferentes. E outra coisa, o que foi gasto com eles não resolveria a situação

da população. Essa é uma discussão muito difícil porque quem está em situação de vulnerabilidade

é quem sofre, por isso que é delicado. Mas esse tipo de discussão a gente tem até hoje: vai ficar

investindo em tecnologia para mandar foguete para não sair aonde enquanto tem gente passando

fome aqui? Essas pesquisas gastam bilhões e poderiam estar servindo para assistência. Eu acho que

vai continuar sendo assim por muito tempo ainda. . . ”

No relatório final da expedição, os ingleses agradecem de forma efusiva ao governo brasileiro e

ao povo sobralense pela recepção e apoio tido durante sua estadia naquela cidade. Para Quico, no

“[...] nesse relatório final, ao que parece, ficou uma imagem que está tudo bem em Sobral, que a

cidade é muito boa, está tudo muito bem, está tudo mundo dando certo, sendo que não. Está tudo

dando errado, o pessoal está passando perrengue. Ou talvez, nesse relatório final. . . . contemplar e

meio que. . . no sentido de agradecimento mesmo à cidade, eles exporem a situação real que estava

acontecendo em Sobral. Talvez sendo exposta essa situação real de Sobral, talvez poderia acarretar

mudanças e não ficar somente assim somente como uma cidade muito hospitaleira.”

As respostas apresentadas acima alinham-se à postura relativista devido à ênfase em aspectos

sociais observados. A explicação apontada por Madruga dá a entender que a situação local se

manteria. Apesar da grande importância daquilo que estava por acontecer, os impactos posteriores

não trariam benefícios posteriores àquela população. Jaiminho, de forma semelhante, questiona os

valores gastos para se fazer ciência, enquanto esse mesmo montante poderia ser aplicado em

benfeitorias para a população que necessite de alguma assistência. E Quico, finalmente, levanta a

hipótese de que o relatório final poderia ser utilizado como instrumento de denúncia da situação

vivida pela população sobralense naquele contexto.

PENSE 12: Os artigos escritos e publicados nos jornais sobralenses por Morize, Davidson e

Crommelin tinham por objetivo tranquilizar e informar a população sobre o que ocorria nomomento

do eclipse, isto é, imprensa e a ciência trabalhando em prol da Sociedade. Neste sentido, qual seria

o papel da imprensa para a compreensão pública dos mecanismos de produção de ciência?

Quanto ao “PENSE!” 12,Madruga e Jaiminho entendem que o papel da mídia para a compreensão

pública da ciência seria o de
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“Informar a população sobre os meios de produção, funcionalidade e aplicabilidade da ciência,

derrubando os mitos e pseudociências.”

Quico, por outro lado, faz algumas ressalvas quanto às publicações veiculadas pelas mídias não

especializadas, que acabam

“[...] atrapalhando e informando de maneira inadequada quando não tem supervisão de outro

cientista. . . Tem, o que é o caso eu acho que foi até o Girafales. . . que ele colocou a matéria de um

cientista que comenta sobre a partícula de Deus no Estadão ou alguma coisa assim... Acho que

Girafales, pode falar melhor sobre isso....”

E Girafales complementa que

[...] "para justificar os bilhões todos que eles gastaram no LHC, os cientistas acabaram inventando

esse papo de “partículas de Deus”. Mas aí veio o Mário Novello, cosmólogo e bem crítico à cosmologia

padrão, falando que isso é uma forçação de barra, que não tem uma relação tão grande assim entre

os bilhões que são gastos e os supostos avanços. . . Quando eles vão pedir dinheiro na agência de

financiamento, os cientistas, em geral, “douram demais a pílula”, prometem mundos e fundos, que

cada centavo gasto pelo cidadão vai valer muito a pena e que sempre tem que receber mais dinheiro.

Mas aí os estudos de divulgação científica, de sociologia da ciência, de educação CTS têm mostrado

que a gente tem que ir contra esse modelo padrão de que coloca autoridade com uma pessoa que sabe

onde dinheiro deve ser posto e o que deve ser financiado, e o público, como leigo que tem que aceitar

o que o especialista, o cientista quer. O exemplo do Mário Novello é bacana para ver isso, de que esse

negócio “partícula de Deus” é uma forçação de barra e que na verdade a maior parte do que se estuda

lá no LHC tem interesse puramente teórico. Amaior parte das pesquisas em cosmologia envolvendo o

LHC não tem aplicação prática nenhuma. Então, era mais peça de propaganda mesmo essa coisa de

“partícula de Deus”. É um pouco de manipulação das massas, das pessoas que não entendem muito

de física teórica para eles aceitarem gastar uma grana absurda que foi gasta nesses aceleradores."

E Quico complementa,

“Então, esse é um exemplo de que pode se usar a mídia de uma maneira adequada para criticar

esse comportamento de ciência. . . Agora, um comportamento inadequado, ao meu ver, foi quando

a gente estudou um pouco sobre como o Gamow conseguiu fazer prevalecer o modelo de expansão

do universo, a Teoria do Big Bang. Ele usou muito desse papel de divulgação se eu não me engano.

Eu posso estar errado, mas acho que a gente estudou isso em História da Ciência também. Então, eu

acho que é usada a mídia usada de maneira meio distorcida, isso pode ser um problema."
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Apesar do “PENSE!” 12 estar alinhado em alguns aspectos ao “PENSE!” 10, as respostas

observadas tendem à postura relativista, principalmente diante da fala apresentada por Girafales,

questionando autoridades e suas opiniões sobre o destinamento do dinheiro público. O exemplo

apresentado por Quico, o caso de Gamow, também reforça tal posicionamento, já que evidencia

situações como aspectos não racionais relacionados à condutas dos cientistas ou mesmo disputa de

poder e prestígio, uma vez que buscou fazer prevalecer a sua concepção a respeito da expansão do

universo.

PENSE 14: Como é possível perceber, a execução de um experimento científico lida com uma

série de variáveis que podem ter bastante relevância para os resultados esperados mas que

eventualmente são descartadas por serem desinteressantes e não aparecem nos relatórios e artigos

científicos. Como definir e selecionar quais aspectos ou variáveis são, de fato, relevantes na

execução de um experimento?

Segundo Florinda, a identificação dos aspectos relevantes na execução de um experimento se dá

“conhecendo o experimento, a sua finalidade, seu objetivo.”

De forma semelhante, Quico aponta que o descarte de dados “não é só malandragem nossa.” E

continua:

"[...] nos experimentos de Física de Partículas o pessoal tira vários. . . . eles chamam de background,

que são colisões que não importam mesmo, que não precisa medir. Então, você tem que eliminar

dados, principalmente nos experimentos de partículas, que são milhões de interações. Então, se

você não eliminar, vira uma loucura. Então, acho que a concepção teórica que você tem antes é

muito importante. Acho que vai um pouco no que o Madruga falou, depende dos experimentos, do

pesquisador."

A fala de Florinda alinha-se a uma postura racionalista devido à ênfase aos aspectos cognitivos

observados em sua resposta. Por outro lado, a “malandragem” e a “concepção teórica” apontada por

Quico, trás sua fala para uma postura moderada, já que existe nela um equilíbrio entre os valores

do ethos científico, mas reconhecendo a possibilidade dos cientistas poderem agir em desacordo com

estes valores.

PENSE 15: O próprio Arthur Eddington admite que os resultados obtidos pela expedição

britânica vinda ao Brasil “são de uma superioridade notável em relação aos da Ilha do Príncipe”.

Por que então Eddington e a “equipe africana” acabaram ganhando maior fama, “recebendo os

louros” e protagonismo na “prova” da Teoria da Relatividade Geral em detrimento da “equipe

brasileira” e dos cientistas brasileiros?

Segundo Florinda,
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“[...] Eddington foi mais falado por causa da grandeza dele. Ele era bemmais influente que os outros

que foram enviados para o Brasil. Acredito que seja um dos motivos.”

Já Chaves, indo ao encontro do que foi apontado por Florinda, afirma que

“[...] tem muito dessa questão do nome que o Eddington tinha, do capital científico que ele tinha

e enquanto possuidor desse capital científico, a tentativa de conservar esse capital. Então, é claro

que ele vai dar o mérito para ele de ter feito as coisas, porque ele não quer que outra pessoa tenha o

capital que ele tem, que ocupe a posição que ele tem. Então eu acho bem natural que ele tenha feito

isso. É uma atitude egoísta, mas é natural que se faça isso. Não que eu concorde ou esteja passando

pano, mas estou falando que sim, acho uma atitude errada, mas por esse ponto de vista dá para

entender porque que ele fez.”

O “PENSE!” 15 também é comentado por Girafales. Segundo ele a

“[...] questão do Eddington é legal [para] a gente comparar com outros casos parecidos, e tem

muitos. Aqui no Brasil a gente tem sempre essa coisa de “ah não, fulano devia ter ganhado o

Prêmio Nobel”... Em geral as minorias, e os pobres, as pessoas do terceiro mundo, as mulheres, os

negros estão sempre indo atrás de casos, recentemente, para mostrar como a gente foi injustiçado e

como a gente está sempre sendo injustiçado. A maior parte das vezes a gente tem razão, a gente foi

realmente injustiçado, mas às vezes a gente acaba exagerando. Nesse caso do Brasil, eu tendo a

achar que nós brasileiros estamos exagerando um pouquinho, porque eu conheço uns 20 casos de

brasileiros que falam: “meu Deus, a gente é muito injustiçado, nosso papel deveria ser maior.” Esse

caso talvez seja. . . Talvez o Eddington realmente merecesse o crédito, porque eu acho que a parte...

Mas aí eu acho que a gente foge um pouco do nosso papel aqui. Nosso papel aqui é mais de

entender passado, ver o que a gente pode aprender, e não ficar discutindo sobre a como poderia ter

sido, como seria se o Eddington não tivesse levado o crédito.”

E continua

“Mas vamos esquecer isso um pouco e entrar nessa briga, vamos dizer “será que foi injusto ou

não” e comparar com outros casos. Por exemplo, com César Lattes aconteceu basicamente a

mesma coisa, só que ele teve muito mais participação do que brasileiros no caso da expedição.

O César Lattes fez contribuições teóricas importantes e ele foi completamente esquecido. Quem

ganhou o Nobel foi um inglês. . . Com mulheres acontece muito isso também. A moça lá dos

pulsares. . . Ela foi super importante para a descoberta dos pulsares, a Jocelyn Bell. Ela é uma

astrônoma, mulher e tal. . . Tem toda a questão do preconceito com as mulheres. E ela fez quase
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todo trabalho, mas quem ganhou o Nobel foi o orientador dela. . . Poder concentra poder. . . Os

menores acabam dando de bandeja todo esforço para quem já é mais poderoso. Isso acontece

com nações, acontece com pessoas, acontece com tudo no sistema capitalista.”

A fala de Chaves, ao chamar a atenção para o interesse de Eddington em conservar sua posição

de poder, nos dá a impressão de um agir por oportunismo ou interesse próprio por parte do

astrônomo. Daí uma postura alinhada ao relativismo ingênuo. Girafales, em contrapartida, leva

sua argumentação por outros caminhos, chamando a atenção para a necessidade de que o caso de

Eddington seja comparado com outras situações similares. Diante do que expôs, a fala de Girafales,

ao pôr em perspectiva a situação em questão, se alinha a uma postura moderada, já que entende

que, apesar de existir injustiças, nem todos os casos semelhantes ao observados podem ser

reduzidos a isso.

6.6 Sobre as Concepções Epistemológicas Observadas

As concepções epistemológicas observadas a partir da narrativa “Arthur Stanley Eddington e a

Expedição do Eclipse Solar de 1919”, que trata da frente africana da expedição do eclipse, notamos

que a maioria das posições tendem ao relativismo, ou seja, existe, por parte dos sujeitos desta

pesquisa, uma maior valorização dos aspectos sociais da ciência, do contexto sócio-histórico e dos

aspectos não-racionais envolvidos na atividade científica. Tal tendência pôde ser percebida ao

longo de 12 trechos transcritos das discussões em sala de aula. As posturas moderadas foram

percebidas em 8 trechos, as racionalistas e as relativistas ingênuas em 5 trechos cada e as

posturas positivistas ou de senso comum em 3 trechos.

No caso da narrativa que trata da frente brasileira - “A Expedição do Eclipse Solar deMaio de 1919

a Sobral e as minúcias da Ciência Brasileira” - notamos que prevaleceu o equilíbrio entre posturas

moderadas e relativistas, observadas em 5 trechos cada uma. A postura racionalista foi observada

em somente 1 trecho discutido, enquanto a relativista ingênua em 3 trechos. De fato, como esta

segunda parte da narrativa foi pensada para dar mais evidência aos aspectos sócio-históricos nos

quais a ciência se insere, era esperado que posturas que fugissem do escopo racionalista, que dessem

mais espaço a aspectos não-epistêmicos, fossem mais observadas.

Numa análisemais geral, ao olharmos para as duas frentes como um todo que compõe a narrativa,

pode-se afirmar que prevaleceu as concepções epistemológicas que tendem às posturas relativistas,

ou seja, de acordo com a categorias de Bagdonas (2018), prevaleceu a ênfase em aspectos sociais em

detrimento dos conteúdos da ciência.
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O risco de se fomentar posições relativistas ensinando sobre ciências a partir de seu contexto

sócio-histórico foi objeto de debate ao longo da década de 1990 (MATTHEWS, M. R., 1998).

Naquele momento, era salientada a necessidade de se recuperar posições mais moderadas, tais

como o realismo ou o racionalismo, já que concepções mais críticas da ciência (de tendências

pós-modernas), a exemplo do relativismo, eram consideradas inadequadas para o ensino de

ciências (ADÚRIZ-BRAVO, 2004; SLEZAK, 1994). Do outro lado do debate, existiam aqueles que

entendiam que os aspectos sociais e culturais da ciência tinham grande valor pedagógico, tornando

o ensino de ciências mais fértil (GRECA; FREIRE JR, 2004). Entretanto, ao analisarmos as duas

frentes como um todo que compõe a narrativa, pode-se afirmar que prevaleceram as concepções

epistemológicas que tendem às posturas relativistas, ou seja, de acordo com a categorias de análise

empregadas, prevaleceu a ênfase em aspectos sociais em detrimento dos conteúdos da ciência, o

que parece endossar a crítica daqueles que vêem com desconfiança tais abordagens.

Por outro lado, inúmeros trabalhos têm mostrado o oposto, que uma abordagem histórica que

destaca a ciência em seu contexto sociocultural, não fomenta perspectivas relativistas (KRAGH,

1998; GRECA; FREIRE JR, 2004; BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2014, 2015; BAGDONAS,

2015b; BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2018). Bagdonas, Zanetic e Gurgel (2015, p. 6), por

exemplo, ao desenvolveram uma proposta semelhante com alunos da educação básica, observaram

“uma predominância de valores cognitivos, mais próximos do “ethos da ciência” mertoniano do

que do relativismo”. Conforme discutido na seção de “Considerações e Limitações”, a falta de

planejamento adequado teve forte impacto no desenvolvimento da proposta didática, de forma que

deu-se maior ênfase aos aspectos sócio-históricos da ciência durante as discussões, em detrimento

dos cognitivos. Ou seja, o déficit de aspectos epistêmicos no decorrer das discussões pode ter

criado um certo viés que fez com que as concepções tendessem a uma posição específica.

Ao longo da análise também foi possível perceber visões prescritivas (como a ciência deve ser)

e descritivas (como ela é de fato) da ciência (BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2014, 2018). Por

exemplo, ao responder ao “PENSE!” 1 da frente brasileira, que pede para que os alunos comentem a

fala de Oliver Lodge - “A ciência está acima de qualquer política” -, Jaiminho e Madruga comentam

que

“[...] a princípio a gente concordaria com a fala do Lodge. Eu fiquei pensando na fala

do Chaves, e eu concordo com ele. Realmente a política permeia tudo. . . a política

influencia demais na ciência, tanto que o Chaves comentou também que essa produção

de armamento e tal tem muito interesse político em cima disso.”
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A fala de Jaiminho e Madruga é particularmente interessante já que evidencia a coexistência

das duas perspectivas: ao concordar com Lodge, prevalece a visão prescritiva da ciência, sua

desejável neutralidade e distância das influências mundanas. Por outro lado, ao perceber as

influências “externas”, nota-se também a perspectiva descritiva da ciência, ou como ela é de fato.

Por outro lado, na fala de Chaves e Quico prevalece a perspectiva descritiva, já que afirmam, diante

da mesma questão que “tudo que é construído socialmente é permeado de política. E ela também

tem influência direta na ciência devido a questões de financiamento. . . ” Ao longo da análise, outras

inúmeras falas semelhantes puderam ser observadas.

Tentamos também uma análise das concepções epistemológicas a partir das categorias que levam

em conta os objetivos de discussão de cada um dos “PENSE!”, a saber: i) relação entre ciência /

sociedade / ciência; ii) relação entre ciência e valores; ii) perspectivas teóricas e metodológicas; iv)

comunicação e divulgação da ciência; iv) caráter coletivo, tentativo e provisório da ciência. Esta

análise não se mostrou efetiva em pelo menos três das cinco categorias citadas (iii, iv e v), já que não

foi possível extrair informações que apontassem indícios de concepções epistemológicas de alguns

dos “PENSE!” que compõem essas categorias.

6.7 Sobre as Narrativas Histórico - Didáticas como Estratégia

de Ensino

Após o desenvolvimento da proposta descrita nas páginas anteriores, apresentaremos algumas

considerações e limitações a respeito da intervenção didática e das narrativas como estratégia de

ensino.

O primeiro ponto que nos chamou a atenção e que vale a pena jogarmos luz, é o fato de que a

proposta por nós desenvolvida não foi pensada especificamente com a finalidade de fazer

levantamento de concepções epistemológicas. Ao contrário, nossos objetivos ao propormos as

narrativas e sua posterior discussão, era criar, a partir de um caso concreto, condições para que

pudéssemos discutir diversos aspectos da Natureza da Ciência.

Entretanto, as sucessivas modificações que a atual conjuntura nos obrigou a fazer,

descaracterizaram, de certa forma, nossa ideia inicial. As adaptações cobraram seu preço e nós

tivemos que abrir mão de alguns aspectos fundamentais para o trabalho com narrativas em sala de

aula. Comentamos, ao longo do texto, que a leitura da narrativa deve ser orientada, o que não foi

feito. O tamanho do texto é outro aspecto a ser levado em consideração, já que as narrativas devem

ser curtas - em média, quatro ou cinco páginas. Quando, inicialmente, pensamos em uma proposta
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a ser desenvolvida em quatro aulas, nossos objetivos eram: i) diminuir a carga de leitura para algo

entre oito e dez páginas por dia, o que seriam dois textos curtos por aula; ii) permitir a leitura

conjunta em sala de aula e que a devida contextualização de cada “PENSE!” pudesse ser feita; iii)

explorar adequadamente o “não-falado”; iv) permitir intervenções e a compreensão adequada de

conceitos apresentados ao longo do texto. Devido à falta do adequado planejamento, da forma

como foi desenvolvida a proposta, os estudantes tiveram uma carga alta de leitura (uma narrativa

inteira por aula); a leitura conjunta e a devida contextualização dos “PENSE!” ficaram

impossibilitadas; os elementos “não-falados” não foram trazidos à tona e diversos conceitos não

foram explorados adequadamente.

Desta forma, as diversas incongruências encontradas ao longo do levantamento e caracterização

das concepções epistemológicas podem ser atribuídas à falta de planejamento adequado.

Por outro lado, buscando espaços e caminhos para a inserção das discussões históricas e

filosóficas no ensino de ciências, foi possível encontrar nas narrativas históricas uma estratégia

bastante interessante, já que elas orientaram, contextualizaram e estimularam tais reflexões e

debates. Conforme aponta a literatura (KLASSEN, 2009; KLASSEN; KLASSEN-FROESE, 2014;

SCHIFFER; GUERRA, 2018; SCHIFFER, 2019), percebemos ao longo da intervenção, o estímulo à

imaginação, o apelo ao emocional e o envolvimento dos estudantes nas discussões pretendidas, de

forma que as narrativas se apresentaram também como uma interessante estratégia diante de certa

resistência encontrada na inserção de aspectos históricos e filosóficos nas salas de aula.

Naturalmente, observamos também algumas resistências à proposta que, nesta atividade, partiu de

um aluno em particular, que entendia que discussões de caráter histórico e epistemológico têm

menor valor quando comparadas às discussões relativas aos aspectos epistêmicos. Todavia,

conseguimos problematizar por meio da intervenção diversos aspectos relacionados à construção

do conhecimento científico e à prática científica.

Entretanto, diversos aspectos influenciam e devem ser levados em consideração ao se pensar

em uma intervenção orientada por narrativas históricas. No nosso caso, percebemos uma certa

participação assimétrica dos estudantes nas aulas, isto é, aquela costumeira situação presenciada

nas salas de aulas na qual alguns alunos participam mais que outros. Apesar de ser um

comportamento normal, já que alguns alunos são mais expressivos e participativos, isso de certa

forma prejudica o desenvolvimento da proposta, uma vez que alunos que manifestaram

concepções e opiniões bastante interessantes nas respostas aos questionários, não quiseram
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compartilhá-las nos momentos de discussão. Situação semelhante foi descrita por Oliveira (2019)14

em sua intervenção.

O fato de termos conseguido introduzir a intervenção didática na ementa de uma disciplina,

não tratando-a como uma atividade isolada, foi também um fator relevante no desenvolvimento da

proposta, uma vez que a leitura da narrativa e a posterior resposta aos “PENSE!” foram tratadas

como parte das atividades avaliativas da disciplina, gerando assim um maior comprometimento

dos estudantes. Para além do comprometimento, destacamos o fato dos alunos terem gostado e se

divertido com a atividade e com a leitura dos textos, particularmente do texto que trata da frente

brasileira da expedição. Por exemplo, Chaves, ao fazer referência à frente brasileira, afirma que

“[...] esse texto eu achei. . . muito bom! A leitura é muito fluida. . . ela te prende muito. . .

Os “PENSE!”, eu acho que são bem melhores também, eles são mais fáceis de você fazer

e eles forçam menos a barra. Na real, não é que eles forçam menos, mas os “PENSE!”

da primeira narrativa, às vezes, "forçava um pouco amizade.” Mas eu achei os “PENSE!”

dessa segunda narrativa são muito bons, muito coerentes e a narrativa muito fluida. O

texto é muito gostoso de ler! Assim preferia ler dois textos iguais a esse do que ter lido

o primeiro, sabe?”

Outro aspecto que merece especial atenção para o bom desenvolvimento da proposta é o

conhecimento em detalhes do episódio histórico abordado. Para tanto, sugerimos ao professor que

eventualmente deseje desenvolver propostas semelhantes em sua sala de aula, a leitura da pesquisa

histórica feita ao longo desta dissertação, bem como as demais referências utilizadas. Tal

conhecimento também é fundamental para que os aspectos de natureza da ciência também sejam

problematizados adequadamente e as discussões sejam bem conduzidas.

Podemos considerar que a proposta cumpriu de maneira satisfatória seu objetivo, isto é,

abordar e problematizar aspectos de natureza da ciência em cursos de formação de professores.

Apesar de termos trabalhado explicitamente os aspectos de natureza da ciência, entendemos que a

concentração de muitos temas em um único encontro prejudicou a apropriada abordagem de cada

um deles, uma vez que tendo em vista o reduzido intervalo de tempo, as discussões tiveram de ser

feitas de forma açodada, novamente, devido ao planejamento inadequado.

Em suma, o que se pode afirmar a partir da proposta desenvolvida, é que as narrativas, de fato,

se mostram como uma excelente estratégia na promoção de debates envolvendo a ciência e sua

natureza, uma vez que envolvem os alunos, contextualizam e orientam as discussões a partir de
14Natureza da Ciência por Meio de Narrativas Históricas: os debates sobre a natureza da luz na primeira metade do

século XIX. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/27754

https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/27754
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casos reais. Neste sentido, nossas observações corroboram a bibliografia recente sobre o tema. Por

outro lado, percebe-se também que ao utilizá-las como instrumento de levantamento de

concepções epistemológicas, este “mecanismo” já não se mostra tão eficiente quanto os outros

métodos já estabelecidos, tais como questionários (a exemplo do VNOS-C) ou entrevistas. Neste

caso, sendo o interesse do leitor utilizá-las para esta finalidade, sugerimos que tal levantamento

seja feito em associação com outros métodos já estabelecidos.
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Capítulo 7

Considerações Finais

Trabalhos acadêmicos geralmente não têm um final muito bem definido. À “boca miúda”, dizem

por aí que o trabalho termina quando o pesquisador desiste, se cansa dele. Não acredito que tenha

chegado ao ponto da desistência, mas da reticência, neste caso, da necessária pausa para que novos

caminhos para a pesquisa possam ser pensados e planejados. Entretanto, retomemos, à guisa de

conclusão, os objetivos que orientaram nossa pesquisa, em suas duas vertentes, para que possamos,

finalmente, tecer algumas considerações finais.

A trajetória até as presentes “Considerações Finais” foi complexa e mais longa do que desejado,

diante das condições que a realidade nos impôs nos últimos dois ou três anos. Iniciamos os

trabalhos em 2019 com um extenso levantamento historiográfico referente ao episódio estudado,

que culminou naquilo que denominamos de “vertente histórica”, na qual buscamos elencar e

compreender a influência de aspectos não-epistêmicos na prática científica de Arthur Eddington e

como tais elementos influenciaram suas atitudes em prol da expedição do eclipse de 29 de maio de

1919 e da Teoria da Relatividade Geral. Percebemos, ao longo da pesquisa histórica desenvolvida,

como crenças, valores morais, éticos e religiosos e o contexto sócio-histórico moldam as

perspectivas e a cosmovisão de um indivíduo impactando toda a sua trajetória pessoal e

profissional. Neste caso, percebemos como os valores construídos por Arthur Eddington no

contexto da Sociedade Religiosa dos Amigos permeavam de forma sutil, mas ao mesmo tempo,

penetrante, sua prática científica.

Apesar da grande ênfase dada aos aspectos históricos ao longo desta pesquisa, observada até

mesmo no sumário deste texto, que reserva apenas algumas seções para as implicações

educacionais, este trabalho foi pensado de forma a não perder de vista o ensino, a sala de aula.

Desta intenção surgiu a “vertente educacional” na qual, após revisão bibliográfica dos mais

recentes trabalhos publicados na área de História e Filosofia da Ciência no ensino, optamos por
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investigar as potencialidades educacionais e as limitações da abordagem de aspectos de natureza

da ciência na formação inicial de professores, tendo como estratégia didática o uso de narrativas

históricas, que foram construídas observando a pesquisa histórica desenvolvida.

Não menos complexo é o processo de escrita da narrativa, que além de exigir daquele que

escreve bastante imaginação, requer também muita atenção ao rigor histórico da mesma. Os

aspectos técnicos da narrativa também devem ser levados em consideração: o narrador, o

não-falado, os agentes, a estrutura, as interrupções nos devidos momentos, tudo isso impacta na

forma como o leitor recebe e se porta diante a história apresentada. Outro desafio se relaciona ao

fato de saber sopesar o rigor histórico com a didaticidade do texto: na tentativa de deixar o texto

mais leve e gerar interesse no leitor, corre-se o risco de distorcer o episódio histórico fomentando

concepções distorcidas sobre a ciência e sua natureza. Esta dificuldade já foi discutida, a título de

exemplo, por autores como Forato, Pietrocola e Martins (2011), que apontam que

“A textualização da narrativa histórica pode revelar-se mais difícil do que se imagina.

Se optamos por construir um texto histórico muito simplificado, de modo a dar

publicidade ao Saber a Ensinar para o nível de escolaridade enfocado, corremos o risco

de incorrer na pseudo-história. Por outro lado, um relato profundamente

comprometido com a busca pela fidedignidade histórica pode tornar-se

incompreensível ou fatigante para os alunos. Transformar a HFC em saber escolar

envolve não apenas a seleção dos conteúdos, mas a construção do relato adequado aos

propósitos pedagógicos, epistemológicos e historiográficos. Encontrar o caminho do

meio exige persistência, uma dose de criatividade e disponibilidade para ceder, ora de

um lado, ora de outro. Temos, assim, compreensibilidade versus rigor histórico

(MELLO FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, R. A., 2011, p.52)

Assim como todo trabalho científico é fruto da ação humana e padece dos mesmos dilemas, o

nosso caso não seria diferente. Nosso trabalho sofre de “humanidades”, ele tem suas lacunas, falhas

e contradições. Apenas a título de exemplo, cito algumas questões que merecem uma análise mais

cautelosa, ou, eventualmente, um repensar: i) o levantamento e a classificação precisa de concepções

epistemológicas não é uma tarefa das mais simples. A classificação de uma determinada fala em

tendência epistemológica específica é feita, às vezes, com bases em elementos muito sutis, tais como

uma palavra ou expressão usada. Qual deve ser a linha, a partir das falas observadas, que separa o

relativismo do relativismo ingênuo ou o racionalista do positivista? Reflexão semelhante surgiu, por

exemplo, a partir da análise do “PENSE!” 1 da frente africana da narrativa; ii) conforme mencionado,

a pesquisa recentemostra que ensinar História e Filosofia da Ciência a partir de aspectosmais sociais,
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culturais ou “externalistas” - usando a antiga expressão, não fomenta concepções relativistas. Ao

longo da nossa intervenção, percebemos a predominância de posturas relativistas mas, novamente,

acreditamos que ao dar maior ênfase aos elementos sociais da ciência em detrimento dos conceituais,

criamos certos vieses que fizeram com que a balança pendesse para esta concepção. Estes são apenas

alguns elementos quemerecem uma reflexãomais cautelosa e que serão considerados nos momentos

em que esta proposta de ensino for novamente empregada. Afinal de contas, a constante reflexão, o

aperfeiçoamento do conhecimento construído e a compreensão do erro como integrante intrínseco

ao processo, também faz da prática docente e científica.

As perspectivas para futuros desdobramentos para esta pesquisa são inúmeras Ao longo desta

trajetória muitas surgiram, algumas foram respondidas e outras muitas ficaram pelo caminho, sem

respostas. A relação entre Ciência, Religião, Visões de Mundo e o processo de integração do

conhecimento científico com outros conhecimentos, crenças e cosmovisões praticadas na

sociedade, foi um dos pontos que nos chamou a atenção. Acreditamos que a personagem e o caso

histórico apresentado ao longo desta dissertação podem orientar e embasar uma investigação nesta

linha em um futuro próximo.

O episódio também evidencia a complexidade do fazer científico e a necessidade de mobilização

dos mais diferentes agentes, práticas e conhecimentos na realização da atividade científica.

Particularmente, a frente brasileira da narrativa, com sua carga social mais acentuada, mostra a

contribuição trazida por diversos atores sociais que, eventualmente, nem sequer tem ligação direta

com o mundo da ciência e que, por conta de seu papel “secundário”, não terão seus nomes escritos

nos anais da ciência. Estes são outros elementos que também podem ser objeto de análises futuras.

Mas por enquanto, deixemos essas análises sob a guarda do "futuro próximo”. Por ora, é chegado

o momento de ao menos tentar descansar e espairecer um pouco antes do próximo desafio. . .

Até breve!
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Apêndice A

Anexo 1: Arthur Stanley Eddington e a

Expedição do Eclipse Solar de 1919 (Frente

Africana)

Nas paginas seguintes, anexamos a narrativa “Arthur Stanley Eddington e a Expedição do Eclipse

Solar de 1919”, desenvolvida por Polati e Cardoso (2017).

Free Hand



Arthur Stanley Eddington e a expedição do eclipse solar de 1919

Cientistas em meio à guerra

O ano é 1914 e estamos na Austrália. A

Associação Britânica para o Avanço da Ciência

(British Association for the Advancement of

Science - BAAS) está fazendo seu encontro

anual em uma das mais remotas regiões do

Império. Em meio às apresentações dos

trabalhos científicos, os australianos promovem

passeios especiais a museus, jantares formais, piqueniques e ocasiões para promover a

diplomacia. Há um ar agradável e de otimismo entre os cientistas participantes.

Em 28 de julho deste ano, entretanto, os cientistas ali reunidos receberam novidades

da Europa. Após o assassinato do Archduke da

Áustria no mês anterior, o Império

Austro-Húngaro acabara de declarar Guerra à

Sérvia. Ao longo dos próximos dias, as tensões

políticas se intensificam. A turbulência se

desdobra na Europa. A Alemanha também

declara guerra à Rússia e invade a França no dia

seguinte, passando pela Bélgica, país protegido

pelo império britânico.

Com as sessões científicas continuando na reunião na Austrália, os cientistas

britânicos expressam ali reunidos considerável preocupação.

Dentre eles está presente Arthur Stanley Eddington, professor Plumian de Astronomia

e Filosofia experimental da Universidade de Cambridge.

Eddington é um Quaker e pacifista que ao saber dos

acontecimentos na Europa escreve uma carta para sua mãe

mostrando seus sentimentos:

"Nós ouvimos definitivamente sobre a guerra entre a Alemanha e

a Rússia. Todo mundo aqui parece tomar como garantido que a

Inglaterra vai se juntar a isso. Tudo isso parece inacreditável.

Estamos ansiosamente à espera de novidades".



Dois dias depois, como os eventos da guerra aumentam rapidamente ao redor do

continente, a Inglaterra também declara guerra à Alemanha. Uma grande inquietação toma

conta dos cientistas reunidos na Austrália. Muitos dos cientistas britânicos ali reunidos

adotam uma postura neutra e procuram promover uma assistência aos cientistas alemães.

Mesmo durante a ocasião de encontro entre os cientistas de diversas nações, propiciada na

reunião da BAAS, os cientistas ali não se sentem desconfortáveis com a situação política

entre seus países.

Em meio a este clima, Oliver Lodge, presidente da BAAS, faz um pronunciamento a

todos durante um jantar oficial dizendo, dentre outras palavras, “A ciência está além de

qualquer política”.

PENSE 1: Imagine que você está nesta reunião e que após este jantar um cientista

pergunta sua opinião sobre o pronunciamento de Lodge. O que você responderia? De

que forma você acredita que os conflitos políticos podem afetar ou não a conduta da

ciência?

Com o eclodir da Grande Guerra entre diversos países, os cientistas estão

preocupados sobre as possíveis influências que a guerra poderá ter na produção da ciência.

Muitos participantes da reunião da BAAS ao voltarem à Inglaterra logo percebem um clima

hostil contra a população alemã. Tal hostilidade, apesar de acentuada pela declaração da

Guerra, não é uma novidade entre a população britânica, que já há algum tempo vem

semeando sentimentos contrários aos alemães e à sua cultura.

Eddington, como um astrônomo preocupado com as futuras relações internacionais da

ciência, também está incomodado com as barbáries da Guerra. Ele defende que o progresso

da astronomia depende de relações internacionais entre os cientistas, visto ser este um ramo

da ciência que muitas vezes necessita realizar as observações celestes de eventos únicos em

outros países além de nossa própria nação. Dessa forma, o fechamento das fronteiras entre as

nações pode representar o estreitamento do

progresso da astronomia.

Diversos cartazes em apologia ao

sentimento anti-germânico são difundidos na

Inglaterra e nos países inimigos da Alemanha,

como a França e os EUA. A hostilidade contra

os alemães não assola apenas a população de



maneira geral, mas também os intelectuais britânicos.

Para piorar o cenário, a hostilidade por parte dos

intelectuais é acentuada quando tropas alemãs

invadem a cidade de Lovaina, na Bélgica, em

1914, e destroem muitos prédios por suspeita de

abrigarem atiradores snipers inimigos. Em meio

à destruição, é destruída também uma biblioteca

com mais de quatro séculos, considerada uma

importante representante do desenvolvimento intelectual europeu. Com isto, muitos

acadêmicos, intelectuais e artistas passam a defender que a Alemanha representa uma ameaça

à cultura mundial.

Alguns representantes da comunidade intelectual alemã, em resposta a esta visão que

está sendo criada sobre o povo alemão,

escrevem o “Manifesto ao mundo civilizado”,

assinado por 93 intelectuais alemães, dentre

eles 23 são cientistas naturais, como o

influente físico Max Planck.

Este manifesto apoia e tenta justificar os atos de guerra empreendidos pelo exército

alemão. Nem todos os intelectuais alemães, entretanto, estão a favor deste manifesto. Um

grupo de cientistas alemães chega a protestar com outro manifesto (ou um contra manifesto),

condenando as barbáries da guerra:

“Nunca qualquer Guerra anterior causou tão completa interrupção

na cooperação que existe entre nações civilizadas [...] homens

educados em todos os países, não só deveriam, mas absolutamente

necessitam, exercer toda a sua influência para mostrar o caminho das

condições de paz sendo a fonte de guerras futuras”.

As preocupações de Eddington com a expansão da Grande Guerra se acentuam

também por ele ser membro de uma organização religiosa, os Quakers. Esta organização,

conhecida como a Sociedade dos Amigos, tem como identidade principal uma veemente

oposição à violência. Dessa maneira, muitos dos membros dessa sociedade participam de

diversas atividades contra os desdobramentos da Guerra, como ajudar refugiados com fome e

estrangeiros hostilizados. Para eles, os inimigos da Grande Guerra não são os alemães, mas a

miséria que assola as pessoas durante qualquer contexto de guerra.



A guerra continua. Em 1915, um ano após Eddington retornar

da reunião na Austrália, os conflitos estão piores do que nunca.

Neste ano, os alemães começam a usar uma nova arma de

Guerra: bombas que lançam uma espécie de gás que aterroriza

e mata muitos soldados nas trincheiras. Os desdobramentos da

guerra estão cada vez mais evidentes. Estes desdobramentos

afetam inclusive a prática científica, em particular, dificultando

a colaboração de cientistas de diferentes nacionalidades,

consideradas inimigas politicamente.

O clima de hostilidade está entranhado entre muitos integrantes da comunidade

científica. As relações entre britânicos e germânicos estão desenhadas de tal maneira que

parece não haver esperança de um restabelecimento de cooperação entre eles.

Em maio de 1916, um ataque especialmente violento contra os cientistas alemães foi

publicado na revista britânica mensal sobre astronomia The Observatory. Nesta publicação, o

astrônomo inglês Herbert Hall Turner diz que já não é possível, neste momento, manter a

posição declarada por Oliver Lodge no jantar durante a reunião da BAAS, em 1914, de que a

“ciência está acima de todas as questões políticas”. Turner defende que muitos cientistas

não vêem como manter as boas relações e “enfrentar a zombaria de novos entendimentos e

compromissos com esta nação [Alemanha]”.

Eddington leu esta declaração de Turner com certo desânimo. Este posicionamento

contrário às relações com os alemães chocou-o ainda mais pelo fato de Turner ter sido, antes

da guerra, um dos mais dedicados a promover boas relações internacionais entre a

comunidade de astrônomos. Ele foi o principal coordenador de um dos primeiros esforços

astronômicos internacionais, em 1887. Em 1914, o próprio Eddington indicou Turner para o

posto de secretário estrangeiro da RAS, embasado na experiência que ele teria em trabalhos

com astrônomos de outros países.

PENSE 2: Sendo Eddington, o que você poderia fazer para ir contra a segregação entre

os cientistas de diferentes países? Esta é uma questão que envolve a ciência ou apenas o

posicionamento político pessoal? Você acha que escrever à revista The Observatory

respondendo com uma declaração pacifista seria um bom caminho, ou isso é

inadequado para uma revista científica? O que uma carta como esta poderia dizer?



Em junho de 1916, Eddington decide responder a declaração de Turner e ao que está

sendo publicado no The Observatory e escreve uma carta, destinada ao British Observatory,

intitulada: “O futuro da Ciência Internacional”. Nesta carta ele diz que a ciência não deve se

ater às fronteiras entre países inimigos na Grande Guerra e que a Astronomia é uma ciência

que depende da cooperação internacional. Eddington critica o excesso de patriotismo de

alguns cientistas, que está fazendo com que a cooperação internacional seja interrompida,

representando um enorme prejuízo ao avanço da ciência.

Eddington constrói seus argumentos em sua resposta ao The Observatory seguindo o

mesmo tipo de discurso que os Quakers utilizam para promover ações humanitárias e o

diálogo entre diferentes nacionalidades, buscando assim também promover o diálogo

científico. Seus principais argumentos são direcionados para a humanização das pessoas

oriundas de países tidos como inimigos. Em um trecho de sua carta ele diz o seguinte:

“Não é qualquer atitude pessoal dos cientistas alemães que apresenta

uma dificuldade, mas a sensação de que estamos envolvidos em uma

condenação geral de sua nação. Mas a acusação de uma nação tem

um aspecto totalmente diferente quando aplicada aos indivíduos que

a compõem. Felizmente, a maioria de nós conhece bastante

intimamente alguns dos homens com os quais, sugere-se que, não

podemos mais nos associar. Pense, não em um alemão simbólico, mas

em seu ex-amigo Prof. X, por exemplo, a ser chamado Huno, pirata,

assassino de bebê, e tente trabalhar um pouco a fúria. A tentativa cai

por terra ridiculamente [...] O culto da força, o amor do império, um

patriotismo estreito, e a perversão da ciência trouxe o mundo a um

desastre [...]

Eddington mantém práticas coerentes com o que diz. Uma dessas práticas é, diferente

de muitos de seus colegas ingleses, manter contato com cientistas de outras nacionalidades,

seja de países neutros à guerra ou de países considerados inimigos.

Durante o período da Grande Guerra, Eddington obteve um cargo como secretário da

principal instituição da comunidade astronômica da Inglaterra, a Royal Astronomical Society.

Este cargo, além de sua conhecida aversão aos boicotes a cientistas estrangeiros, faz com que

Eddington estabeleça muitos contatos, principalmente com o intuito de divulgar as ideias

científicas que estão sendo desenvolvidas para além das fronteiras da Inglaterra.



O Encontro com a Teoria da Relatividade Geral

No início de 1916, Eddington recebe uma carta do cientista

holandês Willem de Sitter, chamando sua atenção para os mais

recentes trabalhos feitos por um cientista alemão pouco conhecido,

chamado Albert Einstein. De Sitter destaca especialmente o artigo

intitulado “Os Fundamentos da Teoria da Relatividade Geral”,

finalizado em 1915 e publicado em 1916.

Neste momento de diálogo com De Sitter, Eddington recorda de

um elemento desta nova Teoria que o direcionou para um artigo de

Einstein publicado em 1911, intitulado “Sobre a influência da Gravidade na Propagação da

Luz”.

Eddington se lembra também de sua primeira expedição internacional que teria

participado para fazer observações astronômicas, em 1912. Nesta

oportunidade ocorreria um fenômeno raro, que chamou a atenção

de alguns grupos de cientistas, com objetivos diversos acerca da

observação deste fenômeno. Um desses grupos teve como

coordenador o astrônomo estadunidense, radicado na Argentina,

Charles Perrine que, a pedido do astrônomo alemão Erwin

Freundlich, busca observar um efeito previsto pelo artigo do

alemão Einstein de 1911.

Eddington leu o artigo de Einstein de 1911 e citou-o em seu novo

artigo sobre o papel da gravidade na astronomia, publicado em

1915. Ele comenta, em especial, sobre um “resultado do princípio de relatividade de notável

interesse”, encontrado já no artigo de Einstein de 1911:

“Einstein mostrou que nesta teoria [da Relatividade] uma onda de

luz viaja mais devagar quando entra em um intenso campo de força

gravitacional. Isso deve levar a uma refração das ondas de luz que

passam perto de um corpo maciço. Por exemplo, uma estrela vista

perto da borda do Sol seria aparentemente deslocada 0, 83’’ para

longe desta borda”.

Eddington demonstra já ter ouvido falar dos trabalhos de Einstein acerca da chamada

Teoria da Relatividade. Entretanto, ao responder a carta de De Sitter de 1916 ele demonstra



não conhecer os mais recentes trabalhos de Einstein que De Sitter lhe apresenta e diz: “até o

momento ouvi apenas vagos rumores sobre o novo trabalho de Einstein. Penso que ninguém

na Inglaterra conhece o artigo em detalhes”.

Esse interesse em comum entre Eddington e De Sitter acerca dos trabalhos de Einstein

traz uma maior interlocução e aproximação entre eles. Embora Eddington esteja interessado

nessa nova teoria de Einstein, ele encontra dificuldades em acessar seus trabalhos, uma vez

que seus países estão em Guerra e a colaboração entre os cientistas está prejudicada por este

contexto. Interessado, Eddington questiona De Sitter por mais informações.

Ainda em 1916, nos próximos meses, De Sitter enviou diversas cartas descrevendo a

nova teoria de Einstein. Além do interesse pela teoria do físico alemão, Eddington evidencia

seu interesse pela postura política de Einstein, pois ele era um dos três integrantes do contra

manifesto alemão, que buscava condenar as barbáries da guerra.

Uma Introdução aos Artigos de Einstein Acerca da Teoria da Relatividade

O artigo de 1911 de Einstein que Eddington

conhece acerca da nova teoria da Relatividade discute

principalmente sobre o Princípio de Equivalência como o

principal fundamento da nova teoria. Neste artigo, dentre

outras situações, Einstein discute sobre a influência que a

gravidade teria na propagação da Luz e prevê que deve

haver um desvio no caminho da luz de uma estrela

quando ela passa próximo a um corpo massivo como o Sol ou o Planeta Júpiter.

No artigo de 1916, Einstein propõe suas Equações de Campo, baseadas em teorias

matemáticas recentemente desenvolvidas. Trata-se das geometrias não euclidianas, também

conhecidas como geometrias diferenciais. Einstein abandona a ideia de espaço euclidiano

plano e adota a possibilidade de espaços curvos. A partir

destas formas matemáticas, ele interpreta os efeitos

gravitacionais como resultantes de distorções na malha do

espaço-tempo. Assim, a curvatura do espaço-tempo diz

como uma partícula deve se mover, ao passo que a

partícula diz ao espaço-tempo como deve se curvar.

Esta nova interpretação é a responsável pela nova

previsão do desvio da luz, duas vezes maior do que a primeira previsão.



A interpretação de que a luz seria desviada em campos

gravitacionais intensos ao variar sua velocidade é substituída,

então, por essa nova interpretação da curvatura do

espaço-tempo. A luz seguiria seu caminho na malha

espaço-temporal, sofrendo desvios aparentes onde esta malha

apresenta uma curvatura não nula.

Com esta teoria, um dos problemas que inquietava os astrônomos, a anomalia do

avanço do periélio de Mercúrio, é explicado de maneira muito satisfatória. Usando as novas

equações de campo, a Teoria da Relatividade Geral prevê um valor em concordância com as

observações.

Dessa forma, a Teoria da Relatividade Geral passa a ser vista como algo promissor e

assim a ser debatida pela comunidade científica e astronômica.

Restaurando Relações entre Ingleses e Alemães Através de Física

Eddington está profundamente interessado em discussões sobre Gravitação,

importantes para a astronomia. Ainda como estudante do segundo ano em Cambridge, em

1903, Eddington já demonstra interesse pelos assuntos da gravitação. Ele lê publicamente um

artigo sobre “a velocidade da Gravitação” para a Sociedade Matemática Trinity (Trinity

Mathematical Society). E, em 1906, ele lê publicamente um artigo sobre gravitação para o

clube ∇²V.

Impressionado pela nova teoria de Einstein como uma possibilidade das teorias da

gravitação, Eddington garante que os artigos de De Sitter, recém escritos, que discute a Teoria

da Relatividade Geral de Einstein sejam publicadas no edital mensal da Royal Astronomical

Society.

Eddington diz a De Sitter que há interesse pela nova teoria do alemão por astrônomos

na Inglaterra, mas não há ninguém hábil a ler o artigo original de Einstein de 1916. Por isso,

ele propõe fazer uma apresentação na reunião anual da BAAS, fazendo uso dos artigos

enviados por De Sitter. Assim, Eddington escreveu a De Sitter em julho de 1916 dizendo que

gostaria de convidá-lo a tomar parte dessas discussões na reunião da BAAS em dezembro

daquele ano. Entretanto, essas reuniões estão ocorrendo na cidade industrial de Newcastle,

uma área restrita cuja entrada de estrangeiros não é permitida, e com isso De Sitter seria

impedido de entrar nesta área.



Além do interesse pela teoria em si, Eddington percebe que pode promover a

harmonia entre a Alemanha e a Inglaterra com ações que demonstram o valor intelectual

desta nova teoria desenvolvida por um cientista alemão.

PENSE 3: Como um astrônomo ou físico participante da reunião da BAAS, você se

convenceria em aceitar esta nova teoria de um alemão pouco prestigiado, Einstein?

Descreva o papel de cada um dos fatores que podem ter influenciado em sua decisão,

por exemplo: gosto estético; política do autor; peso das provas; provas específicas;

explicação teórica do problema anterior e outro (s).

O debate sobre os méritos da Teoria da Relatividade se desenvolve rapidamente com

Eddington sendo um dos únicos defensores desta nova teoria. Há muitos ataques a esta teoria,

como os do importante astrônomo Oliver Lodge. As críticas à Teoria da Relatividade Geral

giram em torno da carência de evidências experimentais e da dificuldade técnica imposta por

suas formas matemáticas, que poucos cientistas sabem manipular. Eles estavam incomodados

com uma teoria que ao mesmo tempo em que é altamente abstrata, faz declarações

arrebatadoras sobre a gravidade ser uma propriedade do espaço.

Ainda assim, os astrônomos estão mais abertos à discussão sobre essas novas ideias

do que os físicos. Muitas das tentativas de modificação da Teoria Newtoniana da Gravitação

foram empreendidas pelos astrônomos, particularmente por causa do problema do avanço do

periélio de Mercúrio, que Einstein conseguiria explicar com suas equações de Campo.

Alguns cientistas da Royal Astronomy Society sentem que a teoria de Einstein deve

ser testada experimentalmente, mesmo que apenas por seus eventuais impactos na

interpretação dos efeitos gravitacionais.

Dentre os cientistas que estão interessados em testar a Teoria da Relatividade está

Frank Dyson, astrônomo real. Dyson possui grande influência

na comunidade astronômica da Inglaterra. Existem já algumas

possibilidades de teste:

● Observações com espectroscópios a fim de detectar um

redshift gravitacional previsto pela teoria;

● Observações de posições de estrelas a fim de verificar se

sua luz sofre desvio ao passar próximo a um corpo massivo.

Com este interesse, Dyson passa a ser um dos grandes aliados

de Eddington na busca por discutir a teoria do físico alemão. A



segunda opção de teste parece ser mais plausível em razão dos equipamentos disponíveis e

das técnicas já desenvolvidas até a década de 1920.

Após a sessão da BAAS em novembro de 1916, Eddington começa a montar um

resumo abrangente da nova teoria de Einstein - a primeira vez que se traduz essa nova teoria

para o idioma Inglês. Ele investiga a teoria em mais detalhes, seguindo orientações periódicas

de De Sitter e começa a examinar um aspecto da nova teoria em mais detalhes: a curvatura da

luz.

Eddington percebe que o trabalho mais recente de Einstein, o artigo de 1916

apresentado por De Sitter, traz um novo valor para a previsão do desvio da luz próximo ao

Sol. Assim, ele localiza um novo problema nos artigos: existem dois valores previstos, com

base em pressupostos diferentes: o valor publicado no artigo de 1911 - 0,87” e o valor

relatado no artigo de 1916 - 1,75”. A nova previsão é, portanto, de que um raio de luz

passando próximo ao Sol deve sofrer um desvio de 1,75”.

Havia ainda uma terceira opção: um valor nulo. Ou seja, não haver desvio algum no

caminho da luz. Eddington percebeu isso como um teste virtual entre as teorias de Newton e

de Einstein. Caso fosse observado o “meio desvio”, de 0,87”, ou se não fosse observado

nenhum desvio, a teoria newtoniana estaria confirmada, no que se refere à questão do desvio

da luz. Por outro lado, a observação de um “desvio completo”, de 1,75”, confirmaria a Teoria

da Relatividade Geral.

PENSE 4: Baseado na construção teórica de Einstein e seu esquema, quais observações

concretas você precisa coletar para confirmar ou descartar esta previsão dramática?

Faça uma lista de aspectos necessários para realizar tal investigação, como por

exemplo: instrumentos precisos, auxiliares, apoio financeiro e etc.

Para conseguir observar se há, de fato, um desvio da

luz que passa próximo ao Sol, Eddington precisa que

a Luz do Sol não chegue a seus instrumentos de

observação, tornando possível observar as estrelas

próximas ao Sol durante o dia. Há apenas uma

condição em que isso é possível: durante um Eclipse

Solar Total.



Para isso, Eddington deve obter fotografias, com a ajuda de telescópios, durante o

eclipse. Após o eclipse, devem ser obtidas fotografias das mesmas estrelas sem a presença do

Sol. Então, deve-se comparar as duas fotografias obtidas. Eddington tem lembranças pessoais

de uma observação dessa natureza. Em sua primeira expedição astronômica observando o

eclipse solar de 1912, na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, no sudeste do Brasil, ele

havia encontrado grupos da Alemanha e dos EUA que estavam tentando coletar dados sobre

esta previsão, embora ele próprio não estivesse sensivelmente atento para este problema.

Dyson, embora cético com relação à Teoria da Relatividade Geral, está também

interessado em testar a validade desta nova teoria proposta pelo físico alemão. Assim, ele

busca registros de Eclipses anteriores e encontra placas que registraram um eclipse que teria

ocorrido em 1905, tomadas com o telescópio astrográfico de Greenwich.

Contudo, os dados foram insuficientes para fornecer provas valiosas da curvatura da

luz. Dyson considera assim a opção de coletar novos dados. Ele passa então a se perguntar:

Quando será o próximo eclipse solar? Será que vai ocorrer em uma

região onde as observações são possíveis?

Dessa forma, Eddington vê com os esforços de Dyson uma

ótima oportunidade para determinar observacionalmente um efeito

previsto pela teoria de Einstein. Ele também vê a possibilidade de

elevar a teoria do alemão à respeitabilidade, restabelecendo assim a

colaboração entre cientistas, numa demonstração de cooperação

internacional.

PENSE 5: Como Dyson, quais comentários você faria a respeito do entusiasmo de

Eddington? Particularmente, como você se sente frente às motivações pacifistas e a

mistura implícita entre ciência e política?

Eddington entende que não é o primeiro a tentar testar a predição de Einstein1 . As

primeiras expedições interessadas em medir o efeito Einstein são de 1912, em Passa Quatro -

MG, Brasil. Entretanto, as observações de 1912 não foram possíveis devido às chuvas

1 Eddington também não é o primeiro inglês a se interessar pelo teste da Teoria da Relatividade. Em
1916, os Lindemanns, pai e filho, fizeram medidas a fim de testar o desvio da luz, já considerando o
resultado de “desvio completo”, que Einstein chegara considerando a curvatura do espaço-tempo.
Depois de discutir a sua e demais tentativas falhas em observar o efeito Einstein, os Lindemanns
chamam a atenção para o Eclipse Total que ocorreria em 1919. Eles consideram, ainda, que
Eddington é quem mais tem dedicado seu tempo à Teoria da Relatividade e que é a pessoa mais
indicada para tal, principalmente por não apresentar preconceitos modernos que foram
desenvolvidos entre muitos.



torrenciais que ocorreram durante o eclipse total do Sol. Dois anos depois da expedição à

Passa Quatro, em 1914, o astrônomo alemão Erwin Freundlich liderou uma expedição para

observar o efeito previsto por Einstein, que ocorreria em julho daquele ano, na Criméia -

Rússia. Havia outra equipe interessada em testar o efeito Einstein neste Eclipse de julho de

1914: a equipe americana liderada por David Campbell. Entretanto, com a eclosão da Grande

Guerra, estas observações foram interferidas. O grupo dos alemães não pôde montar seus

equipamentos na Rússia. Ainda pior, como eles eram reservistas do exército germânico,

tornaram-se prisioneiros de guerra. O grupo dos americanos, por sua vez, teve que retornar a

seu país, porém sem seus instrumentos que levaram à Rússia, tendo que deixá-los no

Observatório de Pulkovo.

PENSE 6: Como Eddington, considere as falhas das expedições passadas e faça uma

lista de planos logísticos necessários para completar e garantir o sucesso da próxima

expedição.

Em 1917 Eddington passara então a trabalhar na primeira versão de divulgação da

teoria da Relatividade de Einstein, no livro “Relatório sobre a Teoria da Relatividade da

Gravitação”. Após este livro, o interesse dos ingleses por esta teoria cresceu rapidamente.

Em março de 1917 Dyson escreve uma carta novamente dizendo que os resultados

comprometidos das chapas fotográficas do eclipse de 1905 indicam a necessidade de novas

observações do fenômeno previsto por Einstein. Ele menciona uma única oportunidade que

viria a ocorrer para determinar este fenômeno: o eclipse Solar Total de 29 de Maio de 1919.

Desde março de 1917 Dyson realiza inúmeras declarações públicas a favor da

expedição de 1919 e, como astrônomo real, ele está bem posicionado para iniciar os

preparativos da observação, mesmo sem o apoio total da comunidade astronômica da

Inglaterra.

Dyson solicita que Arthur Hinks, secretário da Royal Geographical Society, avalie

informações sobre possíveis locais da observação do eclipse que teriam boas condições no

exato momento.

PENSE 7: Como Hinks, faça uma lista de considerações relevantes para selecionar um

local apropriado para observação do eclipse.



Em novembro de 1917, Hinks respondeu à solicitação de Dyson feita em março

daquele ano com informações sobre os melhores locais para observação deste eclipse: no

Brasil, na África (na Ilha Príncipe) e próximo da costa ocidental do Lago Tanganyika.

Neste mesmo ano, uma circular escrita pelo astrônomo brasileiro Henrique Morize,

diretor do Observatório Imperial do Rio de Janeiro, é recebida pelo Joint Permanent Eclipse

Committee, um grupo criado tanto pela Royal Society quanto pela Royal Astronomical

Society, descrevendo o melhor local de observação do eclipse total que viria a ocorrer. Morize

aponta a cidade de Sobral como a melhor localização em solo brasileiro para as observações,

levando-se em conta condições climáticas e a facilidade de acesso, principalmente.

Ainda em novembro de 1917, o Joint Permanent Eclipse Committee se reúne para

discutir a Teoria da Relatividade e as possibilidades de organizar expedições para a

observação do eclipse total. Dyson destaca que estas seriam “oportunidades especialmente

favoráveis para testar o desvio da luz de estrelas próximas ao Sol, previsto pela Teoria da

Relatividade”, e que são de rara ocorrência e enfatiza que “certamente não haverá eclipse

tão adequado por muitos anos”.

Nesta reunião Eddington participa como convidado

especial de Dyson e faz uma apresentação sobre a

Teoria da Relatividade Geral. Eddington não é membro

deste comitê e antes de 1916 apenas participa de

reuniões desse comitê esporadicamente. Com boas

condições atmosféricas no dia do eclipse, Dyson sabe

que pode observar cerca de 12 estrelas, e o Sol estaria

no centro de um grupo de estrelas bastante brilhante,

conhecidas como “Aglomerados de Híades”.

Esta condição seria perfeita para observar o efeito previsto por Einstein. Entretanto,

esse novo eclipse acontecerá muito longe da Inglaterra e uma grande expedição que

mobilizasse cientistas e governantes de diversas nações seria necessária para obter o sucesso

da expedição.

Eddington e Dyson defendem que devem ser lançadas duas expedições. As

possibilidades foram colocadas em discussão: Enviar uma equipe apenas para o Brasil? Ou

para África? Ou para o Lago Tanganyika? Ou enviar equipes para mais do que um local?



PENSE 8: Como um membro deste Comitê, você financiaria uma, duas ou nenhuma

expedição simultaneamente? Se você financiasse apenas uma, onde você gostaria que

fosse a expedição? Quais critérios você seguiria?

Dinheiro é um problema imediato para a organização destas

expedições. Dyson planeja que o governo britânico conceda

cerca £100 para modificar os instrumentos e £1000 contingentes

para a viabilidade da expedição. Entretanto, Dyson consegue

apoio e permissão para que sejam feitas expedições para o Brasil

e para a Ilha do Príncipe.

É primavera de 1918, e a Grande Guerra chega a níveis

absurdos. A Inglaterra precisa de mais homens para as batalhas.

Eddington é avisado pelo governo britânico que sua dispensa do

exército, conseguida como Astrônomo e objetos de consciência

está revogada.

Entretanto, fundamentado por sua religião e crença no pacifismo, Eddington continua a

declarar objeção de consciência e recusa-se a lutar. Ele pode ser preso por isto!

Dyson decide intervir na situação em que Eddington se encontra usando suas boas

relações pessoais e influentes com os Almirantes. Ele propõe, como condição para a dispensa

de Eddington, que o astrônomo parta em uma expedição à África para trabalhar em favor dos

interesses da comunidade científica da Inglaterra. Este acordo é aceito.

Contudo, Eddington recebe a notícia de que seu colega do Trinity, o Padre e

astrônomo Cortie que também está participando da organização das expedições do eclipse de

1919, não teve a mesma sorte: sua dispensa da Guerra foi negada! Dessa forma, outro

membro entra na equipe que irá observar o eclipse: C. R. Davidson, do observatório de

Greenwich.

Entre maio e junho de 1918, subcomitês de cientistas trabalham fervorosamente em

questões científicas, logísticas e técnicas pertinentes à precisão que necessitam para

realizarem tais observações com êxito. Eles estão trabalhando no limite da técnica

desenvolvida nesta época para observações desta natureza, e percebem que precisam dos

melhores equipamentos desenvolvidos até então. O subcomitê decide assim que será usado o

telescópio astrográfico de Greenwich e uma lente similar vinda de Oxford.

As observações de eclipses são feitas por telescópios que possuem espelhos planos

chamados “coleostatos”, que rotacionam de acordo com o movimento da Terra e ajustam a



posição do Sol no centro da imagem da chapa fotográfica. Esse ajuste mecânico garante que

os telescópios fiquem na posição horizontal e imóvel e assim os coleostatos compensariam os

efeitos do movimento de rotação da Terra. Entretanto, os celostatos são recursos escassos e

bastante velhos. Passam-se assim a sugerir alternativas para evitar estes problemas.

O amigo de Eddington, o padre Aloisius L. Cortie, do Stonyhurst College

Observatory, cortado das expedições para lutar na Guerra, sugere também levar um

telescópio menor, de 4 polegadas, com um celostato diferente, que também foi usado em

expedições anteriores. O astrônomo E.T. Cottingham ficaria encarregado de reformular

ambos os equipamentos e obter a melhor qualidade para a expedição em qualquer dos

telescópios que fosse escolhido para a expedição.

Eddington e Dyson decidem enviar os instrumentos ópticos do Observatório de

Oxford para a Ilha de Príncipe, na África, e o telescópio astrográfico e uma pequena lente de

4 polegadas do Observatório de Greenwich para Sobral, no Brasil.

As Expedições em busca do Eclipse Solar Total

Em 11 de Novembro de 1918 chega a notícia da

rendição da Alemanha e o fim da Guerra com

vitória dos Aliados à Grã-Bretanha, grupo

formado, dentre outros, por Inglaterra, França e

EUA. Poucos meses após o armistício, ao final

de Fevereiro de 1919, os grupos de astrônomos

ingleses começam sua viagem rumo às

longínquas terras da América do Sul e da África2.

Eddington e Cotthingan embarcam rumo à África, enquanto Davidson e Crommelin

partem para o Brasil. Os barcos partem desde a cidade de Liverpool e viajam através do Rio

Madeira. Eddington e seus companheiros que seguem rumo à Ilha do Príncipe não tem mais

notícias se as embarcações rumo a este local estão disponíveis.

2 Antes que chegasse o momento de embarcar rumo ao Brasil e à África, os astrônomos ingleses
recebem notícias sobre um eclipse que ocorreria nos EUA. Em 8 de Junho de 1918, ocorre um
Eclipse Total na cidade de Goldengale, no estado de Washington. Curtis, do observatório de Lick está
interessado em medir o efeito Einstein nesta oportunidade. Contudo, há uma dificuldade prática. Por
causa da Guerra, muitos equipamentos do Observatório de Lick ainda estão presos na Rússia, desde
a expedição à Criméia em 1914. Curtis decide, então, utilizar as objetivas do Observatório de
Oakland. As condições climáticas não se apresentam da maneira mais ideal, ainda assim Curtis
consegue registrar duas placas fotográficas ao longo do Eclipse. Imediatamente depois das
observações, Curtis foi convocado pelo exército americano para lutar na Grande Guerra, o que lhe
impediu de analisar as chapas fotográficas na sequência das observações.



Eddington fica assim preocupado acerca de como serão retornados os dados para

Greenwich, o mais rápido possível. Ele quer divulgar os resultados em tempo hábil para que

haja impacto sobre a situação do pós-armistício.

Eddington e Cottingham chegaram à Ilha Príncipe em 29 de abril deste mesmo ano.

Eles acham a ilha muito charmosa, mas logo percebem que o clima está terrível e que teriam

que contar com a sorte de um bom tempo no dia da observação do eclipse.

Em 16 de maio de 1919, após se estabelecerem e prepararem seus equipamentos, os

astrônomos iniciaram os testes com as placas fotográficas. Eles encontram dificuldades em

obter fotografias em altas temperaturas em Príncipe. Eddington passa os próximos dias

fazendo medidas das placas.

Em 29 de maio, data do eclipse, o dia amanhece com uma grande tempestade.

Contudo, a sorte pareceu ajudar Eddington e cerca de duas horas antes do Eclipse total, a

chuva deu uma trégua. Às 14h15 começa o Eclipse Total, que tem uma duração de cerca de

cinco minutos. Nestes instantes, Eddington registra 16 chapas fotográficas. Ao fim das

observações, eles enviam um curto telegrama à Dyson dizendo: “Entre nuvens.

Esperançoso”.

Davidson e Crommelin não tiveram o mesmo azar no Brasil, com as condições

climáticas locais, que Eddington tivera em Príncipe. Eles são

bem recebidos pela comunidade local de Sobral, que chega a

emprestar o primeiro automóvel do Brasil disponível naquele

local.

Isso lhes auxiliou a encontrar bons locais de instalação dos

instrumentos, além de ótimos materiais de apoio, como gelo

para resfriar o telescópio, importante para obter fotografias

bem definidas. O coleostato do telescópio funcionaria sem

maiores dificuldades, mas surgiram outros problemas

inesperados durante a preparação do telescópio.

No Brasil, o eclipse foi um evento público, e um observatório

amador chegou a vender bilhetes para observar o eclipse através do telescópio. As condições

climáticas para a observação do eclipse estavam boas.

Durante os 5 minutos de eclipse total, Davidson e Crommelin obtêm 19 chapas

fotográficas com o telescópio astrográfico e 8 com a pequena lente de 4 polegadas. Há todas

as expectativas de sucesso. Assim, enviaram um telegrama para a Inglaterra dizendo

brevemente: "Eclipse esplêndido".



Contudo, Davidson e Crommelin constatam em Sobral que o espelho do celostato do

telescópio Astrográfico possui um grande problema ótico que afeta a qualidade das imagens:

um astigmatismo da imagem. Isso poderia prejudicar as imagens obtidas.

No dia seguinte eles descobrem uma surpresa desagradável. Quatro fotografias

obtidas estão com imagens bastante danificadas. Eles relatam o seguinte observado em uma

carta enviada em 30 de maio, 03:00 AM:

“... Verificou-se que tinha havido uma alteração grave de foco, de

modo que, enquanto as estrelas foram mostradas, a definição foi

estragada. Esta mudança de foco só pode ser atribuída à expansão

desigual do espelho por meio do calor do sol. As leituras da escala

focadas foram verificadas no dia seguinte, mas foram encontrados

inalterados em 11,0 mm. Parece duvidoso que algo pode ser obtido a

partir destas placas”.

Davidson e Crommelin percebem que a má qualidade do espelho celostato prejudicou o

sistema óptico do telescópio astrográfico. A procura é por uma medida muito pequena, um

quarto do diâmetro das imagens estelares, e qualquer distorção das imagens pode fazer com

que a medição seja desesperadamente não confiável.

PENSE 9: Sendo um cientista que irá analisar os dados coletados na expedição, você

concordaria em excluir algum deles? Se não, por quê? Se sim, quais dados você

excluiria da análise final? Quais são seus critérios? Quais são suas justificativas para a

exclusão desses dados?

Com o erro experimental detectado, Davidson e Crommelin podem usar apenas os

resultados obtidos pela pequena lente de 4 polegadas. Além disso, eles devem permanecer no

Brasil até julho de 1919 para obter novas chapas fotográficas de verificação. Entretanto,

nenhuma medição pode ser feita antes disso.

Na Inglaterra, Dyson espera ansiosamente pela volta de seus colegas para que a

análise dos dados tenha início tão logo seja possível. O retorno dos membros envolvidos nas

expedições só ocorre no início de Julho.

Inicia-se assim a análise das placas fotográficas e a comparação entre elas com uso de

um micrômetro. Dois conjuntos de análises foram feitos por duas pessoas diferentes, como

uma forma de minimizar os erros humanos.



Dentre as 16 placas registradas entre as nuvens em Príncipe, apenas 7 apresentam

imagens de estrelas. Todas apresentavam estrelas

cruciais, como a K1 e K2 Tauri. A análise dessas placas

fornece resultados consistentes, com uma deflexão do

caminho da luz calculada em 1,60’’± 0,30.

Considerando a dificuldade envolvida nas observações,

Eddington acredita que esses são bons resultados. O

valor calculado se aproxima mais do valor previsto por

Einstein, de 1,75”.

As fotografias obtidas em Sobral são menos

tranquilizantes. É confirmada a má qualidade das imagens após compará-las com as placas de

controle. Elas mostram um deslocamento médio de 0,93’’. Entretanto, esse valor é muito

distante do valor obtido pelas fotografias de Príncipe, o que pode gerar uma dificuldade na

análise de tais resultados.

Eddington não está muito confiante com as fotografias obtidas em Sobral, devido aos

problemas ópticos do coleostato apresentados. Eles atribuem a má qualidade das placas

devido as fortes temperaturas que o instrumento se submeteu, causando assim irregularidades

no espelho refletor.

Eddington está preocupado com os valores obtidos com as chapas de Sobral, pois

apresentam um valor muito próximo da previsão esperada pela Teoria da Gravitação Newton:

a “meia deflexão” do valor (0,87’’). Já as chapas de Príncipe indicam um valor mais próximo

do valor previsto por Einstein.

Entretanto, eles verificam que 7 das 8 placas fotográficas obtidas com o pequeno

telescópio de 4 polegadas em Sobral apresentam excelentes imagens das 7 estrelas esperadas.

Assim, as imagens obtidas em Sobral são muito melhores do que aquelas obtidas na

Ilha do Príncipe, indicando resultados de 1,98’’ ± 0,12.

Eddington escreve seu sentimento de alívio à Dyson:

"Estou feliz pelas placas darem o desvio total, não só por causa da

teoria, mas porque eu estava preocupado sobre as placas obtidas no

Príncipe e não podia ver qualquer forma possível de conciliá-los com

a metade de deflexão”.



Apresentando os resultados à comunidade

PENSE 10: Sendo Eddington, como você apresentaria seus procedimentos e resultados

da expedição de 1919 à comunidade científica e astronômica? Em particular, como você

lidaria com as variações nos resultados obtidos nos diferentes locais (Brasil e Ilha

Príncipe)?

Eddington começa a escrever seus resultados para apresentar na reunião de novembro

de 1919 à comunidade da Royal Society e da Royal Astronomical Society.

Primeiramente, Eddington calcula uma média com os resultados dos três telescópios

para obter o valor de 1,64”, a partir de uma mudança de escalas. Ele pondera os resultados a

partir daqueles obtidos com o telescópio de 4 polegadas em Sobral e os outros obtidos em

Príncipe.

Mas ele percebe que esses resultados, mesclando os dados, não são os mais

consistentes possíveis. Assim, ele decide junto com Dyson apresentar os três conjuntos de

dados de cada telescópio separadamente, e esclarecer o que há a favor e contra cada um dos

telescópios. Dessa forma, Eddington e Dyson estão bastante confiantes acerca da

apresentação de seus resultados. Agora eles devem convencer seus colegas.

É chegado o momento tão esperado. Em 6 de novembro de 1919 o físico J. J.

Thomson preside a reunião com a comunidade da Royal Society e da Royal Astronomical

Society organizada especialmente para a apresentação dos dados das expedições do eclipse.

A. N. Whitehead, filósofo e matemático britânico presente na reunião, descreve o cenário da

reunião:

“... Toda a atmosfera do interesse tenso era exatamente como a do

drama Grego... Havia uma qualidade dramática na própria

encenação: - o cerimonial tradicional, e ao fundo a imagem de

Newton para nos lembrar que a maior das generalizações científicas

foi agora, depois de mais de dois séculos, receber sua primeira

modificação”.

Dyson começa a apresentação. Ele menciona as dificuldades de analisar as fotografias

das expedições anteriores para medir o efeito previsto por Einstein e a importância de terem

realizado uma nova expedição. Ele descreve o método de seleção das chapas fotográficas e o

problema com o coleostato. Ao final, ele apresenta os resultados e ressalta seus significados:



"Depois de um estudo cuidadoso das placas,

estou preparado para dizer que não pode haver

dúvida de que eles confirmam a previsão de

Einstein. Um resultado muito definitivo foi

obtido de que a luz é desviada de acordo com a

lei de Einstein da gravitação”.

Após Dyson, A. C. Crommelin, líder da expedição de Sobral, apresenta os detalhes

dos resultados obtidos naquele local e evidencia as dificuldades com o telescópio

astrográfico, mostrando como eles detectaram esse problema.

Eddington é o último a falar. Ele fala sobre a expedição de Príncipe e sobre as

implicações científicas dos resultados para a física em geral. Eddington também fala sobre as

nuvens que apareceram em Príncipe que podem ter auxiliado na não deformação do

coleostato sob o forte calor do Sol da África. Também tece comentários sobre dados extras

que obteve ao registrar belas proeminências solares, que poderiam ser interessantes a outros

físicos solares.

Após esta primeira apresentação, Eddington discute as consequências físicas dos

resultados obtidos. Ele situa a importância dos dados para corroborar as teorias de Newton ou

Einstein. Sua fala claramente exalta o potencial dos dados por resultar em um valor maior da

deflexão, ou seja, o previsto por Einstein.

Ele ainda traça um interessante comentário sobre a relação entre esta constatação

observacional e a teoria de Einstein em um sentido mais amplo:

"Este efeito [a deflexão] pode ser tomado como prova da lei de

Einstein em vez da sua teoria. Isto não é afetado pela falha em

detectar o deslocamento das linhas de Fraunhofer no Sol. Se esta

última falha é confirmada, isso não afetará a lei de Einstein da

gravidade, mas vai afetar os pontos de vista em que a lei foi

alcançada. A lei é certa, embora as ideias fundamentais subjacentes

ainda sejam questionadas”.

PENSE 11: Você é um físico ou astrônomo presente nessa reunião. Como você se

pronunciaria frente à confirmação de uma nova teoria? Relacione e compare com os

fatores que você apresentou no PENSE 3.



O público dos cientistas presente nesta reunião demonstra rapidamente diferentes

reações aos resultados apresentados.

J. J. Thomson, que está presidindo a reunião, ressalta a importância da expedição de

1919 e seus resultados para a conexão da teoria da Gravitação com os problemas insolúveis

de Newton. Ele destaca ainda a importância de comunicar isso à sociedade.

Nos anos seguintes, o Joint Committee faz várias cópias das placas fotográficas do

eclipse de 1919, disponíveis a toda a comunidade astronômica. Começa assim uma grande

excitação dos astrônomos para analisá-las. Entretanto, muitos mantêm ressalvas às novas

descobertas ali apresentadas.

Oliver Lodge e outros descontentes questionam a dificuldade de duplicar o teste e

medir o efeito de outra maneira, usando a deflexão de Júpiter, por exemplo, ao invés de terem

que esperar o próximo eclipse solar. Eddington responde dizendo que isso não poderia ser

feito tão logo.

Ludwik Silbertein constata que as placas mostraram deslocamentos não radiais, não

previstos por Einstein, e propõe que uma nova análise mais precisa poderia mostrar que não

houve efeitos radiais. Eddington e Dyson refutam essa crítica.

Quase não há dúvidas de que houve um desvio radial das imagens. Entretanto, a causa

desses desvios é desconhecida.

Charles St. John, um cético quanto à teoria, escreve:

"A deflexão da luz ao passar pela região perto do Sol é agora um fato

de observação, destinado tanto para influenciar profundamente a

nossa atitude para com as concepções de espaço e tempo, como

envolveu a teoria da relatividade generalizada, ou para servir como

base para o avanço da ciência em outras direções."

Ralph Fowler, presidente da Royal Astronomy Society, diz que é preciso mais testes

da relatividade para corroborar esta nova teoria. Outros cientistas ali presentes também

expressam suas preocupações semelhantes às de Fowler sobre a necessidade de mais testes.

Silberstein aceita a improbabilidade de refração, sustenta ainda que o desvio era um

"fato isolado" e não tinha relação com a comprovação da teoria como um todo.

Joseph Larmor, físico e matemático irlandês, semelhante a St. John caracteriza a

expedição como uma "determinação astronômica muito importante que deve ser considerada

como um guia para a futura teoria e não como a verificação da teoria em particular, que

sugeriu isso".



PENSE 12: Você é um astrônomo e se coloca no debate travado nesta reunião acerca das

relações entre os resultados observacionais da expedição e a validação da teoria como

um todo. Você acredita que um experimento único, ou uma observação do eclipse num

momento pontual, demonstra uma lei específica ou ele pode ser determinante para a

validação da teoria como um todo?

Eddington esclarece que os resultados indicam apenas que a “Lei de Einstein” (a

previsão da curvatura da luz) está correta, ou seja, não a teoria como um todo que estava

sendo confirmada. Ele evita assim questões complicadas da metafísica.

Para Eddington está claro que a expedição de 1919 pode auxiliá-lo a divulgar uma

confirmação de Einstein e promover a imagem do cientista alemão, de modo a auxiliar na sua

busca de reconstruir as cooperações internacionais entre os cientistas. Dessa forma, o

reconhecimento da expedição internacional em busca da detecção de um fenômeno previsto

por um alemão pode ser um grande exemplo, para a comunidade dos cientistas e sociedade

em geral, de união entre britânicos e alemães.

PENSE 13: Sendo Eddington, como você apresentaria as expedições de 1919 e seus

resultados para a sociedade em geral (não cientistas)? Como esta apresentação deveria

diferir da apresentação para os especialistas?

Na dramática reunião de 6 de Novembro de

1919 estão presentes, além dos principais

cientistas britânicos, vários representantes da

mídia em geral. As publicações para o público

em geral fazem parte das estratégias de

Eddington. Ele usa seu bom relacionamento

com integrantes da mídia para divulgar alguns

fatos envolvidos nas expedições de maio de

1919.

No dia seguinte, em 07 de novembro de 1919, após vivenciarem a emoção envolvida

no anúncio dos resultados obtidos pelas expedições de maio daquele ano, é publicado no

jornal de grande circulação Times London a seguinte manchete: “REVOLUÇÃO NA

CIÊNCIA”.



Nesta manchete eles reforçam a conclusão de que a nova teoria de Einstein está

confirmada. Destacam também a importância desta expedição usando a fala do presidente da

Royal Society, de que “esse resultado é o mais importante desde a previsão da existência do

Planeta Netuno, feita a partir da Gravitação de Newton”. A manchete apresenta Einstein

como um Judeu Suíço que deixou Praga e Zurique para trabalhar em Berlim por um grande

salário.

Em Busca da Paz em um Contexto Pós-Guerra

Alguns dias se passam e no dia 14 de Novembro de 1919 o conselho da Royal Astronomical

Society se reúne para discutir as nomeações que concorrerão à maior honraria desta

instituição: a premiação anual da Medalha de Ouro.

Três nomes são indicados: H. N. Russel, por sua teoria em Evolução Estelar; A. J.

Cannon, por seu catálogo de espectro estelar; e A. Einstein, por sua Teoria da Relatividade

Geral.

Eddington está com esperanças de que a medalha seja oferecida a Einstein, o que seria

uma ótima representação da reconciliação entre Alemanha e Inglaterra, países inimigos

durante o período da Grande Guerra.

Alguns dias se passam e Einstein escreve um artigo para o jornal Times de Londres. O

O físico alemão aplaude o caráter internacional das expedições de maio de 1919. A este

respeito disso, ele escreve:

“Depois da lamentável violação das antigas relações internacionais

existentes entre os homens da ciência... estava de acordo com a

ciência inglesa que homens ingleses deveriam dar seu tempo e

trabalho... para testar uma teoria que tinha sido concluída e

publicada no país de seus inimigos no meio da Guerra”.

Eddington demonstra-se feliz com as declarações de Einstein. No início de dezembro

de 1919, Eddington está ainda mais feliz com a escolha de Einstein para receber a medalha.

Contudo, ele tem que conter-se, pois a confirmação da premiação virá somente em janeiro do

ano seguinte, atendendo aos regulamentos da Instituição.

Neste mesmo mês ele escreve ao físico alemão e revela que tem grande esperança nos

impactos políticos e sociais das expedições do eclipse:

“Toda a Inglaterra tem falado sobre sua teoria... Não deixa dúvidas o

genuíno entusiasmo em círculos científicos e particularmente nesta



universidade [Cambridge]. É a melhor coisa que poderia ter

acontecido para as relações científicas entre Inglaterra e Alemanha.

Eu não antecipo um rápido progresso em direção à reunião oficial,

mas há um grande avanço em direção a uma estrutura mais razoável

de espírito entre os homens da ciência, e isto é ainda mais importante

do que a renovação das associações formais”.

Eddington mantém seu interesse na Teoria da Relatividade, e renova ainda mais seu

interesse em advogar em favor do restabelecimento da colaboração internacional entre os

cientistas. Ainda em dezembro, Eddington recebe a informação de que um grupo de alemães

está organizando uma reunião especial para discutir a Relatividade Geral. Ele prontamente

escreve à Stromgren mostrando interesse em participar da reunião com os alemães.

Eddington diz que esse é “um passo individual que ninguém tem o direito de opor-se” e que

eventos recentes têm feito a ciência internacional ganhar, referindo-se às expedições de maio.

Em Janeiro de 1920 chega o acontecimento que Eddington tanto espera. Infelizmente

o que parece certo não se concretiza. As minutas da reunião que oficializam o prêmio da

medalha de ouro são escritas da seguinte maneira: “A premiação da medalha de ouro ao

Professor Einstein não foi confirmada”. O prêmio não será entregue a ninguém. Isto é algo

completamente fora do esperado para Eddington, já que desde 1891 a medalha tem sido

entregue anualmente, sem interrupções.

Com essa nova informação, Eddington escreve a Einstein desculpando-se pelo

ocorrido:

“Lamento dizer que algo inesperado aconteceu na reunião de 9 de

Janeiro, o conselho da RAS rejeitou o prêmio, que havia sido

indicado por uma ampla maioria na reunião anterior. Os fatos (que

são confidenciais) são de que três nomes foram propostos para a

medalha. Você foi selecionado por uma maioria esmagadora em

dezembro. Enquanto isso os “irreconciliáveis” se alertaram,

reuniram completamente suas forças em Janeiro. Confesso que fiquei

muito surpreso quando o movimento foi proposto e realizado

inicialmente (proposto por dois homens que durante a Guerra foram

violentamente “patriotas”). Estou certo de que sua decepção não

será de qualquer forma pessoal; e que você compartilha comigo o

pesar que esta abertura promissora de um melhor espírito



internacional teve uma reação de rejeição. No entanto, estou certo

que este espírito melhor está progredindo”.

Eddington tenta nomear Einstein novamente ao prêmio da medalha de ouro, mas não

consegue apoio no conselho. No ano seguinte, Einstein visitou a Inglaterra. Ele é recebido

pelo Lord Haldane, que foi vítima da Germanofobia durante os tempos hostis da Guerra. Para

Eddington, este pode ter sido um importante progresso para a cooperação internacional entre

os cientistas.

Em 1926, Einstein é indicado novamente ao prêmio da medalha de ouro. Eddington

não pode intervir, pois está em Lienden enquanto ocorre a votação no conselho da RAS.

Neste ano, Einstein é premiado por sua teoria da Relatividade Geral.

PENSE 14: Quais são os principais desdobramentos do esforço de Eddington e seus

colegas com a expedição do Eclipse Solar Total em 1919? Destaque aspectos científicos,

sociais, políticos e outros que julgar importantes.

PENSE 15: Retomando as perguntas da Natureza da Ciência para reflexão

Quais elementos específicos do estudo de caso “Arthur S. Eddington e a expedição do

eclipse solar de 1919” evidenciam cada uma das seguintes características da natureza da

ciência?

● Influências sociais na ciência;

● Influências culturais e religiosas na ciência;

● Perspectivas teóricas nas interpretações dos dados observacionais;

● Relações entre lei, teoria e experimento;

● O papel dos erros instrumentais nos experimentos;

● O papel das cooperações internacionais na ciência;

● Influências da ciência na sociedade;

● Relações entre valores e ciência;

● Ciência e Religião;

● Comunicação científica à comunidade de pesquisadores;

● Comunicação científica à sociedade em geral;

● Ciência é Tentativa;

● Ciência é Coletiva;
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Apêndice I – Introdução às origens da Relatividade Geral

Os primeiros trabalhos de Einstein sobre a Teoria da Relatividade são publicados em

1905. Esses trabalhos buscam, sobretudo, superar paradoxos que envolvem a intersecção de

duas grandes teorias físicas: a cinemática da Física newtoniana e o Eletromagnetismo de

Maxwell. A partir desta busca, Einstein propõe uma nova visão de mundo, mexendo

principalmente com as bases dos conceitos de espaço e de tempo. Esta nova visão propõe que

não há tempo e espaço absolutos, como defendia a visão newtoniana.

Esta Teoria é fundamentada em dois princípios. Um deles postula que as leis da Física

devem ser válidas em qualquer referencial inercial. Ou seja, que as leis da Física não mudam

independente do referencial que adotemos, desde que esses referenciais não sejam acelerados.

O outro princípio postula que a velocidade da Luz não muda independente do referencial que

adotemos. Isto impõe que deve existir uma limitação na Natureza, a saber, que nada pode

viajar a uma velocidade superior à velocidade da luz.

O segundo postulado da Teoria da Relatividade, principalmente, está em desacordo

com a ideia de gravidade proposta por Newton,

cuja interpretação é que a gravidade seja uma

força à distância que atua instantaneamente. Como

a Teoria da Relatividade propõe que a velocidade

da luz é a velocidade limite, então a gravidade não

pode se propagar instantaneamente, com uma

velocidade infinita.

Einstein percebe que é necessário desenvolver um novo conceito de gravidade,

coerente com a Teoria da Relatividade. Além disso, considera que a Teoria da Relatividade

deve ser ampliada.

Einstein percebe algo simples e profundo: um corpo

em queda livre não sente o próprio peso! Mas o que isso

significa? Isto implica que não há experimentos que possam

ser feitos para determinar se um referencial está em queda

livre em um campo de gravidade ou se está em repouso em

um local do espaço sem campos de gravidade.

Einstein passou a entender isso não como uma descrição da natureza, mas como um

princípio de seu funcionamento. Chamou-o de PRINCÍPIO DE EQUIVALÊNCIA. Este

princípio correlaciona referenciais acelerados aos referenciais não acelerados com campos



gravitacionais. Isto é, este princípio é a chave para inserir tanto a gravidade, quanto

referenciais não inerciais na Teoria da Relatividade!
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Apêndice B

Apêndice 1: A Expedição do Eclipse Solar

de Maio de 1919 a Sobral e as Minúcias da

Ciência Brasileira (Frente Brasileira)

Nas paginas seguintes, anexamos a narrativa “A Expedição do Eclipse Solar de Maio de 1919 a Sobral

e as Minúcias da Ciência Brasileira”, de nossa autoria.

Free Hand Highlight

Free Hand



A Expedição do Eclipse Solar de Maio de 1919 a Sobral e as minúcias da ciência
Brasileira

Decorreram-se pouco mais de vinte anos da Proclamação da República e a nossa

situação aqui no Observatório Nacional ainda é difícil. Isso não é exatamente uma

novidade para nós, já que nesses 85 anos de existência o Observatório nunca gozou de

condições materiais adequadas para que pudéssemos desempenhar nossas funções de

maneira satisfatória. Talvez, “nunca” seja uma expressão muito forte, mas raríssimas

foram as vezes que tivemos verba para trabalhar de maneira adequada. Aparentemente,

o governo e as elites social e cultural do país, não entendem a ciência, e a astronomia em

particular, como elementos relevantes para a população, para melhorar sua qualidade de

vida, ou mesmo, para aumentar seu conhecimento.

Aqui, estamos sempre de “orelha em pé”, sempre

atentos às oportunidades junto ao governo federal para

que possamos melhorar nossa situação, quer seja no

nosso fazer científico ou na melhoria das condições

físicas do Observatório Nacional. As nossas instalações

vêm se precarizando bastante. Imagine você que foi

preciso que uma janela de nosso prédio, já quase

centenário, despencasse sobre uma área densamente

povoada para que o Ministério da Agricultura, órgão ao

qual estamos subordinados, se interessasse por nós! Por

sorte, neste episódio, ninguém se feriu.

Em grande parte do tempo estamos concentrados em tarefas marginais, que não

deveriam ser o objetivo primeiro de um observatório astronômico, tais como a

determinação da hora legal e a compilação de dados de meteorologia. Raramente

estamos envolvidos em atividades nas quais apontamos nossos telescópios para o céu.

Na verdade, fazemos isso de forma bastante irregular e não temos conseguido contribuir

relevantemente com o avanço da ciência e da astronomia em particular.

PENSE 1: Como mostar a uma população leiga, desinformada e desinteressada a
importância e o espaço da ciência dentro sociedade? É possível um paralelo com a

situação atual do Brasil?



Uma dessas raríssimas ocasiões que tivemos verbas para realmente fazer ciência

foi no eclipse solar total de outubro de 1912. Eventos dessa monta são sempre uma

oportunidade para podermos voltar às nossas atividades típicas. As autoridades

responsáveis pela manutenção do Observatório costumam ceder aos nossos apelos por

verba extra para que despesas com viagens e equipamentos sejam cobertas.

Acontecimentos como esses costumam receber grande atenção da imprensa nacional e

internacional. As autoridades ministeriais, sempre tentando se apresentar e se mostrar

empenhadas em favor das causas científicas e culturais, não negam verbas, afinal de

contas, não seria de bom tom que um político tivesse sua imagem estampada num jornal

por não apoiar as causas civilizatórias, científicas e culturais não é mesmo?!

O sul do estado de Minas Gerais era um dos locais pelo qual a sombra do eclipse

passaria, quero dizer, teríamos escuridão completa nas cercanias das cidades de Passa

Quatro, Alfenas, Cristina e Cruzeiro, esta última localizada no estado de São Paulo.

Diversos grupo de cientistas tinham interesse em observar aquele eclipse, de forma que

nosso diretor, o Professor Henrique Morize, tratou de fornecer inúmeras informações às

expedições estrangeiras desejosas de vir ao Brasil naquela ocasião, bem como cuidar

para que suas passagens por aqui pudessem ser tranquilas. Como já é de amplo

conhecimento, choveu torrencialmente no dia daquele eclipse e demos, literalmente, com

os burros n’água. Situação similar aconteceu em 1910, quando nos organizamos para

observar o cometa Halley, mas o tempo também não ajudou.

Entretanto, apesar do “fracasso” em termos científicos, preparar e recepcionar

expedições naquele momento foi

uma excelente oportunidade de

mostrar nossas capacidades,

tanto que alguns anos mais

tarde, em 1919, quis o destino

que o Brasil fosse novamente

privilegiado com o caminho da

totalidade de um eclipse solar, e

mais uma vez fomos acionados

por colegas do exterior. O

Professor Morize sempre tomava

parte nessas situações em que a

atenção do público em geral era despertada para poder mostrar a competência da nossa

instituição. No caso do eclipse de 1919, as intenções do Professor Morize era mostrar que



a astronomia não era uma atividade regular do Observatório, principalmente por conta da

falta de apoio externo, além disso, queria também reatar as relações com observatórios

internacionais que haviam sido severamente prejudicadas pela Grande Guerra. Suas

intenções podem ser resumidas num desejo de apresentar à população nossa

competência científica.

PENSE 2: O que significa dizer que determinado grupo, instituição ou nação é
cientificamente competente? O que é necessário para que este objetivo seja

atingido?

Era necessário mostrar que éramos capazes de obter resultados científicos,

buscar, por meio de nosso pessoal e material, evidências para corroborar ou descartar

hipóteses e teorias científicas que estavam em voga na ocasião. Não sei se comentei,

mas o grupo de cientistas ingleses que vieram ao Brasil em 1919 tinha por objetivo testar

uma previsão feita pelo cientista alemão Albert Einstein, que dizia que a luz deveria sofrer

um desvio, provocado pelo campo gravitacional solar, ao se propagar nas suas

proximidades. Recordo-me de uma leitura na qual o próprio Einstein dizia que era

“urgente que os astrônomos aceitem a questão levantada, mesmo que as considerações

dadas anteriormente não tenham sido suficientemente fundadas ou mesmo

aventureiras”1. Hoje a Teoria da Relatividade é bastante famosa. Mas imagine qual seria o

impacto para nós brasileiros se o nosso Observatório e seus astrônomos fossem os

responsáveis por essa verificação experimental?

PENSE 3: Numa situação hipotética, qual seriam os impactos para o Brasil e sua
ciência se a primeira prova experimental da Teoria da Relatividade Geral tivesse

sido feita por nós, aqui no Brasil?

Ainda estamos muito aquém de outras nações mais avançadas científica e

socialmente. O Professor Morize sabia que deveríamos ir além para que pudéssemos

andar a par e passo com estas nações. Nossa competência científica, para ele,

significava montar uma rede de colaboração que pudesse se dedicar e fazer ciência

constantemente, de forma descompromissada, não aplicada, pelo simples propósito de

conhecer a estrutura e o funcionamento da natureza. E isso era algo que ele sempre

1 Eddington e Einstein. Verificação Experimental da Teoria da Relatividade Generalizada na Ilha do Príncipe.
Introdução, trad. e notas de A. M. Nunes dos Santos e Christopher Auretta. 1ª ed. Lisboa: Gradiva, 1992.



reforçava em suas aparições públicas, isto é, o destino de

uma nação seria determinado pelo apoio de sua população às

ciências puras. Recordo-me de um discurso proferido pelo

Professor há alguns anos, quando se discutia a entrada no

Brasil numa rede internacional dedicada aos estudos da

eletrotécnica, no qual ele afirmou que: […] a maior vantagem,

a meu ver, provirá indubitavelmente da sua cooperação

intelectual a uma obra em que colaboram todas as nações

cultas. Sempre me pareceu que o afastamento voluntário e

quase constante do Brasil das diversas agremiações ou

convenções em que se reúnem os países adiantados para

promover o progresso da ciência e da indústria importa em uma espécie de suicídio

intelectual, que contrasta com a sofreguidão com que outros países, entretanto, em

menos favoráveis condições, buscam a oportunidade de assim manifestar sua vitalidade

espiritual2. Aparentemente as coisas não mudaram muito…

O Professor Morize acabou fazendo a mesma coisa em outra situação, quando da

inauguração da pedra fundamental da nova sede do Observatório Nacional. Naquela

solenidade encontrava-se presente entre as autoridades o então presidente, Marechal

Hermes da Fonseca, e diante dele, voltou a defender, mais uma vez, não só a

manutenção dos repasses para que a obra da nova sede do Observatório pudesse ser

concluída, mas também voltou a posicionar-se favoravelmente pela ciência pura. Sua

defesa pautava-se no argumento de que ciência pura deveria ser valorizada e incentivada

pelos governantes uma vez que ela era o ponto de partida das ciências aplicadas, isto é,

aquela que se mostra capaz de gerar resultados considerados úteis pela perspectiva

econômica e aos quais, em geral, associava-se o progresso dos países. Ele entendia que

a fonte da riqueza das nações estava no conhecimento; que nações que deixam a

ciência pura em segundo plano estão fadadas a se tornarem nações de 2ª classe…

Na ocasião afirmou que afirmou também que “não se pensando que só certos

países, por serem ricos, podem ter o luxo de uma organização científica eficiente, quando

é exatamente o contrário, isto é, os que são ricos, o são porque na base de sua

organização se acha o saber, fonte de toda riqueza”. E continuou: […] “é forçoso

confessar que estamos muito longe desse ideal, e que, por vários motivos que não posso

2 Henrique Morize e o eclipse solar total de maio de 1919. Revista Brasileira de Ensino de Física, 2019.



agora estudar, o estado científico do país deixa muito a desejar, e é nosso dever auxiliar

sua lenta evolução.”3

PENSE 4: Como convencer pessoas que muitas vezes carecem de recursos básicos
como saneamento, saúde e segurança de que a ciência, muitas vezes produzindo

conhecimentos "inúteis" àquela camada, deve ser prioridade dentro de uma nação?
É possível traçar, novamente, um paralelo com a atual situação brasileira?

Mas quanto à expedição de maio de 1919, ao

contrário da suposição que fiz acima, não era o nosso

objetivo estudar o desvio gravitacional da luz previsto

pelo Professor Einstein, estávamos mais interessados

em estudos da coroa solar. Como afirmou o Professor

Morize, “a forma e a disposição da corôa [solar], assim

como a indagação espectroscópica de sua

composição constituíram, pois, os dois principais

assuntos do programa da Comissão Brasileira em sua

expedição a Sobral, para observar o eclipse de 29 de

maio de 1919”4. Mas este episódio é interessante e

vale a pena ser contado, principalmente por conta de

alguns aspectos burocráticos que enfrentamos.

Nossa preparação para o eclipse de 1919 começou cerca de dois anos antes,

salvo engano, em abril de 1917, quando soubemos das intenções de expedições

internacionais desejosas em vir ao Brasil para observar o fenômeno. O contato inicial foi

feito pelo colega Charles Perrine, do Observatório Nacional de Córdoba, na Argentina, e

em sua carta ele nos pedia informações sobre os melhores locais para que o eclipse

fosse observado. Sua carta dizia: “He tenido intenciones, hace algum tempo de escribirle,

sobre estaciones de observaciones para el eclipse del año 1919. Tengo esperanzas de

mandar una expedición y estaríale muy agradecido si pudiera obtener informaciones

sobre los mejores lugares y los más accesibles, los que Vd haya elegido etc. Si esta

guerra continua por mais tempo, el deber de observar esse eclipse restará casi por

completo a los Observatorio de Sud America”. E terminava nos advertindo sobre a

importância das atividades do nosso observatório naquela ocasião: “Las expediciones que

4 Ibidem 2.
3 Ibidem 2.



serán enviadas de todas las partes del mundo, si la guerra lo permite, van tener que

depender de vuestro observatorio, para toda clase de informaciones...”5

PENSE 5: Imagine-se na situação de Morize recebendo a carta de Perrine. Quais
seriam os próximos passos após ser informado de um evento desta magnitude? Na

sua opinião, como deve ser, e o que deve ser considerado na preparação para
enviar e receber expedições científicas?

As correspondências com o Professor Perrine gerou um verdadeiro alvoroço no

Observatório! Tínhamos que conseguir o máximo de informações possíveis e informar,

sem muito exagero da minha parte, ao mundo todo que o Brasil era um dos locais ideais

para que o eclipse solar daquele ano pudesse ser observado. De posse das informações,

o Observatório enviou para a revista francesa L’Astronomie um artigo informando ser a

cidade de Sobral, no Ceará, o local mais adequado para que postos de observação

fossem montados. O artigo dispunha de informações como o clima e população local,

além de informações quanto ao acesso à cidade. Com auxílio do colega Lélio Gama, o

Professor Morize produziu um livreto contendo as mesmas informações apresentadas à

revista francesa, mas desta vez escrito em português, já que o livreto era destinado ao

público da nação brasileira.

Dentre as muitas dificuldades envolvidas no planejamento de uma expedição

científica, os colegas ingleses passaram por aquela situação envolvendo a Grande

Guerra, o Professor Eddington e sua religião. Aqui no Brasil, nossa peleja foi para

convencer as autoridades brasileiras da importância daquele evento que estava por vir.

Imagine que tivemos que convencer a classe política de que observações astronômicas

são parte das atividades rotineiras de um observatório astronômico, para daí então a

verba para irmos a Sobral ser liberada.

A postura e incompreensão dos senhores políticos à época era cômica, para não

dizer, trágica. Chegava a ser ridícula! Espere um momento que tenho aqui em algum lugar

um exemplar da revista satírica “O Malho” que fez uma crítica política bastante

interessante a essa situação.  Aqui está, veja:

Revista “O Malho”, 26 de abril de 1919

5 Ibidem 2.



“Foi muito comentado o caso de ser preciso que o Lloyd Brasileiro adiantasse ao diretor

do Observatorio Astronomico a quantia necessária para as despesas com a recepção e

instalação dos scientistas estrangeiros, que vêm observar o próximo eclipse total do sol,

no Ceará… Não houve meio do Sr. Morize conseguir que o Theosouro o embolçasse do

crédito para esse fim votado pelo Congresso Nacional! Não, não era possível. As praxes

burocráticas não podiam ser revogadas... O diretor do Observatório que se arranjasse:

que partisse sem o dinheiro ou esperasse...”

PENSE 6: Imagine-se diante da situação exposta acima. De que forma você agiria ao
se defrontar com este impasse financeiro? Recorrer ao financiamento privado seria
uma alternativa plausível? Pode existir uma relação saudável entre o setor privado

e a ciência? Os interesses são compatíveis?

E a matéria prossegue: Como?! Tratava-se de um caso serio e urgente. Os

delegados estrangeiros já se aproximavam do Ceará.... Era indispensável partir no vapor

“João Alfredo”, para chegar a tempo de os receber e de observar tambem o importante

fenômeno… Mas ... em que dia se da isso? – interrogou o Director da Despeza Publica.

A 10 de maio próximo… Foi quanto tivemos a surpreedente resposta do “Director da

Despeza Publica”: “Impossivel Não há tempo! Transfira-se [adie-se] o eclipse para quando

se anunciar...”

Um outro jornal do Rio de Janeiro, “O Paiz”, também noticiou nossa situação…

Jornal “O Paiz”, 22 de abril de 1919

Papelorio pernicioso.

“Ao que notociou a imprensa vespertina, o Dr Henrique Morize, director do Observatorio

Astronomico Nacional, este na imminencia de não poder dar a devida recepção aos

scientistas estrangeiros que vêm especialmente ao Brasil para assistir ao proximo eclipse



solar de maio, por não ter sido possível ao Theosouro processar o pagamento da verba

para aquele fim destinada e votada pelo Congresso Nacional na lei orçamentaria para o

corrente exercicio. Não fôra a acção do Sr. ministro da agricultura junto á directoria do

Lloyde Brasileiro, que se prestou, patrioticamente, a adiantar a quantia necessaria áquelle

fim, e o director do Observatorio Astronomico estaria impossibilitado, pela absoluta falta

de recursos pecuniario, de attender aos deveres de hospedagem aos scientistas que aqui

vêm para examinar o grande eclipse total do sol, devido á conjunção da lua com o

astro-rei.”

“O regimen do papelorio infindavel, percorrendo os tramintes burocraticos por mil

repartições, dependendo de innumeras informações, de outros tantos vistos, conformes,

confere, de accordo e outras tantas fórmulas protelatorias e prejudiciaes á clareza e

rapidez dos serviços publicos, precisa ser modificado, sendo imprescindivel melhoral-o

por simplificação. Não é possível que esse regimen anachonico e pernicioso continue a

crear embaraços adminstrativos, onerando o erario publico não só com o roubar tempo a

funcionarios, com encarecendo os fornecimentos ás repartições governamentaes, como

ainda ha pouco tempo ficou exuberantemente evidenciado, quando o Tribunal de Contas,

com as suas exigencias de praxes, de avisos, de decretos, laudos, avarás e outras

extravagancias do tempo do aqui-d’el-rei, inhibiu o Ministerio da Fazenda de realizar

economias sensiveis, volumosas, com a acquisição a dinheiro dos objectos necessarios à

sua secretaria.”

“O regimen do papelorio, submettido a exigencias archaicas, não póde perdurar como

entrave á marcha regular da administração publica e como óbice, ás vezes

instransponivel, aos mais legitimos interesses das partes que têm negócios em jogo

dependentes de repartições officiaes. Urge pôr termo a um tal estado de coisas.”

Sabe que quando participamos da expedição para o eclipse de 1912 a situação

não foi muito diferente. Recordo-me que a revista “O Malho”, naquela ocasião, publicou

uma charge satirizando e chamando atenção para a falta de verbas para que pudéssemos

organizar a nossa expedição e receber os colegas estrangeiros. Eu também tenho uma

cópia desta publicação guardada em algum lugar, só um minuto. Aqui está! Leia você

mesmo…

Revista “O Malho”, 7 de setembro de 1912



“O pessoal do Observatorio astronomico do Rio de Janeiro, sem recursos para receber os

sabios estrangeiros que vem ao Brazil assistir ao eclypse solar d’este ano, olha por um

oculo [luneta], a verba que a commissão de finanças da Camara não quer dar. Emquanto

isso, o eclypse approxima-se a passos que não são, possivelmente, de kagado.”

PENSE 7: Percebe-se que a morosidade e a burocracia brasileira perante a ciência
não é exclusividade da atual conjuntura nacional. Como pode o cientista manter-se

entusiasmado diante de situações como as apresentadas acima? Como se
posicionar e agir quando seu trabalho ou projeto de pesquisa se vê ameaçado por

trâmites burocráticos?

E foi assim que as coisas aconteceram. Na época, se não fosse pelos contatos do

Professor Morize, a influência política de alguns colegas e a ajuda financeira do Lloyde

Brasileiro, certamente a burocracia teria nos vencido e o destino da Comissão Brasileira

poderia ter sido bastante diferente. Enfim, depois de toda essa celeuma, partimos rumo a

Sobral para podermos encontrar os colegas ingleses e americanos que lá estavam.



PENSE 8: Além dos já citados exemplos, de que maneira a burocracia pode afetar o
desenvolvimento de uma nação e sua ciência? Existem aspectos benéficos em

trâmites burocráticos?

Na verdade, foram duas viagens feitas a Sobral. A primeira delas tinha por objetivo,

digamos, preparar o terreno para nos receber e foi feita pelos Professores Morize e

Domingos Costa, que também era astrônomo do nosso Observatório. A visita ocorreu

entre os meses de março e abril, e apesar de ter sido breve, duas semanas somente, ela

foi fundamental para conseguir apoio das autoridades locais, alojamentos para nos

acolher durante nossa estadia e para a escolha do melhor local para que os

equipamentos de observação pudessem ser montados.

O interesse da mídia sobre a visita foi grande, e dentre as diversas entrevistas

solicitadas pelos jornais locais, os Professores Morize e Costa aproveitaram o espaço

para instruir também a população quanto a comportamentos inadequados no momento da

ocorrência do eclipse. O próprio Professor Morize escreveu artigos para os jornais

sobralenses dando explicações sobre o fenômeno e indicando quais seriam os

comportamentos adequados para o momento.

Num desses artigos escritos por Morize, publicado pela “Folha do Littoral”, lia-se

que durante o eclipse:

Jornal “A Folha do Littoral”, 23 de março de 1919.

“[...] O céu fica escuro como se fôra noite, e apparecem as estrellas e os planetas. Na

superficie da Terra nota-se a diminuição da luz, somente depois de ¾ do disco solar

estarem encobertos, mas de então em diante, a escuridão cresce rapidamente e quando

começa a totalidade, é geralmente necessario accender lanternas para se poder tomar

notas.”

“Antes da totalidade, as sombras projectadas pelo Sol parcialmente encoberto, atravez

das folhas de arvores, se parecem com pequenos crescentes lunares.”

“Vêem-se muitas vezes, passarem pelo solo e as paredes de edificios, as franjas

alternadamente luminosas e escuras que se deslocam em certa direcção, e são

chamadas sombras volantes.”

“Quando a totalidade se avisinha, os animaes domesticos dão sinaes de inquietação,

como se sentissem confusamente que passa alguma cousa anómala. As gallinhas vão



para seus poleiros, o gado se recolhe aos estabulos e os animaes selvagens se refugiam

nos seus asylos habituaes.”

Chamando a atenção da população para que se comporte adequadamente, o

Professor afirma que:

“Quanto aos homens ignorantes das regiões selvagens, produz-se entre elles verdadeiro

panico. Pensam que as divindades infernaes vão destruir o deus bemfazejo do Sol, e

procuram se oppor a isto fazendo toda a espécie de ruido, como o rufar de tambores, o

bater de latas e o clangor das trombetas. O homem verdadeiramente civilizado, porém

não comete nenhum desses absurdos. Sabe elle que se trata de um fenômeno natural,

obedecendo as leis eternas traçadas pela Providencia, e cujo conhecimento habilita os

homens de sciencia a prever com todas as minudencias, aquillo que parece ao vulgo,

mysterioso prodígio.”

PENSE 9: Os comportamentos citados acima podem ser entendidos como
“absurdos”? Como podemos conciliar, enquanto cientistas, mentalidades e visões

de mundo tão complexas e distintas como as apresentadas?

A primeira ida a Sobral foi breve mas importante. Entretanto, alguns preparativos

ainda precisavam ser feitos a partir do Rio de Janeiro antes da partida em definitivo para a

observação do eclipse, incluindo a recepção dos colegas americanos.

Partimos do Rio de Janeiro no dia 25 de abril, no vapor “João Alfredo”, para uma

longa viagem até Sobral acompanhados dos colegas dos Estados Unidos. Não me lembro

se cheguei a comentar a respeito dos objetivos deles, mas estavam interessados em

estudar questões como a influência da sombra lunar sobre fenômenos de eletricidade

atmosférica e magnetismo terrestre. A expedição americana era composta por dois

membros, os Professores Daniel Wise e Andrew Thompson, ambos do Departamento de

Magnetismo Terrestre do Carnegie Institute.

Quanto a nós, tínhamos objetivos diferentes, já que queríamos estudar algumas

características da coroa solar. Nosso grupo era um pouco maior e era composto por mim,

por Henrique Morize, Domingos Costa, Allyrio de Mattos, Lelio Gama (todos eles

astrônomos do Observatório Nacional), Theophilo H. Lee (do Serviço Geológico), Luiz

Rodrigues (meteorologista) e Arthur de Castro Almeida (mecânico). Alguns foram

acompanhados de suas esposas e filhos também.

Enquanto isso, os colegas ingleses chegavam ao Brasil. Charles Davidson e

Andrew Crommelin vieram a bordo do vapor Anselm, que partiu de Liverpool e tinha como



destino a cidade de Manaus. Inicialmente, eles deveriam desembarcar em Belém, no

Pará, e depois seguir para Sobral. Entretanto, ainda restavam alguns detalhes para serem

ajeitados nesta última cidade e a dupla acabou seguindo viagem até Manaus para um

passeio antes de darem início às tarefas relativas ao eclipse. Eles nos contaram que

passearam bastante pelos rios amazonenses, conheceram a floresta, plantações e

comunidades locais antes de retornarem a Belém do Pará. De lá, seguiram viagem para a

cidade de Camocim, e finalmente para Sobral, onde chegaram em 30 de abril.

Os colegas ingleses destacaram a sua chegada tanto em Camocim, quanto em

Sobral, uma vez que foram surpreendidos por uma calorosa recepção nas duas cidades,

que contava com a presença de autoridades civis e eclesiásticas, além de populares.

Foram considerados convidados realmente especiais! Após a recepção, os colegas foram

conduzidos à casa do Coronel Saboya, onde ficariam hospedados durante sua estadia em

Sobral.

À disposição deles foram colocados dois intérpretes que os acompanhavam o

tempo todo. Um deles havia estudado nos Estados Unidos durante algum tempo,

enquanto o outro era um norte-americado que vivia na região. Recordo-me de Crommelin,

falando sobre os intérpretes, ter dito que “[...] muito do nosso sucesso é devido ao seu

confiável interesse e gentileza… A sua ajuda foi deveras preciosa e contribuiu muito não

só para o nosso sucesso, como também para o nosso bem-estar durante a expedição.”6

PENSE 10: De que forma a comunicação pode privilegiar ou mesmo atrapalhar o
avanço das ciências? Como cientista, quais cuidados ou medidas podem ser

tomadas para dirimir dificuldades como estas?

Nossa chegada a Sobral causou um verdadeiro rebuliço naquela cidade! Éramos

muito bem tratados, tidos como “Ilustres hóspedes”, como publicou um jornal local. Havia

uma curiosidade muito grande sobre nós e nossos afazeres. Existia também bastante

curiosidade e expectativa da população quanto ao eclipse, sendo que alguns mais

medrosos e alarmistas, temiam inclusive pelo fim do mundo, já que a escuridão tomaria a

cidade em plena luz do dia!

Outra situação bastante curiosa que ocorreu com a nossa visita, foi a chegada do

primeiro automóvel àquela cidade. Muitos dos cidadãos sobralenses nunca tinham visto

um automóvel antes, somente carroças puxadas por cavalos e bois. Usávamos o

automóvel com certa frequência para resolver questões relativas aos nossos

6 CROMMELIN, A. C. D. The eclipse expedition to Sobral. The Observatory, v. 42, p. 368-371, 1919.



experimentos e até mesmo para passeios nos momentos de lazer. As nossas saídas eram

sempre momentos cômicos, curiosos, já que atrás de nós sempre ia uma pequena

multidão de pessoas caminhando curiosas com o funcionamento do veículo!

Mas algo que me vem à cabeça e que chamou atenção dos nossos colegas do

exterior, dos ingleses

principalmente, foram

algumas situações e

contradições que eles

vivenciaram em Sobral.

Crommelin e Davidson

encontram lá um cenário

quente, árido, com açudes

secos e solo rachado pelo

calor, coisa que de forma

alguma se encontra na

Europa. Claro que essas

condições, apesar de assustar, foram justamente as que os trouxeram ao Brasil, já eram

bastante favoráveis ao eclipse. Mas quero dizer que a água em Sobral, encanada

principalmente, era artigo de luxo. As pessoas comuns da cidade não tinham acesso a

isso e tinham que ir com baldes na cabeça até os rios e açudes caso quisessem água

para beber, se banhar ou cozinhar.

A contradição dessa história toda é que Crommelin, Davidson, nós e os colegas

americanos ficamos hospedados na casa do Coronel Saboya, onde faltava jorrar água

pelas paredes! Eles tinham um poço que alimentava sua fábrica e casa e, portanto,

tinham água numa abundância incrível para aquele local. Me lembro de Crommelin

dizendo: “Nós apreciamos ambientes confortavelmente arejados, com a grande bênção

de um suprimento de água permanente”. Da mesma forma, Davidson dizia que a: “[...]

(casa) é abastecida com água bombeada de um poço profundo na margem do rio [...] este

líquido foi providencialmente colocado na casa, de maneira que gozávamos desta liberal

abundância de boa água, que foi de grande utilidade para as operações fotográficas

subsequentes”.7

Me recordo que os jornais da época já denunciavam a situação da falta d’água,

bem como a falta de cuidado das autoridades locais com os mananciais nos quais a

7 Ibidem.



população buscava água. Veja só este recorte que guardei daquela época, salvo engano

foi publicado pouco depois que viemos embora de Sobral:

Jornal “A Lucta”, 02 de Julho de 1919

“Não sabemos porque ironia do destino os nossos administradores municipaes, os nossos

capitalistas, nenhuma attenção tem dispensado ao abastecimento d’agua a nossa urbs,

que tanto se devia impôr ao carinho administrativo de uns e a preocupação comercialista

dos outros. É visível, salta aos olhos dos mais cegos a falta de asseio e de hygiene nas

cacimbas do leito do Acaraú, únicas fontes de captação do precioso líquido para o

estomago de uma cidade, com mais de 12.000 habitantes. Além do rotineiro meio de

captação e conducção d’agua e da incúria da hygiene municipal, não determinando que

os aguadeiros sejam homens sadios e que não soffram de moléstia contagiosa,

diariamente recebemos queixas de que nas referidas cacimbas, pela madrugada,

banham-se pessoas e animaes, e que nas proximidades se costumam depositar animaes

mortos, em cujas carniças se fartam os urubus, que esperam a retirada dos aguadeiros

para – introduzindo na cachimba o bico microblado da moléstia que produziu a carniça –

saciarem a sede. Já ouvimos também, há tempo que, tendo o diretor da hygiene

municipal prohibido que tomassem banho nos poços então existentes no rio, algumas

pessoas apontadas como leprosas, estas numa inaudita represália, iam as noites

banharem-se nas próprias cacimbas, de onde pela próxima manha havia de ser apanhada

agua para o consumo. Todas essas reclamações têm sido por nós levadas ao

conhecimento dos poderes competentes, mas tudo quanto obtivemos em detrimento, foi

uma descompostura de um infeliz moço, aqui cahido de uma commissão encarregada da

construção de obras decretadas para o soccorro aos flagelados do 15, que por esse meio

vil julgou ser agradável ao actual prefeito do município. O sr. dr. Jacome, apesar de na

sua curta administração, já ter feito mais pela cidade do que todos os seus successores

juntos, a despeito dos seus conhecimentos hygienicos e da sua condição de diretor da

hygiene municipal, tem descurado em absoluto desse serviço, que bem de perto entende

com a hygiene publica e que por isso mesmo deve merecer melhores cuidados, em bem

da população e dos nossos foros de primeira cidade do interior cearense. [...] Uma meia

dúzia de capitalistas, cujo capitaes atrophiam-se no fundo dos cofres, à espera de alguma

hypoteca, que as secas obriguem os necessitados a procura-los oferecendo-lhe um parco

lucro, sem se perceberem do rendimento fabuloso e seguro que lhes daria a canalização

d’agua para o consumo. [...] Allegam os pessimistas que grande número de casas

desprezarão o serviço moderno de canalização para seguirem a rotina dos canecos e



jumento. Isto, porém, é uma previsão injuriosa a nossa população anciosa do progresso e

que vive diariamente a affirmar que <<a canalização d’água na nossa urbs é o mais

seguro e rendoso emprego de capital>>. ”8

PENSE 11: A matéria apresentada acima acaba evidenciando as contradições e o
jogo político envolvendo a seca no sertão nordestino. Apesar de uma queixa
corriqueira para o povo de Sobral, os expedicionários estavam à margem deste
problema, já que possuíam água em abundância. Como conciliar as duas
realidades: os locais, que vivem ali há tempos, penam com a seca e a falta d’água,
enquanto os "ilustres hóspedes” a tem em fartura?

Mas vou lhe contar um pouco sobre os dias anteriores ao eclipse e o nosso

processo de preparação para o fatídico dia. Como os locais de observação já haviam sido

definidos, tínhamos agora que nos preocupar em desembalar, montar e calibrar os nossos

aparelhos. Pedreiros e carpinteiros, por ordem da prefeitura local, nos ajudaram na

construção de bases sobre as quais os equipamentos seriam instalados. A imprensa

acompanhou bem de perto as nossas atividades.

A preocupação com o tempo, com a poeira, com o vento e o transporte dos

instrumentos eram outras que sempre nos acompanhavam. Recordo – me que a cerca de

dez dias do eclipse o céu amanhecia assustadoramente encoberto e a poeira prejudicava

sobremaneira nossos instrumentos. E tal situação persistiu até o dia do eclipse. Enquanto

isso, Morize, Davidson e Crommelin se revezavam na autoria de artigos para os jornais

locais, tentando tranquilizar e informar a população sobre o eclipse, já que ainda existia

certa apreensão quanto ao fenômeno. Num desses artigos Morize escreve:

Jornal “Correio da Semana”, 26 de maio de 1919

“O eclipse solar é um facto natural, destituído de quaisquer consequências nocivas. Não

anuncia pestes, nem secas, nem inundações. É um fenômeno que a intelligencia humana,

guiada pelo conhecimento das leis divinas que governam o Universo, pode prever com

toda a minudencia, e que permite aos scientistas penetrar mais avante nos mysterios da

natureza, para o proveito geral da humanidade. Há certo número de informações uteis

que podem ser notadas, na maior parte sem necessidade de instrumento, e por qualquer

pessoa intelligente e observadora.”9

9 Eclipse Solar Total de 29 de Maio de 1919. Correio da Semana. Sobral, 24 maio de 1919.
8 Água. A Lucta. Sobral, 02 de julho de 1919



Aparentemente Morize estava bastante preocupado em causar boas impressões

nos colegas estrangeiros, tanto que não perdia a oportunidade de chamar a atenção da

população, mais uma vez, para bons comportamentos durante o eclipse. Ainda, na

matéria em questão, afirmou que:

“As observações que vão ser realisadas nesta cidade pelas commissões americana,

inglesa e brasileira, necessitam para seu êxito, de completa calma e perfeito silêncio. Por

esta razão solicita-se do culto público desta cidade, principalmente na visinhança dos

terrenos onde as commissões estão trabalhando, que se abstenham de todo e qualquer

ruído, e mesmo de toques de banda musical durante a totalidade e quando reapparece o

sol. Igualmente não devem ser soltados foguetes, como è uso logares atrazados, porque

o brilho daquelles pode marcar as placas photographicas empregadas para registrar as

phases do eclipse e seus por menores. Assim fazendo, os habitantes desta futurosa

cidade collaborarão com as commissões e farão jus ao agradecimento destas pelo exito

alcançado.”

PENSE 12: Os artigos escritos e publicados nos jornais sobralenses por Morize,
Davidson e Crommelin tinham por objetivo tranquilizar e informar a população
sobre o que ocorria no momento do eclipse, isto é, imprensa e a ciência
trabalhando em prol da Sociedade. Neste sentido, qual seria o papel da imprensa
para a compreensão pública dos mecanismos de produção de ciência?

No dia do eclipse Sobral madrugou curiosa com o fenômeno. O movimento nas

ruas era descomunal! Grupos e mais grupos de pessoas foram se aglomerando nas

praças e demais locais onde a visibilidade do Sol era privilegiada, trazendo consigo

pedaços de vidros escuros ou esfumaçados para que pudessem ver o eclipse sem

machucar a visão. Na realidade, essa recomendação foi amplamente divulgada pela

imprensa. Lia-se notas como:

Jornal “Correio da Semana”, 17 de maio de 1919

“Para observar o eclipse antes e depois da totalidade, basta olhar o sol atravez de um

vidro escuro, ou simplesmente enfumaçado, de maneira que os raios solares não possam

damnificar a vista. Logo, porem, que a totalidade se produz, abandona-se esse vidro e

olha se directamente, porquanto a luz da coroa não tem intensidade sufficiente para

offender a vista. Pode-se observar a olho desarmado, ou com uma luneta, bastando o



simples binóculo de theatro, para melhor vêr os detalhes da coroa, mas logo que resurgir

a luz do sol, novamente deve-se-á recorrer ao vidro enfumaçado [...]”

O interessante e tragicômico fato por trás de tantas pessoas com pedaços de

vidros é que ocorreram diversos furtos e assaltos às vidraças das casas sobralenses no

dia do eclipse, de forma que aquele evento causou não só espanto e maravilhamento,

mas prejuízos também!

Mas naquele 29 de maio o tempo amanheceu pesado, ameaçador! Estávamos

muito preocupados com a possibilidade da chuva colocar por terra mais uma expedição.

Naquele dia, “o Sol, com um vermelho carregado, por traz de uma espessa corona de

nuvens, só a longos espaços podia ser visto, nos rápidos instantes de estreitas clareras.

Havia em todos os semblantes uma viva ansiedade. Vinha já de dias, com uma

prescistencia irritante, a presença desse nevoeiro. O que se desejava agora era que as

observações scientificas que iam ser feitas, não fosse de todo prejudicadas.”

PENSE 13: Como lidar com a influência de fatores externos na execução de
experimentos científicos? De que forma eles podem beneficiar ou prejudicar a sua
execução?

Naquela manhã o céu estava nublado mas podíamos ver breves feixes de luz solar.

Isso nos permitiu ajustar nossos aparelhos, ou seja, colocar a imagem do Sol na posição

correta nas lentes e acertar a velocidade do mecanismo dos relógios. Estávamos nos

preparando para o momento em que o Sol aparecesse em definitivo para que as

fotografias pudessem ser plenamente executadas. Recordo-me do registro feito por nosso

colega inglês, Andrew Crommelin, dizendo: Durante a manhã do dia do eclipse, o céu

estava mais nublado do que o normal, sendo a proporção de visibilidade cerca de nove

décimos do instante do primeiro contacto, quando o Sol ainda estava invisível. O Sol

reapareceu de novo passados poucos segundos, revelando que a lua avançava

ligeiramente. [...] o Dr. Leocádio pôs em funcionamento um metrónomo. Durante a fase de

eclipse total, ao décimo batimento, marcado por esse instrumento, o Dr. Leocádio dava

uma indicação em voz alta; os tempos de exposição foram registrados de acordo com

estes batimentos. O metrônomo bateu 320 vezes em 310 segundos, uma proporção

sempre considerada no cálculo nos tempos registados. Portanto, o programa que

preparámos foi realizado com sucesso: expuseram-se 19 chapas no telescópio



astrográfico, com exposições alternativas de 5 e 10 segundos, e 8 chapas na câmara de 4

polegadas, com um tempo de exposição uniforme de 28 segundos.10

No momento do eclipse a população sobralense se adensava pelas ruas e praças

da cidade. O falatório era desenfreado, os braços, quase todos, apontavam para o céu e

os bondes não paravam de trazer mais pessoas para a Praça do Patrocínio, onde

faríamos a observação. Às 7h46min foi observado os primeiros momentos do eclipse e

“através de uns delgados farrapos de nuvem, o sol tornou-se visível, e o primeiro contacto

exterior do belíssimo phenomeno foi observado11. Ao aproximar-se a fase de eclipse total,

a proporção de nebulosidade diminuiu e assistiu-se a uma clareira extensa na região do

Sol, cerca de 1 minuto antes do segundo contacto. Os avisos foram dados a 58, 22 e 12

segundos antes do segundo contacto através da observação da diminuição da forma em

quarto crescente na lente colocada no local de observação. Ao desaparecer a forma de

quarto crescente, deu-se início à observação com a palavra <<Começar!>>”. A região em

redor do Sol estava sem nuvens, exceptuando um período que durou cerca de 1 minuto,

precisamente a meio da fase de totalidade. Nesse instante, o Sol ficou ligeiramente

velado por uma nuvem pouco espessa, que impediu a tiragem de fotografias às estrelas;

contudo, a coroa solar interior permaneceu visível a olho nu e as chapas expostas durante

esta fase revelam-na, com uma grande proeminência muito bem definida.

O que posso dizer é que foi um fenômeno bastante bonito de se ver. Certamente

morro sem ver outro igual. Mas nem tudo são flores, já que tivemos muitos imprevistos

naquele dia também. O calor era infernal, nos incomodava durante o dia, durante a noite e

fazia mal aos nossos equipamentos de observação e medição. A poeira também foi outro

fator que tornou nosso experimento deveras complicado, apesar de termos sempre

tomando o cuidado em proteger nossos equipamentos desta inconveniência. O vento

fazia balançar os relógios e celóstatos, de forma que tivemos de montar biombos e

guarda-ventos que foram colocados à volta das entradas das barracas, sem contudo

permitir que interferissem com os ângulos de visualização. Por sorte, no momento do

eclipse os ventos estavam fracos e os guarda-ventos ajudaram para que as partes

salientes dos tubos do telescópio entrassem em contato com a luz direta do Sol3.

11 De Sobral - O ECLIPSE DO DIA 29 (do correspondente). Folha do Littoral. Camocim, 08 de junho de
1919.

10 CROMMELIN, Andrew; DAVIDSON, Charles Rundle. III-A Expedição ao Sobral. In.: Eddington e Einstein.
Verificação Experimental da Teoria da Relatividade Generalizada na Ilha do Príncipe. Introdução, trad. e
notas de A. M. Nunes dos Santos e Christopher Auretta. 1ª ed. Lisboa: Gradiva, 1992. p.79.



Nosso celóstato, da equipe brasileira, funcionou precariamente, de forma que

existia claramente uma oscilação significativa das imagens num período de

aproximadamente 30 segundos. Os relógios e o obturador, isto é, a câmera que estava

capturando as imagens do Sol, também funcionaram mal por conta do calor e o Professor

Morize conseguiu apenas 2 bons clichês e um sofrível e 2 meios. Com os colegas

ingleses também não foi diferente e os resultados que eles buscavam ficaram aquém

daquilo que era pretendido, pois as imagens pareciam desfocadas, embora, durante a

noite de 27 de Maio, a focagem tivesse sido de facto boa12. O que eles assumiram como

causa dessa falta de nitidez nas fotografias era uma desigual expansão do espelho

causada pela exposição ao calor.

Crommelin registrou naquele dia que as condições athmosphericas durante o

ultimo eclipse deram logar a que os observadores com justa satisfação podessem

aprecial-o, sobretudo por que, poucos momentos antes da totalidade, o céo estando

coberto de um pezado nevoeiro que trazia desanimo geral, desanuviou-se por completo

no momento preciso em que se devia dar a totalidade, deixando o sol num firmamento

puro e transparente. [...] A escuridão durante a totalidade não foi tão grande como se

esperava, devido, sem dúvida, ao brilho extraordinario da corôa e á sua enorme extensão.

O thermometro desceu 2 graos centigrados, o que representa menos do que a baixa da

temperatura observada em alguns eclipses. Talvez mesmo se possa atribuir isto á

ausencia de fortes ventos que sempre acompanham aos eclipses totaes. Essa ausencia

de ventos foi de grandes vantagens para os photographos, visto como os instrumentos,

collocados em abrigos provisorios, não podiam estar suficientemente protegidos contra os

ventos fortes. A comissão inglesa conseguiu apanhar oito fotografias com instrumento

maior, de 3 polegadas de diâmetro, com a exposição alternada de 5 e 10 minutos. Essas

fotografias mostram muitos detalhes na coroa, taes que causam verdadeira surpresa a

quem presenciou o eclipse a olho desarmado. Apresentam-se nas fotografias treze

estrelas ao redor do sol. Com o telescopio melhor, isto é, de 4 polegadas de diametro por

19 pés de comprimento [...] foram apanhadas OITO photographias de 29 segundos cada

uma13

PENSE 14: Como é possível perceber, a execução de um experimento científico lida
com uma série de variáveis que podem ter bastante relevância para os resultados
esperados mas que eventualmente são descartadas por serem desinteressantes e

13 O eclipse total do Sol. Correio da Semana. Sobral, 07 junho de 1919.

12 Op Cit. 9.



não aparecem nos relatórios e artigos científicos. Como definir e selecionar quais
aspectos ou variáveis são, de fato, relevantes na execução de um experimento?

Passado o momento do eclipse e feitas as fotografias, a ansiedade agora se voltava para

o processo de revelação delas. Se tudo corresse conforme planejado, no caso dos

colegas ingleses, o resultado obtido por eles mudaria a forma como pensávamos a

gravitação universal, o que de fato aconteceu. O processo de revelação foi efectuado em

série durante a noite, todos os dias até 5 de junho. Sobre o processo de revelação

Crommelin dizia não ter sido fácil fotografar nesse clima quente, em que a temperatura da

água normalmente permanece acima dos 25 graus centígrados. [...] A revelação tornou-

se então possível, mas somente durante a noite. O amolecimento da gelatina dos filmes

foi objeto de sérios cuidados, pois um deslocamento microscópico na revelação viciaria

completamente os resultados. Este obstáculo foi superado pelo uso de formalina e pela

cuidadosa manipulação14.

Recordo-me que para que as fotografias fossem reveladas era necessário o uso de

água gelada, mas o clima de Sobral era quente e não conseguimos gelo para resfriar a

água. Apelamos para moringas de barro! Foi devido ao uso desse arcaico artefato,

utilizado comumente pela população local, que os colegas da Inglaterra e nós,

conseguimos fazer a temperatura da água descer a quase 20 graus, temperatura baixa o

bastante para que não se perdesse a qualidade das chapas fotográficas.

Terminadas as revelações, nós da equipe brasileira tiramos um dia de descanso,

retomando posteriormente aos trabalhos para desmontar todos os equipamentos trazidos

do Rio de Janeiro. Crommelin e Davidson passaram alguns dias descansando em

Fortaleza, mas retornaram a Sobral em julho para tirar algumas fotografias de

comparação. Essas fotografias eram de suma importância já que iriam validar o

experimento observando-se o Sol em outra posição. Levávamos a lente de 4 polegadas

para servir de instrumento auxiliar; utilizámos o tubo quadrado de madeira, de 19

polegadas de comprimento, [...], junto com os porta-chapas, que mediam 10 x 8

polegadas. Um exame do campo estelar revelou que se podiam fotografar sete estrelas

se virássemos a chapa 45°. O tubo estava portanto colocado nesse ângulo sobre os

grandes suportes de madeira em forma de VV, que foram ajustados de modo a

encaixarem no tubo; estes suportes assentavam, por sua vez, sobre fortes ripas de

14 CROMMELIN, Andrew. The eclipse expedition to Sobral. The Observatory. Provided by the NASA  Astrophysics Dat System, vol. 42, nº 544, 1919,

pp. 368-371.



madeira. Inicialmente, a focagem foi efectuada de modo visual em relação à estrela

Arcturo, utilizando um instrumento ocular equipado com uma lente de vidro-cobalto

(operação efectuada após as porta- chapas e a lente de vidro-objectiva terem sido

ajustadas perpendicularmente ao eixo). Efectuaram-se então uma série de revelações

com diversas focagens, de modo a cobrir um espectro suficiente. Um exame destas

fotografias revelou que havia um astigmatismo significativo devido à imagem do espelho

do celóstato de 16 polegadas. Ao inserirmos um anteparo à distância de 8 polegadas,

este astigmatismo foi reduzido em grande parte e, consequentemente, este anteparo foi

utilizado em todas as observações posteriores; contudo, esta deficiência era de tal ordem

que se tornou necessário permanecermos no Sobral e, assim, obtermos chapas de

comparação do campo do eclipse durante o mês de Julho, quando o Sol já estivesse

noutra posição. A focagem da objectiva de 4 polegadas de distância focal foi determinada

de modo semelhante. As imagens, embora superiores às do telescópio astrográfico, ainda

não eram perfeitas, e portanto seria obrigatório obterem-se chapas de comparação. Após

efectuar a focagem, uma das extremidades do telescópio foi completamente fixada de

modo a evitar qualquer possibilidade de trepidação posterior. Mais tarde tiraram-se

algumas chapas fotográficas preliminares para se verificar o campo na proximidade de

Arcturo; estas chapas não foram, porém, utilizadas posteriormente15.

Isso significa que não era possível ainda, antes da obtenção das chapas de prova,

dizer se a forma como pensávamos a gravitação universal de fato mudaria. Aquellas

estrellas apparecerão em fins de julho QUATRO horas antes do sol e então será possível

photographa-las em um céo escuro e na mesma altitude que estavam durante a

totalidade16 [do eclipse]. Portanto, para que o experimento fosse realizado

completamente, foi preciso esperar por mais alguns dias. Os jornais da época deram

destaque ao fato dos colegas ingleses retornarem a Sobral, chamando a atenção dos

leitores para a necessidade da obtenção das chapas de prova. O “Correio da Semana”

dizia que:

Jornal “Correio da Semana”, 17 de Junho de 1919

Não é possível deduzir um resultado definido, antes de ser a mesma região de estrellas

photographada novamente quando o sol não estiver rodeado. Para este fim os membros

da commissão inglêsa voltarão a Sobral mais ou menos no meiado de Julho para tirarem

16 Op. Cit. 14.

15 CROMMELIN, DAVIDSON. III - A Expedição ao Sobral. 1919. p.76-77.



estas photographias com os instrumentos na mesma posição que estavam durante o

eclipse. [...] Devido á delicadeza extraordinaria do problema astronomico em questão,

torna-se necessário tomar toda precaução, a fim de afastar, o quanto possível, qualquer

erro devido a pequenos defeitos opticos que existem em todos os instrumentos.

Tirando-se as futuras photographias na mesma posição em que foram tiradas durante o

eclipse poder-se-á fazer um bello estudo comparativo e chegar-se á uma conclusão

satisfatória17.

“Esplêndido Eclipse”! Era o que dizia o telegrama de Crommelin enviando a

Londres dando conta daquilo que se passou aqui no Brasil. A mensagem foi enviada após

os trabalhos com as chapas de prova terem sido terminados. Com fotografias suficientes

para que as comparações fossem feitas, a equipe britânica começou a desmontar os

equipamentos para que enfim pudesse retornar para casa. Crommelin e Davidson

partiram de Sobral rumo à Inglaterra em 22 de julho daquele mesmo ano.

Passados alguns meses da partida dos britânicos, algumas notícias começaram a

chegar. Fofocas, eu diria! Soubemos que a equipe britânica que foi observar o eclipse na

África enfrentou alguns problemas sério. Choveu torrencialmente no dia do eclipse e as

fotografias que foram tiradas por eles não ficaram muito boas. Soube que Eddington, um

dos colegas cientistas que estavam observando o eclipse a partir da África não estava

nada contente com os dados obtidos por lá e que os materiais brasileiros foram muito

importantes na complementação daqueles obtidos do outro lado do Atlântico. Dizem que

coube assim à expedição britânica a confirmação de uma das consequências da teoria da

relatividade generalizada de Einstein – a influência da gravidade na propagação da luz –

quando do eclipse solar de 191918. Diziam eles que as imagens das chapas de Sobral –

embora não perfeitas – são de uma superioridade notável em relação às da ilha do

Príncipe, e que [...] os resultados obtidos no Sobral confirmam-no definitivamente; os da

ilha do Príncipe confirmam-no com alguma incerteza19.

PENSE 15: O próprio Arthur Eddington admite que os resultados obtidos pela
expedição britânica vinda ao Brasil “são de uma superioridade notável em relação
aos da Ilha do Príncipe”. Por que então Eddington e a “equipe africana” acabaram

19 COTTINGHAM, EDDINGTON. IV - A Expedição à Ilha do Príncipe. 1919. p.124.

18 NUNES DOS SANTOS, A. M., AURETTA, Christopher. Introdução. In.: Eddington e Einstein. Verificação Experimental da Teoria da

Relatividade Generalizada na Ilha do Príncipe. Introdução, trad. e notas de A. M. Nunes dos Santos e Christopher Auretta. 1ed. Lisboa:

Gradiva, 1992. p.22.

17 O Eclipse total do Sol. Correio da Semana, Sobral, 07 junho de 1919.



ganhando maior fama, “recebendo os louros” e protagonismo na “prova” da Teoria
da Relatividade Geral em detrimento da “equipe brasileira”20 e dos cientistas
brasileiros?

Na publicação do relatório final da Expedição Britânica tinham calorosos

agradecimentos dirigidos a nós brasileiros, reconhecendo os esforços que as autoridades

locais empenharam para oferecer àquele grupo condições favoráveis de trabalho. Os

esforços do Professor Morize foram particularmente enaltecidos, já que ele efectuou todos

os preparativos necessários para a expedição, e deste modo contribuiu realmente, ao

nível material, para o bom sucesso da expedição21. A cidade de Sobral também se sentiu

lisonjeada com a presença de “[...] dois conhecidos sábios” e que foram “[...]

carinhosamente tratados, prestando os nossos conterrâneos um preito de merecida

admiração aos infatigáveis investigadores da nobre sciencia astronômica”22. Da Inglaterra,

do então Astrônomo Real Sir Frank Dyson, veio outra carta de agradecimento que

inclusive foi publicada no jornal local. Nela, Dyson dizia que como Presidente do Comittee

da Sociedade Real e da Real Sociedade Astronômica que organizou a expedição para

observação do Eclipse de 29 de maio de 1919, escrevo-lhe para agradecer a grande

assistência dada por V.S. aos observadores. [...] Eu conheço de experiência própria das

difficuldades de uma expedição de eclipse e posso avaliar assim o valor do auxilio que

V.S. dispensou tão bondosamente23.

Enfim, muito do sucesso obtido pelas expedições que foram a Sobral naquele ano

só foi possível graças à estrutura e apoio que os observadores receberam do povo

brasileiro. Apesar do susto, a cidade presenteou as expedições com céu limpo, claro e

sem previsão de chuva. A hoje famosa Teoria da Relatividade Geral, apesar ter surgido na

cabeça de um “luminoso” e afamado cientista, só atingiu a atual envergadura por causa

da atuação de inúmeras pessoas: pedreiros, carpinteiros, cozinheiras, chauffeurs,

políticos... Muitos desses anônimos, assim como muitos brasileiros, que apesar de sua

contribuição modesta às vezes, nunca terão seus nomes escritos nos anais da ciência

mundial.

23 ECLIPSE DO DIA 29 (do correspondente). Folha do Littoral. Camocim, 08 de junho de 1919.

22 DRS. CROMMELIM E DAVIDSON. Correio da Semana. Sobral, 26 julho de 1919.

21 DYSON, EDDINGTON, DAVIDSON. V - Conclusões Gerais, 1920. p.130-131.

20 Aqui faço referências aos astrônomos ingleses que vieram ao Brasil.
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Respostas aos “PENSE!” - Questionários

Atividade 1 - "Arthur Stanley Eddington e a expedição do eclipse solar de
1919" -  Respostas aos "PENSE!"

PENSE 1: Imagine que você está nesta reunião e que após este jantar um cientista
pergunta sua opinião sobre o pronunciamento de Lodge. O que você responderia? De
que forma você acredita que os conflitos políticos podem afetar ou não a conduta da
ciência?

Jaiminho / Madruga - A princípio, estaria de acordo, já que aqueles que são comprometidos
com a ciência devem se desfazer das barreiras políticas e ideológicas que a cercam.
Entretanto, conflitos políticos podem afetar a conduta da ciência. Em se tratando de períodos
de guerra, por exemplo, é possível observar uma maior ênfase em pesquisas que se remetem à
questões de segurança nacional, como o investimento em armamentos que possuem grande
poder de destruição, tecnologias que permitam monitorar o inimigo, entre outras questões.

Godinez / Chiquinha - Lodge está certo, a ciência não deveria sofrer interferência da política.
A ciência, infelizmente, é manipulada pelos conflitos políticos, e muita das vezes acaba sendo
orientada para favorecer, enriquecer ou auxiliar alguma nação, com a ideia de mostrar ao
resto do mundo, que aquela nação é “superior” pelos avanços que a ciência produz. Seu uso
deveria ser livre de qualquer questão política.

Quico - Eu discordo do pronunciamento de Lodge. Acredito que a ciência está imbuída em
questões políticas, tais como financiamento e conflitos sociais e diplomáticos. Além do mais,
a política, segundo sua crua definição, é a arte ou ciência de governar, e a ciência como um
todo é governada pela sociedade de sua época, o que faz dela por si só um produto político. E
a forma com a qual conflitos políticos podem afetar de maneira negativa a conduta na ciência
são diversas, indo desde convicções econômicas equivocadas, como ocorreu no caso da
conduta macabra ocorrida na Prevent Senior sustentada pela política de "A economia não
pode parar", até políticas segregacionistas de raça e/ou gênero. Claro, certo conflitos
políticos, como a luta feministas e pela igualdade entre gêneros, podem afetar de maneira
positiva a conduta na ciência, gerando nessa área uma inclusão de pessoas pertencenteces a
essas maiorias minorizadas, termo utilizado pelo senador Fabiano Contarato, e do qual gostei
bastante.

Chaves - Eu não concordo integralmente com o pronunciamento feito. Não acho que a
ciência esteja além de qualquer política, já que a política é algo que engloba todos os aspectos
da vida em sociedade e das construções sociais. A política possui influência direta na ciência,
devido a questões diretas como financiamento e a questões indiretas como a forma que a
estratificação social interfere no acúmulo de capital científico. Eu entendo a ideia de que, no
caso de uma guerra abertamente declarada, a ciência (assim como vários outros fenômenos



sociais, como filosofia, sociologia e artes), sejam mais fáceis de serem separadas da
“política”, entretanto a influência ainda está ali, como podemos perceber por diversos
acontecimento históricos.

Barriga - Em certa parte é possível concorda com o pronunciamento feito dor Lodge, porém
a ciência não está a frente de qualquer política, sendo que esta possui uma certa influência na
ciência, porque querendo ou não, as questões políticas podem atrapalhar as relações entre
cientistas de diferentes países, relações essas que são importantes para se desenvolver estudos
e/ou teorias mais sólidas, sendo assim o diálogo e a contribuição entre os cientistas de
diferentes nações é bastante significativo. Além disso, os conflitos políticos podem afetar
também de forma econômica a ciência, pois é necessário um certo investimento na mesma
para proporcionar seu desenvolvimento.

Florinda - Se eu fosse cientista e estivesse no jantar, responderia que a minha pesquisa não
iria ser afetada por nenhuma guerra estúpida como está, claro que isso depende de como
pensa cada cientista. Afeta de várias formas, novas prioridades da sociedade, novos interesses
para ganhar vantagem no conflito, etc.

PENSE 2: Sendo Eddington, o que você poderia fazer para ir contra a segregação entre
os cientistas de diferentes países? Esta é uma questão que envolve a ciência ou apenas
oposicionamento político pessoal? Você acha que escrever à revista The Observatory
respondendo com uma declaração pacifista seria um bom caminho, ou isso é
inadequado para uma revista científica? O que uma carta como esta poderia dizer?

Godinez / Chiquinha - Mostraria aos cientistas o que a cooperação entre os mesmos, de
diferentes países pode oferecer, como é o caso de observações que só podem ser constatadas
a partir de algumas localidades, e se limitar não seria uma boa opção para os avanços nos
estudos. É uma questão que envolve muito mais que um posicionamento político, os avanços
científicos não devem depender de questões pessoais, uma vez que, demonstrar interesse no
avanço científico não é o mesmo que um posicionamento pessoal. Uma revista científica é
um local para expor ciência e pesquisas científicas, escrever uma declaração pacifista pode
ser um bom caminho, uma vez que a ciência não é feita com uso de violência ou imposições.
Mas devem deixar claro, se existir uma questão pessoal nisso, que não tem ligação disso com
o progresso da ciência. Deixar evidente que devem dar continuidade aos estudos e à
cooperação a favor do avanço da ciência, longe de qualquer ideia que possa ser influenciada
por questões políticas.

Jaiminho / Madruga - Uma opção seria reunir grandes nomes da ciência em todo o mundo e
reforçar o posicionamento de Lodge, buscando, através disso, derrubar essas barreiras
políticas e ideológicas que permeiam a ciência. Tal questão envolve, além do posicionamento
político, a ciência, já que a ciência está intimamente ligada à guerra. Acredito que escrever à
revista seria sim um bom caminho, já que a ciência não é neutra, e deve, portanto, contribuir
para o bem estar social. O conteúdo dessa carta poderia ser um alerta sobre as possíveis
perdas ocasionadas pela guerra, seja no âmbito científico, seja no âmbito político.



Quico - Embora a situação seja delicada, afinal ser contra a segregação naquele momento, na
Inglaterra, ao que tudo indica pela leitura do trabalho, é ir contra a maré, o que poderia gerar
retaliações. Contudo, situações difíceis exigem tomadas de decisões ainda mais difíceis, e
acredito que responder à revista The Observatory com uma declaração pacifista seria um
ótimo caminho, mas não o único. Eddington poderia ajudar a divulgar trabalhos de outros
cientistas alemães além dos de Einstein. Isso, com certeza, poderia ajudar, senão a encerrar
antecipadamente, a pelo menos abrandar a segregação praticada pelos ingleses. De todo
modo, acredito que, além de uma questão política, por questões óbvias, ir contra a segregação
é também uma questão científica caso o cientista preze pela qualidade da área que ele faz
pesquisa, pois cooperação internacional entre cientistas trazem à debate diferentes visões
acerca de uma nova teoria e de resultado experimental, permitindo assim um debate amplo e
proveitoso, embora com conclusões não unânimes. Acredito que a carta de Eddington à
revista The Observatory poderia dizer seu posicionamento acerca da segregação sendo
realizada, fundamentando-o com os princípios defendidos por sua religião, o que não destoa
do que já vinha sendo publicado nesta revista. Além do mais, com essa atitude, iniciar-se-ia,
talvez, naquele momento, um movimento de discussão sobre as relações entre a sociedade e a
ciência, que seria muito frutífero, senão para o mundo todo, ao menos para a Inglaterra.

Chaves - No lugar de Eddington, eu me veria numa situação muito complicada. Afinal, com a
guerra acontecendo e os ingleses apoiando-a, eu teria medo de sofrer algum tipo de represália
pesada. Entretanto, acredito que, se utilizando da minha posição, eu poderia escrever um
manifesto e defendê-lo abertamente. Isso poderia influenciar outras pessoas que eram
contrárias a guerra a se pronunciarem também. Eu acredito que essa é uma questão que
envolve mais o posicionamento político pessoal do que a ciência de fato. Não é só porque
uma pessoa é cientista, que ela se sente moral e/ou eticamente obrigada a ser contra a
segregação entre cientistas de diferentes países. Na verdade, eu acredito que é o contrário: a
maioria dos cientistas tem sentimentos nacionalistas nesse tipo de situação. Acho que
escrever à revista The Observatory seria ideal, visto que eles já publicaram algo que não era
relacionado apenas a pesquisas científicas restritas. Também não acredito que seja
inadequado, de forma alguma, para uma revista científica publicar coisas sobre ciência e sua
relação com o cenário político atual. Na verdade, creio que deveria ser uma obrigação da
revista.

Barriga - Por ser um pacifista, acredito que Eddington estaria certo em escrever uma carta
indo contra a segregação dos cientistas de diferentes países, porque assim ele consegue
manter seu posicionamento e expressar sua opinião a respeito disso e mesmo ele sendo parte
da minoria, essa resposta à revista faria com que sua ideia tivesse maior visibilidade.
Ademais, essa segregação entre os cientistas foi causada por conta da guerra, ou seja, há
presente ali conflitos políticos entre as nações, e isso não seria bom para a ciência, como já
respondido na pergunta anterior.

Florinda - Se eu fosse Eddington teria vergonha de ser inglês, eu não faria nada com relação
a segregação de cientistas, faria por conta da segregação racial, social e cultural provocada
pela Inglaterra em suas colonias



PENSE 3: Como um astrônomo ou físico participante da reunião da BAAS, você se
convenceria em aceitar esta nova teoria de um alemão pouco prestigiado, Einstein?
Descreva o papel de cada um dos fatores que podem ter influenciado em sua decisão,
por exemplo: gosto estético; política do autor; peso das provas; provas específicas;
explicação teórica do problema anterior e outro (s).

Chaves / Quico - Sim, os fatores principais que me influenciaram na aceitação dessa nova
teoria seria, o posicionamento político do autor e a coerência lógica da teoria, tanto interna,
quanto externamente. O posicionamento político de Einstein, que não é falado no texto até
então, mas usando informações coletadas no “cosmic”, era de que, em um primeiro momento,
ele era contrário à guerra, o que enxergamos como uma atitude digna de mérito. Caso
contrário, ou seja, se ele fosse um cientista patriota favorável à guerra, teríamos muitos
problemas pessoais em aceitar sua teoria, mesmo sendo ela internamente desconexa à guerra.
Já a coerência interna e externa da lógica da teoria se explica por si só. Estar de acordo com
evidências experimentais, tendo uma boa fundamentação conceitual e que se relacione bem
com os elementos que ela propõe é de fundamental importância. Além disso, a eventual
ruptura que a validação dessa teoria provocaria no pensamento mecanicista newtoniano,
embora não seja o fator principal a ser levado em consideração, pareceu-nos curiosa e digna
de atenção.

Jaiminho / Madruga - Acompanharia a maioria das reações da época, ou seja, faria muitas
críticas por dois motivos. O primeiro seria pela utilização de um modelo geométrico muito
recente e de difícil entendimento, e, o segundo, seria pela falta de provas que corroboram sua
teoria.

PENSE 4: Baseado na construção teórica de Einstein e seu esquema, quais observações
concretas você precisa coletar para confirmar ou descartar esta previsão dramática?
Faça uma lista de aspectos necessários para realizar tal investigação, como por
exemplo: instrumentos precisos, auxiliares, apoio financeiro e etc.

Chaves / Quico - É preciso coletar as luzes emitidas pelas estrelas localizadas na vizinhança
do Sol, para que se consiga detectar a medida do desvio da luz prevista pela teoria
Einsteiniana, ou obter nenhum ou meio desvio, o que corrobora com a teoria newtoniana. São
necessários instrumentos para realizar a medição, bem como instrumentos reservas para o
caso de acontecer algum imprevisto; pesquisadores auxiliares, para diluir a carga de trabalho
e possibilitar a medição em locais diferentes simultaneamente; apoio financeiro para realizar
a viagem, compra e calibração dos instrumentos; condições atmosféricas e climáticas
adequadas para realizar o experimento, como o céu não estar nublado e um dia não chuvoso;
um ou mais locais adequados para que outros grupos de pesquisas também façam a
observação; e um bom posicionamento do Sol em relação às estrelas.

Jaiminho - Uma boa forma de observar o possível desvio da luz próximo ao sol, seria por
meio da observação de um eclipse solar, pois neste momento a luz das estrelas que estão
próximas à direção do sol, se tornam visíveis. Sendo assim, precisaria de equipamentos que



tornam possível tal observação, dependendo do local de observação, precisaria de
financiamento e de um bom astrônomo que fosse capaz de entender o experimento e
manusear o equipamento.

PENSE 5: Como Dyson, quais comentários você faria a respeito do entusiasmo de
Eddington? Particularmente, como você se sente frente às motivações pacifistas e a
mistura implícita entre ciência e política?

Chaves / Quico - Nós diríamos a ele para diminuir a expectativa criada em torno dessa
observação, afinal poderia ser o caso de os experimentos não corroboraram com a previsão
teórica da Teoria da Relatividade Geral. Também é importante lembrar que as observações
seriam para testar a teoria e não para validá-la. A expectativa criada por ele sobre a validade
dessa teoria poderia corromper — mais que o normal — a análise dos dados. Acreditamos
que as motivações pacifistas de Eddington são admiráveis, mesmo que um pouco ingênuas, já
que ele sozinho não seria capaz de provocar mudanças efetivas de ordem global. Em relação
à mistura implícita entre ciência e política, pensamos que de fato é assim que funciona, já que
essa ligação sempre vai existir e fechar os olhos para isso é se negar a ver como a ciência
realmente se constrói.

Jaiminho - Mesmo que um pouco cético quanto às previsões da relatividade, confesso que tal
experimento seria bastante interessante de ser feito. Neste sentido, daria apoio para a
realização das observações, porém, sugeriria cautela à Eddington quanto ao entusiasmo. De
qualquer forma e independente dos resultados, vejo com bons olhos a cooperação que está
ocorrendo.

PENSE 6: Como Eddington, considere as falhas das expedições passadas e faça uma
lista de planos logísticos necessários para completar e garantir o sucesso da próxima
expedição.

Godinez / Chiquinha - i) Verificar como está o tempo na região ao longo dos dias em que se
deseja realizar as expedições, e principalmente no dia do acontecimento. Um tempo limpo de
preferência. ii) Verificar possíveis locais de onde poderá ser observado algum fenômeno,
visto que, alguns desses fenômenos podem ser observados de diferentes locais dentro de uma
mesma região. iii) Verificar as condições do local de onde irá observar, locais onde é possível
realizar expedições, como solo firme, para uso de equipamentos. iv) Por último e não menos
importante; verificar e garantir a integridade ao longo da viagem, dos equipamentos que serão
utilizados.

Jaiminho - Procuraria por eclipses que fossem ocorrer em regiões com climas mais estáveis e
"previsíveis". Outro ponto, seria evitar regiões que estejam em conflitos por causa da guerra,
mesmo dentre os países considerados aliados, deveria ser feita uma avaliação das
possibilidades de mudança de posicionamento.



PENSE 7: Como Hinks, faça uma lista de considerações relevantes para selecionar um
local apropriado para observação do eclipse.

Godinez / Chiquinha - i) Verificar as condições do local de onde deseja fazer a observação,
como a segurança dos expedicionários e também locais de fácil acesso para os mesmos. ii)
Verificar o clima da região, de preferência uma região onde o clima fica predominantemente
seco, sem chuvas e céu limpo. iii) Verificar as condições do local, como locais de solo firme,
ideais para uso de equipamentos de precisão, como o telescópio.

PENSE 8: Como um membro deste Comitê, você financiaria uma, duas ou nenhuma
expedição simultaneamente? Se você financiasse apenas uma, onde você gostaria que
fosse a expedição? Quais critérios você seguiria?

Godinez / Chiquinha - Financiaria duas expedições, devido às circunstâncias sobre o tempo,
que podem ser um pouco instáveis mesmo diante de diversos dados meteorológicos, e mais
de um local seria uma boa alternativa para tentar reduzir as falhas na observação. Se fosse
possível financiar apenas uma, a expedição iria depender do horário em que aconteceria o
Eclipse. Por exemplo, se o eclipse iria ocorrer na parte da manhã no Brasil, uma boa
alternativa seria ter a expedição na África, visto a diferença de horários (+3 horas), pois essa
região estaria com o Sol localizado mais alto no céu. E o contrário, o eclipse ocorrer na parte
da tarde no Brasil, seria uma boa a expedição ser realizada no Brasil, pois a África já estaria
no período da noite. E as demais observações, como o tempo, não afetariam tanto nessa
escolha, visto que ambas as regiões estão no outono, período longe das épocas de chuvas.

Jaiminho - Depende da minha disponibilidade de recursos. Como um cientista e com recursos
suficientes, financiaria as três expedições tendo em vista que se trata de uma rara
oportunidade e não se sabe quanto tempo seria necessário para tais condições ocorressem
novamente. Caso tivesse que optar por apenas um local, seguiria a indicação de Morize,
financiando a expedição para Sobral no Brasil.

PENSE 9: Sendo um cientista que irá analisar os dados coletados na expedição, você
concorda em excluir algum deles? Se não, por quê? Se sim, quais dados você excluiria
da análise final? Quais são seus critérios? Quais são suas justificativas para a exclusão
desses dados?

Jaiminho / Madruga - Não, pois acho importante, mesmo com a presença de tais problemas,
uma comparação com os outros dados obtidos também através da observação.

PENSE 10: Sendo Eddington, como você apresentaria seus procedimentos e resultados
da expedição de 1919 à comunidade científica e astronômica? Em particular, como você
lidaria com as variações nos resultados obtidos nos diferentes locais (Brasil e Ilha
Príncipe)?



Jaiminho / Madruga - Explicaria passo-a-passo da expedição, desde a montagem dos
equipamentos, até a obtenção dos resultados, considerando as condições enfrentadas pelos
cientistas, sejam elas climáticas, sejam elas experimentais. Já em relação às diferenças dos
resultados obtidos, acredito que a melhor opção seria atribuir aos instrumentos de medida, já
que, muito provavelmente, sofreram realmente interferências devido às situações climáticas.

PENSE 11: Você é um físico ou astrônomo presente nessa reunião. Como você se
pronunciaria frente à confirmação de uma nova teoria? Relacione e compare com os
fatores que você apresentou no PENSE 3.

Jaiminho / Madruga - Me mostraria surpreso e empolgado com a notícia, já que essa nova
teoria muda toda nossa compreensão sobre as leis que regem o universo.

PENSE 12: Você é um astrônomo e se coloca no debate travado nesta reunião acerca das
relações entre os resultados observacionais da expedição e a validação da teoria como
um todo. Você acredita que um experimento único, ou uma observação do eclipse num
momento pontual, demonstra uma lei específica ou ele pode ser determinante para a
validação da teoria como um todo?

Barriga - Acredito que apenas um experimento ou uma observação não pode necessariamente
ser determinante para a validação de uma teoria como um todo, ainda mais quando se trata de
observações astronômicas. Antes de chegar num ponto culminante é necessário que os
experimentos e as observações sejam feitos várias vezes por muitos cientistas e em vários
aparelhos diferentes, as contribuições desenvolvidas nos estudos de cada um deve se somar a
fim de gerar a validação de uma teoria.

Jaiminho - Apesar de estar fascinado com os resultados apresentados e suas implicações,
concordo com aqueles que apontam para a necessidade da realização de novas observações,
uma vez que, em se tratando de ciência, é preciso que haja maiores quantidades de dados que
sejam coerentes com a teoria.

Florinda - Não tenho como me imaginar na reunião, não conheço profundamente a teoria,
principalmente a sua matemática e nem o método de observação de um astrônomo em 1919

PENSE 13: Sendo Eddington, como você apresentaria as expedições de 1919 e seus
resultados para a sociedade em geral (não cientistas)? Como esta apresentação deveria
diferir da apresentação para os especialistas?

Barriga - Eddington deveria apresentar os fatos sobre deflexão da luz que foram
evidenciados nas expedições de maio de 1919, pois contra fatos não há argumentos, e com a
apresentação dos mesmos fica mais fácil para a sociedade acreditar no que foi publicado.
Além de falar sobre como esta expedição foi importante para concluírem que a teoria de
Einstein estava correta.



Jaiminho - Levantaria discussões a respeito do que sabemos sobre o universo até o momento
até chegar na teoria da relatividade e suas implicações. Daria ênfase às previsões teóricas e
como elas se confirmariam por meio das observações. Tudo de forma conceitual.

Florinda - Apresentar o fato descoberto, que o sol provoca deflexão na luz quando passa a
uma região muito próxima dele.

PENSE 14: Quais são os principais desdobramentos do esforço de Eddington e seus
colegas com a expedição do Eclipse Solar Total em 1919? Destaque aspectos científicos,
sociais, políticos e outros que julgar importantes.

Godinez / Chiquinha - Através da expedição do Eclipse Solar Total, Eddington mostrou que a
cooperação entre diferentes nações auxilia muito no progresso da ciência, dessa maneira
demonstrou que é possível se unir no meio científico mesmo com divergências políticas.
Também com as expedições, Eddington ajudou a ciência a dar um longo passo, com toda a
sua vontade de testar uma nova teoria, mesmo sem ser de sua autoria, dessa forma acabou
ajudando a ascender uma nova teoria científica. Ainda sobre as expedições no Brasil, houve
todo um envolvimento da comunidade com os cientistas, como o texto menciona, foram
muito bem recebidos pelos locais e isso também mostrou às autoridades da importância do
Observatório Nacional.

Quico - Alguns aspectos científicos: corroboração com a previsão feita pela Teoria da
Relatividade Geral; novos dados a respeito de eclipses; promoção de discussões dentro da
comunidade científica a respeito das observações e validação de novas teorias; e a distinção
entre a indicação da validade de uma Lei e de uma Teoria, como destacado, em particular, por
Eddington ao esclarecer que os resultados obtidos em sua expedição indicam apenas que a
“Lei de Einstein” (a previsão da curvatura da luz) está correta, ou seja, não a teoria como um
todo que estava sendo confirmada, evitando, assim, questões complicadas da metafísica.
Alguns aspectos político-sociais: Eddington promoveu a cooperação internacional entre
cientistas; movimentou cientistas e comunidade dos países em que foram feitas as
observações (como no caso de Sobral, em que as pessoas se reuniram para ver o eclipse, bem
como a possível “propaganda” feita ao se emprestar aos pesquisadores o primeiro automóvel
do Brasil disponível naquele local); reaproximou os cientistas ingleses da ciência alemã,
afinal houve, em um contexto de durante e pós-guerra, no qual a Inglaterra e a Alemanha
estavam em lados contrários, a colaboração entre pesquisadores ingleses para estudar e testar
a teoria de um físico alemão; e usando seu bom relacionamento com integrantes da mídia, ele
foi responsável pelas divulgações de alguns fatos envolvidos nas expedições de maio de 1919
para o público em geral.

Chaves - Aspectos científicos: corroboração com a TRG; novos dados a respeito de eclipses;
promoveu discussões dentro da comunidade científica a respeito das observações e validação
de novas teorias. Eddington esclarece que os resultados indicam apenas que a “Lei de
Einstein” (a previsão da curvatura da luz) está correta, ou seja, não a teoria como um todo
que estava sendo confirmada. Ele evita assim questões complicadas da metafísica. Aspectos



político-sociais: promoveu a cooperação internacional entre cientistas; movimentou cientistas
e comunidade dos países em que foram feitas as observações (como no caso de Sobral, em
que as pessoas se reuniram para ver o eclipse, bem como a possível “propaganda” feita ao se
emprestar aos pesquisadores o primeiro automóvel do Brasil disponível naquele local). A
colaboração entre pesquisadores ingleses para estudar e testar a teoria de um físico alemão,
em um contexto de durante e pós-guerra, em que a Inglaterra e a Alemanha estavam em lados
contrários. (reaproximou os cientistas inglesas da ciência alemã) As publicações para o
público em geral fazem parte das estratégias de Eddington. Ele usa seu bom relacionamento
com integrantes da mídia para divulgar alguns fatos envolvidos nas expedições de maio de
1919.

Barriga - Um dos principais desdobramentos com a expedição de Eddington, foi o começo
ou recomeço das relações entre os cientistas de diferentes países, como por exemplo os
ingleses, que passaram a analisar os trabalhos de seus “inimigos” (alemães), outro ponto de
grande relevância, dentro destes aspectos políticos, científicos e sociais, foi a publicação dos
resultados obtidos pelas expedições, anúncio este que chega ao povo.

Jaiminho / Madruga - Não fossem os esforços de Eddington, sabe-se lá quanto tempo seria
preciso para que a relatividade fosse testada, talvez tempo suficiente para que o número de
adeptos da teoria diminuíssem a ponto da mesma ser deixada de lado. Os esforços de
Eddington, além de contribuir para a busca da trégua política entre Inglaterra e Alemanha,
permitiram uma nova visão da Física.

Florinda- Social e político na minha visão creio que nenhum relevante, científico mudou a
forma como o homem imagina o funcionamento do Universo.

Atividade 2 - "A Expedição do Eclipse Solar de Maio de 1919 a Sobral e as
minúcias da ciência Brasileira" - Respostas aos "PENSE!"

PENSE 1: Como mostrar a uma população leiga, desinformada e desinteressada a
importância e o espaço da ciência dentro sociedade? É possível um paralelo com a
situação atual do Brasil?

Jaiminho / Madruga - Acredito que a melhor forma seja buscar uma contextualização entre
ciência e sociedade, mostrando que o desenvolvimento da última está diretamente ligado ao
desenvolvimento da primeira. Por exemplo, com o avanço da tecnologia, a expectativa de
vida da população aumentou, as condições de vida melhoraram, a comunicação foi facilitada,
tudo isso graças ao desenvolvimento da ciência. Um paralelo possível de se fazer com o
Brasil atual está presente nos resultados alarmantes da pandemia, onde inúmeras pessoas
foram mortas e, ainda assim, diversas outras se recusam a aceitar a imunização proveniente
das vacinas, mesmo com as fortes evidências de melhoras na situação do país após crescer o
número de vacinados. Vale ainda ressaltar a proliferação das pseudociências, as quais
oferecem "soluções" para os problemas enfrentados sem nenhum embasamento científico e,



ainda assim, atraem mais a atenção do público. Parafraseando Carl Sagan: "Os relatos
espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. As abordagens céticas são muito mais
difíceis de encontrar. O ceticismo não vende bem.” E isso deve ser mudado com urgência.

Quico - Acredito ser interessante mostrar a importância e o espaço da ciência dentro da
sociedade desde o ensino básico, de preferência já iniciando no fundamental e aprofundando
no médio, evitando, assim, que o desinteresse seja cultivado ao longo da vida. Contudo, para
uma população já adulta, talvez o ideal seja propiciar oportunidades para que elas melhorem
de vida e possam, dessa maneira, preocuparem-se menos com a sobrevivência e passarem a
desenvolver interesses pela ciência. É possível fazer uma paralelo com o Brasil no sentido de
negação à ciência, que muitas vezes, senão sempre, está amparada em alguma ideologia; mas
não somente com o Brasil, há muitos países com os quais é possível fazer esse paralelo. Uma
educação científica efetiva para os alunos, sem dúvidas, proporcioná-los-ia um
comportamento distinto daquele de negação, aproximando-se de um observação crítica da
ciência, sabendo quando é necessário elogiá-la e também quando é preciso criticá-la. Mas o
preocupante é haver posicionamentos de negação na classe política, que é prejudicial em
níveis inimagináveis, já que a ciência depende dela; se há políticos negacionistas em um país,
principalmente nos principais cargos, como é, infelizmente, o caso do Brasil, a ciência no
país, além de ser subfinanciada, passa a receber olhares desconfiados e conspiratórios de toda
a população. Não somente isso, é importante ressaltar a falta de interesse daqueles que
possuem poder, em particular poder econômico, de manter o status quo, isto é, manter a
população que está em vulnerabilidade econômica fora do plano educacional de qualidade.
Caso isso não seja revertido, a melhora da qualidade de vida das pessoas e o desinteresse pela
ciência não serão mitigados. Em contrapartida, é interessante comentar sobre o papel da
mídia que atinge a grande massa da população, que doutrina, no horário chamado de pico, seu
público a enxergar o Brasil somente como um país violento e formado por pessoas
desonestas, evitando de comunicar trabalhos e pesquisas científicas numa linguagem
acessível.

Chaves - Essa situação é muito complicada e cercada de pormenores que precisam ser
comentados antes de darmos uma resposta satisfatória à essa questão. Na situação política,
econômica e social do Brasil naquela época, seria necessário, primeiro, melhorar a condição
de vida da população leiga, desinformada e desinteressada em ciência, para depois
discutirmos esse tipo de acesso. Não vejo essas duas coisas de forma separada. É importante
sempre lembrar que, quando a burguesia está no poder, ela não tem interesse em educar e
fazer com que a população em geral tenha acesso à educação e cultura. Por exemplo, um
paralelo com os nossos dias atuais pode ser visto nas atitudes do ministro da educação Milton
Ribeiro, que se mostra abertamente contrário à quantidade e facilidade de acesso às
universidades federais pela população em geral. Pensar em uma forma de fazer com que essa
população entenda a importância e o espaço da ciência dentro da sociedade, de uma forma
desvinculada com a atual conjuntura política do país na época é um tanto perigoso. Assim,
acredito que para atingirmos nosso objetivo, precisamos promover uma conscientização
popular mais ampla, que envolva os aspectos já citados e a questão da ciência viria dentro do
pacote, já que, em um país agrário e periférico dentro do sistema capitalista, é de se esperar



que não se tenha investimentos em observatórios astronômicos e a população não tendo
acesso a educação e cultura, não consiga participar desse debate. Em contrapartida, é
interessante comentar sobre o papel da mídia que atinge a grande massa da população, que
doutrina, no horário chamado de pico, seu público a enxergar o Brasil somente como um país
violento e formado por pessoas desonestas, evitando de comunicar trabalhos e pesquisas
científicas numa linguagem acessível.

Godinez / Chiquinha - A ciência é elitista. Para que a compreensão, o envolvimento e
participação da população e do governo com a ciência aconteça por meio da popularização da
ciência. Os governos e cidadãos devem entender a linguagem da ciência para isso é
importante a alfabetização científica. Só desta forma a população estará equipada para
fazerem escolhas pessoais e profissionais conscientes. Os governos precisam tomar decisões
com base em informações científicas de qualidade e os parlamentares precisam legislar sobre
questões sociais que requerem os mais recentes conhecimentos científicos. No Brasil hoje, a
ciência não é vista como útil, temos muitas pessoas não alfabetizadas cientificamente, e
mesmo alguns com conhecimentos científicos não estão tão compreendidos e juntos com a
ciência, um exemplo é a vacina pro covid-19. E o fato de não entenderem como funciona a
ciência, seja pelo motivo de serem leigos, desinformados ou ainda desinteressados, acaba
gerando uma sensação de não ter que levar a ciência em conta, principalmente pra sociedade
de modo geral. Dessa forma, demonstrar através da ação de governantes por exemplo, é uma
ótima maneira de mostrar à toda população a importância da ciência dentro da sociedade.

Barriga - Essa importância da ciência na sociedade deveria ser discutida desde o ensino
fundamental, porque assim essas crianças, que vão se tornar adultas, já cresce com uma
mentalidade totalmente diferente, se comparado com outra pessoa que não tem muito
conhecimento a respeito da ciência, que por consequência pode achar que a ciência não seja
tão importante. Se observarmos o Brasil, apesar do ensino ser público e para todos, uma certa
porcentagem das pessoas (principalmente as pessoas que vivem na miséria), não ingressa no
ensino médio, ou quando está, abandona os estudos, e é nesta momento que discussões a
respeito da ciência pode se intensificar, já quando se olha para o ensino privado, grande parte
das pessoas ali sabem o quanto a ciência é importante, pois elas tem condições de permanecer
estudando e com ensino de qualidade, por este motivo torno a repetir que desde cedo se deve
prestigiar a ciência. Vale lembrar que outras situações como política, atrelada a situação
econômica podem dar essa visão da ciência.

Florinda - Mostrar exemplos durante a história em que a ciência foi importante para a
sociedade, na solução de problemas como na epidemia de cólera em Londres no século XIX,
onde o médico John Snow, descobriu uma relação com a transmissão da doença e a bomba
d'água usada pela população. É possível fazer uma relação porque assim como antes a
maioria da população brasileira é precária financeiramente e desinformada, mas ao contrário
da época o Brasil hoje é um país muito forte economicamente, estando entre as 10 maiores
economias do mundo durante 50 anos, por isso existe uma forma de financiar a ciência que
não existia antes.



PENSE 2: O que significa dizer que determinado grupo, instituição ou nação é
cientificamente competente? O que é necessário para que este objetivo seja atingido?

Quico / Chaves - Em nossa opinião, dizer que determinado grupo, instituição ou nação é
cientificamente competente, se exprime em questões externas e internas das entidades a qual
estamos analisando. O que consideramos como questões externas são: o investimento
recebido, as condições de infraestrutura que goza a entidade específica e uma conjuntura
política, econômica e social que favoreça o desenvolvimento daquela ciência. Já como
questões internas a presença de nomes de destaque servindo como orientadores de programas
de pesquisa da área e uma boa quantidade de orientandos/pesquisadores interessados (que
também é um aspecto de âmbito social e, portanto, externo), ter bons grupos de pesquisa,
comunicação com a comunidade científica global e solucionar problemas locais com uso de
ciência. Para atingir esse objetivo, acreditamos ser necessário uma boa educação científica,
incentivar a escolha da carreira científica àqueles que estão decidindo o futuro profissional e
financiar as pesquisas para que não haja evasão dos pesquisadores locais para outras regiões.
Nas palavras de Henrique Charles Morize, nossa competência científica significava montar
uma rede de colaboração que pudesse se dedicar e fazer ciência constantemente, de forma
descompromissada, não aplicada, pelo simples propósito de conhecer a estrutura e o
funcionamento da natureza. Ou seja, a ciência pura deveria ser valorizada e incentivada pelos
governantes uma vez que ela era o ponto de partida das ciências aplicadas, isto é, aquela que
se mostra capaz de gerar resultados considerados úteis pela perspectiva econômica e aos
quais, em geral, associava-se o progresso dos países.

PENSE 3: Numa situação hipotética, quais seriam os impactos para o Brasil e sua
ciência se a primeira prova experimental da Teoria da Relatividade Geral tivesse sido
feita por nós, aqui no Brasil?

Quico / Chaves - Sinceramente, mesmo em uma situação hipotética, acreditamos que
levaríamos pouco ou nenhum crédito por isso. Assim como aconteceu no caso do eclipse de
1919, os pesquisadores internacionais já estavam cientes do eclipse e já estavam procurando
locais para serem realizadas as observações; então, seria muito difícil que acontecesse de nós
termos esse “privilégio” e, mesmo assim, ainda teríamos que ser, de certa forma, convidados
ao congresso deles para discutirmos nosso resultado, porque é muito inocente acreditar que
eles promoveriam o nosso país nos convidando de “boa vontade”. Também achamos que o
impacto principal nos dias atuais seria o saudosismo, mas essa situação poderia ajudar os
cientistas posteriores a justificarem um maior financiamento à ciência. Contudo, não sabemos
se isso seria eficiente, já que tivemos grandes trabalhos feitos por cientistas brasileiros, como
é o caso de César Lattes e Carlos Chagas, e a ciência nacional voltou a ser subfinanciada.

PENSE 4: Como convencer pessoas que muitas vezes carecem de recursos básicos como
saneamento, saúde e segurança de que a ciência, muitas vezes produzindo
conhecimentos “inúteis” àquela camada, deve ser prioridade dentro de uma nação? É
possível traçar, novamente, um paralelo com a atual situação brasileira?



Quico / Chaves - Novamente, mantendo o mesmo posicionamento, acreditamos que para
convencermos as pessoas que carecem de recursos básicos da importância da ciência “pura”
dentro de uma nação, precisamos integrar essa questão à discussão relacionada à consciência
de classe e quadro político, econômico e social. Pensamos ser uma maldade muito grande
ignorar a situação em que essas pessoas vivem para apenas convencê-las de que o governo
deva colocar o desenvolvimento científico como central. Atualmente, o ataque aberto às
universidades públicas, instituições que se encarregam de grande parte das pesquisas feitas no
país, cresceu, sob nosso ponto de vista, graças ao surgimento da “onda conservadora” (à
direita), levando à ascensão da chapa presidencial vigente, bem como a maioria do congresso
e do senado, que têm como alvo, sobretudo, as ciências humanas, como a filosofia, a qual,
para eles, não possuem utilidade para a sociedade, o que acaba por distorcer a visão comum
sobre essa área de estudo, já que, querendo ou não, as opiniões de políticos reverberam
fortemente no âmago social. Acrescentando ao que foi dito anteriormente, acreditamos ser
importante colocar representantes políticos que não propaguem esse tipo de visão, mas sim
que auxiliem na defesa da pesquisa científica nacional, em especial as de cunho pura. Outro
ponto que nos parece ser importante é o papel da divulgação científica. Muito se diz sobre a
falta de diálogo das universidades com a sociedade, e talvez o que ocorre hoje, como relatado
anteriormente, seja, em partes, resultado disso. Então, por que não fornecer cursos ou
programas de divulgação científica nas universidades? Eles, com certeza, ajudarão as pessoas
no entendimento da importância da ciência.

PENSE 5: Imagine-se na situação de Morize recebendo a carta de Perrine. Quais seriam
os próximos passos após ser informado de um evento desta magnitude? Na sua opinião,
como deve ser, e o que deve ser considerado na preparação para enviar e receber
expedições científicas?

Godinez / Chiquinha - Após ser informado de tal evento, procuraria por financiamentos e
investimentos do governo para serem realizadas as expedições, assim como informar à
população em geral sobre o evento e suas contribuições para toda a ciência, e em paralelo a
isso, procuraria locais de onde seria possível realizar essas observações. Como também
verificar o tempo, e as condições nesses locais, como solo firme e de fácil acesso para os
expedicionários com os equipamentos, a segurança dos mesmos e seus equipamentos, e
também os meios de transporte necessários para todos os envolvidos. Acredito que devemos
considerar diversos fatores, como já mencionados, a segurança dos expedicionários e seus
equipamentos, assim como também, de alguma forma ter equipamentos e peças
sobressalentes, por vieses que podem ocorrer ao longo de toda a expedição. Um outro fator é
o tempo, as condições climáticas do dia em que vai ocorrer a observação, tendo “rotas de
fuga” para outros locais em caso de mau tempo, por exemplo.

PENSE 6: Imagine-se diante da situação exposta acima. De que forma você agiria ao se
defrontar com este impasse financeiro? Recorrer ao financiamento privado seria uma
alternativa plausível? Pode existir uma relação saudável entre o setor privado e a
ciência? Os interesses são compatíveis?



Jaiminho / Madruga - Não acho que recorrer ao financiamento privado seria uma alternativa
plausível, mas sim, necessária. Acredito que a ciência, no ponto de vista financeiro, teria
muito a ganhar, podendo se desenvolver de uma maneira jamais vista. Porém, é preciso tomar
cuidado com os interesses que vêm por trás do investimento. A ciência perderia sua
"neutralidade" ao favorecer quaisquer perspectivas de valor particulares. Na medida em que
há interferência de valores não-cognitivos, a ciência deixa de ser imparcial.

Quico - Tentaria recorrer ao órgão do poder judiciário, dentro da jurisprudência adequada,
para revogar a decisão, permitindo que me fosse permitido o crédito. Entretanto, acredito que,
mesmo sendo o requerimento aceito judicialmente, não seria a tempo do eclipse, já que esse
tipo de processo, imagino eu que não seja muito diferente de hoje, costuma ser demorado.
Tendo em vista, contudo, a urgência e importância do experimento, acredito que recorrer ao
setor privado seria uma boa alternativa, que, no entanto, dificilmente seria atendida, já que há
pouquíssimo interesse de corpos privados nesse tipo de pesquisa pura. Talvez conseguiria o
financiamento se a justificativa para obtê-lo fosse conveniente à empresa, como aumentar os
lucros graças ao seu auxílio na “prova” do efeito de Einstein, Acredito ser possível,
dependendo da área, existir uma relação saudável entre o setor privado e a ciência, desde que
seja tomado o devido cuidado com os interesses das empresas, para não ocorrer nada
antiético, e que também sejam destinados financiamentos tanto à pesquisas aplicadas quanto
pura, e em proporções, senão iguais, talvez 45% ou 40% àquelas pura. Na prática, para que
isso aconteça, tendo em mente que os interesses privados não são compatíveis com a pesquisa
pura, outorgar a um órgão público a tarefa de fiscalizar os interesses de empresas privadas
seria essencial.

Chaves - Sinceramente, eu acho difícil que o setor privado fosse querer realizar tal
financiamento. Entretanto, no caso de acontecer, para podermos saber se seria uma alternativa
plausível, deveríamos analisar quais os interesses por trás desse investimento. É importante
lembrar que, no setor privado, ninguém oferece dinheiro sem algum interesse por trás disso e
geralmente esse interesse tem relação direta com possíveis rentabilidades. Eu acredito que
possa existir um relacionamento saudável entre o setor privado e a ciência, desde que bem
regulamentado pelo estado (pensando num estado à favor do povo e não do setor privado).
Caso isso não aconteça, pode acontecer monopólios de vários tipos, tanto de patentes como
de mercado. No caso das patentes, temos como exemplo o remédio para Atrofia Muscular
Espinhal (AME) chamado Zolgensma, que custa por volta de 10 milhões de reais. Já no caso
do mercado, temos uma sucateação do Instituto Butantan que devido a vários e diversos
fatores, têm incluído o monopólio da Monsanto e da Bayer, duas multinacionais
farmacêuticas.

Godinez - O desenvolvimento de uma nação é obrigação do Estado. Neste sentido, a
obrigação de financiar as ciências é do Estado. Mas acredito que a ciência não pode estagnar
por morosidade ou negligência do governo. Sempre que tem crise, tem cortes de verba para a
ciências. Dito isso, o setor privado tem que ser visto como um parceiro. No setor privado, os
objetivos são próprios do mercado: retorno rápido e lucro, de modo que seu investimento será
na pesquisa aplicada e na inovação de produtos voltados para o mercado. A iniciativa privada



não está isenta de apoiar a ciência, mas é o Estado que deve abarcar os interesses mais
amplos da nação e o projeto nacional de desenvolvimento, fazendo com que todos os atores
contribuam nesse sentido.

Barriga - O desenvolvimento em geral, seja na área da ciência, educação, saúde, e etc. de um
país, depende economicamente do governo, e sabemos que estes desenvolvimentos, quando
ocorre, é bem devagar, neste sentido, recorrer ao financiamento (isso se esse financiamento
não afundasse ainda mais o país em dívidas) privado seria uma alternativa, apesar de que
quando o setor privado entra com um capital, este capital emprestado é sempre pago com
juros. Esta relação pode ser saudável, contanto que a ciência se desenvolva, e este
desenvolvimento gere melhorias e novas descobertas para a sociedade.

Florinda - Eu tentaria o financiamento a partir da comunidade internacional que esta
interessada no evento. Não sei se na época no Brasil existira financiamento privado para esse
tipo de atividade, mas se existisse seria uma opção. Acredito que possa existir uma relação
entre setor privado e ciência, agora saudável para quem? isso não sei. Não sei se são
compatíveis, mas a competição do setor privado incentiva o processo científico.

PENSE 7: Percebe-se que a morosidade e a burocracia brasileira perante a ciência não é
exclusividade da atual conjuntura nacional. Como pode o cientista manter-se
entusiasmado diante de situações como as apresentadas acima? Como se posicionar e
agir quando seu trabalho ou projeto de pesquisa se vê ameaçado por trâmites
burocráticos?

Chaves / Quico - Primeiramente, a morosidade e a burocracia brasileira não é dirigida apenas
à ciência, mas a todos os outros trâmites que não envolvem os interesses diretos de políticos
do famigerado Centrão. Quando se trata de financiamento da ciência, questões trabalhistas,
casos de violência contra mulher, julgamento de jovens e adultos moradores de periferias (em
geral, negros) o aparato burocrático é lento. Entretanto, quando se trata de liberação de verba
para o agronegócio, afrouxamento de leis que protegem florestas e áreas indígenas (vide PL
490, que visa transformar a tese do Marco Temporal em lei), bem como a aprovação de
emendas que prejudicam a situação do trabalhador (vide PEC 32/20 da Reforma
Administrativa), a burocracia brasileira é ágil. Dessa forma, é importante destacar que os
problemas que afetam o desenvolvimento da ciência nacional, são consequências diretas de
medidas que beneficiam quem está no topo da pirâmide econômica e, por consequência,
prejudica quem está embaixo. Agora, falando especificamente da ciência, a curto prazo, não
vejo como o cientista pode manter-se entusiasmado no contexto nacional e, a longo prazo, a
participação ativa como cidadão, tanto ao votar quanto ao participar de movimentos que
lutam contra as medidas de desvalorização e sucateamento da ciência, pode gerar bons frutos.
Caso contrário, infelizmente, esses cientistas irão buscar sair do país o mais rápido possível
na primeira oportunidade que tiverem, o que resultará na perda e desestruturação progressiva
de nossa ciência.



Jaiminho / Madruga - É uma situação realmente difícil. Porém, é preciso insistir na ciência e
acreditar que um dia ela será elevada a um status social digno, porque, se com ela já está
difícil, sem ela ficará muito pior. É necessário brigar pelos direitos e benefícios da ciência,
mostrando os resultados positivos encontrados através de projetos e afirmar que a ciência
deve não só ser preservada, como melhorada.

Godinez / Chiquinha - Para se manter entusiasmado, os cientistas têm que realmente
gostarem do que fazem, têm que amarem a ciência e suas pesquisas. Quando não é possível
conseguir verbas, sejam públicas ou privadas, o ideal seria recorrer às empresas que possam
financiar esses trabalhos, sejam empresas internacionais ou ainda multinacionais, empresas
que conseguem enxergar que a ciência é necessária e financiar seus trabalhos contribui com o
avanço da mesma, apesar dos lucros, que é evidente que terão seu papel. Ainda, é possível
que os cientistas busquem fazer parcerias com outros do mesmo ramo, que possuam as
mesmas linhas de pesquisa.

Barriga - Acredito que seja difícil o cientista manter-se entusiasmado sabendo-se que o país
não dá tanta importância ou mérito à ciência, pode ser que muitos cientistas ainda ficam
firmes em seus trabalhos ou projetos, mas a dedicação pode não ser a mesma, por falta de
investimento e boas condições no local de trabalho.

Florinda - Faz parte da profissão, tem que se adaptar às regras burocráticas, acho que o
entusiasmo com a ciência é superior às burocracias. Tentar eliminar os trâmites burocráticos o
mais rápido possível.

PENSE 8: Além dos já citados exemplos, de que maneira a burocracia pode afetar o
desenvolvimento de uma nação e sua ciência? Existem aspectos benéficos em trâmites
burocráticos?

Godinez / Chiquinha - O excesso de trâmites, procedimentos e prazos longos pode deixar o
processo burocrático demasiadamente longo, podendo até ser ineficaz uma vez que quando o
dinheiro ou documento fosse liberado, já não haveria mais razão de ser. Como por exemplo, o
eclipse já ter acontecido. A lentidão da burocracia tem um efeito dominó. Ela atrasa o início
das pesquisas, consequentemente o progresso delas, deixando a população de se beneficiar
durante esse período de atraso. A burocracia é um sistema de organização racional,
impessoal, com univocidade de interpretação, uniformidade de rotinas e procedimentos.
Desta forma ela é mais confiável, já que o processo tem regras conhecidas. As decisões são
previsíveis e o processo conduzido de forma imparcial, e impessoal não tendo espaço para
tratamentos especiais.

PENSE 9: Os comportamentos citados acima podem ser entendidos como “absurdos”?
Como podemos conciliar, enquanto cientistas, mentalidades e visões de mundo tão
complexas e distintas como as apresentadas?



Godinez / Chiquinha - O desconhecido traz o medo e com isso vem a imaginação tentando
explicar algo que para ele é inexplicável. Essa questão não deixa de ser atual. O que muda é o
objeto do medo. O momento atual comprova isso. Quanto mais a ciência avança nas
pesquisas e conhecimento do coronavírus, mais a população vai deixando de ter medo.
Classificar os comportamentos acima como absurdo é ter um entendimento equivocado da
sociedade. Para conciliar mentalidades e visões de mundo tão complexas e distintas é
primordial o respeito pela pessoa, por suas ideias e condições de vida. Afinal, os ingleses têm
essa civilidade, como retrata o texto, graças as nossas riquezas (ouro, prata diamante) e da
nossa gente que trabalhou como escravo para eles. Outra coisa que pode ser feito é ensinar.
Acredito que esclarecer e ensinar a população local é uma obrigação do cientista para a
diminuição da ignorância e faz parte da civilidade, já que de certa forma eles tumultuaram a
vida dos moradores e mesmo assim são muito bem recebidos por eles.

PENSE 10: De que forma a comunicação pode privilegiar ou mesmo atrapalhar o
avanço das ciências? Como cientista, quais cuidados ou medidas podem ser tomadas
para dirimir dificuldades como estas?

Jaiminho / Madruga - A comunicação derruba as fronteiras existentes entre as diversas
regiões do planeta, o que proporciona um maior alcance das produções científicas, ou seja,
leva o conhecimento científico além do que se poderia estender. Entretanto, é preciso tomar
alguns cuidados com essa facilidade na comunicação e divulgação científica, já que isso abre
espaço também para a proliferação da pseudociência, a qual tende ser muito aceita por grande
parte da população que desconhece a verdadeira ciência. Uma forma de minimizar tais
problemas seria a divulgação científica através de meios acessíveis para a maior parte da
população, como jornais, revistas, TV, entre outros canais.

PENSE 11: A matéria apresentada acima acaba evidenciando as contradições e o jogo
político envolvendo a seca no sertão nordestino. Apesar de uma queixa corriqueira para
o povo de Sobral, os expedicionários estavam à margem deste problema, já que
possuíam água em abundância. Como conciliar as duas realidades: os locais, que vivem
ali há tempos, penam com a seca e a falta d’água, enquanto os "ilustres hóspedes” a tem
em fartura?

Jaiminho / Madruga - São realidades muito contraditórias. Uma forma de se chegar a um
consenso seria explicar aos locais a importância de tal expedição para a humanidade, a qual
poderia mudar toda uma visão de mundo já concretizada por teorias bem aceitas, além de
elencar suas implicações diretas na sociedade. Entretanto, essa é uma situação muito
complicada, já que os locais também deveriam ter o direito de serem tratados de forma igual
aos cientistas britânicos.

PENSE 12: Os artigos escritos e publicados nos jornais sobralenses por Morize,
Davidson e Crommelin tinham por objetivo tranquilizar e informar a população sobre o
que ocorria no momento do eclipse, isto é, imprensa e a ciência trabalhando em prol da



Sociedade. Neste sentido, qual seria o papel da imprensa para a compreensão pública
dos mecanismos de produção de ciência?

Jaiminho / Madruga - Informar a população sobre os meios de produção, funcionalidade, e
aplicabilidade da ciência, derrubando mitos e pseudociências.

PENSE 13: Como lidar com a influência de fatores externos na execução de
experimentos científicos? De que forma eles podem beneficiar ou prejudicar a sua
execução?

Barriga - Para lidar com as influências de fatores externos na execução de um experimento
científico, é necessário ter bastante técnica e um “jogo de cintura” para contornar os
problemas. Um bom exemplo seria o registro feito por Andrew Crommelin que é apresentado
no texto. No caso da observação do sol naquele momento, o céu nublado prejudicou até a
“tiragem de fotografias às estrelas”, caso o céu estivesse limpo, teria sido melhor.

Florinda - Conhecer muito bem a técnica que será utilizada, com isso cada problema que se
apresentar, você tentar apresentar uma solução. O céu nublado é um exemplo, onde pode
prejudicar a execução e o céu limpo ,que pode beneficiar a execução do experimento.

PENSE 14: Como é possível perceber, a execução de um experimento científico lida com
uma série de variáveis que podem ter bastante relevância para os resultados esperados
mas que eventualmente são descartadas por serem desinteressantes e não aparecem nos
relatórios e artigos científicos. Como definir e selecionar quais aspectos ou variáveis são,
de fato, relevantes na execução de um experimento?

Barriga - Não se sabe ao certo como definir ou selecionar os aspectos relevantes na execução
de um experimento, acredito que, quando se está fazendo um experimento, ele deve seguir
um ponto de vista teórico, pois se não houver uma relação entre ambos, com certeza há algo
muito errado.

Florinda - Conhecendo o experimento, a sua finalidade, seu objetivo.

PENSE 15: O próprio Arthur Eddington admite que os resultados obtidos pela
expedição britânica vinda ao Brasil “são de uma superioridade notável em relação aos
da Ilha do Príncipe”. Por que então Eddington e a “equipe africana” acabaram
ganhando maior fama, “recebendo os louros” e protagonismo na “prova” da Teoria da
Relatividade Geral em detrimento da “equipe brasileira” e dos cientistas brasileiros?

Chaves / Quico - Seguindo na mesma linha do que foi discutido no "Pense 3”, como país
periférico do sistema capitalista, seria de impressionar que o Brasil ganhasse destaque por
uma expedição que foi “feita pelo Eddington”, um pesquisador inglês. A socialização dos
resultados no congresso que aconteceu na Europa dava palco para o Eddington, não para os
outros pesquisadores que realizaram a observação, sendo destinado lugar aos cientistas e



comunidade brasileira somente em forma de agradecimento na publicação do relatório final.
Enquanto análise sociológica, também podemos destacar a diferença marcante de capital
científico que o Eddington possuía em relação aos outros pesquisadores que fizeram parte de
ambas expedições, muitos dos quais poucas pessoas conhecem os nomes. Sob a perspectiva
de Eddington querer conservar seu próprio capital científico, é natural pensar que ele deu
destaque à expedição que fez parte.

Barriga - Neste ponto é fácil observar que o próprio Eddington quer deixar ele e a “equipe
africana” com o mérito maior, por “provar” a Teoria da Relatividade. Pode ser que ele pense
que ele é o melhor, pode até não ser, mas acredito que ele tenha sido ambicioso e puxado a
fama pra ele.

Florinda - Não encontrei no texto, mas acho que pode ser pelo fato de Arthur Eddington está
na expedição na África e como ele era um cientista já famoso, isso pode ter levado a fama a
expedição que ele participou.

Madruga / Jaiminho - Acredito que por causa da grandeza de Eddington se comparada aos
cientistas enviados ao Brasil, ou seja, tudo por uma questão de visibilidade.



Atividade 1 - "Arthur Stanley Eddington e a expedição do eclipse solar de 1919"

Então gente, boa noite, primeiro! Já aproveito para agradecer todo mundo que
participou e se disponibilizou. Apesar da ideia da narrativa ter sido incorporada na aula
[disciplina] de vocês, eu não posso deixar de agradecer pela disponibilidade, pela ajuda que
vocês estão dando para o meu trabalho de mestrado.

A primeira pergunta que eu ia fazer e vocês já comentaram de certa forma, é o que
vocês acharam da narrativa? Aí, salvo engano o Chaves disse que achou carregada, achou
pesada. O que é que você está chamando, Chaves, de “narrativa pesada e carregada”? Em que
sentido?

Chaves - “É, tipo assim, como… o que eu tive a impressão é... como é... tem muito
conteúdo histórico… é muito interessante, assim, mas como ela é bem extensa, depois de um
tempo assim, eu acho que eu acabei perdendo um pouco a noção porque era muita
informação, entendeu? E aí foi indo, foi indo, foi indo, muita informação, e aí, tipo… quando
eu precisei fazer as coisas, eu precisei voltar nos trechos específicos porque eu não conseguia
lembrar onde que eu estava, porque era muita coisa. Mas claro, eu acredito que você não
pensou pra gente, em uma sequência didática, pra gente ler e fazer tudo de uma vez, né? Mas
assim, como a gente teve que ler ela meio que de uma vez só, eu achei que ela ficou bem
carregada. Nesse sentido de muito conteúdo.”

Inhonho - Beleza, beleza. Fala aí Quico…
Quico - Eu só quero complementar o que o Chaves falou. Porque eu acho que se

dividisse em dois, em duas atividades, por exemplo, uma semana você pega até o “PENSE!”
7, e na outra semana, pega até o “PENSE 14”, acho que ficaria mais distribuído e daria pra
trabalhar melhor, discutir mais as coisas. Porque agora, pra essa aula hoje, nós vamos ter
muita pra discutir; não vai dar pra discutir muita coisa e também dá pra assimilar melhor as
coisas se for mais distribuída.

Inhonho - É, então, eu realmente concordo com você nesse ponto e eu acho que o
Girafales estava falando com vocês sobre isso na hora que eu entrei na sala, né? É que
inicialmente, como eram duas semanas, eu achei que a disciplina estivesse dividida em…
assim… são duas aulas por semana né, então teoricamente seriam quatro encontros. Dois
nesta semana, dois na próxima. Aí a ideia inicial era que fosse dividido em quatro momentos,
né, aí se você… eu conto lá na apresentação que eu dividi as duas narrativas, tanto a do Brasil
quanto a da Ilha do Príncipe em quatro momentos, e a ideia era poder trabalhar cada
momento… o primeiro momento do Brasil e o primeiro momento do Príncipe, da Ilha do
Príncipe, numa aula. Depois a gente passava pra segunda, pra terceira... Mas aí depois,
conversando com mais calma com o Girafales, ele falou que não tava dividida dessa forma,
mas que ele tinha um encontro síncrono por semana e a outra aula reservada pras atividades,
né? Então meio que uma adaptação que eu tive que fazer hora que a realidade se apresentou.
Mas realmente, inicialmente, a proposta era que fosse feito dessa forma mesmo, mais diluído.

Quico- Sim. E você já pensou em uma adaptação… Porque eu estava conversando
com o Girafales antes mesmo de você entrar e ele comentou que se fosse ser levado para o
Ensino Médio, tinha que reduzir bastante. Você já pensou em alguma adaptação para o
Ensino Médio?



Inhonho - Não, para o Ensino Médio ainda não. É que eu estou muito preocupado em
tentar desenvolver isso para o mestrado e aí depois eu começo a pensar em adaptações. O
Girafales já deu algumas ideias interessantes também, de disponibilizar essa narrativa de
outras formas para além dessa que está aí, simplesmente a leitura do texto, mas acho que no
momento eu preciso concentrar para fechar o mestrado, aí depois a gente começa a pensar em
formas diferentes. Mas realmente né, se for para o ensino básico, Ensino Médio, a gente tem
que tirar muita coisa, muita coisa mesmo. Assim, deixar como... não tirar, mas eu posso
colocar assim: bom tem muitos “PENSES!” ali que estando ou não na narrativa, eu acho que
não faria muita diferença, né? Talvez… Enfim, ele enriquece a contribuição, a discussão, mas
se eu tirar, eu tenho certeza que eu não vou perder muita coisa. Então é… Mas assim, num
primeiro momento eu preciso pensar no mestrado, depois a gente olha…

E o que comentaram também, a questão de ser mais um uma questão histórica, de ser
mais uma aula de história, desculpa que eu não vi quem comentou, que não apareceu aqui
para mim… É que assim, a gente tem diversas formas de se apresentar a Teoria da
Relatividade, de se apresentar qualquer conteúdo. E a história é mais uma delas, mais uma
das inúmeras que se tem por aí.

Eu preferi fazer dessa forma até porque assim... eu creio que vocês estejam em
períodos diferentes, mas se a gente fosse tentar entrar na Teoria da Relatividade de fato, na
matemática do negócio, é… Eu conheço o currículo da UFLA e eu sei que mesmo graduado
eu acho que faltaria alguma coisa… Por exemplo, a gente não tem contato na graduação aí na
UFLA com geometria diferencial; cálculo tensorial é um negócio que a gente vê assim, muito
“en passant”. Aí se a gente for se entrar nisso realmente, tentar abrir conta, eu creio que a
gente teria um pouco de dificuldade. Não que eu esteja dizendo que seja impossível que a
gente construa esses pré-requisitos ao longo da discussão, mas a gente acabaria preso,
discutindo muito mais matemática do que física em si.

Você ia falar alguma coisa, Girafales?
Girafales - Sim, queria contribuir. Você falou da UFLA, eu estudei na USP e na USP

não se ensina Relatividade Geral na graduação. Tem um curso optativo para uma das ênfases
de física teórica do bacharelado. E aí, para fazer essa ênfase, é no último semestre do curso e
tem pré-requisitos. O pré-requisito é seis meses de geometria diferencial na matemática, que
é um curso pesado, avançado da matemática, mais seis meses Relatividade Restrita, uma
disciplina só de Relatividade Restrita, e aí você consegue estudar, em um curso de seis meses,
só sobre Relatividade Geral, para entender o formalismo. Isso no bacharelado.

Na maior parte dos bacharelados do Brasil inteiro não ensinam Relatividade Geral. É
uma matéria que se vê normalmente para quem quer fazer pós-graduação nessa área, na
Física, se você quer ser Físico mesmo. Nenhum curso de licenciatura ensina a matemática da
Relatividade Geral. Isso quer dizer que você não pode levar a Relatividade Geral para o
Ensino Médio? De jeito nenhum né?!! Isso é uma visão super ingênua do ensino, você não
tem que compreender o conteúdo para ser professor né?! Você tem que saber o básico do
conteúdo mais um monte de coisa! Tem que saber sobre estratégias didáticas, a história,
questões sociais, a relevância da época, a dimensão CTS, alfabetização científica. Tudo que a
gente discute em todas as disciplinas de ensino. Então é muito sem propósito dizer “ah não
não dá para aprender Relatividade Geral porque eu não sei as contas” sabe? Não tem o menor
cabimento isso… Porque a mesma coisa... vocês também não sabem as contas de Mecânica



Quântica... vocês estão fazendo a disciplina agora. Alguns né, outros não fizeram ainda...
Vocês não sabem as contas de Física Nuclear, que é a mesma coisa que a Relatividade Geral.
Física Nuclear não se aprende na graduação em quase lugar nenhum. Física Nuclear é uma
disciplina avançada que normalmente se vê no mestrado, mas Física Nuclear é um dos
assuntos que é consenso que quase todo mundo tem que aprender no ensino médio e até no
fundamental. É só não entrar na “contaiada” toda né? Você pode aprender os conceitos, a
história, enfim usar várias estratégias... Então é totalmente sem propósito dizer que para
aprender o conceito, você primeiro aprende o conceito depois você aprende a ensinar. Isso é
ideia do currículo três mais um que a gente criticou em todos os cursos aqui da licenciatura. É
aquela ideia antiga de que primeiro você aprende o conteúdo e depois vai ensinar. Isso não
faz o menor sentido, está completamente superado. Por que os cursos antigos tinham essa
ideia de que primeiro você aprende, sei lá, Física 1 2 3 e 4, os conteúdos, depois você tem
umas aulas de pedagogia para aplicar isso no Ensino Médio. Isso aí está mais que provado
que não funciona. Todas as pesquisas da área de ensino mostraram… É por isso que teve uma
reformulação, as DCN, as diretrizes de formação de professores em 2012 e todos os cursos de
licenciatura abandonaram essa ideia. Não é mais assim.

Para você inserir coisas, não basta aprender o conteúdo. Você tem que aprender o
conteúdo, aprender a história, aprender estratégias diferentes, experimentos, simulações
virtuais… E aí por isso que a gente aqui nesse curso tem uma carga forte de história. Porque
eu trabalho com história, todos os meus orientandos trabalham com história. Mas história é só
um dos elementos. A gente tenta combinar história com narrativas, que não é história, mas a
ideia é botar os alunos para debater, experimentos… A gente está falando de experimentos.
Não dá para fazer experimento de astronomia. Mas a narrativa do Inhonho fala um monte
sobre isso, sobre os experimentos que estão sendo feitos, discute dados experimentais, barra
de erro, enfim… São outras estratégias que são importantes também para o ensino, né? Não
só baseadas em história…

Inhonho - E aí só um comentário final antes da gente passar para narrativa
propriamente dita, e isso é uma crítica que eu faço e provavelmente mais gente deve ter
feito... Lógico que tem... É que assim, quando a gente pensa em Física Moderna né, nos
cursos de Física de forma geral, tanto bacharelado, quanto licenciatura… Quando a gente
pensa lá nas grandes áreas, Mecânica Quântica, Teoria da Relatividade, a gente acaba tendo
uma ênfase muito grande na Mecânica Quântica e a Teoria da Relatividade acaba ficando
fora, tanto a Restrita, quanto a Geral. Então, isso é meio que um problema… não vou dizer
que é um problema, mas é a forma como o pessoal tem pensado os currículos das
licenciaturas e dos bacharelados em Física. Então, eu diria que apesar de ter feito essa crítica
à UFLA, isso não é um problema exclusivo dela. Até a USP, que não sei se chega a ser o
melhor curso de Física do país, mas enfim, está aí há muito tempo, tem essa questão.
Infelizmente acontece…

Mas a gente pode passar para a narrativa?! Passar para o primeiro grupo aí que a
gente tinha combinado? Que é uma breve fala sobre a narrativa e a resposta aos “PENSE!”?
Acho que o grupo 1 é o Chaves e o Quico.

A gente tinha combinado uma breve fala sobre a resposta aos PENSE que o grupo é o
Vinícius então Manda brasa

Chaves - O Inhonho você quer que a gente comece do “PENSE!” 3?



Inhonho - Legal que vocês comentaram, porque o “PENSE!” 1 e 2 é geral, então para
gente não ficar meio perdido, se vocês puderem falar a respeito dos “PENSE!” 1 e 2 também?
Se vocês não se incomodarem…

Chaves - Você quer falar o seu ou o meu? Porque a gente fez os “PENSE!” 1 e 2
separado…

Quico- Não, pode começar, pode começar…

Grupo 1 - Resposta ao “PENSE!” 1

PENSE 1: Imagine que você está nesta reunião e que após este jantar um cientista
pergunta sua opinião sobre o pronunciamento de Lodge. O que você responderia? De
que forma você acredita que os conflitos políticos podem afetar ou não a conduta da
ciência?

O “PENSE!” 1 está relacionado, principalmente à fala do Lodge, que faz um
pronunciamento na verdade, lá naquele encontro na Austrália 1914, da Associação Britânica
para o Avanço da Ciência faz um encontro lá na Austrália, que era colônia do Império
Inglês... E aí, lá no meio dessa reunião, acaba despontando a guerra, a I Guerra Mundial. Aí
fica um clima meio ruim entre os cientistas lá, todo mundo com cara de “gol contra” e tal… E
aí esse Oliver Lodge faz o seguinte pronunciamento: “A ciência está acima de qualquer
política”. Aí o primeiro “PENSE!” está justamente relacionado a essa fala, perguntando
diretamente a nós o que nós achamos dessa fala e se a gente estivesse nessa reunião… Nesse
dia, lá na Austrália e alguém perguntar se a nossa a nossa opinião sobre o pronunciamento de
Lodge, o que a gente ia dizer? Se a gente concorda com Lodge, se a gente discorda… E
também tem uma outra pergunta que é, que está relacionada com os conflitos políticos né, se
eles podem ou não afetar a conduta científica ou a conduta dos pesquisadores nesse contexto.
Então esse é o contexto resumido do “PENSE” 1.

Chaves - Sobre a resposta, eu acho que eu e o Quico temos uma linha de pensamento
parecida, que é questão de que a gente não concorda integralmente com o pronunciamento
feito, porque a gente acredita que a ciência não está além de qualquer política. Porque a
política é algo que engloba todos os aspectos da vida em sociedade. Tudo que é construído
socialmente é permeado de política. E ela também tem influência direta na ciência devido a
questões de financiamento, e questões indiretas também, como o jeito que você organiza a
sociedade você se separa o acúmulo de capital científico. Então isso tem a ver com política.

E também tem a questão de que no caso de uma guerra abertamente declarada, você
até consegue separar um pouco a ideia de ciência da política, assim como outros fenômenos
sociais como a filosofia, a sociologia e artes… Dá para você ter uma separação também, fica
mais fácil de ver, mas mesmo assim ainda tem grande influência, não é? Igual a gente vê a
questão do desenvolvimento armamentício, que é relacionado à guerra e tem influência direta
na ciência, não é?! Igual a questão também que a gente viu lá no COSMIC, dos caras que
ganharam o Prêmio Nobel para trabalhar com isso, com armas voltadas à guerra.

Inhonho - Legal, legal!! Então, ele comentou que você tem um posicionamento
ligeiramente diferente, Quico?



Quico- Não, não… É semelhante. O que eu acrescentaria... Na verdade é bem
parecido.

Girafales - Eu acho que eles falaram que o dele era diferente do Lodge, não é isso,
Quico?

Quico- Diferente do Lodge, exatamente…
Inhonho - Ah sim, é que cortou para mim e eu perdi esse pedaço.
Legal! Então se vocês quiserem avançar para o “PENSE!” 2 já contextualizando…
Girafales - Desculpa, é uma pergunta. Vocês fiquem à vontade para conduzir como

vocês preferirem. Mas será que em vez de a gente avançar para o próximo “PENSE!”, como
o número e um e dois são comuns, será que não era melhor dar um tempo para o resto do
pessoal dizer se  concorda ou discorda?

Inhonho - Claro, claro! Alguém mais pessoal, quer comentar, enfim, responder,
digamos assim, ao Oliver Lodge? Essa declaração de que a “ciência está para além de todo”...
como é que é, especificamente, que ele fala aqui, de que a “ciência está além de qualquer
política”? Qual seria o posicionamento de vocês para além desta… diante dessa afirmação?
Madruga , Jaiminho, Florinda, Godinez, Chiquinha acho que está por aí também…

Florinda - Eu falei que se fosse eu, acho que não influenciaria. Mas para uma
sociedade, para um país acaba influenciando na ciência sim. Se fosse eu o cientista, não me
influenciaria. Mas no total, com certeza influencia. Porque lá, pelo o que eu lembro da
pergunta, ela tava pedindo para que a gente se colocasse no lugar, por isso estou falando
como se fosse eu.

Inhonho - Justamente. A grande maioria das questões dessa narrativa, deste texto, é
meio que vocês se colocando no lugar. Imagina que você está ali naquelas reuniões, está
participando do processo como um todo… Como é que você enquanto um membro daquilo
ali se posicionaria, como é que você agiria?

Jaiminho - A gente falou que a princípio a gente concordaria com a fala do Lodge. Eu
fiquei pensando na fala do Chaves, e eu concordo com ele. Realmente a política permeia
tudo. Só que assim, eu fico pensando no momento… A ciência estava pipocando de coisas
bacanas acontecendo e aí você vê um cenário de guerra muito desastroso, é desanimador. E aí
você quer se apegar à ciência e tal… Então eu, apaixonado pela ciência, tenderia a concordar
com o Lodge. Mas também a gente colocou que a política influencia demais na ciência, tanto
que o Chaves comentou também que essa produção de armamento e tal tem muito interesse
político em cima disso.

Madruga - A questão de várias partes do texto falar do Eddington e a preocupação
dele nessa quebra comunicação entre cientistas de diversos países… E em se tratando da
astronomia, ela vai precisar de, por exemplo, observações de outros países... Então uma
cooperação geral.  Então poderia atrapalhar bastante nessa conversa…

Inhonho - Então, tem duas mãos levantadas aí. O Girafales e o Quico
Girafales - Só avisar a Florinda que eu mandei no WhatsApp dele. Eu tenho acesso

aqui às respostas de todo mundo. Eu imprimi o PDF e mandei no WhatsApp dele as
respostas. Chegou aí, Florinda? Não sei se você conseguiu abrir...

Florinda - Chegou, chegou. Está abrindo aqui.
Quico- Não só queria comentar aqui uma coisa que me chamou atenção, que o

Jaiminho falou, e que na verdade ele falou que talvez pela paixão dele pela ciência, ele iria



concordar com o Lodge, mas assim eu acabo pensando no sentido contrário. Pela minha
paixão pela ciência que eu acho que a gente tem que enxergar que realmente tem influência
política nela. Porque isso acaba deixando ela mais apaixonante. Porque ela vai envolver
conflitos não somente internos, mas também externos, trazendo considerações de toda a
sociedade sobre temas importantes. Um exemplo atual que eu poderia falar rapidamente é a
questão da Prevent Senior. Não sei se vocês estão acompanhando... a política lá da “economia
não pode parar”, levou a ocorrer experimentos “científicos”, bota muitas as coisas aspas, lá
no hospital com os idosos. Então você vê que tem muita influência e isso abre muitas
discussões que são importantes. Então, acho que enxergar as influências políticas na ciência,
me deixa muito mais apaixonado pela ciência do que se não tivesse política nela.

Inhonho - Eu acho que no fundo a gente acaba entendendo que é um negócio muito
mais complexo, que não é só ciência, que tem todo um mundo em volta…

Mais alguém? Se não, a gente pode passar para o 2.

PENSE 2: Sendo Eddington, o que você poderia fazer para ir contra a segregação entre
os cientistas de diferentes países? Esta é uma questão que envolve a ciência ou apenas o
posicionamento político pessoal? Você acha que escrever à revista The Observatory
respondendo com uma declaração pacifista seria um bom caminho, ou isso é
inadequado para uma revista científica? O que uma carta como esta poderia dizer?

Quico - “No PENSE!” 2 você começa falando... Você segue falando dos resultados
das guerras… Na verdade os cientistas começam a se perguntar quais influências a guerra, a
Primeira Guerra pode levar para ciência, para a produção científica. Aí começa muita
discussão em torno disso… Aí o Eddington que é muito influenciado pela sua religião.... dos
Quakers.

Inhonho - Quacre. Igual a farinha de aveia. Quaker.
Quico - Quaker… Muito influenciada por essa religião ele tem uma postura mais…

me fugiu a palavra… Pacifista. … Ele tem uma postura mais pacifista, ele é contra os
conflitos, abertamente contra os conflitos das guerras. Aí, nesse contexto, começa a nascer o
segregacionismo contra os cientistas alemães, principalmente por causa da… do momento lá,
em 1914, quando a Alemanha invade a Bélgica e destrói a Bélgica completamente e destrói
também uma uma biblioteca que tinha livros lá… livros…  Como é que fala? Aqui fala…

Inhonho - A biblioteca de Louvain.
Quico- Isso! Tinha uns livros muito antigos lá e era considerado um local muito

importante para a Europa. Aí cresce todo esse segregacionista. Aí vem um Manifesto dos 93
falando que Alemanha não fez tudo isso, que não foi bem assim. E… aí depois vem o…
Acho que é isso. Pergunta no “PENSE!”, na verdade, vem para gente se colocar na situação
do Eddington como a gente iria se portar diante dessas segregação contra os cientistas
alemães.

Chaves - Tem a questão da carta também, do Turner, que ele publica no The
Observatory.

Quico - É verdade… Aqui fala… “Turner diz que já não é possível, neste momento,
manter a posição declarada por Oliver Lodge no jantar durante a reunião da BAAS, em 1914,
de que a “ciência está acima de todas as questões políticas”. Turner defende que muitos



cientistas não vêem como manter as boas relações e “enfrentar a zombaria de novos
entendimentos e compromissos com esta nação” [Alemanha]”.

Inhonho - Na verdade ele faz um ataque bastante pesado… Ele foi contra essa essa
aproximação das nações amigas, digamos assim, com a Alemanha, até o final da Guerra.
Então salvo engano, tem tem declarações dele, já depois da expedição, se posicionando
contra. Então ele foi um cara que manteve essa posição bastante arredia contra a ciência
alemã durante um bom tempo .

Quico - Baseado nessa carta, nesse ataque, o “PENSE!” vem no sentido de que se nós
fossemos o Eddington, o que é que nós poderíamos fazer para ir contra essa segregação sendo
coerente com o posicionamento do Eddington. O posicionamento real dele ia contra a
segregação. E também uma pergunta questionando se essa questão de segregacionismo
envolve a ciência ou só a política.

Na verdade, o posicionamento… O posicionamento do Eddington é uma questão
científica ou só política? Aí tem uma questão também que já leva a gente a dissertar um
pouco sobre isso… Tem uma pergunta direta, questionando, se nós achamos uma boa medida
escrever uma resposta à carta de Turner. Se isso seria um bom caminho para ir contra o
segregacionismo, se a gente deveria escrever essa carta ou não. E por fim, pergunta o que
seria conteúdo dessa carta caso a gente concordasse em escrever. É basicamente isso… Então
é, pensando como o Eddington o que a gente poderia fazer para ir contra a segregação, se
esse posicionamento é político… Só político ou envolve ciência também, se gente acharia
que seria necessário escrever uma carta respondendo ao Turner e qual seria o conteúdo dessa
carta.

Assim, eu acho que o que o Eddington fez é legal. Ele escreveu, dando um spoiler do
que vem em seguida... Mas assim, eu e o V. H., nós acabamos discutindo um pouco sobre isso
e a gente viu que é uma posição muito delicada. Porque lá na Inglaterra foi onde estava
desenvolvendo muito essa parte da segregação aos alemães, então se você fosse escrever uma
carta contra essa segregação, você ia meio que contra a maré. Você poderia sofrer muitas
represálias às vezes, sofrer ataques por causa disso. Só que é uma medida necessária se você
quiser manter seu posicionamento. São justamente nesses momentos que você deve expressar
sua opinião. Então acredito que seria correto escrever a carta, já respondendo à terceira
pergunta… E assim, eu acho que essa questão envolve política, obviamente, porque está
envolvendo conflitos políticos, mas acho que ela envolve um pouco de ciência também.
Porque se nós pensarmos um pouco, se segregarmos toda uma nação, nós vamos segregar
também as ideias que vão vir dela. Então, se a gente segrega as ideias dos cientistas alemães,
a gente vai segregar ideias daqueles cientistas que são únicas, porque elas são de um contexto
específico. Então, a maneira que eles pensam é única e podem gerar produtos únicos. Então,
eu acho que envolve um pouco a ciência, porque se nós quisermos uma ciência mais
generalizada assim, no contexto mais global, não seria legal segregar uma nação inteira como
aconteceu. Então acho que tem esses dois aspectos: tanto político, quanto científico.
Científico no sentido de que nós quisermos uma ciência aí de qualidade, sobretudo para a
cosmologia ou a astronomia, não seria legal fazer essa segregação.

Inhonho - Bacana, bacana. Alguém mais gostaria de contribuir?
Chaves - Eu concordo como o que o Quico falou, mas uma coisa que eu queria

adicionar, mas isso é uma opinião pessoal, é que eu acredito que muito dessa questão de



segregacionismo, se conversa com um cientista de lá ou não conversa e tudo mais, eu acho
que isso é uma coisa que envolve muito mais posicionamento político pessoal do que ciência
de fato. Porque não é só porque uma pessoa é um cientista que ela se sente moralmente ou
eticamente obrigada a ser contra a segregação dos cientistas de diferentes países. Eu acho
que, na verdade, é muito ao contrário até. Assim, no geral os cientistas têm um e tem um
sentimento bem patriótico, nacionalista assim. Então eu acho que isso é uma coisa muito mais
de posicionamento político pessoal da pessoa.

Inhonho - Legal, legal… Interessante até o ponto de vista do Chaves Mas a roda está
aberta… Se ninguém mais quiser comentar, a gente pode passar para frente. Então vamos
embora, vamos para o três.

Aí a gente entra num “PENSE!” específico do grupo de vocês. Se vocês quiserem
comentar já...

PENSE 3: Como um astrônomo ou físico participante da reunião da BAAS, você se
convenceria em aceitar esta nova teoria de um alemão pouco prestigiado, Einstein?
Descreva o papel de cada um dos fatores que podem ter influenciado em sua decisão,
por exemplo: gosto estético; política do autor; peso das provas; provas específicas;
explicação teórica do problema anterior e outro (s).

Chaves - Eu e o Quico falamos que sim, que a gente aceitaria, e que os fatores
principais que influenciariam a gente na aceitação dessa teoria seria o posicionamento
político do autor da teoria e a coerência lógica da teoria, internamente, em relação à sua
formulação lógica, quanto externamente, que é a relação da teoria com os dados. Assim, eu
acho que no texto não fala, porque ele é mais focado no Eddington, mas a gente tem esse
spoiler do posicionamento político do Einstein. O que a gente viu no COSMIC é que ele era
contrário à guerra, ele era um pacifista, e se a gente tivesse noção disso enquanto cientistas,
isso seria um ponto bem importante pra gente nessa nessa aceitação. E coerência interna e
externa seria isso da lógica da teoria, que se explica preciso só. Ela tanto está de acordo com
evidências experimentais e que ela também.... a arquitetura dela seja coerente.

E o Quico adicionou uma coisa aqui interessante também, que é a questão de que a
eventual ruptura que a validação dessa teoria provocaria no pensamento newtoniano, embora
não seja eu fator principal que a gente levaria em consideração, é uma coisa que a gente daria
muita atenção à teoria, por conta disso, porque ela tem uma proposta de ruptura com
pensamento.

Quico - Só acrescentar uma coisa que o Chaves pensou, na verdade, é que esse
posicionamento político do Einstein é uma coisa que nós levamos em consideração. Mas uma
coisa que acaba me deixando num dilema é, por exemplo, caso contrário, se o Einstein fosse
totalmente favorável à guerra e estivesse lá pregando - “não, tem que guerrear mesmo, tem
que ir para luta. A invasão da Bélgica não teve nada de errado, foi tudo certo lá” - tivesse um
posicionamento muito forte assim, nós pensamos que é difícil você levar à frente a análise de
um trabalho de uma pessoa assim, porque a gente acaba pesando muito o caráter pessoal…
Por mais que a teoria dele não tenha nada a ver com a guerra, a teoria dele é a Teoria da
Relatividade Geral, que está desvinculada, vamos dizer assim… A teoria física está
desvinculada mas o cientista que a fez não está desvinculado da guerra, ele está sendo



favorável. Então esse é um dilema muito… A gente fica muito ali… Mas a gente acaba
achando que isso pesaria contra a análise do trabalho do Einstein.

Inhonho - É, esse é um aspecto interessante que vocês colocam. Mas eu só queria
fazer um comentário com relação a o que o Chaves falou, com relação à própria questão da
coerência lógica da teoria. É porque isso para época ele é meio que um spoiler, porque é
aquilo, aceitação da teoria foi um processo bem longo... Tem um texto, agora não sei se eu
coloquei lá nas leituras complementares, de um professor chamado Daniel Kennefick, o nome
do artigo é “Not Only Because of the Theory” ou alguma coisa nesse sentido… Existia tanta
discussão na época a respeito da Teoria da Relatividade, eles achavam aquilo uma coisa tão
absurda, na cabeça do pessoal aquilo era um negócio tão novo, que não fazia sentido
nenhum… Se eu não me engano foi até o Turner mesmo que chegou a equiparar a Teoria da
Relatividade com uma outra coisa que a Alemanha fez, que foi afundar um navio inglês. Ela
afundou o navio inglês que estava fazendo uma viagem, e esse absurdo, essa atrocidade foi
comparada com a Teoria da Relatividade. Então é para gente ver que assim, apesar de ela ter
essa coerência lógica, ser negócio bacana, isso só foi percebido mais adiante. No momento
em que ela foi apresentada, por todo o sentimento que estava acontecendo ali, aquilo ali para
eles para eles é um absurdo, era uma matemática que não fazia sentido nenhum. Mas isso foi
só um complemento histórico.

Quico - É, faz muito sentido isso que você falou. A gente já está partindo do
pressuposto que ela já deu certo, que a teoria já está bem sustentada. Mas assim, para a gente
ter… É que na época… em geral, quase ninguém, tirando os matemáticos, como o
Hamilton… o pessoal lá não sabia muito cálculo tensorial e geometria diferencial. Então se a
gente estivesse naquele contexto, provavelmente a gente não saberia também Então não teria
como validar logicamente... Seria um empecilho.

Madruga - Eu queria falar também, porque apesar da gente não responder essa
questão, de nosso grupo não responder essa questão, mas ao contrário do que o Quico e o
Chaves falaram aí, eu acho que o posicionamento político dele não me influencia não. Até
porque, como o Quico mesmo falou, essa teoria dele não tem nada a ver com essa questão
política, apesar de ciência e política andarem juntas, não serem neutras… Mas a princípio não
me convenceria não, porque a gente está falando de um cara que não tinha muito nome ainda,
não era famoso… E querendo ou não, isso influencia bastante. Não dá para falar que não,
porque influencia bastante. E sem contar também que essa teoria dele iria revolucionar tudo
que a gente entendia da Física, iria bater de frente com ninguém mais, ninguém menos, que
Newton. Então assim, acho que não me convenceria não.

Jaiminho - É, eu estou nessa com o Yuri, porque é... Bom, o Chaves falou de dados,
mas eu acho que não tinha dados ainda. Os dados vieram depois com a avaliação… com a
observação dos eclipses e tal. Então, por não ter dados… a física teórica era nova, era algo
novo para época assim e muitos olhavam - “isso é ciência?” - até discutiam se isso era válido
ou não. Então, eu acho que eu tenderia a acompanhar o pensamento geral ali do pessoal por
conta de falta de comprovação mesmo. A matemática era toda enroscada também, que
poucos compreendiam… Então eu acho que eu não aceitaria assim não. Eu sou daqueles que
precisa... “tem que provar, tem que provar, tem que provar”. Então, eu acho que não aceitaria
não.

Inhonho - É um bom ponto, é interessante e faz muito sentido também.



Mais alguém, gente?! Então “bora” lá…
Girafales - Eu só queria fazer um comentário rapidinho, que eu não sei se eu entendi

bem, mas eu acho que o Jaiminho e o Madruga estão... Não, eu acho que foi o Jaiminho que
falou agora, essa coisa do Einstein ser pouco ou muito prestigiado. Eu não sei se ficou claro
que até essa época o Einstein era realmente um cara desconhecido. Ele não era o Einstein que
é o Einstein de hoje. O Einstein de hoje ficou famoso justamente depois do eclipse, que
contribuiu muito para o Einstein ganhar essa fama. Aí ele foi ficando cada vez mais famoso e
começou acontecer um monte de coisa na vida dele que contribuiu para ele ficar muito
famoso, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial
chegaram a convidar ele para ser presidente de Israel. Um cara assim, super influente no
campo político, a pessoa mais influente do século XX escolhido por uma revista americana, a
Time Magazine, no fim do século XX. Mas essa fama foi gradual. Onde a gente tá aí, na
década de 1910, ele era o cara que tinha trabalhado num escritório de patentes e realmente era
muito pouco conhecido. Ninguém dava bola para o Einstein.

Jaiminho - Então Girafales, foi até bom você ter comentado esse ponto. Quando eu vi
falando dessa forma, colocando dessa, que ele não tinha muito prestígio e tal, eu olhei a data,
e tem aquela questão do annus mirabilis dele, que é 1905, não é?! Aí eu não sei se esse ano
miraculoso foi... Eu fiquei na dúvida se realmente era conhecido ou não por conta de 1905.

Girafales - Não era. Ele publicou um monte de artigo em 1905 que foram quase todos
ignorados a não ser por pouquíssimas pessoas, os físicos teóricos que já estavam estudando
essa questão. Então, Poincaré e Lorentz já estavam estudando a Relatividade. Então era um
nicho de pouquíssimas pessoas. Quase ninguém entendeu os artigos do Einstein direito...
Quer dizer, não foi só sobre Relatividade, ele publicou algumas questões que eram mais
experimentais, mais difundidas na época. Tanto que quando ele ganhou o Prêmio Nobel, não
foi pela Teoria da Relatividade, foi por outros artigos de 1905. Demorou para que a
Relatividade...

Jaiminho -  Foi pelo Efeito Fotoelétrico.
Inhonho - Eu acho que ele nunca ganhou um Prêmio Nobel... Acho que não chegou a

ganhar Prêmio Nobel pela Teoria da Relatividade. Ele nunca foi reconhecido, pelo menos por
esse prêmio, pela Teoria da Relatividade.

Girafales - Tem um artigo de um francês, Jean Eisenstaedt, que ele analisou como é
que foi a recepção da Relatividade. Ele estudou história da Relatividade, é um especialista
nessa área, aí começou a estudar história das ideias história e história da recepção, que uma
história muito mais difícil de fazer que a história normal. Porque basicamente para estudar a
recepção, tem que se estudar tudo da época. Tem que saber o quanto as pessoas leram um
certo trabalho. Então imagina o trabalho que não deu! Saber quem me leu ou não leu o
Einstein na época toda. Muito trabalho super profundo, porque ele era realmente um dos
principais historiadores da Relatividade. Aí tem um artigo famoso, que em inglês é “Low
Water Mark”, que é difícil de traduzir para o português, mas é basicamente que o interesse
pela Relatividade estava baixo. Ele faz uma analogia com cheia e baixa de rio.

Ele fala que da década de 1930, porque o Einstein ficou mais famoso depois de 1919.
Mas aí, depois da década de 1930 até a década de 1960, a Relatividade continuou sendo vista
como uma teoria muito esquisita, muito complicada matematicamente, que pouca gente se
interessava. A gente viu um pouco disso no COSMIC, acho que eu já falei um pouco dessa



ideia lá... Tirando o Einstein e os outros caras que estudavam Relatividade Geral e estavam
interessados em Cosmologia lá nos Estados Unidos, na década de 1930, que era o Robertson
e o Thomas, a maior parte das pessoas nos Estados Unidos estava pouco se lixando para a
Cosmologia Relativística. Os astrônomos estavam lá estudando coisas do telescópio,
experimentais, coisas mais concretas e Mecânica Quântica, que fez muito sucesso. A maior
parte dos jovens físicos foram trabalhar com Mecânica Quântica, Física de Partículas porque
isso tinha aplicação prática. Física Nuclear… Relatividade Geral continua sendo assim uma
coisa para pouquíssimos. Até hoje é assim. Se a gente for ver a Física no Brasil, a maior parte
do dinheiro, a parte de jovens, quase todo mundo vai trabalhar em Física da Matéria
Condensada, Estado Sólido, coisa que serve para fazer computador. Coisa prática, onde está o
dinheiro. Os físicos teóricos sempre são assim, o cantinho do departamento, um povo meio
esquisito não tem muita grana, que não tem muito prestígio. É uma área marginalizada até
hoje, mas que ganhou muito mais dinheiro depois da década de 1960 por causa da
cosmologia e os fatores aí. Caras como Stephen Hawking são superpoderosos, famosos e
trabalharam com Cosmologia. Mas isso é outra história, eu estou avançando muito muito na
história. Mas o fato é que nesse período aí, falar de Relatividade e Cosmologia, eram vistos
como coisas bem “lado B”. Pouquíssima gente estudava e entendia.

Inhonho -  A gente pode avançar pessoal, só pelo horário? Então vou passar para o 4.

PENSE 4: Baseado na construção teórica de Einstein e seu esquema, quais observações
concretas você precisa coletar para confirmar ou descartar esta previsão dramática?
Faça uma lista de aspectos necessários para realizar tal investigação, como por
exemplo: instrumentos precisos, auxiliares, apoio financeiro e etc.

Quico - Objetivamente, o que a gente precisa coletar, são as luzes emitidas por
estrelas localizadas ali na disco solar, para ver se há desvio ou não. Então esse é o dado
experimental que você precisa. Agora, para obter esse dado, você precisa, além do que você
diz, que são instrumentos para realização ou instrumentos reservas para o caso de acontecer
algum imprevisto; ter ali pesquisadores auxiliares para ajudar a manusear esses instrumentos,
também para fazer uma divisão maior das atividades para ninguém ficar sobrecarregado; tem
também o apoio financeiro, o financiamento para fazer viagem, porque não dava para fazer
isso na Inglaterra.

Eles fizeram um levantamento dos locais onde iam acontecer os eclipses e aí o que
aconteceu no Brasil e na África...não na África do Sul não... é lá na África, em um país lá da
África... Tanzânia, eu acho… Teve um que deu errado na Rússia. Teve um nos Estados
Unidos que deu errado por causa das condições climáticas. Então as condições climáticas e
atmosféricas são relevantes para fazer as análises, para obter os dados. Por exemplo, não
pode estar muito nublado o céu, nem pode estar chovendo, porque atrapalha… E também, a
gente achou importante, você ter mais do que um local para você fazer medidas simultâneas,
e um bom posicionamento do Sol também, porque você precisa ver as estrelas atrás. Então
você tem que ter uma boa avaliação de onde vai estar o Sol no momento das medidas, se vai
ter estrelas ali por trás e quais estrelas que vão estar. Porque tem que ser uma estrela que
emite uma boa luz… Então tem essas questões.



PENSE 5: Como Dyson, quais comentários você faria a respeito do entusiasmo de
Eddington? Particularmente, como você se sente frente às motivações pacifistas e a
mistura implícita entre ciência e política?

Inhonho - “O PENSE!” 5 comenta um pouco comenta um pouco do entusiasmo de
Eddington diante da Teoria da Relatividade. Esse é um detalhe interessante, porque tem um
relato de um orientando do Eddington, o Chandrasekhar, que ele comenta que em uma
conversa com Eddington, o Eddington dizia que no que dependesse, dele ele nunca
participaria dessas expedições, porque o primeiro contato que ele teve com a Relatividade foi
suficiente para se convencer que aquilo fazia sentido. Então, isso depois chegou até causar
alguns problemas para ele, que eu posso comentar mais para frente… Mas enfim, ele era um
cara extremamente entusiasmado mesmo…

O problema que eu tô dizendo é o seguinte: o Eddington chegou a ser acusado de ter
fraudado os dados da expedição do eclipse para poder beneficiar o Einstein, para poder
beneficiar a Teoria da Relatividade Geral. Então, esses foram alguns problemas que ele
acabou encontrando pelo caminho.

Então, o “O PENSE!” 5 questiona: “Como Dyson, quais comentários você faria a
respeito do entusiasmo de Eddington? Particularmente, como você se sente frente às
motivações pacifistas e a mistura implícita entre ciência e política?”

Chaves - Bom, a gente se preocupou muito com essa questão de que, se colocando no
lugar do Dyson… que o Eddington, para ele, a teoria já estava aprovada. Ele não ia testar a
teoria, ele só queria alguma desculpa para poder validar ela e isso é uma coisa meio que
negativa. Então, a gente, eu e o Quico, pediria para ele diminuir um pouco da expectativa
criada em torno da expedição para realizar observação, afinal poderia ser o caso do
experimento não corroborar a previsão teórica que da Teoria da Relatividade Geral em
relação ao desvio. E também é importante lembrar que as observações seriam para testar e
não para validar ela. Seria para testar... E a expectativa que ele criou sobre a validade dessa
teoria poderia corromper… Assim, mais que o normal, porque nossa observação já é
corrompida pela teoria que a gente tem. Mas talvez mais do que o normal, porque para ele,
ele já tinha aceitado que a teoria era verdadeira. E assim, foi o caso deles fazerem as
observações e as observações corroborarem, de fato, com os dados. Mas poderia acontecer e
não ser o caso, e que a gente acha que mesmo assim o Eddington acreditaria que a teoria
ainda estaria... Ainda seria correta e moveria mais esforços para fazer outras observações,
etc… E esse é um problema… Pensando em desenvolvimento de teorias, validação de teorias
e tudo mais...

Em relação à posição pacifista e das relações entre ciência e política, a gente acredita
que as motivações pacifistas do Eddington são admiráveis. A gente vê isso com muitos bons
olhos, mesmo que elas sejam, de certa forma, um pouco ingênuas, já que ele sozinho não
seria capaz de provocar grandes mudanças efetivas nesse sentido, apenas se baseando nesse
posicionamento. Mas a gente não fala isso de uma forma pejorativa, mas porque precisaria
buscar articular mais a postura pacifista dele com um pouco de jogo de cintura ali para buscar
uma…

Em relação à mistura implícita entre ciência e política, a gente pensa que, de fato, é
assim que funciona. A gente não tem uma opinião a favor ou contra, porque é assim que



funciona, de fato. E é assim que funciona… A gente pensa que ser contra isso seria fechar os
olhos para uma coisa que já acontece. É a gente se negar a ver como a ciência realmente se
constrói, evolui, se transforma e tudo mais.

Inhonho - Eu tinha umas questões que eu iria colocar mais no final, mas eu acho que
é um momento muito interessante e acho que já posso engatar essas questões.

Assim, eu comentei um pouco desse entusiasmo do Eddington, dessa suspeita de que
ele havia fraudado ali de certa forma os valores para que o Einstein fosse favorecido. Salvo
engano é um artigo de 1980 que questiona… Eu posso compartilhar com vocês depois porque
ele está no meu texto do mestrado, mas o que se sabe hoje é que tudo o que o Eddington fez
naquela época estava dentro dos padrões aceitáveis da ciência da época. Assim, não teve
fraude, não dá para dizer isso.

Mas a questão que eu coloco para vocês é a seguinte: pensando na Teoria da
Relatividade, quais seriam os impactos de uma análise enviesada sobre essa teoria? Pode, de
uma análise enviesada, surgir boa ciência? As suspeitas de favorecimento invalidam o
resultado científico? Enfim, está aberto…

Quico - Você quer saber se o Eddington tivesse fraudado os dados, se isso traria
resultados negativos?

Inhonho - É. Quais seriam os impactos de uma análise enviesada e se a partir dessa
análise enviesada surgiria boa ciência? E se esse viés envia invalidaria o resultado?

Quico - Eu acredito que no primeiro, supondo que a Teoria da Relatividade não é
válida, se ele forjasse e ninguém batesse nessa tecla, ia passar. Mas, mais a frente, outros
produtos da Relatividade Geral não iam ser constatados. Por exemplo, não dependia só… A
Relatividade Geral não dependia só das observações das estrelas, tinha periélio de Mercúrio.
Então tem outras… A questão é... Chegou, soltou a lâmpada aqui! A questão de que o
Eddington não falava, de que aquilo que ele estava buscando era a verificação experimental
da “Lei de Einstein”, não da Teoria da Relatividade Geral. Então, ele estava atrás de um
efeito específico que ele a chamava de “efeito Einstein” que era a curvatura a da trajetória da
luz. Então, a teoria da Relatividade Geral não estava baseada somente nisso. Tinha outros
aspectos, então eu acredito que numa primeira instância poderia sim passar batido, mas
depois ia acabar sendo desmentido. E acho que essa análise enviesada, quando muito
explícita, ela é prejudicial. Porque eu não sei se dá para você ser totalmente enviesado,
porque é aquela questão que a gente sempre discute, do cientista não ter viés nenhum, e a
gente acaba vendo que não é bem assim. Você sempre tem concepções teóricas, têm umas
preferências e acaba tomando partido, tomando lado. Você tenta reduzir, isso mas agora
quando você maximiza isso aí, eu acredito que seja um grande problema.

Inhonho - Que bom, que legal! Então se ninguém mais quiser comentar, a gente pode
passar para o próximo grupo que é o Godinez e Chiquinha, com os “PENSE!” 6, 7 e 8.

PENSE 6: Como Eddington, considere as falhas das expedições passadas e faça
uma lista de planos logísticos necessários para completar e garantir o sucesso da
próxima expedição.

Godinez - Então, os “PENSE!” 6 e 7 estão basicamente relacionados. O texto vai
começar a falar das expedições, das falhas que tiveram, como mau tempo e tudo mais… O



“PENSE!” 6 pede para gente se passar por Eddington e considerar as falhas nas expedições
passadas e fazer uma lista do que seria necessário para garantir o sucesso de uma próxima
expedição.

Assim, inicialmente, a primeira coisa que vem na nossa mente é o tempo, o clima do
local. Porque se a gente vai observar alguma coisa no céu, obviamente o céu tem que estar
limpo, senão não faz muito sentido. Então, eu elenquei quatro coisas: primeiro é o tempo, a
gente procurar locais onde a gente pode observar o fenômeno, de preferência onde tenha céu
limpo. Verificar alguns locais disponíveis, porque muita das vezes o efeito pode ser visto em
regiões um pouco abrangentes, então tem mais de um local onde ele pode ser visto e nem
sempre, por mais que um local possa estar perto do outro, um pode estar chovendo e no outro
não. Então tem essas questões.

O terceiro ponto seria as condições do local. Como a gente vai utilizar telescópio, o
ideal é procurar por solo firme. Porque se a gente vai utilizar telescópios... são equipamentos
que só da gente encostar a gente já perde toda a visão que a gente tava tendo. Um simples
resvalo que ele tem. E por último, seria integridade desses equipamentos, porque se os
equipamentos apresentarem falhas, com certeza, as observações vão ter muitas falhas. Às
vezes uma pequena falha no equipamento estraga toda a observação, estraga toda a obtenção
de dados. Então, no “PENSE!” 6 eu elenquei essas quatro coisas.

PENSE 7: Como Hinks, faça uma lista de considerações relevantes para
selecionar um local apropriado para observação do eclipse.

Inhonho - O sete está muito nessa linha também. Ele fala do Hinks, que se não me
engano o nome era Arthur Hinks, que era um geógrafo que ajudou o pessoal na determinação
dos locais. E aí eu jogo para vocês: faça uma lista de considerações relevantes para selecionar
um local apropriado para a observação.

Godinez - Como o sete… O sete eu coloquei algumas coisas a mais que no seis
porque quando a gente vai começando a ler aquela parte depois do “PENSE!” 6, a gente tem
algumas informações a mais. No caso do sete, eu elenquei duas coisas que são parecidas com
“PENSE!” 6, e por último seria as condições do local com relação à facilidade de acesso.
Porque como eu vou trabalhar com equipamentos, um local onde o acesso é um pouco
difícil… Mexer com equipamento, com telescópio, no caso, é complicado, então seria locais
de fácil acesso. E também é segurança, porque a gente está falando de muitas coisas, mas a
gente não pensa na segurança de uma expedição. Às vezes a gente quer fazer uma expedição,
a gente vai precisar do equipamento... Encontrei o lugar, vamos! Mas a gente não olha
segurança nem nada. Então esse era um ponto a mais  que eu coloquei no sete.

Inhonho - Isso é uma verdade, é verdade! E aí o oito vai na questão do financiamento
né então ele pergunta…

PENSE 8: Como um membro deste Comitê, você financiaria uma, duas ou nenhuma
expedição simultaneamente? Se você financiasse apenas uma, onde você gostaria que
fosse a expedição? Quais critérios você seguiria?



Godinez - Eu acreditaria que duas expedições seriam bacanas, porque com duas
expedições a gente tem menos possibilidades de falhas e mesmo se tiver falhas a gente tem
duas maneiras de olhar para isso. Então acho que duas expedições seriam interessantes.

Com relação a “se eu fosse financiar alguma para, onde ela iria’’, primeiro eu tentei
olhar pelo tempo, as condições climáticas. Só que eu percebi que os locais da África com o
Brasil são bem parecidos na questão de chuva e tudo mais. Então eu não fui por essa relação
de tempo. Na verdade, o que que eu pensei, é que eu acho que vai depender muito do horário
que está acontecendo o eclipse, porque tem uma relação de fuso horário. Se eu não me
engano são aproximadamente três horas em alguns locais, então por exemplo, se o eclipse
fosse de manhã no Brasil eu acho que seria interessante a gente fazer uma expedição na
África, porque aí na África com esse avanço de horas… Tá avançado três horas, estaria no
horário da tarde e consequentemente o sol vai estar num lugar mais alto no céu. Então eu
acho que é muito melhor de se observar um fenômeno com relação ao Sol no período da
tarde. Agora, se esse eclipse acontecesse na parte da tarde no Brasil, aí eu acho que a
expedição teria que ser direto no Brasil, porque na África nesse horário, ela já vai estar já vai
estar encaminhando para a noite, então o Sol já vai estar bem próximo do horizonte, está
quase se pondo, então não vai ser interessante de observar. A gente fica bem frustrado quando
o eclipse é próximo do horizonte. Eu não busquei a questão do tempo porque eu vi que os
dois, as duas localidades estão no outono. Então não faz muito sentido eu buscar pelo tempo,
porque como está parecido eu não teria nenhum, pelo menos como que eu tive de pesquisa,
eu não teria nenhum para falar qual localidade seria melhor, porque as duas como eu falei,
são muito parecidos… Nesse período elas estão longe das chuvas, porque a África, no verão
ela está em um período chuvoso, aí depois no outono já está mais tranquilo. E o Brasil
também… Foi isso.

Inhonho - Só um comentário com relação a isso, porque a decisão de se mandar duas
expedições foi porque em grande parte porque o Eddington esteve em outra expedição aqui
no Brasil, em 1912, com o outro objetivo, que era estudar a coroa do Sol. E nessa expedição
choveu torrencialmente praticamente a semana inteira que antecedeu o eclipse choveu, aí eles
acabaram perdendo todo um trabalho que é relativamente longo. Planejar e viajar… E aí essa
pergunta vai muito muito nesse sentido, para a gente evitar esse tipo de… Assim, é
imprevisto, mas a gente pode...

Godinez - Sim, não é certeza cem por cento que não vá chover…
Inhonho - Pior foi o outro pessoal que foi preso lá! Eu acho que eu prefiro chuva a ser

preso.
Girafales - Eu queria comentar bem brevemente, dar os parabéns para o Godinez por

ter falado, gostei dos “PENSE!” dele, acho que ele fez um bom trabalho e que ele devia ter
falado nos “PENSE!” 1 e 2 dele porque estavam bem legais também. Ele não falou nada, mas
tudo bem, agora já passou e se ele for falar de novo vai atrasar e tal. Mas nas próximas não
deixa de falar não Godinez, seus “PENSE!” 1 e 2 estavam diferentes do pessoal e iam dar um
debate interessante. A gente pode até , na aula que vem, você tomar coragem e falar um
pouquinho e tal. Mas agora já tá faltando 15 minutos, então deixa para depois…

Inhonho - Vamos então passar para o próximo… Os próximos são o Jaiminho e o
Madruga.  Tá com vocês aí a palavra.



PENSE 9: Sendo um cientista que irá analisar os dados coletados na expedição,
você concordaria em excluir algum deles? Se não, por quê? Se sim, quais dados você
excluiria da análise final? Quais são seus critérios? Quais são suas justificativas para a
exclusão desses dados?

Madruga - Bom, a questão nove aqui pergunta se a gente fosse os cientistas que iam
analisar os dados ali, se a gente concordaria em excluir alguns deles. Falando por mim, não
concordaria não, porque apesar de ter dado algum erro lá na marcação e tal, seria importante
para comparar os dados ali. Eu não saberia, por exemplo, se fosse excluir, qual critério eu iria
usar. Então, não sabendo adotar esse critério, eu não descartaria nenhum deles.

Quer falar alguma coisa, Jaiminho?
Jaiminho - Eu também fui... Eu e o Madruga, a gente fez junto, então a gente

concordou. Eu também não descartaria não. Eu esperaria para poder avaliar o resultado da
outra observação para ver se conseguiria eliminar algum erro. Enfim, eu não descartaria de
cara não.

Girafales - Pergunta para os dois aí: vocês nunca descartaram nenhum nos relatórios
de laboratório de física na faculdade não?

Madruga - Eu só faço dar certo. Aproxima lá e faz dar certo na marra!
Inhonho - Mas o ponto de vocês é interessante, de olhar para tudo. A gente até poderia

entrar numa discussão um pouco mais profunda sobre isso... Eu acho que a gente pode até
retomar na próxima aula essa questão de eliminar dados e tal. Pode surgir coisas
interessantes, às vezes, de um dado que você achou que estava muito discrepante… Mas é
uma discussão mais profunda que… Mas eu acho que a gente está num bom caminho.

Se puder passar para 10…

PENSE 10: Sendo Eddington, como você apresentaria seus procedimentos e resultados
da expedição de 1919 à comunidade científica e astronômica? Em particular, como você
lidaria com as variações nos resultados obtidos nos diferentes locais (Brasil e Ilha
Príncipe)?

Jaiminho - A ideia era detalhar ao máximo todo o procedimento e toda a dificuldade
que envolve a realização desse experimento, vamos dizer assim. Então explicaria passo a
passo as condições que foram enfrentadas lá… Na atividade 2 dá mais detalhes sobre Sobral,
mas na 1 fala um pouco… O calor intenso, uma para uma população muito supersticiosa… E
explicaria ali… Expor os instrumentos que foram utilizados e tentar explicar nos mínimos
detalhes.

Inhonho - Entendi, então o argumento de vocês seria pela transparência. Então a gente
teve problema…

Madruga - Sim, sim, sim… Deixar o mais claro possível.
Inhonho - Até para evitar suspeita de fraude depois, como foi o que aconteceu.
Aí a gente já chega no 11 e ele já está tratando da forma... Enfim, ele já está partindo

do pressuposto de que a evidência experimental que eles queriam foi encontrada, aí ele
pergunta se…



PENSE 11: Você é um físico ou astrônomo presente nessa reunião. Como você se
pronunciaria frente à confirmação de uma nova teoria? Relacione e compare com os
fatores que você apresentou no PENSE 3.

Jaiminho - Essa questão acabou sendo interessante, porque no “PENSE!” 3 a gente
disse que não aceitaria teoria por falta de dados. E aí com a apresentação desses dados… É
difícil… A gente não está lá… Porque a teoria é uma teoria muito empolgante, instigante e
tal. Então, com mais esses dados aí eu ficaria animado, ficaria bem empolgado.

Madruga - Eu também!
Inhonho - Aí a gente volta um pouco na questão do spoiler. A gente sabe hoje que ela

é uma teoria que tem comprovação experimental dela acontecendo até hoje. Mas ainda, no
momento em que foram apresentados os dados e o pessoal chegou com “a gente tem uma
evidência experimental daquilo que o Einstein falou”, o pessoal ainda enfrentou bastante
resistência. Tinha gente que já descartável logo de cara, tinha outros astrônomos um pouco
cautelosos falando assim “beleza eles têm uma evidência experimental, eles estão dispostos a
compartilhar com a gente os dados que eles coletaram para que a gente possa refazer os
cálculos por nós” mas houve sim certa resistência, apesar do que vocês comentaram aí.

Madruga - Eu acho que apesar da teoria estar bem firmada, passado muito tempo
disso, dá para meio que reproduzir a sensação que seria antes, porque, falando por mim, a
gente já tem a cabeça mais ligada nas leis de Newton, no funcionamento do Universo nas leis
de Newton. Então, vai estudar Relatividade, é uma surpresa até hoje para mim, então eu
ficaria surpreso.

Inhonho - E isso é um detalhe interessante quando a gente volta um pouco para os
textos que narram como foi a reunião. Alguns comentam o clima que estava na reunião,
porque esse resultado foi apresentado na Royal Society, lá na Inglaterra. E eles comentam que
o resultado foi apresentado embaixo de um quadro de Newton. Então, você tem uma teoria…
A Teoria newtoniana, as idéias newtonianas estão vigorando ali há praticamente duzentos
anos e aí você pega um cara, uma teoria de um cara que é inimigo de guerra da sua nação...
Inimigo da sua nação… Você tem um alemão, um cara que é extremamente rechaçado ali
pelo público inglês e tá “destruindo” a referência de ciências que se tinha naquele momento.
Então se a gente começa a pensar, a ver a situação por esse prisma, a coisa começa a ficar um
pouquinho mais interessante. Então, como é que o alemão está aqui destruindo tudo que
Newton falou e está aí posto a duzentos anos?

Chaves - E aí, além da questão que você falou, Inhonho, tem a questão de que o
Newton era inglês, então para eles, Newton era um herói provavelmente. Era o símbolo da
ciência  inglesa.

Inhonho - E a Física era tida naquela como a referência de ciência, um negócio
completamente exato e que se sabe quando as coisas vão acontecer. Então era relativamente
grave, era um negócio complicado que estava acontecendo ali no momento.

Mas só pelo adiantado da hora, vamos passar para o 12 13 14 que é o Barriga e a
Florinda. Desculpa cortar a discussão… Mas vocês estão por aí?

Florinda - O Renner não está, mas eu estou aqui. Você quer fazer a pergunta e eu
respondo ou eu posso fazer as duas aqui?



Os “PENSE!” 12, 13 e 14 já é da discussão da reunião lá do… Depois da reunião que
o Eddington apresentou os dados. Aí  o “PENSE!” 12 é se...

PENSE 12: Você é um astrônomo e se coloca no debate travado nesta reunião
acerca das relações entre os resultados observacionais da expedição e a validação da
teoria como um todo. Você acredita que um experimento único, ou uma observação do
eclipse num momento pontual, demonstra uma lei específica ou ele pode ser
determinante para a validação da teoria como um todo?

Florinda - E aí eu coloquei assim... Que eu não tenho muito… Assim, é muito difícil
eu me colocar na reunião. Eu não conheço a teoria, nem a matemática da teoria e nem a como
é feita a observação do astrônomo. Porque assim, eu fico muito… Às vezes o pessoal fala
muito da matemática da teoria, mas eu fico muito impressionado com como eles fizeram
essas observações, porque o ângulo lá é muito pequeno! Então assim, eu fico mais
impressionado com as observações até do que... Então eu fico assim, será que essas
observações eram uma coisa normal que os astrônomos… observarem ou não? Então, é uma
coisa que eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, se com esses dados é correto, é
tranquilo… Mesmo Eddington sendo um dos melhores astrônomos, é uma coisa simples ou
não é? Porque naquela também nem computador tinha e o cara fez ali… Então eu fico
pensando nesse lado, eu fico... Eu ficaria numa posição neutra, porque eu não conheceria.

E ficaria numa posição neutra também, muito em relação ao o que o Jaiminho e o
Madruga falara no “PENSE!” 2 ou 3, eu acho, porque assim, às vezes pode... Não que o texto
esteja desse jeito, mas às vezes a gente pode ser levado pessoal que “ah, o Einstein e o
Eddington são os inteligentes ali que estavam com a teoria nova, e tinha uns caras lá, mais
velhos, tipo assim, meio dinossauro, que não estavam aceitando”. E assim, o presidente lá da
Real Sociedade era o J.J Thomson, que acho que foi ele que descobriu a relação da carga do
elétron com a massa. Então assim, não era qualquer um que tava lá… Então, eu acho que se
tem uma explicação deles não terem aceitado assim de cara. Eu concordo com o Jaiminho e o
Madruga nessa tecla… Quantos Einstein tiveram? Existiam problemas na teoria de Newton.
E quantos tentaram assim igual ele? Igual ao Einstein? Eu não sei se teve muita gente, se não
teve ninguém, se era uma coisa comum... Então, eu fico meio em cima do muro por não ter
todos esses dados nesse “PENSE!”12.

E aí o treze é…

PENSE 13: Sendo Eddington, como você apresentaria as expedições de 1919 e
seus resultados para a sociedade em geral (não cientistas)? Como esta apresentação
deveria diferir da apresentação para os especialistas?

Florinda - Eu coloquei que deveria se colocar o fato, porque lá tem uma discussão
que eles fazem que é “a deflexão da luz ao passar pela região perto do Sol agora é um fato de
observação”. Então eu acho que eles deveriam apresentar esse fato: “a gente descobriu isso
mas ainda não sabe se a teoria está completa ou não, ainda existem algumas dúvidas, mas o
fato parece que era concreto.” Então eu apresentaria dessa forma, o fato da deflexão por
enquanto.

E o 14 que é…



PENSE 14: Quais são os principais desdobramentos do esforço de Eddington e
seus colegas com a expedição do Eclipse Solar Total em 1919? Destaque aspectos
científicos, sociais, políticos e outros que julgar importantes.

Florinda - Eu acho que social e político, eu não vi nenhum desdobramento muito
relevante. Porque isso aí depende, Relevante para quê? Para quem? Os desdobramentos
foram relevantes para quem? Porque acaba que depois teve a segunda guerra e só não teve a
terceira porque senão o mundo ia acabar… Então, eu acho que não teve desdobramentos
importantes Mas científico, eu coloquei que mudou a forma como o homem imagina o
Universo. Eu acho que imagina é uma palavra ruim… Como vê o funcionamento do
Universo.

Inhonho - Bom, eu ia comentar, mas acho que como “PENSE!” 14 é geral, eu pedi
para que todo mundo respondesse, eu vou abrir a roda então. Se alguém mais quiser
comentar, destacar essas questões científicas, sociais, políticas e outras… principalmente os
desdobramentos do Eddington. Quem quiser comentar está aberto.

Quico - Eu discordo um pouco do Florinda porque depois da expedição acabou tendo
muita análise dentre os ingleses dos resultados obtidos pelo Eddington. Então, acabou que
esse promoveu um pouco a cooperação entre cientistas ingleses ali para analisar o trabalho de
um alemão, que até pouco tempo atrás seria inviável devido à segregação. Eu acho que esse é
um desdobramento político e social. E acho que também tem a questão da divulgação dos
trabalhos para a sociedade em geral. Acho que esse é um desdobramento mais social. Quando
você leva a ciência para um público mais geral, acho que pode se levar em conta como um
desdobramento social.

Inhonho - Entendi. Mais alguém que queira comentar a respeito?
Madruga - A gente colocou bem assim também: que permitiu uma nova visão da

Física além de contribuir na busca da trégua política entre a Inglaterra e a Alemanha. Porque
na época estava bem pesado o clima lá. Então assim, mesmo que pouco no início, ele
contribuiu nesse início trégua.

Inhonho - E aí Girafales?
Girafales - Godinez, você não quer falar do seu “PENSE!” 14? Aproveitando que

você não falou muito lá em cima e estava legal?
Godinez - A parte que eu teria para adicionar seria com relação às questões sociais,

porque como teve toda a questão da expedição no Brasil... Então, até no texto eles falam que
eles foram bem recepcionados pela comunidade e tudo mais, que até deu um carro para eles
andarem, um dos primeiros lá da região… E também, eu acho que isso mostrou, de certa
forma, a importância que tem o Observatório Nacional, porque no Brasil, pelo menos em sua
maioria, as pessoas não dão muita notoriedade para essas coisas, para os observatórios. Tanto
que têm pessoas que nem sabem que existem os observatórios dentro do Brasil.

Acho que um outro ponto que eu gostaria de ter adicionado aí é que, com base no que
tudo o que Eddington fez, isso é uma das coisas que… Ele mostrou. Ele mostrou para as
autoridades a importância de se ter um observatório.

Madruga - Também, a parte do adiamento do eclipse. É engraçado demais!
Inhonho É, aí vocês já estão lendo a narrativa da aula que vem. Vocês já estão mais

adiantados.



Você ia falar, Girafales?
Girafales - Eu queria perguntar para vocês, como vocês estão de tempo? Porque a

gente passou muito rápido pelos “PENSE!” 12 e 13 do Vinícius… Vocês preferem que a
gente retome na aula que vem, ou a gente pode gastar mais uns dez minutinhos para discutir
os “PENSE!” 12 e 13. Tem alguém que é contra a gente passar mais uns dez minutos?

Os alunos concordam…

Girafales - Queria convidar todo mundo para gente pensar junto no que a Florinda
falou no
“PENSE!” 12.

Basicamente... Eu estou com ele escrito aqui e vocês não, então eu vou só retomar a
partir do que está escrito. Ele falou um pouquinho mais e falou melhor do que escreveu, mas
o que ele escreveu no “PENSE!” 12 é que basicamente como ele não conhece a teoria
profundamente, nem a matemática, nem os detalhes do método de observação, não tem como
se imaginar na reunião.

E aí vamos pensar juntos… Mas vocês acham que precisa conhecer a matemática dos
tensores, tem que conhecer profundamente a teoria, tem que saber os detalhes técnicos todos?
Assim, a narrativa traz um pouquinho dos detalhes. Mas realmente, eu também não sei os
detalhes técnicos de porquê a observação de meia deflexão dava a Mecânica Newtoniana e
uma de deflexão inteira dava a Teoria da Relatividade Geral. Eu não sei. Você sabe
Inhonho?

Inhonho - Eu não consigo entrar nos mínimos detalhes, mas isso está na previsão.
Tem trabalhos de Newton que ele já lidava com essa com esse desvio gravitacional da luz.
Mas ele tratava desse desvio através dos cálculos dele com meio desvio.

Girafales - Sim, é um resultado. Eu até sei um pouquinho da base desses cálculos,
mas como está tarde, não convém explicar. Tinha um tal de Soldner que assumia a luz como
partícula, aí ele tentava calcular, com base na força newtoniana, qual que devia ser a
deflexão. E dá menos do que na Teoria da Relatividade Geral, que a ideia da Teoria da
Relatividade Geral dá fator a mais, porque a ideia não é mais uma força à distância, não a
particulazinha… O cálculo newtoniano é parecido com aqueles cálculos que a gente faz em
Física II, em gravitação, de velocidade de escape. Você imagina qual é a velocidade mínima
que você tem que “jogar” um foguete, uma pedra, para ela poder escapar da gravidade. Daí
que sai, por exemplo, o buraco negro. Dá para fazer o cálculo clássico, usando Mecânica
newtoniana, usando a ideia de velocidade de escape, de qual é a massa mínima de um corpo
para ele virar um buraco negro. Dá para fazer isso no ensino médio. Então, tem a ver com
isso, com esse cálculo que dá meia deflexão. Mas eu também não sei os detalhes todos e eu
estudei Relatividade Geral bem leve quando eu fiz bacharelado, mas eu não sei os detalhes.
Eu não sei manipular um tensor.

Mas vocês acham que então, por não saber esses detalhes técnicos, não dá para a
gente se imaginar e discutir essas questões no ensino médio, por exemplo? Os estudantes
teriam que saber os detalhes técnicos para participar da discussão?



Jaiminho - Uai, não! Para mim é muito assunto que a gente aprende de forma
superficial, conceitual. Documentários existem aí não é à toa. Programas do History, National
Geographic….

Não, não é um problema não.
Madruga - Eu acho que não seria um pré-requisito obrigatório para você entender

tudo ali, mas ajudaria bastante. Igual essa fala da Florinda, que não conseguiria se ver lá
porque não entende... Eu até entendo um pouco dessa visão dele, porque se me perguntar
“você acha que essa observação é o bastante?”, eu também não saberia responder. Por que
aconteceria isso? O que mostra que tem que acontecer isso? É justamente os cálculos. Mas é
difícil responder isso mesmo…

Inhonho - É que assim, o método, no final das contas, é um negócio que eu não sei se
posso dizer rudimentar, mas mas é relativamente simples. Eu posso estar meio equivocado
na forma como eu estou falando… Mas como é que eles fazem a medição dessa posição das
estrelas? Você tira uma foto antes e tira uma foto depois. Então beleza, num primeiro
momento eu estou fazendo a foto com o Sol lá. Teoricamente, a luz daquela estrela vai estar
em uma posição. Depois que o Sol sair dali, eu vou lá e faço uma outra foto. Aquela estrela
vai estar lá mas numa outra posição. Depois você pega as duas chapas e sobrepõe e mede o
desvio com micrômetro mesmo. Você vai lá e mede aquele “troço”.

Então, se você pega o relatório da expedição de 1919, tem os dados todos… De
medida de ângulo, de distância, o deu errado entendeu, o que não deu. Mas assim, o método
pelo qual esse processo todo foi feito, eu vou dizer que é relativamente simples pela forma
como ele é feito: fotografo o antes, fotografo o depois, coloco um sobre o outro e meço a
diferença.

E a questão do desvio que o Girafales falou, é bem isso. O cálculo de Newton, de
meia flexão, parte do princípio que a luz era composta por partículas, então a gente podia
pensar em termos de massa. O Einstein já pensa em termos de caminho da luz mesmo...

Quico - Eu só queria comentar, que pensando um pouco no que a Florinda falou, que
ele não conseguiria se ver lá naquela reunião por causa do desconhecimento dele sobre o
tema… Eu acho que um ponto que a gente pode levantar também é a abordagem que o
Eddington ia ter na hora da apresentação dele, porque isso conta muito também. Porque pode
ter um comportamento muito mais técnico, uma altitude mais técnica, apresentando os fatores
técnicos, o que vai ficar insuportável mesmo para quem não é astrônomo. Agora ele pode
fazer uma análise mais qualitativa, apresentando também os dados, de forma que todo mundo
estivesse ali na reunião pudesse entender. E aí, a gente poderia transpor isso para o ensino
médio, que foi a pergunta que o Girafales fez.

Então, o que depende de você levar conteúdos como a Relatividade Geral para o
médio é ao professor. É a abordagem do professor. Se ele levar a matemática com o tensor,
obviamente que nenhum aluno vai entender, mas se ele levar alguma… conceitos mais
qualitativos, aspectos conceituais, vai dar para discutir bastante coisa no ensino médio. Então
acho que uma coisa que é muito relevante nessa discussão nossa, é a abordagem do
Eddington e, no caso, no ensino médio, é a abordagem do professor.

Girafales - Muito legal esse seu comentário Quico e, até uma coisa que eu arrisco
dizer é que, em geral, quanto mais Física você sabe, mais difícil é você lembrar do que é não
saber, e como é ensinar isso. E aí fica um desafio maior. Então, o fato da gente não saber essa



matemática toda e não saber os detalhes astronômicos todos até facilita em certo ponto a
gente ter noção de quais são as dificuldades do aluno do ensino médio, de como a gente tem
que manter essa essa exposição no nível do que eles sabem. Se a gente soubesse todos os
detalhes seria até mais difícil para a gente traduzir essa coisa toda. Teria mais bagagem na
cabeça... E saber se tensores todos e porque o espelhinho lá que ele levou, ajudou o espelho
maior… Mas o ponto é, não precisa desses detalhes todos para ensinar a ideia básica.

E só... Eu já estou abusando do tempo de vocês, mas o filme Einstein e Eddington,
que vocês assistiram um trechinho lá no COSMIC, essa cena do Eddington contando para a
galera o que aconteceu, é a pior cena do filme. Por que? Porque o pessoal que fez o filme não
contratou nenhum Historiador da Ciência… A galera BBC quis fazer um filme legal!
Provavelmente foi um físico, que não entende porcaria nenhuma de história que fez essa
cena. Aí, a cena é ridícula! É ridícula, ridícula mesmo. É assim, Eddington está com o slide
na frente de todo mundo que ele vai apresentar, e ele nunca viu o slide antes. Ele não sabe! E
ele vai apresentar para a galera qual o resultado da expedição. Quer dizer, ele gastou centenas
de libras esterlinas na expedição, mas ele não teve a curiosidade de ver qual o resultado.
Então ele vai, pela primeira vez, olhar a chapa e dizer para todo mundo se foi a favor do
Einstein ou do Newton. E aí ele olha uma hora e fala “gente foi favor do Einstein!” Aí está
todo mundo [vibrando] que parece jogo de futebol. E enfatiza isso, a visão positivista, a
neutralidade, a imparcialidade do Eddington. Ele não teve, de jeito nenhum, aquela
curiosidade de olhar ali e talvez dar uma manipuladinha no dado. Não, ele foi um positivista,
ele se ateve aos fatos. A Florinda usou esse termo “fato”. “Fato” é uma palavra tipicamente
positivista de que eu vou falar uma coisa que é incontestável. Mas não existe fato nessa
observação, nessa época. Depois, talvez, com o passar do tempo, a comunidade fez um monte
de observação em um monte de eclipse e aprimorou as coisas, e aí a gente pode dizer “não a
gente tem mais evidências, a gente pode dizer sim, que tem aí um fato que é que a luz desvia
quando passa por uma estrela”. Na época do Eddington não tinha nada de fato! Era super
duvidoso, tinha um monte de problema experimental ali para resolver e então essa questão
estava sendo construída. “Fato” é chamado de “fato” pelo positivista, naquela coisa de que
fato não se discute. Mas naquela época ele não tinha fato nenhum, estava todo mundo
debatendo, o Eddington estava construindo uma ideia de que teve uma deflexão, mas teve
muita gente que foi contra, que não aceitou. Não é à toa que na década de 1980 alguém vem
acusar o Eddington de fraude, porque se você olhar os dados da época ele não tinha base para
argumentar com essa certeza que ele disse. Foi construído muito depois dessa certeza, bem
depois, décadas depois. Daí essa coisa dos “PENSE!” irem parcialmente colocando a questão
do tipo “será que deu?”, “será que provou ou não?”. Aí todo mundo que estuda a história no
jeito sério sabe que a visão positivista é muito ingênua! Está errada e é um desserviço para o
ensino. A gente não pode, de jeito nenhum, falar em fatos quando a gente vai para o ensino.
Você está bagunçando a cabeça do seu aluno, fortalecendo essa ideia ingênua errada de que
ciência… A gente tem que acabar com ela, a ideia de que observações comprovam fatos.
Isso é um problema muito sério. Vocês não podem sair desse curso com essa visão ingênua de
dizer que o fato é o que tem que ser ensinado, com base nos conceitos. Isso aí está errado,
completamente errado. [Fazendo uma] brincadeira, mas é um fato que você não pode falar de
fatos, quando você está falando de experimentos. Isso ninguém discute.



Inhonho - Isso é até um detalhe engraçado, porque a expedição aconteceu em …
Assim, talvez um erro crasso do filme, porque a expedição aconteceu em maio e os resultados
foram apresentados em novembro. Então assim, é sério que você vai ficar de maio até
novembro sem olhar as informações que você coletou? E aí tem um detalhe interessante, eu
tenho algumas cartas que o Eddington escrevia para a mãe dele, aí que assim, logo na noite
seguinte que ele coletou as informações, que ele começou a revelar chapas, ele já começou a
fazer algumas contas ali para ver se estava dando alguma coisa. E ele falava que “bom, está
muito por cima ainda, está muito cedo mas eu acho que eu tenho alguma coisa aqui tá indo
no caminho do Einstein”.

E aí uma coisa, enfim, já mudando de assunto, mas eu tenho esse livrinho aqui, que se
vocês quiserem eu posso compartilhar, porque tem todo o relatório da expedição aqui. Eles
apresentam todos dados… E está em português, casos aí se vocês quiserem dar uma olhada e
entender como é que foi o processo análise de dados, eu posso fazer isso. Digitalizo aqui e
mando para vocês… E tem esse outro aqui, já que vocês estavam falando em como apresentar
a Relatividade para o pessoal do ensino básico. É um livro escrito pelo próprio Einstein e
esse é um livro que eu compartilhei com vocês lá no Classroom. É o Einstein apresentando
Relatividade Especial e Geral para a molecada do ensino médio. Ele foca muito mais na
questão conceitual do que na matemática, então se vocês quiserem dar uma olhada depois…

Bom gente, então é isso! Obrigado, foi bom demais, foi bacana!

Atividade 2 - A Expedição do Eclipse Solar de Maio de 1919 a Sobral e as
minúcias da Ciência Brasileira

Inhonho - Bom gente, então vamos lá?! Boa noite, primeiramente, e mais uma vez eu queria
agradecer a vocês pela disponibilidade e pela ajuda que vocês estão dando no trabalho de
mestrado.

Eu dei uma olhada nos “PENSE!”, nas respostas que vocês deram por escrito na
semana passada, e tem muita coisa interessante! Eu comecei a dar uma olhada no que vocês
escreveram hoje, no vocês entregaram hoje, e eu também gostei! Tem muita coisa legal! E
hoje tem tudo para ser uma discussão bacana, interessante.

Eu não sei… Claro, vocês tiveram a chance de dar uma olhada no trabalho de hoje, na
narrativa, e ela tem um aspecto um pouquinho diferente porque você não está mais numa
posição de… Aquela primeira narrativa, da semana passada ela tinha uma uma linha de que
você estava na condição de um membro fictício, de certa forma, onde você era convidado a
tomar determinadas decisões. A de hoje vai mais uma linha de um conto.

Eu pensei em criar um personagem fictício que fizesse parte do Observatório
Nacional, que fosse um dos membros lá. Ele é realmente fictício, eu faço alusão a ninguém…
É como se ele tivesse participado daquela situação, daquela expedição, da organização
daquele processo como um todo, e aí o que ele faz é contar é o que ele viu, o que ele
presenciou, o que que participou. O contexto político, o contexto histórico do que aconteceu
lá naquele momento. Então ela [a narrativa] tem essa pequena diferença mas, eu acho que o



objetivo, que é discutir algumas questões ele que foram circundando a Teoria da Relatividade
Geral, a gente acaba que não perde.

E aí, de novo, só para gente começar na mesma linha, mais ou menos da mesma
forma como a gente fez na aula passada, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam? Eu
lembro que na semana passada vocês comentaram a respeito da extensão, da quantidade de
informação. A crítica dessa semana se mantém? Alguma posição diferente? Enfim, está com
vocês aí…

Chaves - É…. Igual eu tinha comentado com Quico, esse texto eu achei [palavrão]…
Muito bom! A leitura é muito fluida, a leitura é muito fluida, ela te prende muito, ela não…
Ela não… Os “PENSE!” eu acho que são bem melhores também, eles são mais fáceis de você
fazer e eles forçam menos a barra. Na real, não é que eles forçam menos, mas os “PENSE!”
da primeira narrativa às vezes "forçava um pouco amizade”, mas eu achei os “PENSE!” dessa
segunda narrativa muito bons, muito coerentes e a narrativa muito fluida. O texto é muito
gostoso de ler! Assim preferia ler dois textos iguais a esse do que ter lido o primeiro, sabe?

Inhonho - Bacana! É que assim... Acho que alguém tinha levantado a mão, mas antes
de passar para o próximo… O que acontece é o seguinte, aquela narrativa que vocês leram na
semana passada não foi desenvolvida por mim. Conforme eu comentei, ela foi desenvolvida
pelo Danilo, pela Flávia, pela Sofia, que são meus colegas… O Hector já saiu do doutorado,
mas eu tive contato com ele no começo do mestrado. A Clotilde também está fazendo o
doutorado lá. A Popis é do tempo do Girafales. Eu acho que o Girafales também teve
participação na criação dessa narrativa. Então assim, eu não tive participação nenhuma na
criação disso, mas como eu já estava contando a história do Eddington, contando a história da
expedição a partir dessa perspectiva e já tinha uma narrativa pronta que não tinha sido levada
para a sala de aula ainda, o pensamento que me veio no primeiro momento foi de que “bom,
acho que não faz sentido a gente ficar aqui reinventando a roda”. Inclusive quem falou isso
foi o Girafales numa conversa que a gente teve, que não fazia muito sentido a gente criar uma
narrativa nova, que seria muito similar ao que a gente leu na semana passada, para discutir a
mesma coisa. Mas essa segunda do Brasil já foi pensada por mim. E aí eu lancei muito mão
de documentos históricos, no sentido de que tem muita coisa ali que vocês percebem que
estão que tá em itálico, que são recortes de jornais, notícias da época, relatos dos próprios
expedicionários… Então, isso deixa é a narrativa um pouco mais interessante neste sentido
porque você têm relatos reais de jornalistas, de cientistas e pessoas que tiveram diretamente
ligadas ali com um negócio. Então, talvez esse seja o aspecto que deixa, que prende mais.

Mas aí o Girafales levantou a mão. E depois eu passo para o Chaves.
Girafales - Eu queria só dizer que é muito legal comentário do Chaves e eu

recomendo todo mundo fazer mais ou menos o mesmo, principalmente depois que passar
essas atividades para entregar, abaixar a poeira e vocês ficarem mais tranquilos, vocês darem
uma olhada de novo em todos os “PENSE!”, mais para dar um feedback para ajudar a gente
no mestrado do Inhonho e pensar assim, esse tipo de comentário, “quais foram os “PENSE!”
que vocês acharam mais forçados, quais vocês gostaram mais... E se a gente for usar isso no
Ensino Médio a gente provavelmente teria que reformular, fazer eles muitos menores, fazer
uma outra uma outra narrativa. Mas aí já dá o palpite de vocês: quais vocês acham que foram
foi legal para vocês, no ensino superior e quais vocês acham que tem mais potencial para



Ensino Médio, se vocês levassem para o Ensino Médio vocês enfatizariam eles. Então cabe
aí a contribuição de todo mundo para nós e para a continuidade da pesquisa do Inhonho.
Chaves - Bom, então, na semana passada eu não quis falar porque eu achei que o texto foi

feito pelo Inhonho. Mas eu sinceramente… Assim, não sou ninguém para falar isso, mas eu
achei o texto horrível! O primeiro texto. Assim, historicamente ele é muito bom, mas
pedagogicamente eu achei o texto horrível! Eu não imagino de forma alguma aplicar aquele
texto no Ensino Médio. Se ele é maçante para gente da graduação, porque é muita história,
história, história, história, data, data, data, data, data, data… E aí os “PENSE!” vem numa
forçação de barra absurda de “me cita todos os materiais que você tem que levar para fazer
uma pesquisa” e eu estou tipo, “porque eu vou te responder isso”, sabe? Você…. O texto não
é motivador nesse sentido, porque assim como eu penso… Estou falando de mim… Assim,
como texto não me prendeu, quando tinha esses “PENSE!” que eu tinha que gastar muito
neurônio para fazer, eu não me sentia motivado, porque eu não estava gostando de ler o texto.
Aí quando eu fui fazer os “PENSE!”, eu não queria fazer os “PENSE!”, sabe?

Agora, nesse segundo caso, já foi diferente. Foi um texto que me prendeu muito, que
gostei muito de ler e achei a escrita muito boa. Aí quando chegava o “PENSE!”, eles tinham
relação com o que estava escrito. Tinha uns “PENSE!” do texto da semana passada que
parecia que colocou lá só por colocar, eram meio descontextualizados e não me fazer pensar
direito. Só dava aquela sensação de “nossa, tenho que fazer uma atividade, um trabalho”. Não
dava vontade de responder, mas dessa vez já foi diferente, foi muito bom. Ele prende muito e
na hora de fazer o “PENSE!” ele sai muito fluido.

Inhonho - Legal, legal, legal! Obrigado pelo feedback.
Mas assim Chaves, mesmo com relação ao texto passado, eu acho que não deveria se

prender a isso: se gostou, se fez sentido para você, fale, externe sua opinião. Mesmo que você
não tenha gostado na semana passada, mas você está falando agora, não perde a
oportunidade. É uma questão de posição, é sua bagagem também como estudante, como… É
uma visão que pode contribuir para outros trabalhos…

Mas enfim, mais alguém quer comentar a respeito? Mais alguém teve alguma
dificuldade, achou descabido?

Quico - Eu acho que assim, uma coisa que se for levar para o Ensino Médio, uma
coisa que eu senti que tem que alterar, são as cartas, as notícias antigas. Você apenas pegou as
notícias e colou, certo? Aí vem na linguagem meio arcaica. É meio chato de ler. Aí, para os
alunos, eu acho que seria legal você “traduzir”. Traduzir não, reinterpretar e colocar numa
linguagem mais acessível para eles.

Inhonho - Contextualizar, no caso.
Quico - Exato.
Inhonho - Eu não sei... Eu pensei em deixar dessa forma, enfim, acho que foi

justamente para tentar manter esse ar histórico mesmo. Você não tem que fazer dessa forma…
É para justamente pensar que eu estou lidando com um negócio de outra época e são pessoas
de outra época me contando. Não sei se faz muito sentido o que eu estou falando, se é só uma
elucubração minha, mas eu pensei para tentar deixar o negócio mais… Eu não vou dizer
purista, mas remetendo ao máximo possível à época em que a situação aconteceu, sabe?

Chaves - Eu gostei muito de ter contato com português que eles usavam antigamente.
Eu  achei que dá uma contextualizada muito legal.



Inhonho - E aí tem uma questão toda minha também, muito pessoal, que eu acho
bonita a forma como se escrevia antigamente. Então tem alguns textos ali que eu pegava para
ler e vi a forma com o pessoal escrevia e ficava “cara, isso é bonito demais!”. Provavelmente,
ao longo do texto eu vou lembrar e comento com vocês, mas eu acho que é mais um
preciosismo meu do que… é frescuragem minha!

Mas enfim, eu acho que a gente pode passar para a narrativa propriamente dita. Os
grupos seguem a mesma ordem da aula passada e os primeiros são o Chaves e o Quico. Vocês
deveriam começar no “PENSE!” 2, mas só para gente pegar o embalo, se vocês puderem
começar pelo “PENSE!” 1, que era um “PENSE!” geral, que todo mundo estava convidado a
responder.

Então, só para chegar no “PENSE!” 1… Antes do “PENSE!” 1, a gente dá uma breve
introduzida do que é que estava acontecendo ali no cenário científico brasileiro, posso dizer
assim, e como as coisas eram tocadas no Observatório Nacional. A ciência, a astronomia,
pensando em um Observatório Nacional, era uma coisa que estava sempre em segundo, sei lá,
terceiro, quarto plano. O pessoal meio que ficava mendigando mesmo para conseguir alguma
verba para conseguir fazer algum trabalho, e não tinha um... A ciência não era um negócio
que tinha muito apreço das próprias autoridades brasileiras. Isso aconteceu lá em 1919, e a
gente olhar, 2021 está muito diferente não. E aí a gente entra nesse primeiro “PENSE!”, que
eu já jogo a questão para vocês que é:

PENSE 1: Como mostrar a uma população leiga, desinformada e desinteressada a
importância e o espaço da ciência dentro sociedade? É possível um paralelo com a
situação atual do Brasil?

Chaves - Então, para responder esse “PENSE!”, a gente problematizou algumas
coisas e a resposta ficou um pouco grande. Mas basicamente o que incomodou a gente é
pensar nessa ideia de tem outras situações políticas, econômicas e sociais que são muito
problemáticas para a situação…. Para as pessoas em geral, para os cidadãos em geral e que a
gente vê muito uma coisa conjunta, sabe? A falta do conhecimento, de acesso, da importância
da ciência vem em conjunto com várias outras coisas… Uma coisa que você coloca numa
questão lá na frente que é a questão que você fala “como é que uma pessoa que não goza de
saúde, educação, saneamento, como é que ela vai dar importância para essas coisas”. Então, a
gente problematizou muito isso, sabe?! Essa ideia de que é uma coisa que vem num pacote,
sabe?! Porque nessa época, a gente como Brasil, eu falo, a gente não era um país... Não que a
gente não seja hoje, mas a gente era o pior. Um país super agrário, explorado por causa de
questões coloniais etc… Então, e tem muito essa questão de que quando a gente quer falar do
acesso da população, para eles valorizarem isso, como é que a gente convence eles do mais…
Vem todo esse problema, essa problemática, sabe?! A gente não consegue ver essas coisas
separadas, sabe?! A gente vê, por exemplo, isso dentro do problema da educação. Só que para
falar de educação, a gente tem que falar de distribuição de renda, a gente tem que falar de
saúde, tem que falar de não sei o quê. E aí a ciência vem nesse pacote.

Então, para dar uma resposta de fato, talvez seria tipo assim, pensar mais nessa
questão da valorização da ciência dentro da educação pública, de qualidade, para as pessoas
em geral.



Inhonho - Legal! É tentar olhar o problema como um todo,olhar de uma posição que
você complexifica ainda mais uma situação que é complexa.

Chaves - É, acaba que sim. Eu não consigo ver essas coisas separadas, sabe?
Inhonho - Eu só vou ver se tem mais alguém… Então pessoal, como “PENSE!” 1 era

aberto para todo mundo, alguém mais quer fazer alguma contribuição?
Quico - Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que, principalmente na questão do

desinteresse, se você trata o problema desde o ensino básico, quando chega na idade adulta
ele não vai ser um grande problema, você vai você vai mitigar ele. Só que aí a questão é que
se a população já é adulta e ela já tiver um desinteresse. Aí que é questão, você reeducar a
pessoa.

Aí entra a questão que o Chaves falou de que não dá para você fazer isso pensando
somente na questão de ensinar ciência, porque a pessoa tem que se preocupar com a vida
dela, tem que se preocupar com sobreviver. E se ela não tem nem condição de sobreviver, ela
tem que correr atrás e passar os perrengues dela, ela não vai se preocupar com ciência pura.
Imagina só! Então, tem que saber balancear isso, tem que dar oportunidade para pessoa
conseguir ficar bem financeiramente, para ela não ter que se preocupar mais com a questão
financeira. Aí ela começa a ampliar seus interesses. Interesses culturais, que envolvem a
ciência… Eu acho que é isso.

Tem uma outra coisa aqui também, que é só uma questão eu coloquei aqui, mas não
sei faz muito sentido, que é a questão da mídia. A gente vê principalmente nas televisões
abertas… Por exemplo, a gente pega de 5, 6 horas da tarde, você tem muitos programas de
cobertura de crimes. Então pessoal dá muita importância para isso e você não vê publicação
de ciência nesses horários de pico. Você nunca vai ver isso. Talvez se houvesse uma mudança
aí, talvez poderia contribuir... Tentar educar pela divulgação através da mídia seria um ponto
interessante, ao invés de ficar passando esses programas sensacionalistas, que acabam
passando uma imagem do Brasil que ele é um país somente violento. Só tem violência e
pessoas desonestas. E não é verdade. Tem violência e pessoas desonestas? Tem, mas não é só
isso não. Tem coisa boa também, tem trabalhos muito legais. Então, talvez, se alterasse esse
status quo que se tem atualmente, seria proveitoso.

Inhonho - Então só para a gente ir nessa linha aqui… Pois não Chiquinha, pode
falar…

Chiquinha - Comentando o que o Quico falou agora a respeito desses programas
sensacionalistas, também não me agrada nem um pouco. Mas tem muitos desses programas
sensacionalistas que divulgam a ciência através da perícia. Mostra um pouco da parte...
Principalmente esses programas de CSI, essas coisas, eles acabam mostrando um pouco como
funciona principalmente a parte química, também a parte física, a parte de biologia… Então,
não deixa de ser uma espécie de divulgador científico. Não é o que eu diria que é ideal,mas já
que a população de classe mais baixa gosta desse tipo de programa, então, é o que tem para
hoje.

Quico - Não, a questão é que eu não estava falando de CSI, era algo mais sério… Não
sei se ficou claro quando eu disse, mas é algo tipo Datena, Cidade Alerta, programas que só
querem cobrir caos, querem cobrir morte. Acho que nesse problemas, pelo o que eu me
lembre, eles não passavam detalhes da perícia, da balística, da bala que foi na pessoa. Eles
não cobriam isso, estavam interessados mesmo no crime.



Chiquinha - Só que por exemplo, não sei se você lembra do caso da Isabella Nardoni,
a mídia cobriu bastante a questão da perícia, principalmente da questão da perícia na física.
Porque foi a queda do edifício, os respingos de sangue, foi tudo isso. Não é sempre que o
Datena e aquele outro que faleceu fazem esse tipo de coisa, mas também não é raro,
entendeu? Se fosse sempre, talvez o programa tivesse um nível melhor.

Inhonho - Aí gente só para ficar nesse nesse ponto de mídia e de popularização, eu
vou pegar aqui o comentário, a resposta que o Godinez deu. Não sei ele está aí, mas se estiver
ele pode até comentar, mas ele começa assim: “A ciência é elitista. A compreensão, o
envolvimento e a participação da população e do governo com a ciência acontece por meio da
popularização”.

Chiquinha - Essa fala é minha. Esse trecho é meu! [gargalhada]
Inhonho - Ah tá! Porque vocês fizeram juntos, vocês são do mesmo grupo. Então já

está comentado!
Chiquinha - Porque eu acho o seguinte, que o grande problema da ciência é essa

questão de ser elitista, você está entendendo? Uma certa elite científica e intelectual, em
relação a isso...

Eu acho que a ciência tinha que ser mais popularizada para poder atingir a população
mais pobre. E assim, como eu falei, o Datena, esses programas de CSI, eles não são o ideal,
mas são uma mostra da popularização da ciência. E assim, o que acontece também é que a
gente precisa de uma educação científica, e quando eu falo de educação científica, eu não
estou falando somente na escola porque, por exemplo, a ciência a gente aprende muito em
casa, a gente tem muita influência em casa. Você pode ver aí que tem famílias e famílias de
cientistas que vão passando de gerações em gerações, assim como acontece com a medicina,
com o direito, com outras coisas. Então, uma iniciação científica é muito importante na
escola, através de projetos para comunidades. Principalmente nas cidades que faltam água,
você montar um projeto de um poço e no meio do projeto do poço você já vai introduzindo
conceitos, ensinando coisas e levando uma coisa menos teórica e mais prática da ciência. E
eu acho que o cientista tem que sair do pedestal dele e fazer a parte dele também, que é essa
parte de divulgação. Isso daí eu vou falar mais lá na frente em outro tópico. Mas eu vou
passar a minha vez agora….

Inhonho - Então, é bom aproveitar a discussão… Ela está interessante, mas a gente
precisa caminhar, porque dá muito “pano pra manga” entrar nessas questões e é um assunto
interessante. Mas aí eu já vou passar a palavra para o Quico e o Chaves.

Girafales - Só antes que eu esqueça, eu lembro que no comecinho do mestrado do
Inhonho, eu estava entrando em um projeto do CNPQ sobre educação CTSA. Assim como o
Inhonho, eu tenho uma tradição mais de ensino de história. Então, quando a gente pensou
esse texto, a gente pensou sempre na discussão histórica, em entrar lá no episódio histórico...
Mas vocês estão vendo como tem um monte de discussão interessante que a história traz para
questões atuais, para questões contemporâneas. E aí, eu até falei para o Inhonho que eu
ficaria mais quieto, e só justificando um pouco para vocês porque eu vou ficar mais na minha
também, porque eu estou muito feliz com as respostas de vocês! Estou achando que está indo
tudo muito bem! Mas vocês percebam que, [a partir] do caso histórico, a gente consegue
trazer um monte de questão de educação CTSA contemporânea importante, como essa
questão do poço aí que a Chiquinha já falou eu já lembrei que no meu curso de CTSA eu



venho fazendo isso, sobre construções sustentáveis, sobre reuso de água de chuva e questões
ambientais. É muito legal isso da gente pensar a história não como uma coisa morta e
atrasada, que só quem já curte história, tipo o Inhonho, que gosta de ver texto velho, carta
velha e ficar trazendo coisas, pode curtir também a história e ver que a história tem tudo a ver
com a nossa vida atual e com problemas reais, concretos. Então eu concordei também com o
Chaves, falou de que esse segundo texto está muito mais interessante no sentido de trazer
questões atuais.

Essa parte da água, os “PENSE!” da água são muito legais e tem muito potencial para
discutir educação CTSA, que é uma coisa que não é o objetivo do mestrado do Inhonho, mas
tem um grande potencial para outras pesquisas e outras continuidades. A gente não focou
tanto nisso, nessa questão de poços que a Chiquinha estava falando. O mestrado do Inhonho é
mais focado em história mesmo. Ele nem leu os referenciais de educação em CTSA…
Porque não dá para ler tudo, todas as áreas, mas é um tema com enorme potencial mesmo.

Inhonho - Só um comentário rápido porque eu tô “vendo” a sua fala a respeito do
“PENSE!” da água, porque eu tenho “PENSE!” lá na frente que eu falo a respeito da água,
comparando assim: “beleza, a população de Sobral tinha que buscar água em um negócio que
o pessoal reclamava que tava cheio de bicho morto…

Girafales - Eu estou falando dele mesmo. Ele foi o “PENSE!” que eu mais gostei!
Inhonho - Então, para mim, com o perdão da palavra, ele foi mais b*#t@, sabe?

Sendo bem franco na minha… Porque, quando eu olhava para ele eu pensava: “cara isso
daqui está muito sem sentido.” Agora, com seu comentário, com o comentário do pessoal, eu
já acho que a ideia já começa a mudar, a situação já começa a ficar diferente. Mas enfim
estou passando aqui para o Chaves e o Quico.

Quico - Eu também estou com o Girafales. Eu acabei achando que aquele “PENSE!”
da água muito legal, porque quando você lê o texto e passa a perceber a diferença nos
contextos da população lá de Sobral e dos cientistas foram para lá.... E vem depois o
“PENSE!” sobre aquilo... Eu acabei que só passei o olho nesse “PENSE!” porque era de
outro grupo, mas achei bem legal.

Inhonho - Mas legal! Quando a gente chegar lá, a gente discute mais longamente.
Mas o 2, o Chaves estava pedindo para ler, ele pergunta:

PENSE 2: O que significa dizer que determinado grupo, instituição ou nação é
cientificamente competente? O que é necessário para que este objetivo seja atingido?

Inhonho - Essa questão está no contexto de que eu estava falando do Henrique Morize
e ele tentando mostrar que Brasil… O Henrique Morize era o Diretor do Observatório
Nacional e ele estava tentando mostrar que o Brasil, através de sua ciência, tinha a
capacidade para chegar a ser uma nação de primeiro mundo. Ele não fala de primeiro mundo,
mas de uma nação desenvolvida, e esse “PENSE!” entra nesse contexto.

Quico - Basicamente, a gente comentou que para uma nação ser cientificamente
competente, isso tem que refletir em questões internas e externas. A gente comentou isso.
Internas no sentido de ter bons pesquisadores, os grupos de pesquisas renomados… Ter bons
orientadores para doutorandos… Basicamente isso, que envolve mais a questão da ciência,
interna. Comunicação entre as Universidades eu acho que é uma coisa legal, a comunicação



com a comunidade internacional também eu acho importante. Divulgar o seu trabalho no
exterior para eles saberem o que é que a gente está fazendo aqui.

E questões externas, a gente colocou mais as questões políticas e sociais… de
propostas políticas para a ciência, boas propostas de investimento. Propostas que visam não
somente a ciência que trás resultados mais “instantâneos”, mas a ciência da parte prática,
experimental, tecnológica.

Inhonho - Ciência Aplicada.
Quico - Exato. Ciência Aplicada, que traz produto tecnológico, mas também a ciência

pura, porque ela acaba abrindo novos horizontes, justamente o ponto que Morize toca. Ele
fala justamente que para o nosso nosso país ser cientificamente competente, ele acha que a
gente tem que se debruçar na ciência pura. Ela deveria ser mais valorizada do que já é. Do
que já era na época. Não sei se era muito na época, mas ele pega muito nessa questão.

E também, tem outras coisas que a gente comentou, que tudo bem.... A gente colocou
esses pontos para a nação ser cientificamente. E como que a gente faria para atingir esse
objetivo, nós colocamos principalmente a questão que Chiquinha tocou, que é a educação
científica, a educação de base, que é você começar a fornecer uma boa educação científica
desde o princípio da vida da pessoa, no ensino… Idealmente, seria no ensino básico,
fundamental, fundamental 2 ou no 1, sonhando longe. Mas aí tem toda a questão da disputa
curricular que nós discutimos anteriormente. Mas acho que seria ideal você ter um tratamento
bem antecipado, porque aí você abriria muitas oportunidades para as pessoas que querem
seguir essas carreiras. E muitas vezes as pessoas até querem seguir essas essas carreiras mas
elas não foram introduzidas à ciência de uma maneira adequada para despertar nelas aquele
interesse. Aí fica aquela pessoa... um cientista em potencial, sempre potencial, que nunca vai
desenvolver essa habilidade e vai acabar seguindo para outra área. Eu acho que é isso….

Inhonho - Você quer complementar Chaves?
Chaves - Não, não. É isso mesmo.
Inhonho - Aí o terceiro já vem numa situação mais hipotética, completamente

hipotética, de pensar…

PENSE 3: Numa situação hipotética, quais seriam os impactos para o Brasil e sua
ciência se a primeira prova experimental da Teoria da Relatividade Geral tivesse sido
feita por nós, aqui no Brasil?

Chaves - Bom, então, essa aqui está aqui está mais curta, então eu vou ler ela. Mas a
gente colocou assim:

“Sinceramente, mesmo em uma situação hipotética, acreditamos que levaríamos
pouco ou nenhum crédito por isso. Assim como aconteceu no caso do eclipse de 1919, os
pesquisadores internacionais já estavam cientes do eclipse e já estavam procurando locais
para serem realizadas as observações; então, seria muito difícil que acontecesse de nós termos
esse “privilégio” e, mesmo assim, ainda teríamos que ser, de certa forma, convidados ao
congresso deles para discutirmos nosso resultado, porque é muito inocente acreditar que eles
promoveriam o nosso país nos convidando de boa vontade, devido a situação política do
momento. No caso da gente como um país periférico e tudo mais…



“Também achamos que o impacto principal nos dias atuais seria o saudosismo, mas
essa situação poderia ajudar os cientistas posteriores a justificarem um maior financiamento à
ciência. Contudo, não sabemos se isso seria eficiente, já que tivemos grandes trabalhos feitos
por cientistas brasileiros, como é o caso de César Lattes e Carlos Chagas, e a ciência nacional
voltou a ser subfinanciada.”

Inhonho - Bacana, bacana. Muito bom.
Assim, eu joguei esse “PENSE!” aí para vocês... Eu cheguei a pensar bastante sobre

isso, e eu acho que, sinceramente, eu ia muito na linha de vocês aí, na questão de saudosismo.
Mas eu não sei se na prática a gente veria algo que fosse realmente efetivo. Pelo menos nesse
aspecto eu tenho uma visão um pouco mais pessimista da gente, do Brasil e da nossa ciência.
Mas enfim…

E aí o quatro, para fechar a contribuição de vocês, ele vai muito na direção do
“PENSE!” 1 que pergunta:

PENSE 4: Como convencer pessoas que muitas vezes carecem de recursos básicos como
saneamento, saúde e segurança de que a ciência, muitas vezes produzindo
conhecimentos “inúteis” àquela camada, deve ser prioridade dentro de uma nação? É
possível traçar, novamente, um paralelo com a atual situação brasileira?

Quico - Aqui a gente foi bem em consonância com a questão 1 mesmo. A gente não
fugiu muito disso. A gente acredita que, novamente, não dá para você exigir de uma pessoa
que está sobrevivendo que ela reconheça a [importância da] ciência pura, que a princípio não
vai trazer nenhum benefício momentâneo para ela. Porque elas precisam de coisas
momentâneas, elas têm necessidades momentâneas, então para ela não vai fazer muita
diferença. Não tem como você exigir dela a defesa do financiamento da ciência pura. Então,
nós achamos que nós devemos priorizar as oportunidades para que essa pessoa melhore de
vida, porque aí sim ela vai poder parar de sobreviver e começar a viver, ampliar os horizontes
e perceber os argumentos que a gente usa para defender a ciência pura. Eles vão fazer sentido
a partir do ponto que você não precisa mais se preocupar com questões sobrevivência. Então
esse é o ponto principal que nós colocamos.

Atualmente, a gente vê que tem um ataque bastante forte, principalmente nova onda
que a gente colocou, a onda conservadora, essa onda que veio um pouco depois de
2016/2015, e isso acaba despertando um sentimento muito forte ali na população… Não sei
se reverberou mais na classe política, nesses que foram eleitos como o presidente e os
nomeados por ele. No Senado e no Congresso também tem bastante gente. Se isso reverberou
tanto e isso fez com que eu achasse que a população também ache o que eles acham,ou se é a
população, de fato, acha. Eu fico ainda na dúvida disso, que esse ataque às universidades, que
muitas vezes… Principalmente o ataque à filosofia… A gente viu muito isso, que filosofia
inútil… Aí entra muito nessa questão, o ponto da filosofia é bem crucial para essa discussão:
a filosofia inútil? A gente sabe, ela é a mãe da Ciência. Então, ela está por trás de todo
pensamento crítico. Então não faz sentido você atacar ela e dizer que ela é inútil.

Aí eu não sei... Nós achamos que essa onda conservadora… Assim não sei se dá para
constatar isso, mas achamos que tem a ver com esses ataques, que eu exemplifiquei, no caso
da filosofia. Mas eu também não sei dizer se isso caiu na sociedade, no senso comum. Esse é



o meu ponto, eu não sei se está no senso comum da sociedade ou se isso foi reverberado pela
classe política que foi eleita. Esse é o ponto que eu tenho dúvida. Mas acho que esse é o
paralelo, que realmente, atualmente nós temos esses ataques a essas ciências que são mais
reconhecidas como inúteis.

Sabe o que é um ponto importante também e que entra naquilo que Chiquinha falou lá
atrás? É a questão dos cientistas nos pedestais, ou talvez a universidade que se afastou muito
da sociedade. Assim, eu nunca estudei muito a fundo, então talvez eu posso está replicando
uma visão errônea que a gente já ouviu… Pelo menos eu já ouvi falar muito isso, “que a
Universidade foi sempre muito afastada da sociedade”. Então, o que eu imaginei ser uma
coisa interessante, é oferecer cursos de divulgação científica nas universidades. Até onde eu
sei, não há…. Cursos assim igual ao de Física, ter o curso de Divulgação Científica, porque
se nós queremos que a sociedade reconheça o valor [da ciência], nós precisamos divulgar
para ela. E a gente vai outorgar para os cientistas esse papel, além dos outros que ele já tem?
Aí, isso é um ponto que eu discordo da Chiquinha, que ela falou que divulgar… [O cientista]
tem que saber divulgar o trabalho de dentro da linguagem acessível para a sociedade, e não
sei bem assim. Eu acho que poderia ter uma profissão específica de divulgador para isso,
como é o caso do Átila Iamarino. Ele faz isso super bem, ele é um divulgador científico nato.
Então, acho que ele não continua fazendo pesquisa… Ele faz pesquisa para fazer divulgação
mas não faz mais pesquisa de ponta. Então, acho que para quem faz pesquisa de ponta, ter
esse papel de divulgação, eu não sei se é muito o ideal. Vai sobrecarregar e pode acabar
afetando a qualidade de pesquisa do nosso país.

Inhonho - Perfeito, prefeito. Eu acho que nesse ponto, do afastamento, é uma visão
pessoal, mas eu acho que sim. A universidade realmente vive no mundo afastado, de certa
forma, da sociedade. De novo, é uma visão pessoal... Eu acho que está se ensaiando uma
aproximação, um arremedo de aproximação, mas tem muita coisa para melhorar aí.

Chiquinha, eu só queria jogar para você porque você foi citada. Você quer comentar
alguma coisa a respeito da fala do Quico? Senão a gente prossegue. ver

Bom, aparentemente ela não está por aí. Então não vai ter réplica. Bora para frente!
Mas legal, gostei do ponto de vista de vocês. Ele é interessante, é um negócio

complexo e me fez pensar em muita coisa aqui. Ainda bem que está gravado.
Jaiminho levantou a mão. Vai lá.
Jaiminho - Só antes de você dar continuidade, esse “PENSE!” é interessante cara!

Fazendo um paralelo com os dias de hoje, e aí pensando naqueles dias naqueles tempos…
Naqueles tempos você tem até mais justificativa para dizer assim “poxa, como é que eu vou
fazer essas pessoas entenderem que a ciência é importante, que a ciência vai fazer diferença
na vida delas, mesmo numa situação que se está observando o céu e as estrelas? Porque a
própria tecnologia, a própria ciência, desenvolvendo muito… Mas nos dias de hoje é que me
espanta, entendeu?! Porque nos dias de hoje você tem meios de mostrar as vantagens de se
investir em ciência de ponta, em pesquisa, porque a gente tem muita coisa que é produto da
ciência, que facilitou a vida. Claro, é uma discussão ampla… Tem gente que vai falar assim:
“tem gente aí se matando... depressão e tal”. Mas não é nesse ponto. Eu falo assim, um
cidadão de classe média baixa mesmo consegue ter um notebook, um celular, uma televisão e
assistir programas que acontecem em vários locais do mundo e ter acesso à informação. Tudo
fruto da ciência. A medicina avançou bastante, fruto da ciência. Então, você pensa, “pô, não



é difícil!”, mas a ignorância continua a mesma! E isso é o que espanta, porque você tem
muitas formas de mostrar que é vantajoso. Mas a tratativa, principalmente no meio político,
parece que é lá 100 anos atrás. A mentalidade parece a mesma e isso é assustador.

Só um comentário mesmo...
Inhonho - Legal, muito pertinente o que você falou. Faz muito sentido mesmo! Parece

que por mais que se tenha avançado em muitos sentidos, parece que a gente ficou para trás. A
tecnologia avançou mas as cabeças parecem que não.

Mas vamos caminhando...
Os “PENSE!” de 5 a 9 estão com a Chiquinha e com o Godinez. Então, “PENSE!” 5

está numa situação em que o Henrique Morize está sendo informado pelo pessoal do exterior
que existe a intenção de diversos observatórios do mundo... Alguns… de virem ao Brasil para
fazer observação do eclipse. Ele foi informado pelo pessoal do Observatório da Argentina, o
que é interessante. A informação chegou lá primeiro. E aí, o “PENSE!” 5 propõe o seguinte:

PENSE 5: Imagine-se na situação de Morize recebendo a carta de Perrine. Quais seriam
os próximos passos após ser informado de um evento desta magnitude? Na sua opinião,
como deve ser, e o que deve ser considerado na preparação para enviar e receber
expedições científicas?

Godinez - Bom, esse “PENSE!” 5 me lembrou muito daqueles “PENSE!” que a gente
fez no texto  anterior, sobre as expedições.

Então, num primeiro momento, eu acho que ele deveria, assim que ele só soubesse do
evento, que ele procuraria financiamento e investimento do próprio governo. Também, junto
a isso, de alguma forma, naquela ideia era de popularizar a ciência, tentar uma maneira de
informar para a população sobre o fenômeno, não deixar só no meio científico, levar para
toda a população. E aí através do evento e também das contribuições que podem acontecer,
que vão suceder.

Em paralelo a isso, quando ele está buscando esses investimentos, seria interessante
também já procurar pelos locais onde vão ser realizadas essas observações, como o tempo e
aquelas condições climáticas. A gente volta muito ao texto anterior que a gente fala de fácil
acesso, da segurança dos expedicionários, dos equipamentos… E um ponto a mais seria
pensar em peças e equipamentos sobressalentes também, porque quando eles estão
manipulando todos os equipamentos podem ocorrer falhas. Então tem mais de uma maneira
de amparar isso. E por último seria, na minha cabeça faz sentido, ter algumas rotas de fuga
porque se eu estou num local e as condições ali não tão boas para eu fazer as observações,
seria interessante eu ter rotas de fuga para eu ir para outros locais que possam estar em
melhores condições. Então, acho que esse é um ponto interessante de ser pensado. Foi isso.
Quer adicionar alguma coisa, Chiquinha?!

Chiquinha - Não!  Vocês me escutaram?!
Inhonho - Sim!  Foi um “não” curto e grosso! [risos]
Chiquinha - Eu disse que ele disse tudo o que a gente discutiu, entendeu?! [risos]
Inhonho - Realmente eu percebi agora que é esse “PENSE!” que acabou caindo para

vocês é extremamente semelhante ao da aula passada, que também responderam, que é
pensamos nos aspectos mais logísticos. Não sei se foi coincidência ou não…

Godinez - Eu achei que foi intencional! [risos]



Inhonho - Cara, não foi! Eu dividi completamente aleatório o negócio e aí acabou
caindo para vocês de novo! [risos]

Mas vamos ver vamos ver o que vocês falam... O “PENSE!” 6 é geral, mas vou jogar
para vocês também…. Para vocês puxarem a discussão… A gente acaba voltando lá na
situação de que o Secretário de Despesa Pública, que seria algo como o Ministro da Fazenda,
o Ministro da Economia, alguma coisa nesse sentido atualmente, pede para que o eclipse seja
adiado porque não tem verba para vocês viajarem agora.

E aí o “PENSE!” 6 vai nessa linha. Então, imagine-se diante da situação exposta
acima, daquela situação de burocracia, de impasse financeiro. De que forma você reagiria ao
se defrontar com esses impactos financeiros? Recorrer ao financiamento privado seria uma
alternativa plausível? Pode existir uma relação saudável entre o setor privado e a ciência? Os
interesses são compatíveis?

E aí eu pediria para que vocês puxassem a discussão e aí a gente joga para o resto do
pessoal depois.

PENSE 6: Imagine-se diante da situação exposta acima. De que forma você agiria ao se
defrontar com este impasse financeiro? Recorrer ao financiamento privado seria uma
alternativa plausível? Pode existir uma relação saudável entre o setor privado e a
ciência? Os interesses são compatíveis?

Godinez - Como o desenvolvimento de toda uma nação é uma obrigação do Estado, a
gente acha que a obrigação de financiar as ciências teria que ser do Estado. Só que a Ciência
ela não pode ficar estagnada por causa do governo, já que muita das vezes o governo se
ocupa de muitas coisas que não vão para frente. Então, dessa forma, seria interessante buscar
no setor privado alguma parceria. Claro, que no setor privado… o lucro é o principal. Mas eu
acho que se desse para gente buscar no setor privado, de alguma maneira… Às vezes alguma
empresa que está a fim de… alguma empresa que tenha interesse nessas questões, eu acho
que seria uma boa ideia.

Inhonho - Só um detalhe, isso está na discussão, mas essa questão dessa relação
público-privado foi feita porque, realmente, é ao que tudo consta, esse impasse financeiro se
manteve. Aí o que aconteceu... O Morize… Enfim, o cargo de diretor de um Observatório
Nacional, por mais que tenha um aspecto bastante científico, ele tem também um aspecto
bastante político também, aí você acaba tendo um relacionamentos… E aí aconteceu que foi
necessário que uma empresa de navegação, o Lloyd Brasileiro, emprestasse a grana para que
a expedição fosse financiada, e depois, quando saísse a grana do governo brasileiro, seria
pago empréstimo. Então, foi nesse sentido que foi feito ... que eu pedi para que vocês
fizessem esse paralelo.

Chiquinha - Eu penso o seguinte, o setor privado não pode ser descartado, apesar dos
interesses dele ser, vamos dizer, o lucro. Porque, às vezes, o fato dele querer lucro não
atrapalha o avanço da ciência. Por exemplo, a gente vê aí na indústria farmacêutica, que são
as indústrias privadas, que avançam mais do que as públicas. Então assim, em relação ao
eclipse, eu não consigo enxergar um motivo para que uma empresa privada queira financiar,
você tá entendendo? Hoje em dia, por exemplo, essas empresas aí tem uma ideologia para
aparecer, marketing, que estão aparecendo assim.... Eles estão dando bolsas, estão



financiando pesquisas, mas é só para mostrar o lado filantrópico da empresa, querendo
disfarçar que não é só o lucro. Mas tirando isso, eu não consigo ver.

Então, quando a gente chega ao impasse, eu acho que seria interessante...não precisa
chegar no impasse, mas uma alternativa é buscar uma parceria mesmo, sabe?! Tentar as
parcerias, com outros países, com outros lugares, porque senão vai ficar sempre estagnado. O
Brasil é um que vai ficar sempre estagnado pelo jeito que o governo brasileiro enxerga a
ciência… É ciência e educação, duas coisas para ele que não servem para nada.

Chaves - Duas coisas eu queria comentar. Sobre esse caso específico do
financiamento para para fazer a observação, eu acho que sim não tem tanto interesse que
pode ser perigoso, de certa forma, por parte da iniciativa privada e devido também ao
problema burocrático do do aparato estatal. Nesse caso, eu vejo como favorável esse tipo de
financiamento para realizar a observação. Só que aí, tem a outra parte da pergunta onde você
fala se pode existir uma relação saudável entre o setor privado e ciência. Eu acho que esse
esse tópico é muito complicado, muito sensível e delicado, porque pode acontecer coisas
muito estranhas se você deixar esse negócio ir embora. Por exemplo… São dois exemplos,
que é o problema de você ter monopólio de patente e monopólio de mercado. Um exemplo
que eu coloquei lá na a resposta do formulário é em relação a esse monopólio de patente, por
exemplo, a gente tem a questão do remédio para aquela doença que chama AME, que é
atrofia muscular espinhal. O remédio chama Zolgensma e custa 10 milhões de reais por um
monopólio de patente.

Um segundo caso que seria o monopólio de mercado, a gente pode citar que por
coincidência a Chiquinha citou também, que é a questão da indústria farmacêutica brasileira,
no Brasil, como é que se dá o mercado… Porque dentre vários fatores que levam você a ter
uma destruição, uma precarização da Fiocruz e do Instituto Butantan é o domínio ridículo do
monopólio que a Bayer e Monsanto tem da indústria farmacêutica brasileira. Então, se você
por exemplo, você tentar diminuir essa influência da Bayer e da Monsanto, os Estados
Unidos vão bater aqui, sabe?! Os Estados Unidos e a Alemanha vão vir aqui encher o saco,
sabe? Então assim, a questão de monopólio de mercado e de patente, se você não
regulamentar direito, leva a esses casos que são muito ruins para as pessoas, para o Brasil…
Para países explorados.

Inhonho - Só um detalhe à toa, que não sei se chegar a ser tão à toa, mas a Monsanto
está mais interessada na parte de agricultura. Aí eu não sei... Aí é uma ignorância minha
mesmo, que eu não sei até onde o Instituto Butantan e a Fiocruz que você citou, trabalham
nessa área. Enfim, ignorância minha. Mas eu entendi aonde você quis chegar e realmente é
bastante pertinente.

Para não ficar tomando tempo, eu jogo para o Quico de novo, que levanta a mão.
Quico - Só queria acrescentar um comentário ao Chaves, que eu… Assim,

financimento geral… Aí tem um ponto… Financiamento privado, ao meu ver, ele vai estar
mais voltado à ciência aplicada, então acho o órgão fiscalizador teria que fiscalizar se…
Deixa eu reformular...

Eu acho que o financiamento privado vai priorizar a ciência aplicada. Aí o que eu
acho que seria ideal, você dividir cinquenta por cento para ciência aplicada e cinquenta por
cento para a ciência pura, para você não quer tanto essa diferença entre os financiamentos. Aí
não sei… Claro, isso é uma utopia, talvez… Talvez diminuísse ali, quarenta / sessenta… Mas



acho que só para não ficar uma coisa muito é desigual. Porque acredito eu que se você liberar
para as empresas financiarem como bem quiserem, acredito que elas iriam priorizar a ciência
aplicada mesmo. Dificilmente você vai ver uma empresa privada financiando uma tese de
Filosofia, da Filosofia Medieval. Acho difícil, mas aí também entra essa questão do órgão
fiscalizador que eu falei lá atrás, que eu acho que tem que ter um órgão estatal para fiscalizar,
para ver se está correndo tudo bem.

Mas também tem a questão do órgão estatal fiscalizador cair em problemas para
fiscalizar adequadamente. Não sei qual a solução pra isso, porque a gente viu o caso aí da
ANS, a Agência Nacional de Saúde, que tinha que fiscalizar os planos médicos e não
fiscalizou certo lá a Prevent Senior e deu problema. Eu realmente não pensei numa solução
não, para esse órgão fiscalizador público, estatal, ser eficiente.

Chiquinha - Eu esqueci de ligar o microfone. Eu estou falando sozinha aqui! [risos]
Eu concordo com tudo que o Chaves falou, eu não tiraria nada. Só que tem um

detalhe, esse remédio que ele está falando, realmente é um remédio assim muito específico. A
gente aqui em Lavras está vivendo um momento assim de arrecadar dinheiro, mas existem
muitos outros remédios que não estão nesse preço. Têm remédios hoje de diabetes, que tem
patente, que custam caro, mas ainda é mais fácil da pessoa comprar. E eu prefiro,
sinceramente, ter que pagar caro no remédio que a patente seja do setor privado mas que a
gente tenha uso. Melhor que não ter nada. Esse é o grande problema e isso acontece porque o
setor público realmente não tem interesse. Fora que a patente é quebrada depois de um
tempo. É só isso.

Chaves - Chiquinha, se não me engano, eu acho que o diabetes tem tratamento
gratuito pelo SUS…

Chiquinha - Só que eu tenho remédios hoje muito melhores que os do SUS, entendeu?
Menos agressivo, que engorda menos ou que não engorda que são patenteados ainda e que o
Brasil está tentando quebrar a patente deles. Mas existem também gratuitos! Mas é como eu
estou te falando, todo mundo quer o melhor.

Nesse caso, por exemplo, esse remédio aí nesse valor não justifica. Vai pagar quantas
pesquisas em cima?

Inhonho - Bom, só para gente ficar nesse nesse aspecto, nessa discussão
público-privada, financia ou não financia, eu vou colar o “PENSE!” 7 e 8 nessa linha, já
jogando para vocês. O sete também era geral e o oito está para o grupo da Chiquinha e do
Godinez.

O sete continua nessa linha da questão burocrática e da morosidade. Então o que que
ele coloca lá?

PENSE 7: Percebe-se que a morosidade e a burocracia brasileira perante a ciência não é
exclusividade da atual conjuntura nacional. Como pode o cientista manter-se
entusiasmado diante de situações como as apresentadas acima? Como se posicionar e
agir quando seu trabalho ou projeto de pesquisa se vê ameaçado por trâmites
burocráticos?



PENSE 8: Além dos já citados exemplos, de que maneira a burocracia pode afetar o
desenvolvimento de uma nação e sua ciência? Existem aspectos benéficos em trâmites
burocráticos?

Chiquinha - Uai, e eu para ser sincera, essa pergunta assim eu acho meio complicada,
entendeu? Eu acho que a maneira de se manter o entusiasmo é amando muito aquilo que você
faz e correndo atrás de outras alternativas como parcerias e investimentos privados…

Bom em relação aos trâmites burocráticos, é uma coisa que não sei responder, porque
a gente tenta pelas vias normais, a gente pela pela justiça através de uma liminar… Mas essa
pergunta, eu confesso que eu não estou muito rica de resposta não. Eu vou passar.

Inhonho - Então a roda tá aberta, quem quiser comentar….
Chaves - A gente comentou uma coisa sobre essa questão que é... também levando

mais para o lado de generalizar discussão, que é questão da lentidão do aparato burocrático
brasileiro não é dirigido apenas a ciência mas a todos os outros trâmites que não envolvem
interesse direto dos políticos que geralmente… São do Centrão, que a gente conhece e tudo
mais… Então, quando se trata de financiamento de ciência, questão trabalhista, caso de
violência contra a mulher, julgamentos de jovens e adultos moradores de periferia que em
geral são negros, o aparato burocrático é lento. Só que quando se trata de liberar verba para
algum negócio, igual os caras comprando trator, afrouxar lei que protege floresta e reserva
indígena e ementas que prejudicam a situação do trabalhador, aí é bem rápido o
funcionamento das coisas. Então, assim, a gente vê esse problema de uma forma mais geral.

Inhonho - Está aberto a quem quiser comentar.
Quico - Assim, uma coisa para finalizar então se ninguém quiser comentar sobre

isso… Mas acho que é um ponto muito importante manter... Fazer com que o cientista
brasileiro se mantenha entusiasmado a fazer pesquisa aqui no país, porque senão acaba tendo
de evasão para outros países que oferecem melhores condições de trabalho. Então, acho que é
um tema muito importante para se discutir.

Inhonho - Eu coloquei essa questão aí porque, de certa forma, ela foi de encontro a
um trabalho que eu li uma vez. Eu não lembro onde, mas era uma notícia que ia numa linha
que... Explicando, apresentando ali que o cientista brasileiro gasta um tempo extremamente
grande preocupado com burocracia, com prestação de conta, sabe?! Com essas questões, com
esses aspectos mais burocráticos, do que com trabalho de pesquisa em si. Então, foi um tema
que me incomodou e de certa forma acaba ressoando aqui ponto da narrativa.

Eu não vou me lembrar muito bem agora, mas era seu negócio que quando você pensa
que você tá ali para fazer pesquisa, então sua função principal, pensando que a grande
maioria das pesquisas hoje saem de dentro da universidade…. Então assim, se você está
dentro de uma universidade, qual é a sua função? É dar aula e fazer a sua pesquisa. Não tô
dizendo que não deva existir aspectos burocráticos, uma burocracia. Não. Deve haver até para
poder cuidar bem do bem público, da verba pública, do dinheiro do cidadão. Mas o que me
incomodou foi esse tempo extremamente grande que é gasto pelo pesquisador lidando com
essas coisas.  Então, foi muito nesse sentido que eu coloquei essa questão.

Quico - Se você encontrar este de novo, compartilha com a gente. Parece bem
interessante.



Chiquinha - No Brasil essa questão fica bem confusa mesmo, porque aqui é professor
pesquisador. Inclusive, a pesquisa tem que envolver os alunos. Aqui você não pode escolher
ser uma coisa ou outra.

A UFLA tem um grande problema de professores que falam que não são professores,
mas são pesquisadores. Eu conheço uma dúzia!! E isso, por exemplo, eu estava vendo que no
exterior, numa reportagem que eu peguei aqui, eles estavam falando que a universidade nos
Estados Unidos é paga para poder financiar as pesquisas. E lá nem todo professor é
pesquisador e nem todo pesquisador é professor, entendeu? Então, se não me engano aquele
pesquisador que é professor tem estabilidade, pesquisadores somente, não. Tem uma série de
diferenças que acontecem fora daqui que aqui no Brasil ficam muito confusas.

Agora, essa questão burocrática é um problema não são das universidades mas dos
pesquisadores do setor privado que têm que prestar conta, infelizmente.

Inhonho - Da prestação de contas não dá para fugir. Seja no setor público, seja no
setor privado. No público principalmente quando você está pensando que o dinheiro é
coletivo.

Enfim, no “PENSE!” 9 a gente já está chegando em Sobral. E aí esse pense 9 já é
alguma coisa mais da imprensa e ele fala o seguinte:

PENSE 9: Os comportamentos citados acima podem ser entendidos como “absurdos”?
Como podemos conciliar, enquanto cientistas, mentalidades e visões de mundo tão
complexas e distintas como as apresentadas?

Inhonho - De novo, a gente está diante de uma população que é extremamente
ignorante, com pouco acesso ao conhecimento. E aí o que acontece é que assim, a gente
começa a ler ali em cima que os jornais começavam a advertir a população: "haja
civilizadamente, o eclipse é um acontecimento natural”. Segundo o que eles colocam aqui, “é
um acontecimento que obedece às leis eternas traçadas pela Providência”. Vai alguma coisa
nesse sentido e adverte mesmo a população: “não façam barulho, não comecem a tocar
tambores, não façam algazarra, vamos nos comportar e agir como gente porque é um negócio
natural.” É nesse sentido que vai esse “PENSE!” aí. Então eu jogo a questão para vocês,
como é que a gente concilia essas diferentes mentalidades e visões de mundo? Dá para
entender esses comportamentos como absurdos? Esses batuques e gritaria?

Chiquinha - Eu penso o seguinte: a pessoa que pensa que isso é um absurdo está
faltando nela um pouquinho de cultura, porque as coisas que aconteceram lá, por exemplo, o
medo, as atitudes, isso daí não é um privilégio daquela época. Isso aí é uma coisa que é
constante na humanidade. No ano passado, por exemplo, o mundo inteiro estava em pânico
por causa do coronavírus. Quanto mais a ciência foi avançando, mais as pessoas foram
entendendo e relaxando.

Então, para quem olha para trás e fala assim, “nossa, aquilo foi um absurdo, um
exagero!”... Bom não dá para pensar dessa forma, porque muitas coisas ainda vão acontecer.
E outra coisa também é que a gente tem que respeitar a cultura do outro, porque da mesma
forma que os jornalistas e cientistas têm uma cultura, vamos dizer, acadêmica, a população
local têm uma cultura que não pode ser desmerecida em relação a eles. Eles sabem muito
mais de coisas do cotidiano da vida deles do que de outras pessoas. E eu acredito sim que é
papel de todo mundo que tem um conhecimento, educar. Não num sentido igual se educa



cachorro, mas ensinar a população o porquê [aquilo] acontece? Uma atitude errada ali poderia
atrapalhar o experimento deles. Vai que um bate e derruba o telescópio ou alguma coisa
assim.... Então é importante sim ensinar, trazer a população para junto da pesquisa, infiltrar
no meio da população para poder ensinar… É isso que eu penso. Eu acho que essa é a
maneira mais fácil de você conciliar... A partir do momento que você respeita o outro e a
cultura do outro, a vida do outro, fica mais fácil de conciliar os pensamentos, conciliar as
coisas. Eu também coloquei ali para dar uma alfinetada, porque senão não seria eu, que os
civilizados e os engravatados dos ingleses só são civilizados porque a cultura deles lá, vamos
dizer, é milenar praticamente, de muito tempo e é graças a nosso ouro que eles estão ricos,
que eles estão na posição que estão. Então se a nossa população de Sobral não tem a mesma
cultura, é responsabilidade deles também.

Inhonho - Pesado, mas faz sentido! N.X., você falou que achou interessante, você
quer comentar?

Quico - Eu achei interessante justamente pela linha que a Chiquinha tomou. Eu falei
justamente nesse sentido. Mas eu não tenho nada para acrescentar não. Eu falei que acho
interessante justamente porque abre essa discussão sobre a valorização de outras culturas, de
outros saberes.

Inhonho - Eu ia comentar mas já são 20:20hs, então já vou passar para o Jaiminho e
para o Madruga. Os “PENSE!” 10, 11 e 12.

O dez já está mais num contexto de… A imprensa da região é de Sobral divulgando
bastante sobre eclipse, informando… Tem matérias muito interessantes dos jornais da época
onde a imprensa explica muito bem o que é o eclipse. Inclusive matérias escritas pelos
próprios expedicionários apresentando o eclipse, dando detalhes para a população. Então os
“PENSE!” 10 e 11, se não me engano, vão nessa linha dessa relação entre ciência e imprensa.
Aí, o “PENSE!” 10:

PENSE 10: De que forma a comunicação pode privilegiar ou mesmo atrapalhar o
avanço das ciências? Como cientista, quais cuidados ou medidas podem ser tomadas
para dirimir dificuldades como estas?

Jaiminho - Nossa resposta foi mais no sentido… Assim, pode ajudar e pode
atrapalhar. A gente colocou como exemplo lá a uma boa utilização dos meios de
comunicação porque, de fato, é o que tem um grande alcance… Para alcançar o maior
número de pessoas você precisa da imprensa, você precisa da internet para poder divulgar
boa informação. Só que esse mesmo... Eu fiquei um pouco confuso com relação à pergunta
porque fala dos cuidados que os cientistas têm que ter. Mas o problema maior que eu vejo
mesmo é na imprensa, porque a mesma imprensa que divulga uma notícia interessante a
respeito de ciência, de algo que esteja acontecendo, chama alguém para poder falar sobre o
assunto... Esse aspecto eu acho bastante positivo porque a imprensa nunca omite opinião ela
sempre traz alguém especialista na área para poder falar a respeito. Só que essa mesma
imprensa também a coloca notícias de outras coisas, das pseudociências que a gente chama.
Acho até bem delicado falar porque você tem coisas como horóscopo… Eu particularmente
não acredito nisso, não dou crédito para isso, mas muitas pessoas dão. Isso não é ciência, já é
uma outra área que acaba conflitando bastante. Aí é onde eu vejo que mora o perigo. Onde
nós temos os maiores problemas aí na comunicação.



Madruga - É bem isso mesmo o Jaiminho falou, a comunicação ajuda no sentido de
derrubar essas fronteiras que existem entre essas regiões do planeta. Por exemplo, a
Relatividade do Einstein surgiu na Alemanha e foi chegar na Inglaterra onde o Eddington foi
e fez a expedição ao Brasil e tal... Só que junto com isso tem essa especulação, a
pseudociência, que ao mesmo tempo, ou até mais rápido, ela se espalha. Então, tem que
tomar muito cuidado. Ela ajuda assim na comunicação mas ela pode atrapalhar muito
também.

Jaiminho - A própria pandemia… As pessoas querendo se apegar a algo e acabam
“ah, surgiu um remédio aqui e vai curar, não precisa se preocupar não”, e aceitam isso. A
ciência é cautelosa. Então você vê a OMS sempre, nas manifestações, tentando desfazer todos
esses equívocos, esses enganos a respeito de outros medicamentos, mas as pessoas querem,
tem que ter alguma coisa, aí vêm essas respostas fáceis. Seja em qualquer âmbito, até em
questão de fé mesmo… Você vê a pessoa se apegar à questão religiosa falando “não, não vou
pegar a Corona por conta disso, disso e disso… Porque eu acredito nisso, nisso e naquilo…”
A maioria das pessoas tendem a ir para esse lado, que é um lado mais fácil mas também um
lado… vou dizer assim, não muito inseguro.

E a gente acaba chegando no famigerado “PENSE!” 11 que vocês começaram a falar
lá atrás e que tá nessa relação aí da água… Então, primeiro apresentado a matéria e essa
matéria discute toda a questão da água ali da população de Sobral. Falava de bicho morto, de
gente tomando banho na água que ser consumida pela população… A discussão para toda em
volta disso aí, jogando um pouco… um pouco não, joga muito da culpa na atuação política.
Então o “PENSE!” 11 que está da seguinte forma:

PENSE 11: A matéria apresentada acima acaba evidenciando as contradições e o jogo
político envolvendo a seca no sertão nordestino. Apesar de uma queixa corriqueira para
o povo de Sobral, os expedicionários estavam à margem deste problema, já que
possuíam água em abundância. Como conciliar as duas realidades: os locais, que vivem
ali há tempos, penam com a seca e a falta d’água, enquanto os "ilustres hóspedes” a tem
em fartura?

Inhonho - Os “ilustre hóspedes” estão entre aspas porque ele faz referência a uma
matéria publicada na época em que eles chamavam os expedicionários de “ilustres hóspedes”.
Mas enfim, a palavra está com vocês...

Jaiminho - Essa aí é o Madruga que sabe…
Madruga - Esse ai foi um “PENSE!” que assim como o "PENSE" 7 eu fiquei bem

sem resposta concreta para dar. Mas, sei lá, são realidades bem contraditórias. Então é difícil
você pegar pelo lado dos locais que não tinham nada e os recém-chegados que já tiveram
tudo em fartura. Então, para chegar a um consenso, seria importante explicar aos locais a
importância da expedição. Mas eu não consigo chegar a uma resposta concreta a partir disso
não. Não saberia responder.

Jaiminho - É difícil… Envolve muito julgamento, se é justo ou não é.
Madruga - Você tem ambos os lados ali… Pega os locais, esses caras têm o direito de

ter tudo isso. Aí chega os estrangeiros, os ingleses… Assim, é importante você recepcionar
eles bem, até porque o trabalho que eles vão fazer é muito importante.Mas ao mesmo tempo,



tudo o que a população tem direito e não tem acesso, eles já chegam pegam tudo de bandeja.
Então, é complicado.

Jaiminho - Assim, de forma ampla é difícil, mas eu não vejo problema. Vou fazer o
quê? Vou falar assim: “vocês vão ter que passar a sede e fome, vão ter que vestir mal?” É
diferente, são situações diferentes. E outra coisa, o que foi gasto com eles não resolveria a
situação da população. Essa é uma discussão muito difícil porque quem está em situação de
vulnerabilidade é quem sofre, por isso que é delicado. Mas esse tipo de discussão a gente tem
até hoje: vai ficar investindo em tecnologia para mandar foguete para não sair aonde
enquanto tem gente passando fome aqui? Essas pesquisas gastam bilhões e poderiam estar
servindo para assistência. Eu acho que vai continuar sendo assim por muito tempo ainda…

Inhonho - Bom, está aberto para quem mais quiser comentar.
Quico - Assim, só acho uma coisa interessante, que no finalzinho do texto você acaba

falando, que no relatório final eles agradecem aos cientistas brasileiros, fala que na cidade de
Sobral pessoal muito legal… Talvez ali, nesse relatório final, ao que parece, ficou uma
imagem que está tudo bem em Sobral, que a cidade é muito boa, está tudo muito bem, está
tudo mundo dando certo, sendo que não. Está tudo dando errado, o pessoal está passando
perrengue. Ou talvez, nesse relatório final…. contemplar e meio que… no sentido de
agradecimento mesmo à cidade, eles exporem a situação real que estava acontecendo em
Sobral. Acredito que esse relatório final foi muito noticiado aqui, não sei… A expedição
como um todo… Aqui no Brasil talvez a mídia ia expor esse relatório, pelo menos a parte do
agradecimento, que é relevante. Talvez sendo exposta essa situação real de Sobral, talvez
poderia acarretar mudanças e não ficar somente assim somente como uma cidade muito
hospitaleira.

Inhonho - Só comentando Quico, o pós expedição não teve uma divulgação tão ampla
quanto o pré, não… Foi bem pouco depois do evento em si acontecer, saíram bem poucas
notinhas sobre expedição. Acabou ficando elas por elas.

Eu posso deixar mais alguns trabalhos para vocês que falam justamente dessa questão,
da forma que a Relatividade Geral foi noticiada aqui no Brasil... Aí tem esse paralelo do pré e
pós expedição.

PENSE 12: Os artigos escritos e publicados nos jornais sobralenses por Morize,
Davidson e Crommelin tinham por objetivo tranquilizar e informar a população sobre o
que ocorria no momento do eclipse, isto é, imprensa e a ciência trabalhando em prol da
Sociedade. Neste sentido, qual seria o papel da imprensa para a compreensão pública
dos mecanismos de produção de ciência?

PENSE 13: Como lidar com a influência de fatores externos na execução de
experimentos científicos? De que forma eles podem beneficiar ou prejudicar a sua
execução?

Florinda - Conhecer muito bem a técnica que será utilizada, com isso cada problema
que se apresentar, você tentar apresentar uma solução. O céu nublado é um exemplo, onde
pode prejudicar a execução e o céu limpo, que pode beneficiar a execução do experimento.



PENSE 14: Como é possível perceber, a execução de um experimento científico lida com
uma série de variáveis que podem ter bastante relevância para os resultados esperados
mas que eventualmente são descartadas por serem desinteressantes e não aparecem nos
relatórios e artigos científicos. Como definir e selecionar quais aspectos ou variáveis são,
de fato, relevantes na execução de um experimento?

Florinda - Conhecendo o experimento, a sua finalidade, seu objetivo.
Quico - Acho que você até comentou isso semana passada, que a gente acaba que

quando foge muito da teoria, da concepção teórica que a gente acaba carregando… Isso não é
uma atitude somente nossa dentro do laboratório de Física I, II, III e IV, não é só
malandragem nossa. Por exemplo, nos experimentos de Física de Partículas o pessoal tira
vários…. eles chamam de background, que são colisões que não importam mesmo, que não
precisa medir. Então, você tem que eliminar dados, principalmente nos experimentos de
partículas, que são milhões de interações. Então, se você não eliminar, vira uma loucura.
Então, acho que a concepção teórica que você tem antes é muito importante. Acho que vai
um pouco de que o V.P. falou, depende dos experimentos, do pesquisador.

Inhonho - Eu acho que a sua resposta está bem alinhada com o que eu estava
pensando inicialmente. Não sei se tem mais gente querendo comentar, mas é isso mesmo!
Você não chega no seu experimento livre de concepções, tipo assim, “estou aqui para o que
der e vier”. Você chega ali buscando alguma coisa. E aí talvez esse processo de eliminação,
de como é que eu seleciono quais aspectos ou variáveis são, de fato, interessantes? Talvez
pensando em quais aspectos ou variáveis estão de acordo com aquilo que eu estou. É só para
mostrar que você já vai para experimento com um viés teórico, você já está carregando uma
bagagem para chegar naquilo.

Quico - Posso voltar rapidinho no que a gente estava discutindo antes de entrar no que
a Florinda disse? É que você tinha falado que depois da expedição não teve muito burburinho
sobre o relatório. Eu falei isso porque há um tempo atrás eu fui ver uma palestra sobre a
Relatividade Geral, do Magia da Física, ali na UFLA, no sábado à noite, que eles dão umas
palestras lá no Museu de História Natural… Aí eles comentaram sobre a expedição de Sobral,
só que uma coisa que eu não sabia até ler seu texto, era dessa contexto social de Sobral da
época, porque ele também comentou. Então acho que isso aí válido um pouco sua fala que
não teve muita… Tirando o fato de que houve o experimento lá em Sobral, não teve muito
além disso... Sobre a cidade e tal.

Inhonho - Isso aí você deve ter escutado o Girafales falar demais desse tipo de
situação, que é aquela história que está evidenciando os vencedores. Você está interessado no
resultado e no experimento que deu certo, você não olhou para aquilo que está acontecendo
no entorno, em como é que você chegou naquela situação, nos vários percalços. Então, é o
que provavelmente o [professor] deve ter feito lá, ele a apresentou a expedição como sendo
um sucesso. Mas até que esse sucesso acontecesse, que a gente chegasse em “oh,
Relatividade Geral, temos uma evidência experimental aqui”, precisou morrer muita gente na
guerra, precisou do cara ser preso, precisou você pegar dinheiro emprestado com empresa…
Então assim, o processo é complexo, é longo!



Então, só para retornar no “PENSE!” 12, que também está lidando com essa relação
ciência / imprensa, ele coloca lá assim:

PENSE 12: Os artigos escritos e publicados nos jornais sobralenses por Morize,
Davidson e Crommelin tinham por objetivo tranquilizar e informar a população sobre o
que ocorria no momento do eclipse, isto é, imprensa e a ciência trabalhando em prol da
Sociedade. Neste sentido, qual seria o papel da imprensa para a compreensão pública
dos mecanismos de produção de ciência?

Inhonho - Questão difícil. Está com o Jaiminho e com o Madruga.
Florinda - Acho que ela deve informar a população sobre os meios de produção da

ciência, da aplicabilidade dela... Mas no geral isso mesmo…
Inhonho - Vocês responderam aqui: “Informar a população sobre os meios de

produção, funcionalidade e aplicabilidade da ciência, derrubando os mitos e pseudociências.”
Vocês querem acrescentar alguma coisa?

Então, eu jogo para o resto do pessoal. Pensando nesse caso do Sobral ou forma geral,
porque a gente não precisa ficar preso nele, qual seria o papel da Imprensa para a
compreensão pública dos mecanismos de produção da ciência? Como é que a imprensa
mostra como é que se faz ciência e qual seria importância disso? É mais ou menos por aí que
vai esta pergunta.

Quico - Entra um pouco no que você falou sobre essa questão de que quando
cientistas relatam histórias sobre cientistas, talvez vão nesse olhar de contar a história dos
vencedores. Tem a questão da publicação que acaba... da divulgação por parte da mídia que
acaba atrapalhando e informando de maneira inadequada quando não tem supervisão de outro
cientista… Tem, o que é o caso eu acho que foi até o Girafales, que não sei se colocou no
Classroom nosso, que ele colocou a matéria de um cientista que comenta sobre a partícula de
Deus no Estadão ou alguma coisa assim... Acho que Girafales, pode falar melhor sobre
isso....

Girafales - Foi no curso de História, o Mário Novello comentando o LHC, que para
justificar os bilhões todos que eles gastaram LHC, os cientistas acabaram inventando esse
papo de partículas de Deus. Mas aí veio o Mário Novello, cosmólogo e bem crítico à
cosmologia padrão, falando que isso é uma forçação de barra, que não tem uma relação tão
grande assim entre os bilhões que são gastos e os supostos avanços…. Quando eles vão pedir
dinheiro na agência de financiamento, os cientistas, em geral, “douram demais a pílula”,
prometem mundos e fundos, que cada centavo gasto pelo cidadão vai valer muito a pena que
sempre tem que receber mais dinheiro. Mas aí os estudos de divulgação científica, de
sociologia da ciência, de educação CTS têm mostrado que a gente tem que ir contra esse
modelo padrão de que coloca autoridade com uma pessoa que sabe onde dinheiro deve ser
posto e o que deve ser financiado, e o público como leigo que tem que aceitar o que o
especialista, o cientista quer. O exemplo do Mario Novello é bacana para ver isso, de que esse
negócio “partícula de Deus” é uma forçação de barra e que na verdade a maior parte do que
se estuda lá no LHC tem interesse puramente teórico. A maior parte das pesquisas em
cosmologia envolvendo o LHC não tem aplicação prática nenhuma. Então, era mais peça de
propaganda mesmo essa coisa de “partícula de Deus”. É um pouco de manipulação das



massas, das pessoas que não entendem muito de física teórica para eles aceitarem gastar uma
grana absurda que foi graças gasta nesses aceleradores.

Quico- Então, esse é um exemplo de que pode se usar a mídia de uma maneira
adequada para criticar esse comportamento de ciência… Agora, um comportamento
inadequado, ao meu ver, foi quando a gente estudou um pouco sobre como o Gamow
conseguiu fazer prevalecer o modelo de expansão do universo, a Teoria do Big Bang. Ele
usou muito desse papel de divulgação se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas acho
que a gente estudou isso em História da Ciência também. Então, eu acho que é usada a mídia
usada de maneira meio distorcida, isso pode ser um problema.

Inhonho - Mais alguém? Se não, a gente passa para o último aqui para fechar. Vocês
estão cansados e eu também.

Então vamos para o “PENSE!” 15…

PENSE 15: O próprio Arthur Eddington admite que os resultados obtidos pela
expedição britânica vinda ao Brasil “são de uma superioridade notável em relação aos
da Ilha do Príncipe”. Por que então Eddington e a “equipe africana” acabaram
ganhando maior fama, “recebendo os louros” e protagonismo na “prova” da Teoria da
Relatividade Geral em detrimento da “equipe brasileira” e dos cientistas brasileiros?

Inhonho - Está com vocês aí, é um “PENSE!” geral.
Florinda - Acho que o Eddington foi mais falado por causa da grandeza dele. Ele era

bem mais influente que os outros que foram enviados para o Brasil. Acredito que seja um dos
motivos.

Inhonho - Mais alguém?
Chaves - Seguindo na linha do que o Florinda falou, eu acho que tem muito dessa

questão do nome que o Eddington tinha, do capital científico que ele tinha e enquanto
possuidor desse capital científico, a tentativa de conservar esse capital. Então, é claro que ele
vai dar o mérito para ele de ter feito as coisas, porque ele não quer que outra pessoa tenha o
capital que ele tem, que ocupe a posição que ele tem. Então eu acho bem natural que ele
tenha feito isso. É uma atitude egoísta, mas é natural que se faça isso. Não que eu concorde
ou esteja passando pano, mas estou falando que sim, acho uma atitude errada, mas por esse
ponto de vista dá para entender porque que ele fez.

Chiquinha - Inhonho, o que foi que você falou aí agora?
Inhonho - Eu perguntei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o

“PENSE!” 15, sobre o porquê do que Eddington ter levando a fama.
Chiquinha - Eu também queria saber?
Inhonho - Está bom! Deixa eu ver se alguém tem mais alguma resposta, mais alguma

opinião…
Jaiminho - Eu tenho uma pergunta… A ilha lá era colônia inglesa?
Inhonho - A ilha era colônia portuguesa.
Jaiminho - Ah, então deixa…
Inhonho - Bom, essa questão está posta aí é exatamente para que se pudesse levantar

uma discussão… É que não existe fechado uma definição de porque ele levou os louros. Não
tem trabalhos nessa linha que realmente batam o martelo com relação a isso.



O professor Ildeu de Castro Moreira, se não me engano, fez esse questionamento
numa apresentação que ele fez lá na USP e eu fiquei incomodado com isso. Era um negócio
que ele estava trabalhando na época, ele tinha só suspeitas, e eu fiquei pensando um pouco a
respeito disso também.

E aí, contrapondo um pouco o que o Chaves falou, eu não sei nem se ele levou os
louros, a fama toda, de forma intencional, tentando puxar a brasa para sardinha dele. Isso
talvez possa ter acontecido justamente por uma posição política, no sentido de que ele era um
cara já que tinha nome… Aí vai muito na linha do que vocês comentaram, ele era um cara
que tinha um nome, que estava à frente de um observatório grande em Cambridge, na
Inglaterra. Ele era o diretor daquele observatório, ele tinha uma posição perante a sociedade.
Aí acaba sendo natural que talvez ele, como o diretor, quando convocado a falar, quando
chamado a se pronunciar, ele enquanto diretor da gente da instituição, fale. E aí, geralmente é
o que acontece… Por exemplo, quando a gente vê um lançamento da SpaceX, ninguém vai lá
perguntar o carinha que estava apertando parafuso na SpaceX. Eles vão perguntar ao Elon
Musk. E o Elon Musk, por mais entusiasmado que ele seja com o negócio, ele está ali
botando o dinheiro. E aí talvez o Eddington vá muito nessa linha também. Claro, ele
participou ativamente. Tem toda a questão que a gente viu aí, mas eu eu vejo esse destaque
pelo fato de que ele também era diretor do observatório, que é uma posição social já alta, e aí
e fique ele acaba sendo a pessoa que mais fica em evidência.

Mas eu tenho muitas dúvidas V.H. se foi de fato uma atitude egoísta, se foi proposital
isso. Então é uma posição que eu não tenho certeza, mas foi o que eu imagino ter acontecido.

Girafales - Gente entrando na brincadeira da Chiquinha, foi muito difícil ficar quieto
nessa aula. A aula foi muito boa, tem um monte de tema legal e eu estou muito empolgado
com educação CTSA. Eu queria ter falado um monte de coisas mas ia atrapalhar demais a
aula do Inhonho,mas eu consegui me controlar e ficar quietinho.

Mas nessa questão do Eddington é legal a gente comparar com outros casos parecidos,
e tem muitos. Aqui no Brasil a gente tem sempre essa coisa de “ah não, fulano devia ter
ganhado o Prêmio Nobel”... Em geral as minorias, e os pobres, as pessoas do terceiro mundo,
as mulheres, os negros estão sempre indo atrás de casos, recentemente, para mostrar como a
gente foi injustiçado e como a gente está sempre sendo injustiçado. A maior parte das vezes a
gente tem razão, a gente foi realmente injustiçado, mas às vezes a gente acaba exagerando.

Nesse caso do Brasil eu tendo a achar que nós brasileiros estamos exagerando um
pouquinho, porque eu conheço uns 20 casos de brasileiros que falam: “meu Deus, a gente é
muito injustiçado, nosso papel deveria ser maior.” Esse caso talvez seja… Talvez o
Eddington realmente merecesse o crédito, porque eu acho que a parte... Mas aí eu acho que a
gente foge um pouco do nosso papel aqui. Nosso papel aqui é mais de entender passado, ver
o que a gente pode aprender, e não ficar discutindo sobre a como poderia ter sido, como seria
se o Eddington não tivesse levado o crédito.

Em geral, os historiadores tendem a ter essa postura… A gente não deve ficar
julgando muito passado. Mas vamos esquecer isso um pouco e entrar nessa briga, vamos
dizer “será que foi injusto ou não” e comparar com outros casos. Por exemplo, com César
Lattes aconteceu basicamente a mesma coisa, só que ele teve muito mais participação do que
brasileiros no caso da expedição. O César Lattes fez contribuições teóricas importantes e ele
foi completamente esquecido. Quem ganhou o Nobel foi um inglês.



Aí tem aquela coisa: quem financiou, quem teve a ideia? Foi um inglês, assim como o
Eddington. Aí tem um brasileiro lá que ajudou na parte de pôr a mão na massa e esse cara que
ajudou nunca ganha crédito. O César Lattes fez muito mais que mão na massa e ele não
ganhou crédito nenhum. Quem ganhou o Nobel foi o Powell.

Com mulheres acontece muito isso também. A moça lá dos pulsares… Ela foi super
importante para a descoberta dos pulsares, a Jocelyn Bell. Ela é uma astrônoma, mulher e
tal… Tem toda a questão do preconceito com as mulheres. E ela fez quase todo trabalho, mas
quem ganhou o Nobel foi o orientador dela. Aí entra na mesma coisa, o orientador dela já
tinha projeto, já estava financiando, já tinha dado a ideia… Foi ela que fez o trabalho mão na
massa de ficar mexendo lá nos radiotelescópios. Ela descobriu os pulsares, ela que fez todo
trabalho mais braçal… Nem ela se diz injustiçada de não ter ganho Nobel. Ela acha que o
orientador dela tinha que ganhar o Nobel mesmo. Mas ela fez o trabalho todo. Ela tinha que
ter ganhado muito mais reconhecimento do que ela realmente ganhou na época e o fato dela
ser mulher, com certeza, influenciou muito nesse fato de que a fama ir toda para o orientador
dela e não para ela. Então vai nesse sentido que eu falei….Sempre assim, os brasileiros, os
negros, os pobres, todos os oprimidos do mundo sempre se lascam. E é até um conhecimento
quase consensual na sociologia da ciência, de que os poderosos sempre ganham mais poder.
Poder concentra poder. Então, se você pegar o Einstein, ele se meteu em quase tudo… O
Einstein, Bohr, essas grandes pessoas, e em cada área que eles iam se metendo, eles
ofuscavam todo mundo que estava ao redor. Então o Einstein não foi tão importante assim
quanto parece. Na verdade ele foi importante, mas em toda todo lugar que ele punha a mão
parece que ele descobria novas coisas, que fazer muita coisa, porque é o efeito de que o cara
poderoso concentra poder, então só de ele entrar num novo campo e acaba sendo importante,
ganhando o mérito por um monte de coisa ali que ele não fez sozinho. Não só o Einstein, eu
usei ele como exemplo, mas sempre acontece, sempre que tem um cara muito importante para
uma área nova, ele acaba conseguindo muito sucesso porque ele ofusca os menores. Os
menores acabam dando de bandeja todo esforço para quem já é mais poderoso. Isso acontece
com nações, acontece com pessoas, acontece com tudo no sistema capitalista.

Inhonho - Tá vendo, esse assunto vai longe.


